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nasvete, Vesni Cvek za vedno razpoložljiv študijski kotiček, Špeli Dovžan za pomoč pri prevodu 

ter Alenki Petrič za lektorski pregled besedila. 
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Povzetek 

Več kot polovica zaprtih oseb, ki letno na novo nastopijo kazen v slovenskih kazenskih 

ustanovah, je formalno zaznana kot 'povratniki'. Gre za tisti del zaprtih oseb, ki tovrstno 

kazen prestajajo vsaj drugič. Strokovnjaki večkrat zaprte osebe opredeljujejo kot specifično 

populacijo s sebi specifičnimi značilnostmi, sam pojav vračanja v kazenske ustanove pa 

imenujejo 'povratništvo'.   

V teoretičnem uvodu pričujočega dela avtorica združi različne opredelitve pojma 'povratnik', 

oblikuje pregled nekaterih značilnosti, ki jih 'povratnikom' pripisujejo različni avtorji, se 

nadaljnje osredotočila na nekatere oblike družbenega odzivanja na pojav povratništva ter 

poskušala orisati njegovo mesto v družbi. Raziskovalni del je namenjen obravnavi pojava 

povratništva skozi oči večkrat zaprte osebe in njeni razlagi svojega življenjskega položaja. V 

raziskavi sta sodelovala dva sogovornika, oba formalno zaznana kot povratnika.  Rezultati, 

ki jih je pridobila, prikazujejo mnoge specifične individualne značilnosti življenjskih potekov 

intervjuvancev.  

Ključne besede:  

povratništvo, povratnik, kazen zapora, kaznivo dejanje, kaznovanje 
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Abstract 

More than half of imprisoned individuals in Slovene penal institutions are formally 

recognised as 'recidivists'. This is the part of the population that has been arrested at least 

twice. Experts consider the prisoners who have been imprisoned several times a specific 

population and define this phenomenon of returning to penal institutions as 'recidivism'.  

In the theoretical part of the diploma work authoress first synthetised different definitions of 

the term 'recidivist', overviewed some characteristics which are ascribed to recidivists by 

different authors and focused on certain forms of social reactions to the phenomenon of 

recidivism. Authoress also tried to describe its position in the society. The research part of 

diploma focuses on describing recidivism through the subjective perspective of a person 

who has been imprisoned several times and his narration about his life position. The 

research includes two individuals, both formally detected as recidivists. The results of the 

research pointed to many specific individual characteristics of life paths of the interviewees.  

Key words:  

recidivism, recidivist, imprisonment, criminal action, punishment 
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1. UVOD  

Najrazličnejše oblike človeških skupnosti že od nekdaj ohranjajo tendenco, da določajo 

norme vedenja svojim članom. Posledično v vsaki družbi obstajajo oblike vedenja, ki so 

zaželene in tiste, ki to niso. Slednje se v svoji nezaželenosti stopnjujejo vse do mere 

prepovedanega. Danes formalno prepovedane oblike vedenja opredeljuje zakonodaja, hkrati 

pa določa tudi kazni, ki so za ta vedenja predvidene. Ena od oblik formalnih kazni, ki jo 

danes poznamo, je kazen zapora. Ker gre za kazen, ki družbi dovoljuje, da posameznika 

fizično izloči in mu omeji gibanje, velja za eno strožjih oblik formalnega družbenega 

kaznovanja.  

Vprašanje o učinkovitosti zaporne kazni ni novo, o tem strokovna javnost polemizira že več 

desetletij. Skupaj z vprašanjem o smiselnosti zaporne kazni, pa se v zadnjem času pojavlja 

tudi vprašanje povratništva. Pojav vračanja iste osebe v zavod za prestajanje kazni zapora 

pod vprašaj postavlja uspešnost tovrstnega kaznovanja, obenem pa se med strokovnjaki 

odpira vprašanje  o značilnostih posebne skupine zapornikov, t.i. povratnikov.  

V slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora je v letu 2011 prestajalo kazen skupno 

5130 oseb (Letno poročilo 2011, 2012: 3). Na novo je kazen nastopilo skupno 992 oseb, od 

tega je bilo 510 oseb povratnikov (prav tam, 2012: 20). Velik delež na novo zaprtih oseb 

torej predstavljajo osebe, ki so se v ta sistem kaznovanja vrnile po že prestani kazni. Pojav 

povratništva torej ostaja pojav, ki vztrajno spremlja kazenske ustanove, vanj pa je zajeta 

večina zaprtih oseb.  

Prav ta značilnost vračanja zaprtih oseb v kazenske ustanove je posebej pritegnila mojo 

pozornost. Z verjetno povsem naivno idejo, da bi nekoč lahko posegali v število zaprtih oseb 

tako, da bi prekinili pojav vračanja istih oseb v kazenske institucije, sem se odločila raziskati 

značilnost pojava povratništva. Zanima me predvsem, katere specifike opisujejo pojav in 

družbene odzive nanj.  Predmet diplomskega dela je proučevanje pojava tako s teoretičnega 

vidika strokovnjakov različnih področij, kot tudi opazovanje značilnosti pojava v konkretnih 

primerih dveh večkrat zaprtih oseb. 



Večkrat zaprte osebe in njihovo doživljanje lastnega življenjskega položaja 

 

2 

 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV POJMA 'POVRATNIK' 

Pojma 'povratnik' in 'povratništvo' se umeščata v zelo različna strokovna področja, pri tem 

pa seveda v literaturi ni zaslediti enotne in vsem diskurzom skladne opredelitve pojma. 

Etimološki izvir izraza 'povratništvo' je v latinski besedi 'interum cedere', kar pomeni 

'ponovno pasti' (Merc, 1993: 33). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika se povratnik 

razloži kot: ''Kdor je že bil obsojen, pa stori novo kaznivo dejanje'' (SSKJ III, 1986: 931). 

Tisti strokovni diskurzi in področja, ki raziskujejo pojav kriminalitete pa za svoje potrebe 

uporabljajo bolj specifične opredelitve pojma. V pričujočem delu bo pojem 'povratništvo' 

uporabljen in razumljen kot socialno-pedagoški termin, pridobljen iz penološkega, 

kriminološkega in kazenskopravnega diskurza in se navezuje  na posameznikovo ponovno 

izvršitev kaznivega dejanja. Omenjeni trije diskurzi za izhodišče raziskovanja pojava 

jemljejo nekoliko različne definicije povratništva, pri tem pa jim je skupno pristopanje do 

povratništva, kot posebnega pojava v kriminaliteti, ki je še posebej zanimiv za raziskovanje. 

Zato končno ''povratništvo lahko opredelimo z različnih vidikov, predvsem kot poseben 

kriminološki in kot poseben kazenskopravni problem'' (Meško, 1997: 96). Razlike med 

opredelitvami povratništva glede na diskurz iz katerega izhajajo, pa se navezujejo 

predvsem na povratnikov stik z organi pregona in sodstvenimi organi. 

Penološka definicija narekuje, da je povratnik ''vsak, ki je storil kaznivo dejanje in 

prestaja kazen odvzema prostosti in je tako kazen že vsaj enkrat prestajal'' (Singer, 1996: 

250). Penologija tako opredeljuje povratnika na podlagi njegovih stikov z institucijami, ki 

izvršujejo kazenske sankcije. ''S penološkega vidika /.../ je povratek ponovni prihod storilca 

kaznivega dejanja v kazenski zavod zaradi izvršitve kazenske sankcije potem, ko je že 

prestal kazen, ki mu je bila izrečena za prej storjeno kaznivo dejanje'' (Merc, 1993: 33). Kot 

osnovni prag za nastanek povratništva se v penologiji torej uporablja vsaj dvokratno 

prestajanje kazni v kazenskem zavodu. 

Kazenskopravna definicija ''temelji na obstoju ene ali večih pravnomočnih sodnih odločb 

pred kaznivim dejanjem, ki je predmet sodne razprave, pri čemer se upoštevajo vrsta in 

število prejšnjih kazni, dolžina intervala med dvema sodnima obravnavama, spol in starost 

izvrševalca kaznivega dejanja'' (Singer, 1996: 250). Kazenskopravni diskurz torej za osnovo 

nastanka povratništva ne jemlje stik osebe s kazenskim zavodom, temveč nastanek sodnih 

odločb za kazniva dejanja. Tako ''s kazenskopravnega gledišča s povratkom razumemo, da 
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je storil kaznivo dejanje nekdo, ki je že bil obsojen za neko kaznivo dejanje'' (Merc, 1993: 

33). 

Kriminološka definicija pa pravi, da ''izhaja povratek iz izvršitve novega kaznivega 

dejanja storilca, ne glede na to, ali je bil že obsojen ali ne. Kriminološki pojem povratka je 

torej širši, saj zajema tudi neodkrite recidiviste, torej storilce, ki so sicer že storili kaznivo 

dejanje, pa zanj niso bili obsojeni '' (Merc, 1993: 33). V svojo obravnavo tako kriminološka 

definicija vzame tudi del tako imenovanega 'sivega polja' kriminalitete, s strani državnih 

organov neodkriti delež kaznivih dejanj. Število povratnikov je v tem primeru višje, saj ''v 

skupino povratnikov spadajo vsi pravnomočno obsojeni izvrševalci kaznivih dejanj, ne glede 

na to, ali so organi pregona ta dejanja odkrili ali ne'' (Singer, 1996: 250). 

Vsem trem definicijam je skupno uradno zaznanje storilca oziroma uradno beleženo in 

obsojeno kaznivo dejanje. Temu kriteriju penologija dodaja vsaj dvokratno prestajanje 

kazni v kazenskem zavodu, kazensko pravo prvemu kriteriju dodaja vsaj še eno obsodbo za 

kaznivo dejanje v preteklosti, medtem ko kriminologija dodaja kakršnokoli kaznivo dejanje, 

ne glede na njegovo odkritje. Nobena od navedenih definicij ne upošteva možnosti, da 

kaznivega dejanja oseba ni storila, oziroma da je pravnomočna obsodba napačna.  

Penologija Kazensko pravo Kriminologija 

  Kaznivo dejanje 

Odkrito kaznivo dejanje Odkrito kaznivo dejanje  

Pravnomočna sodba o 

kaznivem dejanju 

Pravnomočna sodba o 

kaznivem dejanju 

 

Prestajanje kazni v 

kazenskem zavodu 

  

Odkrito kaznivo dejanje Odkrito kaznivo dejanje Odkrito kaznivo dejanje 

Pravnomočna sodba o 

kaznivem dejanju 

Pravnomočna sodba o 

kaznivem dejanju 

Pravnomočna sodba o 

kaznivem dejanju 

Prestajanje kazni v 

kazenskem zavodu 

  

Shema 1: Razlike v definicijah pojma 'povratnik' 

Poleg pojma 'povratnik' je potrebno opozoriti še na pojma 'kriminalna kariera' oziroma 

'storilec s kariero', saj se slednja v literaturi uporabljata in v določeni meri zajemata tudi 

elemente pojma 'povratnik'. Pojem kriminalna kariera označuje nekoga ''čigar življenjska 
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pot je že od mladosti povezana s kriminalom, ki se torej ukvarja z izvrševanjem kaznivih 

dejanj in je pri tem napredoval do take mere, da zanj izvrševanje kaznivih dejanj 

predstavlja poklic. /.../ Ko oblikujemo pojem 'storilec s kariero', ga ni mogoče poistovetiti s 

kazenskopravno opredelitvijo povratnika'' (Merc, 1993: 36). Ta opredelitev pojma 

kriminalna kariera torej zajema posameznika, ki kontinuirano izvršuje kazniva dejanja. Pri 

tem pa ni pomembno kakšen stik ima posameznik z državnimi organi. Tako sta si pojma 

'povratnik' in oseba s 'kriminalno kariero' različna. Po opredelitvi Merca torej vsak povratnik 

nima nujno kriminalne kariere in ni nujno, da je vsak posameznik s kriminalno kariero tudi 

povratnik. Wolfgang kriminalno kariero opredeli nekoliko drugače. Naveže se namreč prav 

na stik posameznika z organi sodstva in odkrivanje kaznivih dejanj. ''Kriminalno kariero ima 

tisti, ki je v določenem obdobju večkrat prijet in obsojen zaradi kaznivih dejanj'' (Wolfgang 

po Meško, 1997: 30). Ta opredelitev je podobna kazenskopravni opredelitvi pojma 

povratnik, s tem da vključuje večkratno prijetje in obsodbo, vpelje pa tudi časovno 

dimenzijo.  

Glede na različne opredelitve omenjenih pojmov, bom v nadaljevanju uporabljala različne 

izraze (povratnik, karierni kriminalci, recidivizem, kronični kriminalci ipd), in sicer tako, kot 

jih navajajo avtorji sami. V literaturi ni vedno moč razločiti katero obrazložitev 

posameznega izraza so avtorji pri tem uporabljali. Kjer so specifike navedene, jih tudi sama 

omenjam.  

2.2 TEŽAVE Z RAZISKOVANJEM POVRATNIŠTVA 

V zvezi z raziskovanjem povratništva se pojavlja več težav, na katere opozarjajo 

strokovnjaki. Na osnovno težavo je opozorjeno že v poglavju, kjer naštevam različne 

definicije pojma povratnik (in pojma 'kriminalna kariera'). Ugotovila sem, da ne obstaja ena 

sama, za vse konsistentna opredelitev povratništva. Tako kot osnovna težava pri opisovanju 

in raziskovanju pojava nastopa nekonsistentnost definicij. Slednje so si, glede na 

diskurze, v katerih so nastale, med seboj zelo različne in celo združiti jih je nemogoče. To 

zagotovo negativno vpliva na korektnost primerjav različnih raziskav s tega področja. 

Obstajajo torej razlike v načinu definiranja in merjenja povratništva. Raziskovalci so 

poskušali že identificirati napovedovalce povratništva. K temu so pristopali z 

nekonsistentnimi definicijami, z različnimi načini raziskovanja in različnimi statističnimi 

tehnikami. Prav zato je težko primerjati rezultate in dajati zaključke  (Liebling, 2002: 332). 

Prav tako včasih niti ni znano na kaj točno se avtorji nanašajo, ko uporabljajo pojem 

povratništva.  
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Področje raziskovanja povratništva je podvrženo tudi kritiki, da rezultati ne prispevajo k 

spremembam. ''Raziskave povratništva so obogatile znanstveno penološko misel, niso pa 

prispevale k zmanjševanju povratništva'' (Brinc, 1991: 289). Proučevanje povratništva tako 

bremeni mnenje, da gre za raziskovanja, ki so v praksi neuporabna in ne prinašajo 

funkcionalnih sprememb. ''Proučevanje povratništva je težko in nehvaležno delo. Ne le ,da 

so postopki in metode zbiranja podatkov neizdelane, temveč je vprašanje, čemu koristijo 

zbrani podatki'' (Brinc, 1991: 291). Avtor s tem opozarja na izgubljeno namembnost 

raziskav tega področja, saj trdi, da gre za raziskovanje področja, na katerega ni mogoče 

vplivati. ''Zdi se, da nikoli ne bo mogoče predvidevati, kaj šele preprečiti človekovo 

negativno vedenje, zato je proučevanje vzrokov povratništva brez večje praktične koristi. 

/.../ Zato bi morali zmanjšati pričakovanja, da lahko vplivamo na količino povratništva, 

čeprav je ob tem pomembno, s kakšnimi sredstvi se sploh poskuša preprečiti povratništvo 

(razen s kaznijo)'' (Brinc, 1991: 303). Avtorjeva kritika torej izhaja iz domneve, da se na 

človekovo negativno vedenje ne da vplivati, pri tem pa priznava, da je tovrstni vpliv odvisen 

od načina, s katerim to skušamo doseči. Kot druga očitna težava pri raziskovanju nastopa 

torej neuporabnost spoznanj oziroma praktična (ne)vrednost. 

Naslednji pomanjkljivosti, s katerimi se sooča raziskovanje povratništva, sta obstoj sivega 

polja in vpeljava časovne dimenzije. ''Podatki o povratništvu so samo približna slika 

resničnosti, saj nikoli ni znano, koliko prikrite kriminalitete ima 'na vesti' povratnik, zato je 

vsak odpuščeni obsojenec možno povratnik do svoje smrti'' (Brinc, 1991: 291). V tem 

zapisu najdem dve veliki težavi pri raziskovanju pojava povratništva. Prva je tako 

imenovano sivo polje, ki predstavlja neodkriti del kriminalitete. Tu se pojavita dva 

pomisleka: koliko tistih prestopnikov, ki so že prestajali kazen v kazenskem zavodu, 

nadaljuje z izvajanjem kaznivih dejanj, pa njihova dejanja niso odkrita oziroma uradno 

zaznana s strani državnih organov? Ter: kje se nahajajo razlogi, da so ta kazniva dejanja 

ostala v sivem polju? Ne gre zanemarjati ugibanj, da obstaja možnost, da je enkrat že zaprt 

oseba pridobila nova znanja in poznanstva, ki mu omogočajo, da za novo kaznivo dejanje ni 

zaznan kot storilec. Ne gre zanemarjati niti ugibanj o tem, da nekateri storilci kaznivih 

dejanj neformalno sodelujejo z organi pregona in se zato izognejo formalnemu kaznovanju. 

Hkrati s temi vprašanji pa se pojavlja tudi ugibanje o tem, koliko kaznivih dejanj je že 

ostalo v sivem polju še preden je posameznik prvič nastopil prestajanje zaporne kazni. Gre 

za ugibanja, ki so uradnim raziskavam skrita, pa vendar oblikujejo verjetno ključne 

značilnosti pojava povratništva. ''S preprečevanjem se ukvarjajo organi formalnega 

družbenega nadzorstva, institucionalizirana in neinstitucionalizirana javnost, ob upoštevanju 

takšne ali drugačne strategije /.../ bolj ali manj prizadevno, nikoli pa dovolj uspešno, in to 
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predvsem zaradi tega, ker se zdi, da vsem nikoli ni do tega, da bi omejile ali celo 

onemogočile možnosti za kriminal'' (Pečar po Merc, 1993: 42).   

Druga težava z raziskovanjem povratništva, ki jo v tem zapisu omenja Brinc, pa je časovni 

razpon verjetnosti, da prestopnik postane tudi povratnik. Vsak uradno zaznan prestopnik je 

potencialni povratnik vse do njegove smrti. V skrajnem primeru se tako o tem, ali je 

prestopnik tudi povratnik, lahko odloči šele po preteku njegovega življenja. V zvezi s tem 

problemom nekateri strokovnjaki pri raziskovanju povratništva določajo časovne razpone 

znotraj katerih uvrščajo povratnike. 

V zvezi z raziskovanjem sivega polja pa obstajajo tudi drugi pomisleki. Namreč ''raziskave 

prikrite kriminalitete kažejo, da je obseg kriminalitete razmeroma stalen, spreminjajo pa se 

pogoji odkrivanja, obtoževanja in kaznovanja odkritih storilcev kaznivih dejanj'' (Brinc, 

1991: 290). Vsako raziskovanje področja kriminalitete je tako podvrženo tudi vplivom 

politike in pravosodja na potek in način odkrivanja, obtoževanja in kaznovanja storilcev 

kaznivih dejanj. Politika in pravosodje pa sta spremenljiva dejavnika, ki sta specifična za 

vsako družbo posebej in hkrati specifična za vsak čas in obdobje neke družbe. Ker vsa 

kriminalna dejanja niso prijavljena policiji in ker vsa prijavljena dejanja ne privedejo do 

aretacije, so podatki o povratništvu nujno nepopolni. Študije, ki merijo povratništvo, 

pravzaprav merijo uradno beleženo povratništvo. Uradni podatki pa odražajo politiko in 

prakso lokalnih zakonskih agencij in so občutljivi na spremembe (Liebling, 2002: 332). 

Avtor torej opozarja na dejstvo, da nekatere raziskave povratništva ne prikazujejo realne 

slike pojava, ampak njegovo izraznost glede na trenutno zakonsko in politično stanje 

družbe. Vprašanje pa je tudi, kako tem vplivom sledijo strokovnjaki in znanstveniki, saj ''v 

družbenem sistemu vselej obstaja nekaj zanesljivih indikatorjev prevlade političnega nad 

strokovnim'' (Petrovec, 1997: 94). 

Rezultati raziskav so lahko podvrženi zgoraj naštetim možnim očitkom in pomanjkljivostim. 

Najbrž vse raziskave ne trpijo tovrstnih pomanjkljivosti, kljub temu pa jih velja vzeti na 

znanje in jih imeti v obziru, ko se prebirajo in interpretirajo rezultati raziskav na tem 

področju.  
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2.3 ŠTEVILO IN ZNAČILNOSTI POVRATNIKOV 

ŠTEVILO POVRATNIKOV 

''Na dan 1.8.1991 je v Sloveniji prestajalo zaporno kazen 597 polnoletnih obsojencev, med 

katerimi je bilo 258 (43,2%) prvič kaznovanih in 339 (56, 8%) povratnikov'' (Brinc, 1991: 

289). Približno desetletje nazaj je bil v Sloveniji odstotek zaprtih povratnikih večji od 50%, 

več kot polovica zapornikov je bila torej povratnikov. Aktualni podatki pa so podobni. 

Tabela 7: Struktura obsojencev po vrsti nastopa kazni, predkaznovanosti in spolu v letu 2010 (Letno 

poročilo 2010, 2011: 21) 

Nastop kazni Nastopili 

sami 

Privedeni s 

prostosti 

Privedeni iz 

pripora 

Drugo  SKUPAJ 

MOŠKI Prvič 

kaznovani 

154 96 164 12 426 

Povratniki 170 209 132 41 552 

SKUPAJ 324 305 296 53 978 

ŽENSKE Prvič 

kaznovane 

19 12 14 0 45 

Povratnice 3 3 2 0 8 

SKUPAJ 22 15 16 0 53 

VSI Prvič 

kaznovani 

173 108 178 12 471 

Povratniki  173 212 134 41 560 

SKUPAJ  346 320 312 53 1031 

''V letu 2010 je kazen nastopilo 560 povratnikov (54,32 %). Med prvič kaznovanimi je 

kazen nastopilo samih 173 obsojencev (36,7 %), s prostosti je bilo privedenih 108 oseb 

(7,8 %) iz pripora je kazen nastopilo 178 prvič kaznovanih oseb (37,8 %). Med povratniki je 

samih nastopilo kazen 173 oseb (30,9 %), s prostosti je bilo privedenih 212 oseb (37,9 %), 

iz pripora je nastopilo kazen 134 povratnikov (23,9 %). Delež prvič kaznovanih se je glede 

na preteklo leto zmanjšal za 2,28 %'' (prav tam).  

Za natančnejše opazovanje gibanja števila povratnikov bi bilo seveda potrebno uporabiti več 

podatkov in jih primerno statistično interpretirati. Tukaj navedeni podatki zgolj simbolično 

prikazujejo, da se je po podatkih Ministrstva za pravosodje RS v desetletnem preskoku 

število obsojencev povratnikov močno povečalo (s 339 na 560), hkrati pa je delež 

povratnikov (glede na število zaprtih oseb) v Sloveniji ostal približno enak. Tovrsten 
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podatek seveda odpira mnogo novih vprašanj. V prvi vrsti se sprašujem ali v odstotku, ki ga 

predstavljajo t.i. povratniki vsako leto 'sodelujejo' iste zaprte osebe in se s tem povečuje 

število prvič zaprtih oseb na ravni celotne državne populacije? Je bolj značilno večkratno 

povratništvo in s tem večkratno vračanje istih oseb v zavode za prestajanje zaporne kazni? 

Ali pa se nasprotno, posameznik, ki se nahaja v kategoriji prvič kaznovanih, slej ko prej 

'znajde' v kategoriji povratnikov? Za ugotavljanje bolj specifične slike o številu povratnikov, 

bi bilo tako potrebno ponazoriti fluktuacijo posameznih povratništev.   

ZNAČILNOSTI IN VRSTE POVRATNIŠTVA 

V splošnem delu aktualnega slovenskega Kazenskega zakonika lahko beremo opis, ki 

povratnike, na podlagi kriminoloških raziskav, označi za ''posebno skupino ljudi, ki ima svoj 

življenjski stil, svoje osebnostne značilnosti in svoj način vedenja ter reagiranja'' (Bavcon, 

2009: 381). Tako na nek način teoretično ločuje povratnike od 'ostalih' ljudi in jih združuje v 

skupino z njej lastnimi značilnostmi.  Nadalje vir opisuje, na kakšen način so povratniki v 

konfliktu z družbo in se pri tem sklicuje na to, da so povratniki navadno ''toge in 

neprilagodljive osebnosti, ki niso sposobne zadovoljevati svojih potreb na družbeno dovoljen 

način in so tako rekoč v nenehnem konfliktnem položaju z družbo in njenimi normami. Pri 

tem ne izvršujejo samo kaznivih dejanj, temveč pogosto tudi druge oblike deviantnih 

ravnanj, kot so zlasti nekatere vrste prekrškov'' (Bavcon, 2009: 381).  

Pri orisu skupnih značilnosti povratnikov se avtorji sklicujejo na različne vidike 

opredeljevanja tega pojma. Zasledimo tudi opredelitve, ki pojav povratništva opazujejo 

skozi prizmo stikov z državnimi institucijami. Tako lahko beremo, da so pogosto to ljudje, 

''ki krožijo od ene institucije družbenega nadzorstva k drugi- od sodišča k sodniku za 

prekrške in od kazenskega poboljševalnega doma v zapor, kjer prestajajo kazni za prekrške. 

Običajni kazenski ukrepi so za to vrsto ljudi manj uspešni ali pa sploh brezuspešni in 

praviloma se povratniki niso sposobni prilagoditi okoliščinam, možnostim in zahtevam 

življenja na prostosti, tako da ne bi ponavljali kaznivih dejanj'' (Meško, 1997: 97). Tudi tu, 

podobno kot v prejšnjem odstavku zasledimo mnenje, da povratniki niso sposobni 

prilagoditvam življenju brez kaznivih dejanj. Pozornost pritegne tudi izraz, da gre za 'vrsto 

ljudi'. 

Nekatere raziskave se usmerjajo predvsem na povratnikovo preteklost in življenje pred 

nastankom pojava povratništva. Fakulteta za defektologijo Univerze v Zagrebu je v svoji 

raziskavi našla pomembne korelacije med pojavom povratništva in: motnjami šolanja 

(nedokončana šola, brez delovne kvalifikacije do polnoletnosti), socialno patološkimi pojavi 
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v družinah (porušeni medosebni odnosi peljejo v motnje vedenja, te pa v kriminalno 

povratništvo), osebnostnimi lastnostmi (psihične in nevrotske motnje, druženje z 

asocialnimi osebami, agresivnost, prekomerno uživanje alkohola, promiskuiteta, 

nesposobnost za služenje vojaškega roka, izrečeni zavodski ukrepi pred 18. letom) (Meško, 

1997: 100). Ta raziskava je iskala skupne značilnosti osebe preden je bila kvalificirana kot 

povratnik. Na ta način nekako išče vzroke oziroma razvoj povratništva. Pri tem opazimo 

vključitev družine kot pomembnega dejavnika ter tudi način zgodnjega sodelovanja 

posameznika v instituciji, v tem primeru v šoli.  

Brinc je v svojih raziskavah našel bolj obširen spekter dejavnikov, ki naj bi vplivali na 

povratništvo: psihološki dejavniki (nesposobnost za uspeh v družbi, nizko samovrednotenje, 

emocionalna nestabilnost, izključenost iz družbe, zavračanje obravnave), nezadovoljene 

emocionalne potrebe (običajno se pri povratnikih poudarjajo materialne potrebe, premalo 

pa čustvene potrebe), neurejeni medosebni odnosi (odpuščeni obsojenec nima občutka 

socialne pripadnosti, varnosti, človeške solidarnosti, pripadnost doživlja v kriminalni 

subkulturi), socialni in ekonomski dejavniki (neugoden položaj pred prihodom v zapor, nima 

pričakovanj, da bo drugače po odpustu, nima izkušenj z uspehom v življenju), vzgojni 

dejavniki (zapor ne spreminja zapornikov, temveč povzroča prihodnje kriminalno vedenje, 

bolj je zaprt, več bo povratnikov zapor okrepil kriminalnost), poklicni in zaposlitveni 

dejavniki, kriminalna socializacija v zaporu (obsojenca podpirajo samo deviantne skupine, 

ne more si pridobiti podpore skupine, ki upošteva pravo, nima stika z moralnimi in pravnimi 

konformisti) (Brinc po Meško, 1997: 100). 

Poleg mnogih dejavnikov, ki se nahajajo v posamezniku, opaža tudi dejavnike, ki so stvar 

odnosa med posameznikom in njegovim okoljem. Pri tem je zanimivo, da izključenost iz 

družbe umešča med psihološke dejavnike. Omenja pa tudi dejavnike penalnih ustanov. Tako 

se fokus pojava povratništva malenkostno premakne od povratnika samega na njegove 

družbene odnose in socialne povezave z okoljem. Pri tem pa je kot center vzrokov še vedno 

opazovana oseba sama in ne povratništvo kot celoten pojav. Tudi Kremžar (2009: 8) 

navaja, da so za profil povratnikov značilni tako socialna, kot tudi ekonomska prikrajšanost, 

nizka stopnja izobrazbe, nezadostno ali neobstoječe domače okolje, moteni medčloveški 

odnosi. Podobnost Brinčeve in Kremžarjeve razlage opažamo torej v vpeljavi socialnih 

kategorij v opis značilnosti profila povratnika.  

Tudi Delisi (2005: 42) podobno navaja, da je za osebe s kriminalno kariero značilno, da ne 

sodelujejo v konvencionalnih vlogah družbe. To značilnost pa pripisuje povratnikovi 

nevoljnosti sodelovati. ''Pogosto imajo te osebe težave z zlorabo substanc in težave z 
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duševnim zdravjem, v sodelovanju s skoraj patološko nevoljnost sodelovati v 

konvencionalnih vlogah doma, v šoli in na delu. Osebe s kriminalno kariero so skrajno 

škodljivi ljudje'' (Delisi, 2005: 42). Tudi Shoverjeva raziskava je prišla do ugotovitev, da 

povratniki pravzaprav ne želijo sodelovati v socialnih nalogah. Shoverjeva raziskava je 

ugotovila, da značilnosti življenja kroničnih prestopnikov opisujeta predvsem 

dezorganizacija in bolehnost. Opiše jih kot tiste, ki 'živijo zabavo', in tako izvršujejo 

recipročna dejanja pitja, zlorabe substanc in kriminala, ter se hkrati izogibajo obveznostim 

in odgovornostim, ki so nepomembne v njihovi trenutni socialni situaciji. /.../ (Delisi, 2005: 

24). 

Nekoliko starejša literatura pa je vendar bolj usmerjena na iskanje skupnih značilnosti 

povratnikov v povratnikih samih, neupoštevajoč njihovih stikov z okoljem. ''Kobal ugotavlja, 

da je za povratnike značilna ekstravertiranost; čustvena neadekvatnost; pretežna 

agresivnost; sposobnost izražati močna čustva, predvsem ko so sami prizadeti; živčni 

sistem je močnejšega tipa; po konstituciji so najpogostejši močnejši tipi; inteligentnost je v 

povprečju ali celo nekoliko nad povprečjem. Najbolj očitna razlika med povratniki in 

dekriminalci je, da je za povratnike značilna izredna rigidnost, to je togost v mišljenju'' 

(Kobal po Meško, 1997: 29).  V tem opisu torej ne najdemo socialnih dejavnikov in vpliva 

okolja na nastanek pojava povratništva. Avtor se nanaša na značilnosti posameznika 

samega, celo na njegovo fizionomijo. ''Poleg tega Kobal ugotavlja še, da je za povratnike 

značilno, da so zadovoljni s svojim načinom življenja; da se opirajo na zunanje strukture in 

želijo natančno vedeti, kaj se od njih pričakuje. Ob spreminjanju stvari potrebujejo več 

časa, da se utirijo in sprejmejo nov način delovanja. Gre za anksioznost, kako se obnašati v 

situaciji, za katero še nima pripravljene ustrezne formule. Anksioznost izgine takoj, ko najde 

tehniko, ustrezajočo situaciji. Sistem vrednot in kontrole (superego) je zunanji. Nimajo 

notranjega (internaliziranega) sistema vrednot. Zmožni so le površno izražati krivdo, zlasti 

če to od njih pričakujemo ali zahtevamo. Po dojemanju jih je mogoče oceniti kot povprečno 

normalne ljudi (Kobal po Meško, 1997: 29).   

Liebling se je usmeril na opazovanje demografskih značilnosti povratnikov in ugotovil, da na 

povratništvo vplivajo tudi spol, rasa, starost in predhodni kriminalni podatki. Moški imajo 

višjo stopnjo kot ženske, črnci višjo kot belci, mlajši prestopniki višjo kot starejši, ter tisti z 

več že storjenih kaznivih dejanj imajo višjo stopnjo kot tisti z manj predhodnimi kaznivimi 

dejanji (Liebling, 2002: 343). V zvezi z rasnimi razlikami med povratniki v ZDA piše tudi 

Delisi in ugotavlja, da je večina raziskav v ZDA ugotovila, da imajo rasne manjšine, kot npr. 

Afroameričani in Španci, v primerjavi z belci več možnosti, da postanejo karierni kriminalci. 
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/.../ Podatki kažejo, da imajo, ceteris paribus, rasne manjšine, še posebej črnci, več 

možnosti kot belci da postanejo karierni delinkventi, vpleteni v resna kriminalna nasilja  

(Delisi, 2005: 37). 

May (1999: 34) kot ključne dejavnike nastanka povratništva vidi v interakciji različnih 

socialnih težav. Kot ključne med njimi izpostavlja predvsem težave z: namestitvijo (v 

pomenu bivališča), alkoholom, drogami in težave z zaposlitvijo.  Avtor je s temi dejavniki 

skušal predvsem iskati tiste kategorije, ki višajo možnosti, da bo prestopnik nekoč ponovno 

obsojen in s tem spoznan kot povratnik. To pomeni, da imajo prestopniki z omenjenimi 

težavami veliko večje možnosti za ponovno obsodbo (May, 1999: 34). Avtor na ta način 

opisuje težave, ki jih ima prestopnik sam. Za razliko od prej naštetih avtorjev, pri tem 

opazimo izpostavljanje tako težav z alkoholom, kot tudi z drogami. V analizi te raziskave se 

je prav variabla problemov z drogami največkrat ponavljala. Kar pomeni, da bodo 

uporabniki drog bolj verjetno ponovno obsojeni. Glede na to, da gre pri tem za povezavo s 

težavami z zaposlitvijo, sklepamo, da uporabniki drog izvršujejo kriminal z namenom, da bi 

financirali svojo navado (May, 1999: 33). Omenjena raziskava pa ugotavlja tudi, da se 

prestopnikove možnosti za ponovno obsodbo večajo s številom težav, ki jih ima (May, 1999: 

viii). Raziskava, ki jo opisuje May je potekala na šestih različnih lokacijah in je pokazala, da 

je uporaba drog na vseh lokacijah visoko povezana s povratništvom. Prav tako je na vseh 

lokacijah bila ugotovljena pomembna povezava med zaposlitvijo in povratništvom. Samo na 

nekaterih, ne pa tudi na vseh lokacijah, se je pokazala majhna povezanost med finančnimi 

težavami  in povratništvom. Samo na eni lokaciji se je pokazala pomembna povezava med 

uporabo drog in povratništvom. V splošnem pa je raziskava ugotovila povezanost med 

povratništvom in nastanitvijo; tisti, ki so imeli težave z nastanitvijo (stanovanjska 

problematika), so bili tudi prej povratniki. Hkrati pa je raziskava ugotovila, da tisti 

posamezniki, ki imajo več težav z opazovanimi socialnimi variablami, imajo tudi več 

možnosti za ponovno obsodbo (May, 1999: viii).  Za najbolj pomembno variablo na vseh 

lokacijah  se je v raziskavi izkazala kriminalna kariera oziroma število prejšnjih obsodb 

(May, 1999: 32). 

V zvezi z uporabo drog, pa Kremžar opisuje večjo povezanost. ''Zlasti odvisnost od trdih 

drog namreč opazno zvišuje verjetnost, da se bo storilec kaznivega dejanja po prestani 

kazni ponovno odločil za storitev kaznivega dejanja'' (Kremžar, 2009: 8).  

Do ugotovitev o večanju možnosti za povratek z vsako novo obsodbo prihaja nekoliko 

novejša raziskava, ki je raziskovala tako imenovane kronike oziroma kronične prestopnike.  

Te je opredelila kot tisto skupino prestopnikov, za katero velja, da so njeni posamezniki bili 
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z zakonom zapleteni več kot štirikrat. Za slednje raziskava ugotovi, da je bolj verjetno, da 

imajo daljše kriminalne kariere. Na to kažejo naslednji dejavniki: nižja starost posameznika 

ob prvi obsodbi (v izvirniku 'onset'), so nasilni in imajo več nasilnih prestopkov. Tako 

možnost, da postane nasilni prestopnik raste s številom njegovih prestopkov (Blumstein, 

Farrington, Piquero, 2007: 135). Kroniki se razlikujejo od vseh ostalih skupin prestopnikov 

na najbolj pomembnih dimenzijah kriminalne kariere:  starost ob prvi obsodbi in nasilnost 

(Blumstein, Farrington, Piquero, 2007: 138). Na tem mestu  velja opozoriti na specifično 

izrazoslovje avtorjev, ki navajajo, da gre za 'kronične' prestopnike. Gre za precej aktualno 

raziskavo, ki kljub že uveljavljenim sodobnim izrazom uporablja nekoliko zastarel izraz, 

verjetno povezan z medicinskim diskurzom.  

Da je odstotek povratništva v povprečju višji pri prestopnikih z zgodovino predhodnih 

obsodb in zaporov, je pokazala tudi raziskava, ki jo opisuje May. Hkrati avtor opaža, da je 

odstotek ponovne obsodbe nižji pri zapornikih, ki so izvršili kazniva dejanja v zvezi s spolno 

nedotakljivostjo, ter da je odstotek ponovne obsodbe višji pri vlomilcih (May, 1999: vii). S 

tem se odpirajo nove možnosti iskanja značilnosti povratništva, in sicer v smislu za 

povratnike značilnih vrst kaznivih dejanj. ''Povratništvo storilcev kaznivih dejanj je najbolj 

pogosto pri kaznivih dejanjih zoper premoženje, kaznivih dejanjih zoper življenje in telo ter 

pri kaznivih dejanjih, povezanih z zlorabo drog'' (Kremžar, 2009: 8). 

Različni avtorji naštevajo zelo raznolike sklope značilnosti, ki jih pripisujejo povratnikom. Ob 

prebiranju tovrstne literature in navajanju pridobljenih informacij, se tako lahko izoblikuje 

vtis, da gre pravzaprav za posebno skupino ljudi z obilico nekakšnih družbeno neprijetnih in 

nezaželenih lastnosti oziroma značilnosti. Tako na enem mestu zbrana literatura vzbuja 

misel o povratnikih kot posebej drugačnemu delu družbe. Pri tem pa v razmislek vzemimo 

naslednje: ''Kriminologi poudarjajo, da med prestopniki in neprestopniki ni značilnih razlik, 

ki bi absolutno ločile ti dve skupini ljudi. Nekateri dejavniki (neugodne družinske razmere, 

materialno, čustveno in vzgojno prikrajšanje ipd) so bolj povezani s prestopništvom in so 

bolj pogosti pri prestopnikih kot pri neprestopnikih vendar jih najdemo tudi pri 

neprestopnikih, obratno pa najdemo tudi prestopnike brez teh dejavnikov (Brinc po Meško, 

1997: 113). 

Strokovnjaki značilnosti povratništva opisujejo tudi skozi delitve le-tega na različne vrste. 

Kazenskopravna teorija deli povratništvo na več vrst glede na različna merila. Prva delitev 

temelji na vprašanju vrste izvršenega kaznivega dejanja. V sklopu te delitve navajajo 

splošno ter specialno povratništvo. ''O splošnem povratku govorimo takrat, kadar je 

storilec kaznivega dejanja, ki ga sodišče sodi, že bil obsojen zaradi kakšnega kaznivega 
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dejanja. V teh primerih gre torej za to, da je storilec ponovil ali ponavljal kazniva dejanja, ki 

so različna, navadno pa so različni tudi nagibi in motivi storilca'' (Milutinović po Meško, 

1997: 98). V drugem primeru pa ''posebno ali specialno povratništvo pomeni ponovitev 

istovrstnega kaznivega dejanja potem, ko je bil storilec že obsojen zaradi takšnega 

kaznivega dejanja. V teh primerih gre tedaj za storilca, ki kljub prejšnji obsodbi (ali 

obsodbam) ponavlja kazniva dejanja iste vrste. Praviloma so tudi motivi ali nagibi storilca 

pri izvrševanju teh kaznivih dejanj enaki'' (Milutinović po Meško, 1997: 98).  

Nekateri pravni sistemi pa ločujejo vrste povratkov tudi glede na število ponovnih obsodb 

storilca kaznivega dejanja. V zvezi s tem poznajo enkratno in večkratno povratništvo. 

''O enkratnem povratku govorimo takrat, kadar gre za storilca, ki je bil pred storitvijo 

kaznivega dejanja, za katero mu sodišče sodi, obsojen samo enkrat'' (Meško, 1997: 98). 

''Večkratno povratništvo obstaja v primerih, ko je bil storilec kaznivega dejanja, ki mu 

sodišče sodi, pred storitvijo tega kaznivega dejanja že obsojen za več kaznivih dejanj 

določene vrste ali teže. Kazniva dejanja so lahko različna, lahko pa tudi istovrstna'' (Meško, 

1997: 99). O večkratnih povratnikih pa avtor dodaja: ''Praviloma gre za za ponavljanje 

istovrstnih dejanj, tako da so večkratni povratniki tudi specialni povratniki. Večkratni 

povratniki sodijo v najtežjo skupino storilcev kaznivih dejanj, katerih resocializacijo ali vsaj 

delno resocializacijo je zelo težko doseči. Osebnostna struktura večkratnih povratnikov kaže 

določeno nagnjenje k ponavljanju kaznivih dejanj ali pa manjšo odpornost do kriminogenih 

življenjskih situacij oziroma do negativnih vplivov okolja'' (Meško, 1997: 99).  

Milosavljevič (po Meško, 1997: 99) navaja delitev povratništva glede na merilo 

'profesionalnosti' storilca. Tako povratnike deli na profesionalne kriminalce (gre za 

večkratne povratnike, katerih glavna usmeritev je kriminalno delovanje kot njihov poklic), 

polprofesionalne kriminalce (gre za večkratne povratnike, obsojene na krajše zaporne 

kazni, niso posebej specializirani, vendar pa so nagnjeni k storitvam podobnih kaznivih 

dejanj), situacijske povratnike (gre za osebe, ki so bile manjkrat obravnavane za različna 

kazniva dejanja, njihova kriminalna aktivnost pa je posledica materialnih in osebnostnih kriz 

ali pa je posledica motene osebnostne strukture) ter ostale povratnike (gre za vse druge 

oblike, ki niso lastne predhodnim skupinam povratnikov).  

Obstaja tudi delitev povratnikov z vidika etiologije. Glede na to merilo ločimo 

povratnike, ki so navajeni na antisocialno aktivnost in imajo razvite kriminalne tehnike in 

povratnike, ki svoja dejanja ponavljajo zaradi neugodnega socialnega položaja ali ker so 

socialno ali osebno neprilagojeni (Singer, 1996: 261). 
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NEVARNI ZA DRUŽBO 

Med prebiranjem literature se lahko opazi težnja k analizi povratništva v smislu za družbo 

nevarnega pojava. Ta pristop se pojavlja pri večih avtorjih in v bralcu lahko sproži težnjo k 

sklepu, da se je pred povratniki potrebno zaščitit in da je s povratniki potrebno ravnati na 

poseben način.  

Kot nevarne in škodljive člane družbe povratnike opredeljuje Delisi, ki ugotavlja, da 

zgodovinski potek fenomena psihopatije pokaže, da so se različne družbe več let borile z 

majhnim številom kroničnih kriminalcev, ki so bili imuni na odrešitev in so goreče zvesti 

povzročanju kriminalne škode (Delisi, 2005: 23). Hkrati v njih vidi glavne krivce za najbolj 

grozna kriminalna dejanja in jih (karierne kriminalce) opredeljuje kot osebe, ki so najbolj 

verjetno vpletene v najresnejše in najbolj nevarne oblike kriminalnega vedenja. V tem 

smislu so najbolj grozne in zastrašujoče oblike kriminala- umor, oborožen rop, ugrabitev in 

posilstvo, oborožen vlom- v principu njihova domena (prav tam: 40). Prav v tem mnenju pa 

avtor tudi najde razlog za posebno pozornost, ki jo strokovnjaki namenjajo raziskovanju 

pojava povratništva. Avtor meni, da so kronični prestopniki dolgoletna skrb prebivalcev in 

izvajalcev kriminalne pravice; naraščajoče so zavzemali tudi interes kriminologov (prav 

tam: 23) 

Razmišljanja o posebni nevarnosti povratnikov pa zasledimo tudi v slovenski literaturi. Merc 

(1993: 28) navaja, da je bilo povratništvo ''prisotno v vseh obdobjih kot pojav, ki je vselej 

predstavljal posebno družbeno nevarnost in ga ni bilo mogoče izkoreniniti z nobenim od 

razpoložljivih sredstev kazenskopravne represije'' (Merc, 1993: 28).  

Istega leta pa je drug avtor v svojih zapisih opozoril predvsem na področje socialne politike, 

ki je tesno povezana s kriminaliteto. Avtor meni: 'nevarnost' številnih (kroničnih) večkratnih 

povratnikov je pogosto le v njihovi potrebi po hrani in postelji. S tem najbolj dokazujejo 

tesno povezanost kriminalne in socialne politike'' (Brinc, 1993: 229). V tem zapisu avtor 

povratniško kriminaliteto povezuje s širšimi družbenimi procesi, vezanimi na politiko. Hkrati 

avtor vzgib povratniških kaznivih dejanj išče v posameznikovem zadovoljevanju osnovnih 

potreb.  

Leto kasneje je slovenska znanost prvič pridobila strokovni vpogled v specifično življenje 

enega povratnika, in sicer v delu 'Življenje, kriminalna kariera in smrt večkratnega 

povratnika Marjana M. (študija primera)'. ''S pričujočim delom, /.../, je v slovenski 

kriminologiji in penologiji prvikrat predstavljena shema kriminalne (zaporske) kariere 
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obsojenca od rojstva do smrti''  (Gartner v Maver, 1994). ''Osnovni problem, ki ga je želel 

avtor v nalogi pobliže proučiti ter potrditi (ali zavreči) s postavljeno hipotezo, je, da se je 

življenje obravnavanega, večkrat obsojenega Marjana M. odvijalo povsem neodvisno od 

vseh strokovnih prizadevanj in da zato ni pozitivne interakcije (korelacije) med 

psihopatologijo (kriminalno osebnostjo) posameznika in prevzgojnimi tretmani. To naj bi 

vsaj posredno potrjevalo avtorjevo prepričanje, da so tretmanska prizadevanja, predvsem 

pa zaupanje penologov v resocializacijo vse manj upravičena'' (Gartner v Maver, 1994). 

Ugotovitve te študije  spodbijajo zahtevo nekaterih strokovnjakov po posebnem 

obravnavanju in kaznovanju povratnikov. Pomembno je opozorilo, da opisana študija govori 

o študiji enega primera in zato ni prenosljiva na populacijo. Obenem pa študija lahko 

razkriva tiste premise, ki jih kvantitativni načini raziskovanja zakrijejo.  

Med slovenskimi strokovnjaki na področju kriminalitete pa z odprtjem tega vidika ni izginila 

težnja po posebnem obravnavanju povratnikov. V Kazenskem zakoniku ''v zvezi z 

obravnavanjem povratnikov poudarjajo, da so zanje potrebne tako posebne vrste kazenskih 

sankcij kot tudi posebni programi'' (Bavcon, 2009: 381). ''Razlog za to, da jih je treba 

obravnavati na poseben način, je nevarnost, t.i. nevarno stanje, ki zahteva tudi da zanje  

predvidimo posebne ukrepe'' (prav tam). Vsaka opredelitev neke populacije kot nevarne, 

lahko v bralcu spodbudijo težnjo k strahu. 

Hkrati pa ugotovitve Maverjeve študije primera tudi lahko vzpodbujajo poseben 'strah', v 

smislu da rezultati študije namigujejo, da  na povratnika z ničemer ne moremo vplivati in je 

zato na poseben način 'imun' na spremembe, kot ta izraz uporabi prej naveden avtor Delisi.  

O tovrstni nevarnosti piše tudi Singer, ki pravi, da je povratništvo poseben kriminalni pojav. 

Je tisti del kriminalitete, ki je za družbo bolj 'nevaren', predvsem v tem smislu, da 

povratniki druge okužijo s tem vedenjem (Singer, 1996: 247). 

Podkrepitev tezam, kako posebno nevarni in škodljivi so za družbo povratniki, lahko 

predstavljajo tudi interpretacije statistik, ki poudarjajo kolikšen delež kriminalitete naj bi 

povzročili povratniki. Neka raziskava tako naprimer ugotavlja, da je 12,89% vzorca 

odgovornega za 72,89%  od 760ih obsodb (Blumstein, Farrington, Piquero, 2007: 137). 

Podoben način uporabi tudi drug avtor. Raziskava, ki so jo izvedli Paul Tracy, Marvin 

Wolfgang in Robert Figlio leta 1990 je pokazala, da je približno 7% populacije prestopnikov 

odgovornih za 61% vse delinkvence (Delisi, 2005: 27). Seveda taka uporaba podatkov 

ustvari vtis, da obstaja delež tistih prestopnikov, ki so odgovorni za večino kriminalnih 

dejanj. Tak način lahko na to peščico storilcev prenese navidezno odgovornost za vso 
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kriminaliteto v družbi. Avtor podatke interpretira tako: majhno število prestopnikov, 

pogosto manj kot 10% celotne populacije, so karierni kriminalci, odgovorni za večino 

zločina, še posebej resnejšega, nasilnega kriminala (Delisi, 2005: 35). 

Prav stopnja nevarnosti pa je tisto, kar družbi in kazenskopravnim instancam daje nekakšno 

legitimno 'pravico' kaznovati. '''Nevarnost' prestopnika je temelj kazenskega prava, 

kriminologije in penologije. Družbeno nevarnost kaznivega dejanja oceni sodišče ob sojenju 

in izrečena kazen odraža nevarnost prestopnika'' (Brinc, 1993: 220). Ob tem Brinc poudarja 

relativnost pojma 'nevaren storilec' in opozarja na razliko med dejanjem in storilcem, ki je 

ob sojenju lahko nepomembna: ''Ob odmeri kazni in klasifikaciji obsojencev mešajo 

nevarnost storjenega kaznivega dejanja in nevarnost storilca. Kaznivo dejanje štejejo kot 

izraz osebnosti, v resnici pa med težo kaznivega dejanja in nevarnostjo storilca ni nujne 

povezave. Pogosto se težko kaznivo dejanje zgodi v posebnem položaju in je z njim pogosto 

izčrpana vsa 'nevarnost' te osebe'' (Pinatel po Brinc: 1993: 220). 

Značilnosti povratnikov, ki jih različni avtorji naštevajo vzpodbujajo nagib k mišljenju, da 

gre torej za posebno skupino 'drugačnih' ljudi s kopico njim značilnim oblikam vedenja in 

njim značilnim osebnostnim strukturam. Pri tem avtorji navajajo večinoma zgolj negativne 

lastnosti in s tem se ustvarja vtis, da gre za predvsem nezaželene in kot opisano, tudi 

nevarne člane družbe. Pri tem seveda lahko prihaja do redukcije posameznika na zgolj te 

značilnosti, kar še dodatno stopnjuje nenaklonjenost osebi, ki je tako opisana. Tak pristop 

do obravnave pojava povratništva seveda le redko zajema vpliv in dinamiko družbene 

celote, prav tako v lastnostih tako imenovanih povratnikov išče vzroke za njihovo 

prestopniško vedenje in s tem prezre vzajemni odnos, ki ga ima posameznik z družbo. V 

literaturi skoraj ni moč najti etiološkega pristopa k obravnavi pojava povratništva. 

2.4 NAPOVEDOVANJE IN NADZOROVANJE POVRATNIŠTVA 

Glede na značilnosti povratnikov in značilnost pojava povratništva ter zaznano 'nevarnostjo' 

družbi, se posledično pojavljajo želje in interesi po zmanjševanju njegove pojavnosti. V 

zvezi z raziskavami se v literaturi večkrat omenja tudi želja strokovnjakov po zmožnostih 

napovedovanja kot obliki poskusa manjšanja pojava povratništva. Smisel za napovedovanje 

možnosti povratništva se nahaja v družbeni koristi in varčevanju tako s financami, kot tudi z 

energijo, ki je vložena v delo z zaporniki. ''Če bi znali odkriti bodoče povratnike, ne bi 

razmetavali s sredstvi in silami za tiste, ki niso družbi nevarni v prihodnje'' (Brinc, 1993: 

220).  
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Večina študij, ki proučuje povratništvo, tako raziskuje z namenom zmanjšati pogostost 

pojava. Študije so usmerjene k iskanju tistih faktorjev, ki povratništvo napovedujejo. 

Tipično, te študije uporabijo multivariantne modele, ki proučujejo vpliv značilnosti 

prestopnikovega konteksta (v izvirniku 'background' značilnosti), predhodnjih podatkov o 

kriminaliteti in vpliv značilnosti prestopka na možnosti za povratništvo (Liebling, 2002: 

333). 

Raziskave na tem področju prihajajo do različnih ugotovitev. Neka kanadska raziskava iz 

leta 1982 je zaključila, da ni možno ''ugotoviti dejavnikov, ki bi zanesljivo napovedovali 

kasnejše kronično povratništvo. Zaradi tega kroničnih povratnikov ni mogoče zgodaj 

identificirati. Potrebno je počakati, da storijo večje število kaznivih dejanj. Pogosto je samo 

od naključja odvisno, kdo od bodočih povratnikov bo aretiran kot mladoletnik, čeprav 

izvršujejo kazniva dejanja'' (Meško, 1997: 33). Ta, že nekoliko zastarela raziskava je torej 

prišla do mnenja, da se vnaprej ne da razločiti, kateri od prestopnikov bodo v prihodnosti 

postali povratniki. Raziskava nam ponudi v razmislek tudi dejstvo, da je prepoznanje 

prestopnika kot povratnika podvrženo naključjem in načinu v poteku dela organov, ki 

odkrivajo in preganjajo kazniva dejanja.  

Novejši zapisi o napovedovanju povratništva iščejo in naštevajo predvsem tiste dejavnike, 

ki dobro napovedujejo nastanek povratništva. Faktorji, glede na več različnih raziskav, ki 

najbolj dosledno napovedujejo povratništvo so starost, rasa in etnična pripadnost, spol in 

podatki o predhodni kriminaliteti. Pa tudi zaposlitveni status oziroma zgodovina 

zaposlenosti, zakonski status in uporaba drog (Liebling, 2002: 333). 

Kot ključen dejavnik za napovedovanje povratništva neka druga raziskava izpostavi število 

prejšnjih obsodb. Usmerjena je bila v prestopnike, ki so bili že uradno zaznani kot 

izvrševalci kaznivih dejanj. ''Raziskava kaže, da prognostična ocena dobro napoveduje 

povratništvo'' (Brinc, 1993: 217). ''Podatki kažejo, da je povratništvo v visoki povezavi s 

številom prejšnjih zapornih kazni, zato je ta pokazatelj podlaga za napovedovanje 

kriminalitete'' (prav tam: 229). Z ugotavljanjem možnosti napovedovanja povratništva se v 

strokovni literaturi odpirajo nova vprašanja pristopov k delu na področju povratništva. 

''Primarne kriminalitete se ne da predvideti, povratništvo pa se da predvidevati z dovolj 

veliko verjetnostjo, ki lahko služi za operativno penološko, policijsko in socialnovarstveno 

delo /.../ '' (Brinc, 1993: 229). S tem bi se lahko strokovnjakom ponudilo upanje, da z 

nadzorom lahko pozitivno posežejo v število povratnikov. S tovrstnimi raziskavami se torej 

lahko na nek način utemeljuje ali pa opravičuje nadzorovanje tistih prestopnikov, za katere 

je možno napovedati novo kaznivo dejanje. Pri tem se odpira tema družbenega nadzorstva 
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prestopnikov. V kolikor ima pristojna stroka verodostojne inštrumente za napovedovanje 

povratništva, se lahko pojavi ideja o izvajanju nadzora nad predvidenimi povratniki. 

''Naslednje vprašanje je, ali je mogoče obsojence z negativno prognozo zaustaviti v 

predvidenem povratku'' (Brinc, 1993: 217). Kljub temu, da ''v celoti prognostična ocena 

dobro napoveduje kazenske ovadbe, obsodbe in nove zaporne kazni'' (prav tam: 224), pa 

''vrste prihodnjega kaznivega dejanja ni mogoče napovedati'' (prav tam: 221). Vendar pa 

omenjena raziskava opozarja na to, da prognostična ocena ne nudi opore za pričakovanje, 

da bi bilo mogoče preprečiti povratništvo obsojencev s policijskim ali socialnovarstvenim 

nadzorom (prav tam: 217). Avtor torej zanika uporabo nadzora kot možno učinkovito 

sredstvo za preprečevanje povratništva. Brinc (prav tam: 230) navaja tudi, da je policijski 

nadzor več kot sporen, ne glede na to, kako zanesljivo je predvidevanje bodočega 

kriminalnega dejanja.  

Omenjena raziskava je kot ključen dejavnik za napoved povratka izpostavila število 

posameznikovih prejšnjih zapornih kazni. Posameznik, ki je torej že večkrat prestajal 

zaporno kazen v za to namenjenem zavodu, bo bolj verjetno izvršil novo kaznivo dejanje. 

Ta izsledek ponuja možnosti za dileme o vplivih zaporne kazni in njeni (ne)učinkovitosti. 

Tema napovedovanja povratništva torej odpira dve pomembni temi: smiselnost in 

upravičenost nadzora nad prestopniki ter možnosti in značilnosti vplivov zaporne kazni.  

Proučevanje možnosti napovedovanja povratništva je usmerjeno torej predvsem v iskanje 

načinov za preprečitev ponovnega kaznivega dejanja. Tovrstne raziskave so usmerjene 

predvsem v omejevanje pojava povratništva, ne pa tudi v njegovo razumevanje. 

2.5 VPLIV ZAPORNE KAZNI NA POVRATNIŠTVO 

Vpliv totalnih institucij na človeka je že velikokrat raziskan in o teh vprašanjih se v strokovni 

literaturi veliko piše. Zavodi za prestajanje zaporne kazni se zagotovo umeščajo med 

tovrstne institucije in zato nosijo njihove značilnosti, poleg tega pa v funkcioniranju 

tovrstnih zavodov obstajajo tudi določene specifike. V literaturi se, kot kritika kazenskim 

zavodom v zvezi z njenim vplivom na število kaznivih dejanj, pojavljata dve, nasprotujoči si, 

težnji. V prvi zasledimo očitke kazenskim zavodom, da njihov obstoj in delovanje ne 

vplivata na število kriminalnih dejanj. Druga težnja pa se pojavlja v očitkih tovrstnim 

zavodom, da na  kriminaliteto vplivajo, in sicer spodbudo, v smislu, da večajo verjetnost, da 

bo zapornik s kriminalnim vedenjem nadaljeval oziroma ga ponovil.  
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''Za preprečevanje povratništva se pretežno uporablja (daljša) zaporna kazen in 

zastraševanje kot preizkušeno, vendar neuspešno sredstvo. Zato je vprašljivo, ali število 

'zaprtih' obsojencev sploh kaj vpliva na količino kriminalitete'' (Brinc, 1991: 290). Glede na 

razmeroma konstanten odstotek povratnikov v naprimer slovenskih zaporih, bi lahko 

sklepali, da zaporna kazen ne vpliva na pogostost pojava povratništva. ''Doslej ne strog ne 

human režim izvrševanja zaporne kazni nista prispevala k zmanjševanju povratništva. 

Očitno povratek sploh ni odvisen od tega, kaj se dogaja z obsojencem v kazenskem zavodu, 

temveč od drugih dejavnikov. Zato ni utemeljeno pričakovanje, da lahko kazenski zavodi 

storijo kaj bistvenega za zmanjšanje povratništva'' (Brinc, 1991: 289). Avtor v tem primeru 

izloči prestajanje zaporne kazni v zavodu kot dejavnik, ki bi lahko vplival na povratništvo. 

''Dosedanja spoznanja kažejo, da povratništva s kaznovanjem ni mogoče zmanjšati. 

Penologija bi morala sprejeti dejstvo, da so ljudje, ki jim ni mogoče preprečiti kriminalitete 

in ne povratništva, čeprav je zelo pomembno vprašanje, s kakšnimi sredstvi se sploh 

poskuša preprečiti povratništvo'' (Brinc, 1991: 289). Zdi se, da avtor na nek način sprejema 

obstoj povratništva in poudarja, da kazenski zavodi niso tisti faktor, ki bi ta pojav lahko 

zmanjšali. Namesto kazni avtor predlaga druge odzive. ''Mnogi povratniki potrebujejo bolj 

družbeno skrb in pomoč kot kazen'' (prav tam: 302). Gre za istega avtorja, ki pa je, kot je 

zapisano v prejšnjem poglavju dve leti po tem, ko je zapisal, kot je zgoraj navedeno, da 

''povratek ni odvisen od tega, kaj se dogaja z obsojencem v kazenskem zavodu''  zapisal, da 

''podatki kažejo, da je povratništvo v visoki povezavi s številom prejšnjih zapornih kazni'' 

(Brinc, 1993: 229).   

''Danes vemo, da onesposobitev z zapiranjem prepreči malo kaznivih dejanj v primerjavi s 

celotno kriminaliteto. Stopnja kriminalitete ni odvisna od števila zaprtih obsojencev, saj 

zaprte nadomestijo drugi. /.../ Zato onesposobitev (nevarnih) prestopnikov ne zmanjšuje 

kriminalitete, ne glede na število zaprtih prestopnikov'' (Brinc, 1993: 219). Funkcija 

zaporske kazni torej ni v tem, da bi direktno manjšala število kaznivih dejanj. Kazenski 

zavodi imajo lahko tudi širši vpliv. Vendar pa Gottfredson (1999) ugotovi, da kljub temu, da 

morda odvzem prostosti služi kot opozorilo drugim, ali kot zaslužena kazen, pa nima 

večjega vpliva kot nezaporske kazni (Liebling, 2002: 334). Raziskava je pokazala tudi, da 

zaporna kazen ni imela večjega učinka na prestopnike z drogami. Od vseh kombinacij, ki so 

jih v raziskavi primerjali (kombinacije karakteristik: prestopnik z drogo, zapor, pogojna 

kazen, prestopnik brez drog, prestopnik povezan z drogami) je imela prav kombinacija 

zapornik- prestopnik z drogo najvišjo stopnjo recidivizma. Hkrati pa so ugotovili tudi, da je 

za vse kombinacije, ki so zaporniki, stopnja recidivizma višja, kot pa za tiste, ki so na 

pogojni kazni (Liebling, 2002: 346). Avtorjeva raziskava je primerjala zapornike in tiste, ki 
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prestajajo pogojno kazen. Ugotovil je, da je med zaporniki veliko večja stopnja recidivizma, 

kot med tistimi, ki so na pogojni kazni, prav tako pa tisti, ki so v zaporu, storijo naslednje 

kaznivo dejanje časovno prej (Liebling, 2002: 342). 

V različni literaturi zasledimo še bolj kritičen pristop do vprašanja učinkovitosti zaporne 

kazni. Waller je pred leti zapisal: ''Včasih se zdi zapor kot šola kriminala, ki določa, kdo bo 

postal povratnik'' (Waller po Brinc, 1991: 289). Avtorji, ki govorijo o nesmiselnosti zaporov, 

padajo (žal) na gluha ušesa. Pravzaprav je obratno. Število zapornikov v Ameriki samo še 

raste. To pa priča o cvetoči politiki nadzora nad kriminalom (v izvirniku 'crime control 

policy') . Še vedno se ohranja miselnost zastraševalne teorije, da se z daljšanjem zaporne 

kazni manjša stopnja kriminalitete. Rezultati avtorjeve raziskave pa podirajo te domneve, 

kljub temu, da je meril na več zelo različnih načinov. Pravzaprav smo ugotovili celo 

nasprotno, zapor viša stopnjo recidivizma. Zapor ustvarja kriminal. Predvsem ker korenito 

spremeni socialne mreže in seveda socialni kapital (Liebling, 2002: 349). V različnih 

raziskavah se pojavljajo rezultati, ki kažejo na to, da s številom prestanih zapornih kazni 

posameznika, raste tudi verjetnost, da bo posameznik ponovno prestajal tako kazen. 

Liebling (2002: 329) ugotavlja, da v njihovi študiji niso našli nobenih dokazov, da zaporna 

kazen manjša možnosti za povratništvo. Namesto tega so našli dokaze, da imajo 

prestopniki, ki so obsojeni na zapor, višjo stopnjo povratništva in pri njih pride hitreje do 

povratka, kot pa prestopniki, ki so obsojeni na pogojno kazen. Tudi neka druga analiza 

povratništva kaže, da obstaja hitro naraščajoča verjetnost za povratek tekom prvih nekaj 

(tri ali štiri) stikov z zakonom. In drugič, da obstaja višja, vendar stabilna stopnja 

povratništva ob in po četrtem stiku z zakonom (Blumstein, Farrington, Piquero, 2007: 134). 

To pomeni, da bolj ko se povratnike zapira, večja je verjetnost, da bodo zopet zaprti.  ''Čim 

več je imel odpuščeni obsojenec prej zapornih kazni, bolj zanesljivo je postal povratnik'' 

(Brinc, 1993: 217). Tako je verjetnost, da bo oseba opustila kriminalno dejavnost po tretji 

ali četrti kazni zelo majhna. Ti obsojenci predstavljajo visoko tveganje za povratništvo (prav 

tam: 222). 

Zdi se, da si različni avtorji v svoji kritiki kazenskih zavodov nekoliko nasprotujejo. Medtem 

ko pri nekaterih kritikah opazimo očitke, da zapor nima vpliva na povratništvo, pa pri drugih 

kritikah opazimo očitke, da zaporna kazen veča možnosti za povratek. Kljub tem razlikam 

menim, da ne gre za nasprotujoče si očitke. Menim, da v kolikor zaporna kazen ne 

zmanjšuje povratništva, to pomeni, da pojava ne zmanjšuje na družbenem nivoju; gledajoč 

celotno populacijo. Hkrati pa zaporna kazen vpliva na povratništvo na individualnem nivoju, 

torej na nivoju posameznega prestopnika. Tako se posamezniku z vsako ponovno zaporno 
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kaznijo poveča verjetnost za naslednjo. Pojavi se sum, da četudi kazenski zavod s svojim 

kaznovanjem ne vpliva na večanje števila povratnikov na nivoju države, pa tovrstno 

kaznovanje kljub vsemu ohranja sam pojav povratništva.  

Petrovec (1999: 42) pa pri tem opozarja na kompleksnost različnih procesov, ki spremljajo 

vplive institucije in razvoj povratništva. ''Pri omenjanju prevzgojnih ustanov kot tistih 

institucij, ki producirajo deviantnost, ta trditev gotovo ne drži vsaj za tiste, ki se prvič 

znajdejo v njih in teh je približno polovica. Za drugo polovico pa je prenagljena trditev, da 

jo ustvarjajo zapori. Povratništvo je vse prezapleten pojav, da bi ga mogli enoznačno 

pripisovati vplivu prevzgojne institucije. Teh vplivov ni enostavno meriti, zanesljivo pa lahko 

rečemo, /.../ da zapor utegne prispevati svoj nezanemarljivi delež k povratništvu'' 

(Petrovec, 1999: 42).  

Z ozirom na raznolike obstoječe kritike zaporne kazni se lahko pojavi ideja o ukinitvi 

tovrstne kazni. ''Ker je iluzorno pričakovati, da bi v bodočih desetletjih ali celo stoletju, 

odpravili zapor, je prav, da ga poskušamo spremeniti. Če ga bomo puščali ob strani, iščoč 

alternative, bo ostajal tak kakršen je danes v večini sistemov po svetu, to je dosti  slabši, 

kakor bi lahko bil'' (Petrovec, 1993: 58). Debata o ukinjanju zaporne kazni je v teh časih 

seveda neumestna in ne bi prinašala velikih sprememb. Zato je najbrž pomembno, da pa se 

vzdržuje misel o tem, kakšen naj zapor bo. ''Kazenski zavodi ne morejo preprečiti 

kriminalitete, ne povratništva. Zato morajo svoje delovanje usmeriti na uresničljive cilje. 

Največ, kar lahko storijo je, da obsojencem olajšajo prestajanje zaporne kazni, skrbijo, da 

se jim po prestani kazni uredijo življenjske razmere ter rešujejo njihove probleme, ki so 

posledica prestajanja kazni'' (Brinc, 1991: 289). ''Kolikor te osebe potrebujejo družbeno 

varstvo, jim ga je treba zagotoviti brez siljenja v kriminaliteto'' (prav tam: 229). Tako se 

pojavi nov in drugačen pristop k obravnavanju obsojencev.  

Kljub raziskavam, ki dokazujejo, da strožje kaznovanje povratništva ne zmanjšuje, pa je, 

ironično, že iz najstarejših zgodovinskih virov mogoče ugotoviti, da so povratnike vselej 

strožje kaznovali, takšna praksa pa se je ohranila vse do danes'' (Merc, 1993: 38). Različne 

države se, glede na svojo pravno ureditev,  s tem vprašanjem različno soočajo. 

''V zadnjem desetletju pa se je za večkratne specialne povratnike v nekaterih pravnih 

sistemih, zlasti v ZDA uveljavilo stališče, da je zaradi zagotavljanja varnosti ljudi potrebno 

in upravičeno storilce takšne vrste onesposobiti tako, da jim sodišča izrekajo zelo dolge 

kazni odvzema prostosti'' (Bavcon, 2009: 381). ZDA pri tovrstnih ukrepih vztrajajo, kljub 

temu, da so tudi tamkajšnje raziskave ugotavljale neučinkovitost tovrstnih ukrepov. Vojna 
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proti drogam temelji na teorijah zastraševanja. Slednja trdi, da je kriminal rezultat 

racionalne kalkulacije stroškov in koristi kriminalne dejavnosti: posamezniki izvajajo 

kriminal, takrat ko je korist večja od stroškov. Temu sledi predlog višanja kazni za kazniva 

dejanja (stroškov) in to naj bi vodilo v zmanjševanje kriminalitete. Reforme v zadnjih 25ih 

letih reflektirajo prav ta predvidevanja. In prav te reforme so pripeljale do uvedbe strožjega 

kaznovanja (''three strikes and you're out''). The National Academy of Sciences Panel je v 

raziskavi leta 1993 ugotovila, da ima večanje zaporniške kazni bolj malo vpliva na stopnjo 

nasilnega kriminala (Liebling, 2002: 331). 

Republika Slovenija v svojih načelih tovrstnega pristopa odrejanja daljših kazni povratnikom 

naj ne bi podpirala. ''Sodimo, da je takšen pogled na delovanje proti povratništvu za 

demokratično družbo, ki spoštuje načela pravne in socialne države, nesprejemljiv'' (Bavcon, 

2009: 381). Slovenska zakonodaja se je v odnosu do kaznovanja povratnikov nekoliko 

spremenila. ''Kazenskopravna reakcija zoper povratnike se je dolgo omejevala samo na to, 

da je kazensko pravo zoper povratnike predvidevalo in uporabljalo večjo stopnjo prisilnih 

ukrepov. Povratek so šteli za obvezno ali fakultativno obteževalno okoliščino ali pa tudi kot 

posebno kvalifikatorno okoliščino. To je bila torej okoliščina, ki je vplivala na postrožitev 

kazni. Zato, ker je šlo za povratnika, je sodišče lahko odmerilo ali pa je moralo odmeriti 

strožjo kazen v okviru kazni, ki je bila predpisana za posamezno kaznivo dejanje. Poleg tega 

je kazensko pravo tudi omogočalo, da je sodišče odmerilo storilcu zaradi povratka kazen 

nad zgornjo mero, ki je bila predpisana za posamezno kaznivo dejanje'' (Bavcon, 2009: 

382).  

Tudi danes ostaja povratek v slovenskem Kazenskem zakoniku opredeljen kot dejavnik, ki 

vpliva na višino kazni. ''Povratek določa 3. odstavek 49. člena kot okoliščino, pomembno za 

odmero kazni. Čeprav ga izrecno ne opredeljuje kot obteževalno okoliščino, sme sodišče 

povratek vendarle upoštevati samo kot takšno, se pravi obteževalno okoliščino. /.../ 

Zakonik določa povratek kot fakultativno okoliščino, pomembno za odmero kazni, glede 

katere sodišče samo ugotavlja, ali jo bo ocenilo kot tako ali ne. /.../ Sodišče mora pri 

presoji, ali bo štelo povratek storilca za obteževalno okoliščino ali ne, zlasti upoštevati, ali je 

novo kaznivo dejanje iste vrste kot prejšnje. /.../ Za istovrstnost kaznivega dejanja pa ni 

potrebno, da je novo kaznivo dejanje enako kot prejšnje. Naslednje merilo, ki ga postavlja 

zakonik, se nanaša na to, ali je novo kaznivo dejanje izvršeno iz enakih nagibov kot 

prejšnje. /.../ Tretje merilo, ki ga navaja zakon, je časovni razmik'' (Bavcon, 2009: 383).  S 

tem tudi slovenska zakonodaja ostaja pri nagibu strožjega kaznovanja tistih prestopnikov, 

ki so povratniki, pri tem pa upošteva določene specifike povratka. ''Pri odmeri kazni storilcu, 
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ki je storil kaznivo dejanje, potem ko je že bil pravnomočno obsojen ali pa je kazen prestal 

oziroma je zastarala ali pa mu je bila odpuščena (povratek), sodišče upošteva zlasti, ali je 

bilo prejšnje dejanje iste vrste kot novo, ali sta bili obe dejanji storjeni iz enakih nagibov, in 

koliko časa je poteklo od prejšnje obsodbe oziroma od prestane, odpuščene ali zastarane 

kazni'' (KZ-1, 49. člen, 3. odstavek, Splošna pravila za odmero kazni).  

Da slovenska zakonodaja še vedno dopušča strožje kaznovanje povratnikov, je razvidno 

tudi iz njenega odnosa do pravice do pogojnega odpusta. ''Obsojenec je lahko pogojno 

odpuščen, če je mogoče utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja. Pri 

presoji, ali naj se obsojenec pogojno odpusti, se upoštevajo predvsem povratništvo, 

morebitni kazenski postopki, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva dejanja, storjena pred 

nastopom kazni zapora, odnos obsojenca do storjenega kaznivega dejanja in oškodovanca, 

njegovo vedenje med prestajanjem kazni, uspehi pri zdravljenju odvisnosti in pogoji za 

vključitev v življenje na prostost'' (KZ-1, 88. člen, 5. odstavek, Pogojni odpust). Podatki o 

dejanskih pogojnih izpustih povratnikov pa povedo, da je bilo med povratniki ''največ tistih, 

ki so prestali kazen v celoti (40,6 %), predčasno jih je bilo odpuščenih 36%, pogojno pa 

19%''  (Letno poročilo 2010, 2011: 22).  

Malce drugačno in zanimivo raziskavo pa je naredil Dejong (1997). Predvideval je, da je 

učinek kaznovanja odvisen od posameznikovih vezi s konvencionalno družbo ali zgodovino 

kriminalnega vedenja (Liebling, 2002: 335). Raziskovalec je tako fokus opazovanja 

premaknil od samega vpliva kaznovanja na druge možne vplive: posameznikove vezi z 

družbo. Analiza je ugotovila, da sta merjenji formalnih sankcij zaznali samo povratništvo 

tistih s šibkejšimi vezmi s konvencionalno družbo (Liebling, 2002: 336). Od vprašanja 

učinkovitosti zapornih kazni je tako avtor pozornost preusmeril na vprašanje povratnikove 

vpetost v konvencionalno družbo in ta dejavnik izpostavil kot bolj pomemben. 

Vprašanje pa je, katere raziskave uspejo vplivati na uradno predvidene odzive na 

povratnike. Kljub raznoliki strokovni literaturi in včasih nasprotujočih si izsledki raziskav, se 

zakonodaja odloča za izbiro določenih ukrepov, ki so lahko bolj ali manj učinkoviti. 

''Kazensko pravna teorija in zakonodaja že desetletja iščeta primerne načine obravnavanja 

delinkventnih oseb. To iskanje je včasih podvrženo političnim zahtevam, ki praviloma 

zaostrijo odnos do obsojenih. S spremembo politične klime pa se včasih ostrejši ukrepi 

zamenjajo z blažjimi'' (Petrovec, 1993: 50). Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali je 

način kaznovanja prestopnikov (in s tem povratnikov) sploh odvisen od spoznanj različnih 

strok, ki to področje raziskujejo. Hkrati pa se pojavlja vprašanje ali zakonska opredelitev 

kaznovanja prestopnikov (in povratnikov) služi političnim potrebam. Namreč ''obljube o 
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zatiranju kriminala so preizkušeno sredstvo v boju za volivce; največ podobnih zgledov 

najdemo v Ameriki /.../. Obenem gre za kritiko vladajočega režima /.../, ki naj bi ne storil 

ničesar za ogroženega državljana  (Petrovec, 1997: 93). 

Kljub kritikam zaporne kazni, pa si je seveda danes težko predstavljati družbo brez 

kazenskih zavodov in popolnoma iluzorno je pričakovati, da bodo kritiki zapornih kazni v 

tem času dosegli njihovo ukinitev. Strokovnjakom, ki proučujejo področja kriminalitete 

zaenkrat ostaja vprašanje, kako kaznovanje kaznivih dejanj oblikovati drugače. ''Zato se mi 

zdi iskanje alternativnega zapora istočasno z iskanjem alternativnih sankcij še posebno 

pomembno, saj bo v nasprotnem primeru vselej ostajalo družbeno dno, nad katerim bomo 

uporabljali in zlorabljali svojo oblast'' (Petrovec, 1993: 58). 

2.6 POTREBE PO RAZISKOVANJU POJAVA 

Kljub kritikam, ki se navezujejo na raziskovanje pojava povratništva, pa sem mnenja, da 

potreba po raziskovanju te tematike še vedno ostaja. Razloge za zadovoljitev te potrebe 

vidim predvsem v dejstvu, da so trenutno obstoječe teoretične razlage pojava zelo 

raznolike, si včasih nasprotujejo in opozarjajo na različne pomembnosti, ki na pojav 

vplivajo.  

Pred leti so tudi slovenski avtorji opozarjali, da je potrebno to področje bolje raziskati. S 

težavami in pomanjkljivosti raziskovanja na področju povratništva se sooča tudi slovenska 

stroka. Še pred nekaj leti je bilo o povratništvu v Sloveniji malo znanja in dotedanje 

raziskave so nudile le nepopolno podobo povratništva (Brinc, 1993: 230). Raziskave na tem 

področju niso bile celovite in dotedanji ''poskusi proučevanja povratništva niso vplivali na 

penološko teorijo in prakso'' (prav tam: 229). Slovenija je šele leta 1994 dobila prvi  

znanstveni vpogled v kriminalno kariero v življenju enega povratnika in na ta način so šele 

tega leta prvič do izraza prišli podatki, pridobljeni na kvalitativni način raziskovanja. Danes 

je slovenska literatura na temo povratništva že bogatejša in je pridobila na svoji obsežnosti. 

Glede na trenutni Kazenski zakonik, pa sklepam, da še vedno tudi v Sloveniji ostaja težnja, 

da se povratnike strožje kaznuje. To pa opozarja na domnevo, da se pri formalnem 

obravnavanju povratnikov v obzir še vedno ne jemlje aktualnejših izsledkov raziskav. Prav v 

pomanjkljivi izraznosti, ki jo imajo družboslovne raziskave v kazenskem pravu, vidim 

potrebo po nadaljnjem obravnavanju vprašanja pojava povratništva v Sloveniji. Nadaljnje 

raziskovanje pa naj se usmerja k cilju, da se skladno z rezultati spreminja tudi praksa 

odzivanja na pojav povratništva. Pri tem naj sledijo dejstvu, da je ''posebnega pomena 
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ravno kazensko pravo, saj lahko v okviru kazenskega postopka oziroma izvrševanja kazni 

država legitimno zagotovi določeno mero pritiska na storilca'' (Kremžar, 2009: 8). 

''Povratništvo je neizčrpno področje raziskovanja in potrebno ga je preučevati. Ne zato, da 

bi 'rešili' problem povratništva, temveč da bi več vedeli o zakonitostih njegovega 

pojavljanja, da bi ga bolje razumeli in ustrezno obravnavali v kazenskem pravu in med 

izvrševanjem zaporne kazni'' (Brinc, 1991: 290). Pojav povratništva bi bilo tako smiselno 

umestiti v delovanje družbe kot celote in ga 'rešiti' izoliranega raziskovanja, ki ga ločuje od 

družbe kot celote. Kljub vsej literaturi o vzrokih povratništva, namreč še zdaj ne poznamo 

splošne etiologije povratništva (Singer, 1996: 246). Raziskovanje pojava na ta način, 

omogoči njegovo razumevanje na širšem (družbenem) nivoju in s tem odpre možnosti za 

bolj primerne pravne in kaznovalne odzive nanj.  Tako se kaže potreba po raziskovanju 

pojava povratništva skozi prizmo razvoja pojava na družbenem nivoju. Dosedanje teorije in 

raziskave se namreč usmerjajo predvsem v povratništvo kot izoliran pojav, ter v povratnike, 

kot izključno tiste, ki pojav povzročajo.  

Poleg tega pa je potrebno vzeti na znanje, da gre za raziskovanje populacije, ki živi v družbi 

in ne nekje izolirano od nje. Povratniki, ki so tudi v Kazenskem pravu definirani kot posebna 

skupina ljudi in jih tudi teorija obravnava kot marginalno skupino, so del družbe. 

Navsezadnje... če nam povratništvo predstavlja problem, ''je s tem povezana tudi 

zaporniška kultura, saj povratnik, ki se večkrat vrača v zaporsko okolje, predstavlja 

pomemben del kulture'' (Meško, 1997: 33). Gre za populacijo, ki se v konvencionalno 

družbo vrača, na njo vpliva in ob njej živi. Zato naj povratništvo ne ostaja raziskano kot 

izločen pojav, temveč naj se ga obravnava kot družben pojav, ki se tiče vseh nas. 

2.7 VPETOST POVRATNIŠTVA V DRUŽBO 

Strokovnjaki s področja raziskovanja kriminalitete so  se v določenem obdobju spraševali o 

tem, kje pravzaprav ležijo vzroki za kriminalna dejanja in v tem kontekstu je naprimer Brinc 

(1993: 229) izpostavil potrebo po proučevanju, koliko gre pri povratnikih za kriminalne 

osebnosti z deviantno motivacijo ali za socialne probleme. Kasneje so se pojavljali diskurzi, 

ki so vzroke za povratništvo našli tudi v samem načinu delovanja družbe. Kljub temu pa še 

vedno v aktualni literaturi zasledimo mnenja avtorjev, da razlogi za kriminalna dejanja ležijo 

v prestopnikih samih: večinoma so oni (karierni kriminalci) odgovorni za povzročanje 

največjega dela nezaznanega kriminala... oni so nadloga za skupnost. Kaznovati jih za 

določen prestopek je skoraj nesmiselno, pravi prestopek je namerno vztrajanje v 

namenoma pridobljeni navadi kriminala (Delisi, 2005: 42). Po drugi strani pa že starejša 
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literatura odkriva, da so razlogi širši, ter da so kriminalni faktorji veliko širši pojav. Vemo, 

da kriminalni faktorji ne ležijo samo v posamezniku, ampak so tudi socialni, ekonomski in 

politični in zato povratništvo ni le kazalec uspešnosti delavcev v zavodih, temveč tudi 

kazalec dela družbe v celoti (Singer, 1996: 246). K tovrstnim spoznanjem prispeva že prej 

omenjena raziskava Lieblinga, ki ugotavlja, da na povratništvo vpliva predvsem jakost 

posameznikovih vezi s konvencionalno družbo (Liebling, 2002: 336).  

Opredeljevanje kriminalnih dejanj kot take, ter njihovo kaznovanje so procesi, ki družbo 

spremljajo v vseh njenih obdobjih. Glede na to, da karierni kriminalci obstajajo v vseh 

družbah, v vseh časih, je sklepati, da so plod neenakosti in razlik (Delisi, 2005: 42). Zdi se, 

da se človek že od nekdaj trudi kriminaliteto izničiti. Kriminaliteta spremlja vsako družbo in 

igra pomembno vlogo v družbenem življenju, zato ni samo pojav, ki bi ga morali 

neusmiljeno zatirati. Lahko jo le razumemo, ne moremo pa je preprečiti. Koliko bo družbeni 

odziv na kriminaliteto kaznovalne ali tretmanske narave, je odvisno od družbenih razmer in 

spoznanj o zakonitostih človekovega vedenja (Brinc, 1991: 289).  

Same družbene razmere tako kreirajo pogoje za odziv na povratnike, hkrati pa tudi sama 

družba ponuja pogoje in možnosti za sam nastanek in ohranjanje pojava povratništva. 

''Povratništvo je enako 'normalen' družbeni pojav kot sama kriminaliteta, zato poskusi za 

zmanjševanje povratništva ne morejo imeti vidnega (v statističnem pomenu) uspeha. 

Kriminaliteta ni odvisna od načina obravnavanja, temveč od družbenih in osebnih razmer in 

položajev, ki ljudem omogočajo tudi kriminalno dejavnost (Brinc, 1991: 295). Opazimo torej 

dvojno vlogo, s katero družbene  razmere prispevajo k obstoju povratništva. Okoliščine, ki 

jih posamezniku omogoča družba, kreirajo taka razmerja in položaje v katerih se 

povratništvo lahko ohranja, hkrati pa ta ista družba, glede na razmere oblikuje tudi svoje 

odzive na povratništvo.  

''Vprašanje je, ali ima družbena reakcija na odklonsko vedenje sploh smiselno in načrtovano 

zastavljene cilje ali pa deluje zgolj kampanjsko, ali se prilagaja spremenjenim razmeram v 

družbi ali pa deluje stereotipno in rutinsko, ali preverja smiselnost svojega delovanja in 

nenazadnje, ali se kdo v družbi vpraša, kaj je rezultat njenega vpliva na odklonsko 

vedenje?'' (Merc, 1993: 29). ''Neustrezna družbena reakcija utegne namreč imeti sila 

neugodne posledice in rezultati takšne reakcije se utegnejo sprevreči v nasprotje temeljnih 

ciljev, zaradi katerih je bila sploh sprožena'' (prav tam). Glede na današnje formalne 

družbene odzive na povratništvo v Sloveniji, se zdi, da se pri določitvi formalnih oblik 

kaznovanj v veliki meri ne upošteva aktualnih spoznanj strok, ki med drugim ugotavljajo, 
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da strožje kaznovanje in daljšanje zaporne kazni ne manjšajo možnosti za ponovni 

povratek. Kaznovanje očitno ustreza nekim drugim kriterijem.  

''Nima pomena klicati po zmanjševanju kriminalitete in povratništva, če je sedanji delež teh 

pojavov v Sloveniji normalen za sedanje družbeno ekonomske, politične, moralne in druge 

pogoje življenja in raven kazenskopravnega, kriminološkega, penološkega, pedagoškega in 

psihološkega znanja in znanja na področju socialnega dela. Danes ne vemo ne kaj 

pospešuje in ne kaj zavira kriminaliteto in povratništvo'' (Brinc, 1993: 229). Zdi se torej, da 

je glede na dane razmere v družbi obstoj povratništva logičen. Avtor prav zato ne vidi 

smisla v poskusih zmanjševanja pojava. ''Ker ne moremo preprečiti kriminalitete, je treba z 

njo živeti, kakor najbolje znamo'' (Brinc, 1993: 220). Menim da, v kolikor v obzir vzamemo 

kriminaliteto kot stalno spremljevalko družbe, ni zanemarljivo vprašanje, ali je mogoče 

funkcionalen odziv na pojav v obliki zmanjševanju škode (t.i. 'harm reduction').    

S pogoji, ki jih neka družba nudi njenim posameznikom, se tako ustvarjajo tudi okoliščine v 

katerih si posamezniki svoje potrebe zadovoljijo na družbeno nesprejemljiv način. ''Novi 

ekonomski procesi namreč napovedujejo tudi nove oblike zlorab in kriminalitete'' (Petrovec, 

1993: 54). ''Pri kaznivih dejanjih zoper premoženje je vsak drugi obsojenec povratnik'' 

(Brinc, 1991: 289). Obstaja torej povezava med izvrševanjem kaznivih dejanj v zvezi s 

premoženjem in povratništvom. Če poskusimo najti razlago za to 'značilnost' povratništva, 

lahko pojasnila iščemo v dejstvu, da gre za osebe, ki iščejo premoženje, ker ga potrebujejo. 

''Povratniki s kriminalnim vedenjem pogosteje rešujejo vprašanja svojega preživljanja in 

nastanitve, kot pa izražajo svoja protidružbena nagnjenja'' (Brinc, 1993: 228). Prav zato bi 

lahko postavili družbene razmere kot tiste, ki ključno napovedujejo povratništvo. Postavi pa 

se vprašanje, zakaj povratniki ne rešujejo svojega vprašanja preživljanja in nastanitve na 

družbeno sprejemljiv način? Za večino povratnikov velja, da je to prej neuspeh poskusa 

živeti drugače, kot pa da je to za njih željen in izbran način (Singer, 1996: 261). S širšega 

vidika, vidika družbe, na ta način lahko vidimo v kriminaliteti premoženjske narave tudi 

neko družbeno funkcijo. Lahko bi šlo namreč za praktični prenos finančnih sredstev od tam 

kjer so, tja kjer jih ni dovolj. Ironično je, da se za odkrivanje in pregon tovrstne 

kriminalitete tudi porablja družbeno premoženje. Vprašanje pa je, ali je za družbo z 

ekonomskega vidika, bolj škodljiva premoženjska kriminaliteta, ali pa odkrivanje in pregon 

le- te. ''Če je na eni strani kriminaliteta sama posledica neurejenih družbenoekonomskih 

razmer, na drugi strani povzroča nadaljnje obubožanje družbe, ki mora boju s kriminaliteto 

namenjati velik del družbenega prihodka, ki bi ga lahko vlagala v družbeni standard in s tem 

preprečevala kriminaliteto predno nastane'' (Brinc, 1993: 230). Obenem pa: ''Od 12 
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povratnikov je le eden storil težje kaznivo dejanje, ostalih 8 je ponavljalo premoženjska 

kazniva dejanja'' (Brinc, 1993: 228). Menim, da v tem primeru uporabljamo ekstremno 

obliko pojasnjevanja pojava, kljub temu, pa odprto ostaja vprašanje, ali je tudi povratništvo 

eden od tistih družbenih pojavov, ki bo ostal stalnica in ga bo družba na nek način vedno 

ohranjala, saj v njem izpolnjuje neke svoje potrebe.  

Pogled na pojav povratništva, ki vključuje dinamiko družbe kot celote, prinaša nove možne 

poglede na razlago pojava. ''Storilci, takšni s kriminalno kariero, /.../, ki je v izvrševanju 

kaznivih dejanj našel možnost za preživljanje in ki se zaradi tega nenehno vračajo pred 

sodišče in v kazenski zavod, morda niso le zavrženi primerki neke družbe, temveč tudi 

njena slaba vest'' '' (Merc, 1993: 29). Z obzirom na sklepanje, da vsak individualni problem 

nosi s seboj družbeno strukturo (Freud, 2001),  se sprašujem, kaj obstoj povratništva in 

način odzivanja nanj sporočata o družbi in njeni ureditvi. Saj je ''družbena identiteta 

manjšinske, marginalne družbene skupine vselej vitalno povezana z večino in obratno. Iz 

tega tudi sledi pojmovanje, da je družbeno obrobje vselej gibalo družbenega (glavnega 

toka), saj ideja o gibalu izhaja ravno iz vitalne povezanosti in identitetne soodvisnosti obeh'' 

(Razpotnik, 2006: 27), namreč ''vsakdo torej za to, da lahko nekaj je, usodno potrebuje 

nekoga, ki to ni'' (prav tam). 

2.8 SINTEZA TEORETIČNIH SPOZNANJ IN MOŽNOSTI 

SOCIALNO PEDAGOŠKEGA RAZISKOVANJA 

Dosedanje raziskave na področju povratništva temeljijo predvsem na uradno beleženih in s 

kvantitativno metodologijo obdelanih podatkih. Glede na lastnosti, ki jih sam pojav nosi, 

menim, da tovrstno raziskovanje in posledična razlaga povratništva prinašata v večji meri 

zgolj okrnjeno sliko pojava.  K okrnjenosti prispeva predvsem dejstvo, da kvantitativna 

metodologija pušča individualne zgodbe tako imenovanih povratnikov v ozadju, s tem pa se 

strokovni javnosti izmikajo tudi pomembnosti, ki s tem načinom raziskovanja razlagajo 

pojav. O pojavu tako pišejo in govorijo predvsem strokovnjaki z raznolikih področij, pri tem 

pa mnenja in razlage večkrat zaprtih oseb ostajajo zanemarjena in neslišana.  

Prispevek, ki bi ga prinesla aktivna vključitev večkrat zaprtih oseb v samo raziskovanje, bi 

bil verjetno nezanemarljiv. Posebno pozornost pa namenjam tudi opozorilu na 'sivo polje' 

kriminalitete. Strokovna literatura namreč večinoma raziskuje uradno zaznano povratništvo, 

ki pa lahko prikazuje popačeno sliko pojava. Navsezadnje je prav to (kriminaliteta v 'sivem 

polju') verjetno tista kriminaliteta, ki je v svojem bistvu bolj uspešna, saj uradno ostaja 
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organom pregona in formalni dokumentaciji skrita. Možnosti za socialno pedagoško delo 

vidim predvsem v novih načinih raziskovanja pojava povratništva, ki  bodo v svoje 

opazovanje zajemala značilnosti sivega polja in individualne zgodbe večkrat zaprtih oseb. 

Menim, da bi s tovrstnimi prispevki znatno razširili podobo o pojavu in njegovih značilnostih.   

Na opisani, nekako okrnjeni sliki povratništva, ki jo literatura navaja, pa posledično 

temeljijo tudi aktualni pristopi in oblike dela na področju povratništva. Strokovni zapisi o 

povratništvu svoja znanja usmerjajo predvsem v poskuse vplivanja na pojav, smisel 

raziskovanj pa strokovnjaki skušajo iskati predvsem v želji po zmanjševanju pojava. V 

dosedanji praksi se je tako na povratništvo skušalo vplivati predvsem s sredstvi strožjega 

kaznovanja, policijskega in socialnega nadzora ter posebnimi programi za prestopnike v 

kazenskih zavodih.  

Glede na pomanjkljivosti, ki jih vidim v raziskovanju povratništva, menim, da so tudi ukrepi, 

ki na teh raziskavah temeljijo, lahko neustrezni in včasih nesmiselni. Zdi se, da se na pojav 

povratništva skuša vplivati predvsem tako, da se kot središče 'problema povratništva' 

jemlje tako imenovane povratnike same, včasih celo kot posebno nevarne člane družbe. 

Ostaja pa vprašanje, ali je smiselno za pojav na družbeni ravni iskati krivdo v določeni 

specifični populaciji. Prav tako pa ostaja odprto vprašanje, katerim družbenim potrebam 

ustrezajo  tovrstne reakcije na pojav povratništva. Namreč, obstoj t.i. povratnikov je najbrž 

nemogoč, če ne obstaja tudi nekdo, ki jih kot take definira, pri tem pa ''norma dobiva svoj 

smisel, svojo funkcijo in svojo vrednost iz dejstva, da obstaja zunaj nje tisto, kar ne ustreza 

zahtevi, ki ji norma služi'' (Canguilhem, 1987: 180). Hkrati pa ''/.../ že dejstvo, da je nekdo 

v določeni ustanovi, zagotavlja, da je ta človek zares tak, kakršnim je ustanova namenjena. 

Ta avtomatična identifikacija ni samo ožigosanje, ampak je eno od osrednjih sredstev 

družbene kontrole'' (Flaker, 1988: 88).  V sklopu odnosa, ki ga strokovna literatura oblikuje 

do večkrat zaprtih oseb, pa konec koncev ne gre zanemarjati niti uporabljenega 

izrazoslovja. Pojavljajo so termini, kot naprimer: 'kronični kriminalci', 'škodljivi ljudje', 

'izredna rigidnost, to je togost v mišljenju', so 'skrb prebivalcev', 'posebna družbena 

nevarnost' in tako naprej. Tudi sicer se v raziskavah, ki navajajo značilnosti povratnikov, 

našteva večinoma lastnosti, ki so družbeno nezaželene, povratništvo pa opisuje kot poseben 

problem. Nekritičnemu bralcu podobo o neki večkrat zapri osebi lahko reducirajo na zgolj te 

lastnosti. Mesto socialne pedagogike vidim predvsem v prostoru, kjer naj uveljavlja 

drugačne strokovne termine, ki bolje ustrezajo subjektivnim perspektivam ljudi, ki to 

izkušajo. Hkrati pa naj išče tudi nove odgovore na vprašanja v povezavi z umeščanjem 

pojava povratništva v sistem celotne družbe in tako uveljavlja svoj značilen kritičen odnos 
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do širše družbe. Socialna pedagogika namreč ''ne pristaja na razlage danega družbenega 

stanja niti kot najboljšega niti kot edinega možnega'' (Razpotnik, 2006: 23). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKOVANJA 

Z raziskovalnim delom sem želela pridobiti vpogled v življenje in položaj posameznika kot 

individuuma. Želela sem spoznati značilnosti osebe z izkušnjo večkratnega vračanja v 

ustanovo za prestajanje zaporne kazni ter njegove specifične življenjske situacije. O 

povratništvu sem tako hotela poizvedovati na način, ki ga poda on sam: posameznik, 

formalno opredeljen kot povratnik, in se tako morda distancirati od razlag povratništva, ki 

ga ponujajo strokovnjaki. Pridobiti sem želela pogled skozi prizmo njega samega in slišati 

njegovo zgodbo ter tako uzreti tudi ta vidik pojava. Na ta način sem dala posamezniku 

samemu priložnost, da spregovori. ''Preko dialoga zatirane ali zapostavljene skupine znotraj 

družbe dobivajo možnost, da spregovorijo o svojih izkušnjah, vloga strokovnjaka pri tem pa 

je, da s pomočjo svojega znanja, teoretske podkovanosti ter veščin empatije in 

razumevanja prisluhne, kako ljudje preko govora ustvarjajo svoj smisel ter jim potem vrne, 

kar je od njih slišal in analiziral. Sporočila zatiranih družbenih skupin, ki v dialogu nastajajo, 

naj bi strokovnjak prenašal tudi širši družbi'' (Razpotnik, 2006: 34).  

Predvsem pa sem s tem delom naloge želela zaobiti tisti del raziskovanja, ki značilnosti 

posameznikov posplošuje in tako določa značilnosti družbenih pojavov. ''Socialni pedagog je 

torej vselej znova pred izzivom, da s svojim znanjem in človeško naklonjenostjo obravnava 

vsakega posameznika kot enkraten individuum in jemlje vsako situacijo kot tako, ki se še ni 

zgodila'' (Etični kodeks, 2006: 192).  

V raziskovalnem delu sem poskušala uresničiti nalogo socialne pedagogike, da družbeno 

marginalizirane skupine, kamor sama uvrščam tudi (večkrat) zaprte osebe, spoznava od 

blizu, jim prisluhne in njihove poglede približa širši javnosti. ''Eden od pomembnih ciljev 

socialne pedagogike je torej zavzemanje za družbeno marginalizirane skupine; tiste, ki 

imajo v določenem zgodovinskem kontekstu manj družbene moči. Njena naloga je 

neposredno spoznavanje teh skupin oz. posameznikov ter prenašanje njihovega glasu širši 

družbi. Naloga socialne pedagogike je tudi strokovna analiza ter interpretacija teh glasov, 

artikuliranje sporočil in vzpostavljanje dialoga med različnimi družbenimi skupinami, tudi 

med dominantno večino in manjšinami'' (Razpotnik, 2006: 23). Glavni namen empiričnega 

dela naloge se torej nahaja v želji izogibanja razlagi pojava na podlagi teorij, ki iščejo 

skupne značilnosti vseh večkrat zaprtih oseb.  
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V raziskovalnem delu se prav tako želim izogniti terminom, ki se lahko nanašajo na 

posameznika tako, da ga stigmatizirajo ter jih zamenjati s termini, ki se ne nanašajo na 

posameznika, pač pa opisujejo okoliščine, v katerih se ta znajde. Tako do sedaj uporabljen 

termin 'povratnik' zamenjam z izrazom 'večkrat zaprta oseba'. Uporabo termina 'povratnik' 

navajam zgolj tam, kjer je to vsebinsko pomembno.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kako intervjuvanec doživlja in razlaga samega sebe in svoj življenjski položaj? 

Kako se odraža marginaliziranost intervjuvanca? 

Kako družbeno kaznovanje vpliva na intervjuvanca? 

Kateri procesi intervjuvancu onemogočajo spremembo življenjskega položaja? 

3.3 METODA 

Za namene svojega raziskovalnega dela sem uporabila kvalitativno metodologijo. Namen 

kvalitativne raziskave je približati se svetu 'tam zunaj' in razumeti, opisati in včasih 

razlagati socialne pojave 'od znotraj' na različne načine (Flick, 2007: ix). 

Z raziskavo sem želela predvsem zaznati položaj posameznika, večkrat zaprto osebo. 

Značilno za kvalitativne raziskave pa je, da pogledajo način, kako ljudje konstruirajo svet 

okrog sebe, kaj počnejo ali kaj, njim pomembnega, se jim dogaja; prav to ponuja bogat 

vpogled v notranjost. Interakcije in dokumente vidimo kot načine, ki določajo socialne 

procese in določajo  sovplivanje med njimi (Flick, 2007: x). Pojav povratništva sem želela 

zaznati skozi prizmo posameznikovega specifičnega položaja. ''Pri kvalitativnem 

raziskovanju se nanašajo raziskovalne ugotovitve samo na enkraten posamičen raziskovani 

primer /...); nastale hipoteze in teorije (pravzaprav teoretični preudarki) so podlaga za 

razumevanje tega primera (idiografski pristop, idiografski izsledki); ni posploševanja, 

kakršno poznamo pri kvantitativnem raziskovanju (nomotetični pristop)'' (Sagadin, 2001: 

13). Na ta način sem želela raziskovano temo uvideti tudi na načine, ki se kvantitativnim 

raziskovanjem umikajo in so jim nedostopni. Namen kvalitativnega empiričnega 

pedagoškega raziskovanja je, da se ''raje ''postavlja'' s svojo zmožnostjo, da z uporabo 

kvalitativnih postopkov odkriva in spoznava na vzgojno- izobraževalnem področju tudi tisto, 

kar se strukturiranemu (standardiziranemu) instrumentariju kvantitativnega raziskovanja 

izmika'' (Sagadin, 2001: 14). Značilnosti posameznikovega življenjskega posameznika se v 
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kvantitativnih raziskavah lahko ''skrijejo'' in ne pridejo do izraza. V svoji raziskavi sem 

želela uvideti prav te značilnosti in posameznikom preko njegove lastne razlage in pripovedi 

ponuditi prostor, v katerem prav ti specifični življenjski pogoji pridejo do izraza. Pri raziskavi 

sem prav tako želela priti do vnaprej še neznanih sklepov, želela sem da pomembne teme 

kot take same poiščejo prostor.  

V okviru svojega raziskovalnega dela sem uporabila kombinirano empirično gradivo: 

intervju in analizo dokumentov.  

3.4 INŠTRUMENTI  

Intervju 

Kot inštrument svoje kvalitativne raziskave sem uporabila pogovor, oziroma intervju. To ''je 

tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo. /.../ Pri razgovoru se raziskovalčeva 

informacija (obvestilo) oblikuje v samem postopku razgovora /.../. Znanstveni razgovor se 

od drugih zvrsti razgovora razlikuje glede na metodičnost, načrtnost in sistematičnost, ki je 

pri le-tem uveljavljena. To predvsem pomeni, da razgovor mora biti del splošnejše 

raziskovalne zastavitve, da se moramo zavedati omejitev razgovora, da mora obstajati plan 

razgovora'' (Flere, 2000: 113). 

Da bi sledila vodilu, da se pomembne teme razgovora same odrazijo, sem se odločila za 

uporabo nestrukturiranega intervjuja, kar pomeni, da vprašanja vnaprej niso bila 

zastavljena. ''Nestrukturiran razgovor /.../ ni navaden, sproščen razgovor brez posebnega 

cilja. Zanj je značilno, da vprašanja niso vnaprej strogo določena in seveda so še manj 

določene modalitete odgovorov. Predvsem so določene teme razgovora. Ne omejujemo 

respodentov z natančno vnaprej določenimi vprašanji, temveč omogočamo, da razgovor 

poteka po svoji notranji logiki, skladno s tem, kako se vrstijo vprašanja. Respodentom 

omogočamo, da nam povedo 'vse', kar je pomembno za neko temo'' (Flere, 2000: 114). 

Nestrukturiran,  oziroma nestandardiziran intervju sem izbrala tudi zato, ker sem želela, da 

sam pogovor ne  deluje preveč formalno, ter tako omogoči sproščeno pripoved o, za 

intervjuvanca morda bolj neprijetnih temah.  

Značilnost intervjuja, ki sem ga uporabila, je tudi globinskost. Gre torej za poglobljen 

intervju. ''Samo poimenovanje globinskega intervjuja pove, da poskušamo z njim prodreti 

globlje v razne pojave, kot pa je možno s strukturiranim intervjujem'' (Sagadin, 1995: 315). 

''Z globinskim intervjujem posegamo podrobneje in globlje v opise ter pojasnjevanja, 
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razlage, primerjave raznih dejanj, dogodkov, pojavov, ljudi in drugega iz vprašančevih 

izkušenj in doživetij'' (Vogrinc, 2008: 109). Na ta način raziskovalec prodre do osebnih 

interpretacij socialne realnosti izbrane osebe in si odpre pot do razumevanja teh 

interpretacij (prav tam).  

Dokumentacija 

Za raziskavo pa sem, poleg podatkov, pridobljenih iz intervjuja, uporabila tudi uradne 

dokumente in zapise, ki so bili v času izvajanja intervjujev dostopni. Uporabila sem osebne 

uradne dokumente intervjuvancev.  

3.5 VZOREC 

Vzorec predstavljata dve enoti: dve osebi moškega spola, stari med dvajset in trideset let. 

Oba kandidata sta formalno opredeljena kot povratnika. Intervjuvanca sta v času izvedbe 

intervjujev prestajala kazen zapora in tovrstne kazni v dotičnem zavodu nista prestajala 

prvič. 

3.6 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 

Da bi našla intervjuvanca, ki je formalno opredeljen kot povratnik, sem se odločila, da za 

sodelovanje prosim enega od slovenskih zavodov za prestajanje kazni zapora. Moji prošnji 

po sodelovanju in pomoči pri oblikovanju diplomskega dela je pozitivno odgovoril Zavod za 

prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (v nadaljnjem ZPMZKZ Celje). 

Informativno srečanje s predstavnico in pedagoginjo iz omenjenega zavoda, go. Olgo Lilijo 

Hribernik, je potekalo dne 13.1.2011, kjer sva se pogovorili predvsem o tem, kakšen je moj 

namen raziskovanja, kakšno pomoč bi pri tem potrebovala s strani zavoda, itd. Določili sva 

tudi okviren časovni potek moje prisotnosti v zavodu. Glede na to, da gre za raziskovanje v 

zavodu za prestajanje zaporne kazni, sem bila vezana na urnik ustanove in sem se morala o 

svoji prisotnosti v njenih prostorih vnaprej časovno opredeliti. 

Pod okriljem pedagoške službe zavoda in ga. Olge Lilije Hribernik sem zapornikom posredno 

predala poziv k sodelovanju. Na predlog ga. Olge Lilije Hribernik so bili k sodelovanju 

pozvani tisti obsojenci, ki so kazen zapora že večkrat prestajali v omenjenem zavodu, 

saj je tako obširnejši tudi dokumentacijski arhiv, ki ga o posamezniku hrani zavod. Gre torej 

za namenski izbor vzorca.  
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Na prošnjo po sodelovanju sta se prostovoljno odzvala dva kandidata. Kljub moji ideji, da 

za diplomsko delo uporabim intervju in dokumentacijo enega povratnika, sem se kasneje 

odločila, da sprejmem odziv obeh kandidatov in s tem razširim bogastvo pridobljenih 

podatkov. Raziskavo sem izvedla ločeno z vsakim od obeh kandidatov. 

Sledilo je uvodno srečanje s kandidatoma, namenjeno prvemu stiku. V tem srečanju sem 

želela kandidatoma predstaviti svojo raziskavo in jima pojasniti, kakšna je pri tem njuna 

vloga. Srečanje je potekalo v prostorih ZPMZKZ Celje dne 5.4.2011, udeležil se ga je samo 

eden od kandidatov, drugi se je premislil in sodelovanje odklonil.  

Intervjuji 

Naslednje srečanje s kandidatom, ki je bil pripravljen sodelovati, je potekalo dne 8.4.2011. 

To srečanje je bilo namenjeno izvedbi samega intervjuja. Kasneje si je tudi drugi kandidat 

premislil in tako sem izvedla tudi drugi intervju in sicer dne 11.4.2011.  

Vsakega od kandidatov sem pred samim izvajanjem intervjuja prosila za podpis ''Pisnega 

privoljenja za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov'' za namen tega specifičnega 

raziskovalnega dela. S tem sta kandidata podala osebno privolitev za zbiranje in 

obdelovanje njunih osebnih podatkov.  

Oba intervjuja sta potekala osebno in brez prisotnosti tretje osebe, ustno in sta bila 

snemana. Posnetke sem po opravljeni raziskavi uničila. 

Dokumentacija 

Kasneje mi je sodelujoči zavod, na podlagi privolitev intervjuvanih, omogočil tudi vpogled v 

dokumentacijo kandidatov. Podatke iz dokumentacij sem pridobivala v prostorih zavoda. 

Dokumentacij nisem podvajala ali jih posedovala zunaj prostorov zavoda. Pridobivanje 

podatkov iz tega vira je potekalo tako, da sem si v večih časovnih terminih izključno ročno 

prepisovala podatke iz osebnih map kandidatov. Ker je šlo za večje količine dokumentov, 

sem prepisovanje izvedla v večih terminih, in sicer: 15.4.2011, 6.5.2011, 13.5.2011 in 

27.5.2011. Osebne mape kandidatov vsebujejo različne dokumente in zapise: osebni list, 

sodbe, izpiski iz kazenske evidence, pedagoška poročila, poročila spremljevalnih konferenc, 

psihološka opažanja, poročila ob premestitvi, individualni program, poročila pravosodnih 

policistov, disciplinske kršitve, uradni zaznamki, izredni osebni pregledi in pregledi 

prostorov, odredbe za spremljanje, psihološke ugotovitve, razgovori in posvetovanja 

strokovnih delavcev z obsojencem, itd.  
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3.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Intervju 

Vsakega od intervjujev sem prepisala in tako oblikovala dva teksta. Prepisi so bili narejeni 

dobesedno in izjav kandidatov nisem cenzurirala. V prepisu intervjujev sem nato iskala tiste 

dele, ki so se za namen raziskave zdeli pomembni. Te dele sem označila in jih obdelovala s 

pomočjo odprtega kodiranja, to je postopek pregledovanja, primerjanja, koncep- 

tualiziranja in kategoriziranja podatkov. Rezultat tega je seznam kod, ki se kasneje 

razvrstijo v kategorije (Strauss in Corbin po Vogrinc, 2008). Označenim delom teksta sem 

tako, glede na vsebino, določila kode prvega reda. Kode prvega reda sem kasneje smiselno 

združila v več različnih kategorij. Kodiranje intervjujev je potekalo neodvisno; pri kodiranju 

drugega intervjuja se nisem namenoma opirala na spoznanja iz kodiranja prvega intervjuja. 

Rezultat sta dva različna sklopa kategorij, vsak pripadajoč enemu od intervjujev. Kodiranje 

vsakega od intervjujev je potekalo na induktiven način, kode in kategorije namreč vnaprej 

niso bile določene in so se oblikovale šele tekom same obdelave zapisov intervjujev.   

Dokumentacija 

Prepise dokumentov iz osebnih map intervjuvanih kandidatom sem obdelovala po tem, ko 

sem že obdelala podatke iz intervjujev. Pri tem sem prav tako sem uporabila postopek 

kodiranja. Dokumentacijo vsakega od kandidatov sem obdelovala tako, da sem uporabila 

deduktiven način: uporabila sem vnaprej določene kategorije, ki sem jih pridobila iz 

obdelave podatkov iz intervjujev. Kod prvega reda nisem vnaprej določila. Tako sem v 

tekstu dokumentacij označila tiste dele, ki so se vsebinsko nanašali na teme že določenih 

kategorij in jim pripisala smiselno kodo prvega reda. Sklop kategorij iz dokumentacije 

prvega kandidata je tako enak sklopu kategorij iz intervjuja z istim kandidatom. Enako velja 

za drugega kandidata.  

Način združevanja podatkov iz dokumentacij in intervjujev 

Nadalje sem oblikovala dve tabeli; vsaka se navezuje na enega od kandidatov. Vsaka od 

tabel vsebuje kategorije in njim pripadajoče kode prvega reda, pri tem pa je jasno ločeno, 

katere kode so pridobljene iz intervjuja in katere iz dokumentacije. S tem sem oblikovala 

združen pregled kategorij in kod iz obeh različnih načinov pridobljenih podatkov. Rezultat je 

širši vpogled v posamezno kategorijo in hkrati vpogled v raznolikost pridobljenih podatkov. 
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Združene podatke sem na koncu združila v interpretativni tekst v obliki utemeljenih teorij, 

pri čemer vsaka od le-teh pripada eni od raziskovanih enot. 

3.8 NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI PRI PRIDOBIVANJU IN 

OBDELAVI PODATKOV 

Na kvaliteto prepisovanja intervjujev so negativno vplivale fizične lastnosti prostora, kjer so 

intervjuji potekali. Šlo je za prostor, v katerem glasovi rahlo odmevajo, zato so posnetki 

nekoliko slabše kvalitete. Gre tudi za prostor, kjer so slišni glasovi z dvorišča in tako je 

občasen zvok odpiranja in zapiranja drugih vrat, glasovi z dvorišča in pazniških delavcev 

itd., kar je občasno slabo vplivalo na koncentracijo in sproščenost intervjuvancev. Vsekakor 

je imelo svoj negativni vpliv tudi dejstvo, da sem izbrala kandidata, ki sta v času izvedenih 

intervjujev prestajala zaporno kazen in je torej sam intervju potekal v tovrstni ustanovi. To 

seveda pomeni, da sogovorca nista mogla izbirati prostora, v katerem bi se sama dobro 

počutila. Samo prestajanje zaporne kazni je tudi verjetno vplivalo na njuno splošno počutje. 

Izvajanje intervjujev v tovrstni ustanovi pa pomeni tudi prilagoditev redu in urniku 

institucije, kar je tudi predstavljalo negativni vpliv na izvedbo intervjuja. Časovni okvir 

izvajanja intervjujev je bil tako naprimer že v naprej definiran. Med samim izvajanjem 

intervjujev tudi ni bilo mogoče npr. narediti odmora, omogočiti intervjuvancu čas za 

cigareto itd. 

Na intervjuje je slabo vplivala tudi moja nespretnost s snemalno napravo. Na slednjo nisem 

bila navajena in je nisem dobro obvladala. Med samim intervjujem sem imela nekaj dela z 

urejanjem tehničnih stvari in tako motila potek intervjuja.  

V procesu obdelovanja podatkov, pridobljenih iz dokumentacij, sem se soočala s težavo 

nepreglednosti zapisov. Dokumentacija, ki sem jo prepisovala vsebuje različne zapise, ki 

med seboj niso nujno povezana, zato je bilo težko pridobiti nek kronološki pregled zapisov. 

Poleg tega je oviro predstavljalo tudi dejstvo, da dokumentacija, ki mi je bila dostopna v 

ZPMZKZ Celje, predstavlja le del dokumentacije posameznika (tisti del, ki je za ta dotični 

zavod relevantna). Opažala pa sem tudi, da so nekateri podatki v dokumentaciji 

neusklajeni. Zagotovo je bilo pregledovanje dokumentacij oteženo tudi na podlagi dejstva, 

da sem se s tovrstno dokumentacijo prvič srečevala in sem torej neizkušena na tem 

področju.  
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Na tem mestu dodajam še nekaj opazk v povezavi z analizirano dokumentacijo. Gre za 

gradivo, v katerem ni zaznati veliko prispevka intervjuvancev. Gre v večini za kratke zapise 

pedagogov in pravosodnih policistov. Zato dokumentacija izraža predvsem ta vidik 

intervjuvanih posameznikov. Hkrati gre za precej suhoparno gradivo, ki večinoma opisuje 

posameznikova odklonska dejanja. Glede na namen raziskovalnega dela tako informacije, 

pridobljene iz dokumentacije nastopajo zgolj kot dopolnilo podatkom, pridobljenim iz 

intervjujev.  

Tekom procesa obdelovanja podatkov sem opazila, da se je pri obeh intervjuvancih 

pojavljala vsaj ena tema, o kateri posameznik ni želel veliko govoriti. Menim, da bi za 

kvaliteto pridobljenih podatkov morala z osebama izvesti več srečanj in s tem poskušala 

vzpostaviti večjo mero zaupanja. 

3.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati obeh intervjuvancev so podani v anonimizirani obliki. Njuni imeni in tudi imena 

krajev in drugih oseb so spremenjeni. 

Za boljšo preglednost in ločljivost sem pri navajanju rezultatov uporabila dve barvi pisave. 

Kjer navajam podatke, pridobljene iz analize dokumentacij, je pisava sive barve. 

3.9.1 ANALIZA PODATKOV PRVEGA INTERVJUVANCA 

3.9.1.1 KATEGORIJE IN KODE 

V procesu obdelave podatkov, pridobljenih iz intervjuja, sem oblikovala 6 kategorij, v katere 

se razvrščajo pripadajoče kode, ki jih je skupno 18. V te kategorije sem kasneje dodala še 

podatke, pridobljene iz analize dokumentacij intervjuvanca. 
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ljudi 

 

Shema 2: Oblikovane kategorije in pripadajoče kode prvega intervjuvanca 

3.9.1.2 RAZLAGA KATEGORIJ 

V vsaki od kategorij sem združevala podatke, pridobljene z intervjujem ter podatke, 

pridobljene z analizo uradne dokumentacije intervjuvanca. V nekaterih kategorijah se 

pojavlja malo oziroma se ne pojavljajo informacije, pridobljene iz dokumentacij. Gre za tiste 

kategorije, katerih teme se v uradni dokumentaciji intervjuvanca ne pojavljajo. Tako se je 

oblikovala močna razlika v količini informacij, ki jih glede na dobljene kategorije ponuja 

analiza dokumentacij. Slednja ponuja največ podatkov v kategoriji 'državne institucije' in 

nobene v kategoriji 'nemoč in vdanost'. Tudi ta informacija je zgovorna, saj prikazuje 

razliko, ki jo nudita ta dva različna načina pridobivanja podatkov: intervju in analiza 

dokumentacije. 

KATEGORIJA: DRUŽINA 

Življenje v družini pred trinajstim letom 

Ko sem Andraža prosila, naj svojo pripoved začne čisto od začetka, z najzgodnejšimi 

spomini, ki jih ima, je pripoved začel pri trinajstih letih. Dejal je, da zgodnejših spominov 
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nima: ''Niti ne spomnm se, če ti po pravici povem, nimam slike'' in: '' ... mislm, ne vem, kaj 

se je dogajal... razn tega, da sm v šolo hodu i to ...''.  

Prav pri njegovih trinajstih letih je prišlo do ključnega premika v njegovi povezanosti z 

družino. Takrat je Andraž namreč družino, kot pravi, zapustil. Pravi, da se je takrat z 

domačimi skregal in po prihodu iz VIZ Smlednik, odšel po svoje. Sledi izbor nekaterih 

citatov na to temo: 

D: ''Zakaj si pršu u Smlednik?''  

A: ''Ah to ne vem ... sej sm se že tko navadu na pizderije k sm biu mlajši'.'  

D: ''Kakšne pizderije?''  

A: ''Ma to no k nism u šolo hodu i to pomoje''. 

 

A: ''Ah pomoje, da če bi hotu, da bi delu naprej šolo pa to''.  

D: ''So ti to doma omogočal?'' 

A:''Ja so so ... to so mi vse. Če bi hotu ... sam pol se mi ni dal''. 

 

D: ''Kako so starši odreagirali na opuščanje šole?'' 

A: ''Ja to smo se pol skregal in sm šou po svoje. Kaj ne smeš to, ne smeš ono, ne smeš 

domov hodt ob tej uri i to''.  

 

A: ''Ma takrat smo se skregal in ja, jz sm šu po svoje takrt''.  

D: ''Pri trinajstih?'' 

A: ''Ja''.  

D: ''Zakaj ste se pa skregal?'' 

A: ''Mah ... uglavnm ... kr neki, brezveze ... to se ne da razglablat''.  

D: ''Ne bi povedu, zakaj ste se skregal?'' 

A: ''Ma to je dolg nazaj, se ne spomnm''. 

Prav obdobja pred tem dogodkom (njegovim odhodom) ni opisoval in prav tega obdobja, 

pravi, se ne spomni oziroma pravi ''to se ne da razglablat''.  Pravi pa, da svoje odločitve o 

odhodu od družine nikoli ni obžaloval.  

D: ''Ti je blo kdaj žou, da si šou od družine?'' 

A: ''Ne, do zdej nikol mi ni blo žou''. 
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Več informacij o tem obdobju (pred trinajstim letom) sem pridobila iz dokumentacije: Do 

njegovega tretjega razreda je skupaj z družino živel na Vrhniki, kjer je hodil v vrtec, malo 

šolo in dokončal dva razreda osnovne šole. Ko so še živeli na Vrhniki, so jih vrgli iz 

najemniškega stanovanja in oče jih je preselil v zapuščeno hišo brez elektrike (v tem 

obdobju je Andraž spoznal Borota, ki je še danes pomembna oseba v Andraževem 

življenju). V času Andraževega bivanja na Vrhniki gre v njegovi družini za zelo težke bivalne 

razmere. Zaradi vzgojne nemoči in zanemarjanja je bil Andraž nameščen v rejniško družino. 

Tam naj bi se pri Andražu pojavljale velike vedenjske težave, zato sta rejnika zahtevala 

prekinitev in  otroci (on in njegova dva brata) gredo nazaj domov k staršem v Vrhniko. Tam 

je zaključil 4. in 5. razred osnovne šole. 

Zopet prihaja do podobnih težav v družini. V šoli opažajo, da so otroci pomanjkljivo 

oblečeni, umazani, zamujajo, prihajajo brez potrebščin in domačih nalog. Andraž je bil 

zaznan kot moteč pri pouku. Oba starša sta bila brezposelna, na podpori. Stalno sta se 

kregala, grozila, da bosta odšla. Staršem zaradi vseh okoliščin predlagajo oddajo Andraža v 

VIZ Smlednik in starši se s predlogom strinjajo. Starši se v tem času preselijo na Vič (in se 

tudi kasneje vseskozi selijo), Andraž pa je bil tako leta 2002 nameščen v VIZ Smlednik.  

Tam je dokončal tudi 6. razred osnovne šole. Iz VIZ Smlednik  je Andraž na obiske hodil k 

prej omenjenemu Borotu in ne domov k družini na Vič.  

V VIZ Smlednik se je vedenjska problematika nadaljevala in Smlednik je vzpodbudil 

Andražev odhod domov (2003). Takrat je Andraž odšel živet k očetu v Ljubljano. V tem času 

se družina iz Šiške preseli v Logatec. Iz Logatca (kjer je bila družina do oktobra 2003) so se 

kasneje preselili v Zagorje.  Vpisal se je v srednjo poklicno in tehnično gradbeno šolo v 

Celju. Po pol leta pusti šolo in gre od družine. Tako se je leta 2005 (tu dokumentacija ni 

usklajena, drugi zapis pravi, da pri njegovih 14-ih) Andraž vrnil na Vrhniko in nekaj časa 

živel pri mamini sestri, nato pri babici. Zatem se je sam preselil k Borotu in pri 16-ih letih 

postal del njegove družine. Pri Borotu pravi, je lepše kot doma.  

Na vprašanje, ali so mu starši omogočali pogoje za obiskovanje šole, je odgovoril pritrdilno 

in dejal, da šole ni obiskoval, ker se mu ''ni dal''.  

Odnos z družino po trinajstem letu 

Po tem, ko je Andraž odšel od svoje družine, se je, tako od staršev, kot tudi od obeh bratov, 

oddaljil. Nekaj let po njegovem odhodu (pri njegovih petnajstih) se je Andraž znašel na 

sodišču, kjer naj bi bili kot njegovi zastopniki, prisotni tudi starši. Te opore družine ni prejel. 
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A: ''Ja mogl bi pridt, sam jih ni blo'', D: ''Kdo te je pa zagovarju?'', A: ''Ja socialna pa tm je 

razlagala, kako živim pa to''. 

Andraž danes stikov s svojo družino nima: ''Sej jih nikol ne slišm'' in: ''Ne, ne ohranjam 

kontaktov nič''. Informacij o svoji družini ima malo, za mamo pravi, da ima ona svoje 

življenje: ''Ja kaj za tastarga sm slišu da je umru, sm tko slišu. Za mat pa ... kaj sej sm jz 

njen sin, nej pokliče kaj. Če je njej tko ... ona ma tm svoj život, kaj bom jz klicu. Kaj jo 

bom jz tm prosu pa klicu? Tak sm, ne morm''. Podatke, ki pa jih o družini ima, pridobiva 

predvsem preko državnih institucij: ''Vem, tko k mi povejo ta socialna pa to na sodišču k 

pride socialna gor pa to, drugač pa tko, da bi sam vedu ...'' . D: ''Seprav, vse kar veš, veš 

od njih (CSD)?'', A: ''Mhm ... od zapora (smeh) ... to je to''.  

Informacije iz dokumentacije: Oče je umrl pol leta pred glavno obravnavo (leta 2005). 

Andraža ni bilo na očetovem pogrebu. Z očetom nista morala priti skupaj. Enako z materjo. 

Luka (brat) je v tem času (2007) v VZ Veržej, drugi brat, Matej, pa živi pri Romih, s 

katerimi se je Andraž zapletel v streljanje (sta torej na nasprotnih straneh). Z Luko se je 1-

2krat/ mesec dobival. Pri mami, je rekla, ne more živeti, ker je stanovanje samo enosobno, 

živi pa še babi tam. Z Matejem v tem času (2007) nima nič stikov, občasno pa z mamo in 

Luko. Psihologinja v zavodu za prestajanje zaporne kazni leta 2007 zapiše, da se mama za 

otroke ne briga in da ima Andraž do mame močne zamere.  

Od Andraževih mladostniških let pa do danes ga spremlja prijatelj Boro. Izkaže se, da je to 

oseba, s katero je imel Andraž vseskozi največ stikov in je zanj pomembna. Boro se tako 

izkaže kot ključen člen Andraževe socialne mreže (zato ga tudi tja umeščam). Andraž je 

Borota in njegovo družino doživljal kot svojo družino. O Borotu pravi: ''Ja on zame, jz za 

njega, ko sin''. V času prestajanja zadnje zaporne kazni je Andraž tudi večkrat prosil za 

odobritev stikov z Borovo partnerko, Brigito, medtem ko stikov s svojo družino skorajda ni 

imel. 

Prepis Andraževe prošnje: ''Lepo bi prosil, če mi odobrite obisk Brigite, živel sem pri njih, mi 

je kot mama. Lepo prosim!! Hvala!!!''  

KATEGORIJA: PRIJATELJSTVA 

Poleg odnosov z družino ter odnosov z delavci državnih institucij, Andraž v intervjuju 

omenja malo ljudi, ki bi pomembno nastopali v njegovem življenju. Predvsem izstopata dve 

pomembnejši osebi: nekdanje dekle Teja in prijatelj Boro. Ostala poznanstva Andraž 

vzpostavlja glede na to, katere ljudi potrebuje, da izvede določeno kaznivo dejanje.  
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Nekdanje dekle 

Andraž je tekom intervjuja večkrat omenjal nekdanje dekle. Z dekletom se je videval že dlje 

časa, nato pa je Andraž zvezo prekinil.  Z dekletom se je razšel po tem, ko je pričel s 

prestajanjem zaporne kazni. Ker bi bilo zanj, glede na to, da je bil v zavodu za prestajanje 

zaporne kazni, ohranjati razmerje z dekletom prenaporno, je zvezo rajši prekinil. Dekle je 

nekaj časa kljub temu hodilo k njemu na obiske, ki pa jih je on zavračal. ''Ja zdej ma že 

enga druzga /... / a men je blo glupo tm zanjo, sm reku pejd ti po svoje ... kaj bom jz zdej 

... jz notr i ona tm zuni ... kaj bo. Da me zajebava, jz tle notr, ona zuni ... da se mi zmeša. 

Da končamo i to je to... in smo končal. A ona pol tle je hodila, sm reku, ne grem sploh na 

obisk, sm reku pazniku''. Na moje vprašanje, ali dekleta sedaj torej ne bo več nazaj, Andraž 

odgovori: ''Ne ... sej mi je še zdej muka, res''. Andraž torej pravi, da mu še danes to 

predstavlja 'muko' in da je še zdaj to zanj naporna tema: ''Men še zdej ona mori'' in ''To je 

zdej že šter, pet let  pa še zmer ... katastrofa''. Ko ga kasneje v intervjuju povprašam po 

imenu dekleta, odgovori, da o tej temi ne bo govoril: ''Mateja ... ne bom o tem, k to je pa 

katastrofa''. Andraž je tudi sicer večkrat zavrnil odgovarjanje na vprašanja v zvezi s tem 

dekletom.  

Prijatelj Boro 

Prijatelj Boro je oseba, ki jo Andraž tekom intervjuja velikokrat omenja. Gre za osebo h 

kateri se je Andraž preselil po tem, ko je kot najstnik zapustil svojo družino. ''Sm šou na 

Vrhnko unmu Borotu i tam sm pr njemu živu... mislm z njim sm živu pol''  in ''... smo se skp 

ufural i to, hotu mi je dobr i pol smo se ufural''. Na vprašanja, kaj lahko o Borotu pove, 

odgovarja z: ''Dela on pošten ... mislm pošten, on je tko no ... doma je s familijo, hišo si je 

naredu i to''. Andraž je torej živel skupaj z Borotom in njegovo družino. Ko sem ga vprašala, 

kako Boro gleda na njegovo (Andraževo) življenje, je odgovoril: ''On sploh ne ve zame, kva 

kej mutim. Da bi on vedu, da travo kadim i to, to katastrofa''. Po nekaj letih skupnega 

življenja je prišlo do pomembnega dogodka, ki ga je Andraž v intervjuju tudi opisal. Prišlo je 

do večjih sporov med njim (Andražem) in nekaterimi drugimi sokrajani. Spor se je 

stopnjeval in prišlo je do velikega prepira, ki se je končal s streljanjem. Ko Andraž ta 

dogodek opisuje, večkrat izpostavi vlogo Borota pri tem. Slednji je v samem dogodku 'stal' 

na strani Andraža in se torej z Andražem zoperstavil 'nasprotni strani' in sicer tako, da sta 

oba streljala. Danes Andraž to komentira: ''Sej je on zame strelu ... sej nism jz za njega. 

Tip ma familijo, pa je za mene strelu. Kaj boš? Veš, da morš mal spoštovanja vsaj''. Kasneje 

se je Andraž z Borotom dogovoril, da bo Andraž krivdo za streljanje na sodišču prevzel 

nase: ''Midva sva se zmenla, da bom jz reku, da sm jz strelu, da bo on doma ostal zarad 
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familije i to, glupo je k ma otroke i to''. Ko sem ga kasneje v intervjuju vprašala, če bi lahko 

rekel, da ima dobre prijatelje, je odgovoril: ''Ja, pa sej sva oba strelala'', pri tem se 

navezuje na omenjen dogodek in torej na Borota. Svojo povezano z omenjenim Borotom 

opiše takole: ''Če bojo mene, bojo tud Borota. Če bojo Borota, bojo tud mene'' ter ''Ja on 

zame, jz za njega, ko sina''. Tudi na vprašanje ali sta z Borotom zelo povezana, odgovori 

pritrdilno: ''Pa ja'', na vprašanje, koga bi v stiski najprej poklical, je tudi dejal: ''Borota''. 

Informacije iz dokumentacije: Andraž je Borota spoznal, ko je z družino še živel na Vrhniki. 

Ko so jih vrgli iz najemniškega stanovanja in jih je oče preselil v zapuščeno hišo brez 

elektrike, je družina spoznala Borota, ki jim je takrat pomagal. Andraž se je sam preselil k 

Borotu na Vrhniko in postal del njegove družine. Pri njem opravljal veliko priložnostnih del, 

npr. na žagi in bil vedno pohvaljen. Tudi Borotova družina ga pohvali. Nikakor ni hotel nazaj 

domov. Tam je živel zastonj, v zameno pazil otroke. Pri Borotu pravi, je lepše kot doma, 

čeprav na žagi dela 10-12ur na dan. Borota je ubogal, pri njem je celo travo opustil.  

Iz sodbe je razvidno, da sodišče meni, da se je Andraž lagal, da Boro med streljanjem ni 

zadel žrtve. Po zaporu gre k Borotu, ta ga vzame za svojega. Skupaj delata na žagi. K njim 

je med zaporom tudi hodil na izhode.  Med kontakti ima med prestajanjem prve zaporne 

kazni na seznamu samo Borotovo ženo. Med prestajanjem zaporne kazni, je kot kontakt za 

primer, da se mu kaj zgodi, navedel Borota.  

Ostale osebe 

Na vprašanje, koliko ima pravih prijateljev pravi: ''Jah prjatlou maš mal ... prjatlou noben 

nima ful. Znancev je pa zmer ful''. Ostale osebe v Andraževem življenju predstavljajo 

posamezniki, ki z njim sodelujejo pri kaznivih dejanjih: ''Mam tud jz k jih pošiljam, pejd ti 

to, pejd ti to... I pol mu dam kao polovico, čeprou četrtino i to je to''. Njegovo socialno 

mrežo oblikuje tudi zavod za prestajanje zaporne kazni, kjer pridobiva nova poznanstva in 

sicer na podlagi možnosti za sodelovanje:  ''Ja valda spoznaš tko, če se gre za kakšno dobro 

kombinacijo /.../ Tuki si številke zmenaš. Se pa pogovarjamo, kdo ma kero kombinacijo, jz 

poznam tega, jz unga k to pa to prodaja''. Ko se pogovarjava o njegovih sokrajanih in 

domačem kraju, pa pravi: ''Tle maš vse kombinacije ... rabš to to ... rabš tega rabš unga''.  

V dokumentaciji se v zapisih z Andraževih prestajanj zaporne kazni pod temo kontaktov 

pojavljajo različna imena deklet, ki jih je Andraž navajal kot aktualne partnerke. Na 

zadnjem prestajanju zaporne kazni je zabeleženo, da je Andraža večkrat klicalo zdajšnje 

dekle (Nina). Zanima jo, kako je z njim in kako je s premestitvijo na Dob. Ona nima izpita 
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in bi ji bilo tako lažje glede obiskov. Andraž v zvezi z zadnjim dekletom pove, da njegov 

odnos do partnerke ni ne vem kaj resen, ampak jo ima zato, da ga vsaj kdo obiskuje, ker 

svojcev nima. 

KATEGORIJA: DRŽAVNE INSTITUCIJE 

Šola in vzgojni zavod 

Ena prvih institucij, s katero se je Andraž srečal, je bila osnovna šola. Obiskovanje pouka 

zanj ni bilo zanimivo in čas, preživet v učilnicah, mu ni bil všeč: ''Nism jz mogu se tm usedt 

in zdej bom poslušu i knjiga i to'' in ''Ma glupo mi je blo tm za mizo sedet''. Andražu so bile 

bolj zanimive stvari, ki so se dogajale zunaj, izven zidov šolskih učilnic: ''Matematiko sm 

hodu, to me je zanimal, sm hodu, pa telovadbo. Ostalo pa /.../ ostalo pa sm biu po pou ure, 

deset minut pa sm šou vn, ni se mi več dal pa sm šou /.../ vn mal na zajebancijo i to''.  Prav 

tako ga ne zanima medij knjige: ''Ma ni men to ... mam knjigo, berem i berem dve ure i to 

je to. Kr neki /.../ ampak pol ne morm več prjet knjige. Ni mi zanimivo i to je to''. Andraž 

omenja tudi neprijetno izkušnjo z delavko na osnovni šoli: ''Sramota mi je bla, tm una 

razlaga 50 let stara, da sm neki drugačn''. Kasneje je bil Andraž vključen v Vzgojno- 

izobraževalni zavod Smlednik. Tam, kot sam pravi, ni vedno sledil pravilom in je iz ustanove 

tudi bežal: ''U Smledniku sm pizderije delu in vn bežu''. 

Informacije iz dokumentacije: Andraž je hodil v vrtec, malo šolo in končal dva razreda 

osnovne šole. Andraž je nato oddan v rejniško družino, kjer s šolanjem nadaljuje. Vrnil se je 

k družini in bil kasneje vključen v VIZ Smlednik, kjer je končal šesti razred osnovne šole.  

Kasneje se je Andraž vpisal tudi v srednjo šolo, katero je pol leta po vpisu opustil.  

Policija 

S policijo oziroma 'murjo' ali 'murjaši', kot jo on imenuje, se je Andraž prvič srečal že kot 

mlad fant: ''Takrt k sm biu dvanajst, trinajst str, biu sm u Smledniku še, /.../ in tm sm se 

prvič z murjo sreču'' in: ''Ja tm se je pol začel... a drugič. Prvič sem se še prej, sm biu 

mlajši, tm ene deset let, enajst''. Redne stike s to institucijo ohranja še danes. Gre za stike, 

ki zanj niso prijetni, saj v odnosu do policije Andraž ne išče ali dobiva pomoči in zaščite, 

temveč policijo doživlja kot nasprotnico (''Mam z murjaši probleme'') in policijske delavce 

kot nasprotnike: ''Sej te glih on loh najbol zjebe če tko pogledaš''. Andraž opisuje tudi svoj 

negativen odnos do policijske uniforme kot simbol policije:  ''Uniformo k vidm, isto pazniki 

... mrak na oči ... ne morm uniforme''. Na vprašanje, kakšen odnos ima policija do njega, 

Andraž odgovori z vprašanjem: ''A zdej al prej?'', s čimer opozori, da se je tekom njegovega 
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življenja odnos policije do njega spremenil. Andraž opisuje spremembe v odnosu, ki ga 

imajo policijski delavci do njega in pravi, da danes z njim ravnajo slabše kot takrat, ko je bil 

mlajši: ''Od začetka un k si mlad te mal prestrašjo pa to ... sam ni to to ...''. Poleg 

zastraševanja, ki ga je Andraž s strani policije doživel že v najstniških letih, opisuje tudi 

drugačne negativne situacije v stiku s to institucijo, ko je bil na policijski postaji na 

večurnem zasliševanju: ''... biu sm lačn, muka mi je bla, sm biu lačn, on začne tko pico 

nest, to ne bom nikol pozabu ... to mi je bla edina muka''. Gre za situacijo, ki je v Andražu 

vzbudila negativen odnos do policije in neko oblike zamere, ki jo goji še danes. 

Stiki s policijo so se kasneje spremenili: ''Pol naprej pa katastrofa, sj pol so mi nos razbil'', v 

odnosu med njim in policijo poleg nasilja omenja tudi grožnje: ''So me ustavl in mi grozil z 

orožjem i to, ker drugo niso mogl''. V delu policije Andraž opaža tudi nesmiselnost: ''A zdej 

vidš, so me lovil za brezveze'', odnos policije do njegovih kaznivih dejanj pa opiše s 

primerom: ''Mi je še reku krimič: ma puca se men za vaše pizdarije, sam pust ti men 

Vrhnko in Logatec i odmakn se mi od Lublane naprej /.../ Ti kr ropi, sam ne pr men''. Moč 

policije pa Andraž pogojuje s številom policistov: ''Kaj bo on murjaš tm sam, to če niso trije, 

če je sam, to kaj bo on enkrat k je sam tm. Veš da k je sam ne bo nč''. 

Andraž opisuje tudi svojo izkušnjo s tiralico (bil je na begu pred policijo): ''Sm biu na tiralici 

dva mesca /.../ sam ni to to /.../ Kaj pol ne morš nč, ne morš se šetat normalno ... ni to to. 

Na tiralici je katastrofa /.../ Sm spizdu na Hrvaško, pol sm se vrnu, sm klicu murjo nej pride 

po mene /.../ Ja da grem čim prej, pa kaj čem? Ni se mi dal bežat, pa kaj čem ... spet bi ble 

neke pizdarije, brezveze, k bežiš itak spet kej spizdiš i to i avto i /.../ A ni mi to filing, da 

bežim tm z avtom, ni mi to to''. Na njegovo predajo se je policija odzvala: ''I oni kao ja ne 

mormo dons pridt, kao nej počakam do pondelka /.../ Kao če se da počakat do pondelka 

/.../ Sm reku OK, sam da ne bo kšnih pizderij, da grem direkt sedet, da grem direkt v pripor 

/.../ Da ne bi šou uno 48 pridržanja k to me pa ubije''. 

Iz dokumentacije: V sodbi, po kateri je bil Andraž obtožen kaznivega dejanja poskusa 

umora, iz leta 2006 je skupaj s sostorilcem Andraž izjavljal, da je o nastajajočih sporih, ki 

so nato vodila do streljanja, že pred dogodkom obveščal policijo. Storilca kaznivega dejanja 

(Andraž in Boro) sta izjavljala, da ''policisti pa niso nič ukrepali'' in ''policisti po prijavah niso 

ukrepali''. Iz sodniškega zapisa je tudi razvidno, da je Andraž trdil, da mu je policija rekla 

''pokličite, ko se boste pobili med sabo''. V tem obdobju si je Andraž prinesel v stanovanje 

očetovo pištolo, s katero je nato streljal. Sodišče v isti sodbi zapiše, da meni: če bi se 

obtožena v resnici počutila ogrožene, bi na dan streljanja poklicala policijo. Glede na to, da 

na ta dan obtoženca nista klicala policije, sodišče sklepa, da obtoženca nista bila ogrožena. 
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Andraž trenutno prestaja zaporno kazen, ki mu jo določa obsodba za kaznivo dejanje 

preprečevanja uradnega dejanja, maščevanje uradnima osebama (policistoma). V obsodbi 

je zapisano, da je Andraž policistom, po tem, ko sta ga vklenila zaradi prekrškov v cestnem 

prometu in bega, grozil z:  ''Vem, da si z Vrhnike, enkrat je že pokalo, zdej bom šel do 

konca, pazi se v službi, mam tri pištole, vem kje si doma''. Tekom sojenja je Andraž zanikal, 

da bi grozil policistoma. 

Zavodi za prestajanje zaporne kazni 

Iz izpiskov iz Andraževe kazenske evidence je razvidno, da je Andraž že večkrat prestajal 

zaporno kazen, zaradi obsodb za različna kazniva dejanja. Leta 2006 je bil obsojen za 

sostorilstvo v tatvini, kot ukrep so sledila navodila in prepovedi. Istega leta je bil Andraž 

obsojen tudi za kaznivo dejanje poskusa umora, kaznivo dejanje povzročitev splošne 

nevarnosti in za nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja. Za to obsodbo je bila Andražu 

določena zaporna kazen. V času sojenja je bil v priporu, kjer je preživel dobrih 10 mesecev. 

Nato je bil premeščen v drug zavod, kjer je dobrih 5 mesecev prestajal kazen zapora. 

Zaradi lepega vedenja mu je omogočeno nadaljevanje kazni v obliki pogojne kazni in je bil 

tako predčasno odpuščen. Leto kasneje je obsojen za kaznivo dejanje. 

Andraž o zaporni kazni pravi: ''Če bi hotu spizdt, bi spizdu stoposto. Sam ... pa kaj bom 

zuni k morm bežat?! Ne da se mi bežat,  pa bit na tiralici pa to /.../ Ni men panike sedet, če 

sm neki naredu. Taka so pravila i to je to. Sam če se splača''. Kljub temu pa pove, da ga 

določene oblike zapiranja 'ubijejo': ''... uno 48 pridržanja k to me pa ubije. To je pa un ... to 

me pa ubije, to je pa ludnica. Vse skoz pod kamero i to'', podobno pravi za ukrep izolacije v 

zavodu za prestajanje zaporne kazni: ''Sm mogu bit v izolaciji, u katastrofa, sm mogu met 

skoz radio pržgan''. 

Vpliv zaporne kazni na Andraževo življenje se odraža predvsem v na novo pridobljeni navadi 

kajenja trave oziroma 'vutre', kot jo imenuje: ''K si enkrat zaprt ... jz sm biu uzun, nism 

nikol u lajfu kadiu. I pol una Povšetova ... to je vse: belo, žuto, igla, metadon, tm je vse. In 

evo vutra in sm začeu kadit in zdej pa pretiravam, zdej pa petkrat na dan pušim''. Svoje 

dneve prestajanja kazni opiše kot dneve, ki hitreje minevajo in so lažji, če kadi (''puši'') 

travo: ''Evo od sedmih zjutri džoint i do večera /.../ Tuki se ga napušim i ravno mi je /.../ 

Tle maš džoint i džoint i to je to /.../ Tle notr to gre dan, kadimo vutro in gre dan takoj. Če 

si trezen pol te sam ubija ... k razmišlaš /.../ Sej mi ful hitr mineva, to zato k si zadet, drgač 

če si trezen je katastrofa''. Vpliv zapora na Andraževo življenje se odraža tudi v na novo 

pridobljenih specifičnih znanjih: ''I pol v zaporu in pol maš tuki tok informacij. Pridš not in 
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maš ... naprimer za to dejanje, vn prideš inštruktor /.../ Zapor je sam šola še večjega 

kriminala za naprej''. Odraža se tudi v poznanstvih, ki mu omogočajo nove priložnosti za 

kazniva dejanja oziroma 'kombinacije': ''Tuki si številke zmenaš. Se pa pogovarjamo kdo 

ma kero kombinacijo, jz poznam tega, jz unga k to pa to prodaja /.../ Pa družmo se pač uni 

k smo skp ... pa tko to spet kombinacije k kdo kej rab ... rab kej za kadit ... to se spet 

obrača, sej je isto k zuni''.  

Sicer pa Andraž prestajanje zaporne kazni opisuje kot nekaj, kar je sprva neprijetno: ''Sej 

na začetku je glupo ... pol se ufuraš'', in na kar se je sčasoma navadil: ''Od prvič drugič je 

čist razlika. Prvič si un ... novinc. Zdej je drugač, zdej si starejši i to, pazniki se drugač 

obnašajo, bl si izkušen, več maš''. Z zaznamki ('raporti'), ki jih ob neprimernem vedenju 

zapornikov zapisujejo pazniki je Andraž na nek način sprijaznjen: ''Nej napiše, kaj nej jz. 

Napiše tko k napiše, kaj mu boš. Jebeš mu ... i to je to, kaj boš''. Tudi o strožjem ukrepu 

(izolaciji) znotraj zavoda govori kot o nečem, kar pač je moral zdržati: ''Sej ene dva tedna, 

pol se pa navadš, sm se navadu /.../ Druge ni, sm mogu zdržat''.  

Pedagogi v zaporu 

Svoj odnos s pedagoškimi delavci v zavodih za prestajanje zaporne kazni opisuje kot zelo 

formalen: ''Ma to je sam 'jz rabm to, to, predlagi me za to to in to' in konec''. Ne opisuje 

situacij, v katerih bi imeli ti odnosi usmerjen pedagoški domet, pravi pa, da včasih odnos 

pedagogov doživlja negativno: ''Jz si kdaj mislm, da me zajebava, pa ni to tko, loh da ni 

zanalašč, odvisn kaj maš u glav'', to opiše tudi na primeru: ''Recimo ona ve, da v petek 

dobiš pošto in dobiš not denar in ji poveš in nje v petek ni'', nadaljuje z: ''sej ni ona kriva, 

ma trideset folka, nima časa in pozabi, sej je normalno, ampak zdej, če si daš ti filing, da je 

zanalašč, je to to ne''. O pedagoških poročilih o njem Andraž pravi, da izražajo videnje 

avtorice: ''Piše tko k me ona vid, ne''.  

Iz zapiskov Andraževe prve daljše zaporne kazni je razvidno, da zaposleni v Andraževem 

vedenju niso zaznali težav. Tako so zapisali, da ni težav s prilagajanjem, da se primerno 

vključuje med soobsojence in spoštuje red ter da je prilagodljiv na nove življenjske 

situacije. Psihologinja je zapisala, da je Andraž impulziven, dokaj nezrel, nastopaško 

vedenje, šopiri se, notranje plah in negotov, pomanjkanje notranje trdnosti, potrebuje 

močno zunanjo strukturo in dosledna pravila, je vodljiv. Solidne delovne navade, primerno 

vztrajen,  pomanjkljivo kritičen do svojega kaznivega dejanja, do matere močne zamere. Za 

Andraža so predvideli naslednje načrtovane oblike obravnave: reševanje konfliktov na 

socialno sprejemljiv način, ustrezna komunikacija do soljudi, širjenje socialnih stikov, 
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razvijanje kritičnosti do kaznivega dejanja, sodelovanje pri organiziranih oblikah dela v 

zavodu, redno delo in vztrajnost pri delu. Potreben svetovalec v postpenali. V času 

prestajanja te kazni, so tudi pazniki v poročilu napisali, da je pri Andražu vse v najlepšem 

redu. Andraževo vedenje so strokovni delavci opisali z: ''Aktivno sodeluje na sestanku 

vzgojne skupine, izraža mnenje, predstavi temo,  zelo pozitivno''. Ker je Andraževo vedenje 

tekom prestajanja te kazni dobro ocenjeno, so strokovni delavci zanj predlagali pogojni 

odpust, ki ga je direktorica zavoda odobrila in tako je Andraž predčasno zapustil zavod in 

nastopil s pogojno kaznijo.  

Med prestajanjem trenutne kazni, pa je Andraževo vedenje v zavodih za prestajanje 

zaporne kazni večkrat zaznano kot neprimerno. Sprva je bil Andraž nameščen v pripor, kjer 

so kasneje v poročilu zapisali, da je imel Andraž korekten odnos do vseh v zavodu. Reda ni 

vedno spoštoval, pri njem so enkrat našli kanabis. Stik s pedagoško službo je iskal na 

začetku pripora in kasneje nekaj razbremenilnih pogovorov. Kasneje je bil zaradi 

prezasedenosti Andraž premeščen v drug zavod, kjer je nadaljeval s priporom. Tamkajšnje 

poročilo navaja, da je imel Andraž do osebja in sopripornikov korektne odnose. Ni težav z 

redom in disciplino.  

Kasneje je Andraž premeščen spet v drug zavod, kjer po pravnomočnosti sodbe prestaja 

zaporno kazen. Na začetku prestajanje kazni, je bilo o njem zapisano: ''S svojo prisotnostjo 

je na oddelek prinesel spremembo in dinamiko. Glede na sedaj že močne izkušnje z 

zaporom in kratkim časom, ki ga je zmogel preživeti na prostosti, nekritičnim odnosom do 

kaznivega dejanja, pričakujem da bo še pestro''. Tekom prestajanja te kazni je Andraž 

večkrat kršil hišni red in so tako v vezi z njim beležene različne disciplinske kršitve in uradni 

zaznamki pravosodnih policistov (pri njem najdejo napravo za tetoviranje, soobsojencu noče 

vrniti prstana). Kasneje je Andraž nameščen v prostore s strožjim režimom. Iz 

spremljevalne konference tistega dne: ''Danes se ga zaradi motečega vedenja na oddelku 

(ostali so opisali kaj se dogaja) takoj premesti v prostor s strožjim režimom (ni pravice do 

dela, hrano v sobo, ločeni sprehodi, obiski pod nadzorom za ogrado ...)''. Po nekaj dneh 

prestajanja kazni v strožjem režimu, je pedagog o njem zapisal poročilo: ''Je že tretjič pri 

nas, nekaj soobsojencev pozna, za ostale pa je 'stara bajta', kar pomeni, da po vrednostni 

lestvici kotira višje. Kakršnekoli informacije iz njegovih ust so pomembne za ostale 

obsojence. Pri prejšnji kazni je bil še zaniman za šolanje, sedaj ni. Bi pa naredil vozniški 

izpit. Kasneje je s soobsojencem postal zelo moteč za ostale. Prilaščal tuje stvari, izvajal 

psihično in fizično nasilje nad šibkejšimi, za njih je postalo nevzdržno. Zato je šel za tri 

mesece v prostor s strožjim režimom''. 
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Med Andraževim bivanjem v strožjem režimu so se njegove disciplinske kršitve nadaljevale 

(vulgarne kletvice balkanskega izvora, ker mu ne pustijo se pogovarjati s soobsojencem, 

uničil zavodski žlici). Zapisnik paznika: ''Lahko bi služili kot kuhalnik ali celo priprava na 

beg''. V tem času so o njem po informativnem razgovoru zapisane psihološke ugotovitve: 

''Bremeni ga strogi režim, želi v drug zavod, tu nima več šans''. Kasneje se zavod odloči za 

ukrep oddaje Andraža v samico, za obdobje 10-ih dni. In sicer na podlagi zaključkov, da je 

Andraž izdelal predmet za pobeg in poskus pobega, namerna povzročitev materialne škode. 

Strokovni delavci so zapisali, da Andraž v zvezi s tem pove, da ni imel namena pobegniti, 

želel je le opozoriti, da ne ve, zakaj je v izolaciji in naj se mu le-ta ukine. Kasneje Andraž 

pove še, da: ni imel namena pobegniti: ''Sploh ne vem zakaj sem v strožjem režimu, nisem 

dobil nobene odločbe''. O dogodku se zapiše še: ''Z jedilnim nožem sta kopala luknjo. 

Luknjo sta policistu pokazala sama (pozvonila sta mu). Sama sta mu izročila orodje, ga celo 

poklicala. Kljub temu se obravnava kot poskus pobega''. V pedagoškem poročilu o tem 

dogodku je zapisano, da Andraž pravi, da je z vrtanjem luknje želel priti na streho in 

javnosti povedati, kakšne krivice se mu dogajajo. Pravi, da je namen je bil revolt na to, da 

sta po krivem v izolaciji. Strokovno osebje pa odločitev za samico utemeljuje: ''Smatra se, 

da bo samica nanj vplivala pozitivno v tem smislu, da takih prestopkov v bodoče ne bo več 

počel. Pozitivni naj bo to v poduk ostalim obsojencem''.  

Nekaj dni kasneje Andraž pove, da bo težko zdržal v samici brez radia. Prosi za naslov 

varuha človekovih pravic. Pravi, da se želi pritožiti, ker so imeli 4 dni zaporedoma suho 

večerjo. Kasneje je Andraž zavod prosil za znamko in kuverto. Odloči se namreč, da bo 

poslal prošnjo za premestitev v drug zavod. Zapisano je, da Andraž pravi da bo o prošnji, ki 

jo bo poslal na Generalni urad, obvestil tudi ljudi, pri katerih živi. S tem se želi zavarovati; 

če se mu kaj pripeti, da bodo lahko pokazali, da je vnaprej opozarjal na posledice. O 

Andraževi prošnji za premestitev je zapisano, da prošnjo za premestitev na Dob, zavrnejo. 

Vložil je zaradi neprimernega odnosa zaposlenih, krivice, lastnega destruktivnega vedenja, 

lahko seže po lastnem življenju. Premestitev vidi kot izhod iz obupne situacije. Prošnja je 

bila zavrnjena, ker je interpretirano, da izsiljuje premestitev, saj ob vstopu in sprejemu ni 

imel težav. Zaradi psihičnega in fizičnega nasilja nad soobsojenci je bil premeščen v prostor 

s strožjim režimom. Poudarja samomorilnost. Psiholog ga redno spremlja. Psiholog pravi, da 

bo Andraž najbrž nadaljeval z vedenjem: ''Težave izhajajo iz njegovega lastnega vedenja, s 

premestitvijo ni pričakovati pozitivnih sprememb'', izsiljuje premestitev. V preteklosti je že 

to storil z disciplinskimi kršitvami, zdaj z grožnjo samopoškodbe.  
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V dokumentaciji je zapisano tudi mnenje k prošnji za premestitev: ''Obtoženec pove, da je 

situacija brezizhodna, išče možnosti, da bi o svojem položaju obvestil javnost. Če mu ne 

uspe izsiliti premestitve, bo še naprej povzročal nevšečnosti sebi in zaposlenim v zavodu''. 

Kasneje je v psiholoških opažanjih zapisano, da je Andraž v razbremenilnem pogovoru 

psihologu povedal, da mu zameri, ker je o njem napisal tako poročilo (v zvezi s 

premestitvijo v drug zavod). 

Nekaj dni kasneje na posvetovanju s strokovnim delavcem Andraž prosi za informacije, o 

čem mu sploh sodijo. Izve, da za predrzno vožnjo in ogrožanje splošne varnosti ter za 

uporabo nevarnih predmetov. Nekaj tednov kasneje je na spremljevalni konferenci 

zapisano, da varnostna služba opozarja, da je Andraž zelo moteč, ker se pogovarja skozi 

okno. Preseneča z branjem knjig. V tem času pa naj bi Andraž naznanil, da se je odločil 

dokončati šolo. Kasneje je zabeleženo, da je Andraž zopet kršil hišni red, poškodoval naj bi 

kukalo na vratih svoje sobe. Na posvetovanju s strokovnim delavcem pravi, da je za to kriv 

pravosodni policist, saj ta preverja njegov nočni počitek z nenehnim kukanjem in celo 

prižiganjem luči.  

Po približno dveh mesecih je Andraž premeščen nazaj na oddelek (zaprti). Strokovni delavci 

se odločijo, da je potreben poudarek in nadzor nad njim, kako bo deloval v odnosu do 

soobsojencev, nad katerim je izvajal nasilje. Po približno enem tednu, ki ga je preživel na 

oddelku, se zapiše: ''Z njim je vse ok, naj ostane na zaprtem oddelku. Vendar še naprej 

povečan nadzor''. Dva tedna kasneje pedagoginja ocenjuje njegovo bivanje na zaprtem 

oddelku kot dobrodošlo, saj je klima na oddelku dobra. Pedagoginja predlaga, da ni več 

potrebno sprotno spremljanje vedenja.  V tem času je že večkrat klicala partnerka in 

spraševala po njem. Zanima jo, kako je s premestitvijo na Dob, saj ona nima vozniške in bi 

ji bilo to bližje. V obdobju po vrnitvi na oddelek se je na posvetovanjih s strokovnimi delavci 

Andraž pritoževal, da ne dobi vseh cunj iz pralnice, zanimal se je za napredovanje v boljši 

režim, pritožil se je nad pogoji tuširanja, govorilnice ... Kasneje pa oddal tudi prošnjo za 

proste izhode. Strokovni delavci zapišejo, da: ''Kljub temu da formalno lahko damo, zaradi 

poskusa pobega zavrnemo''. 

Kasneje je Andraž zopet kršil pravilnik zavoda in ni želel popustiti pri nekaterih pravilih v  

pralnici. Zato mu določijo ukrep zmanjšanja telefoniranja. Ponovno je kršil hišni red, ko je 

kadil v prostorih, kjer se to ne sme. Določen mu je ukrep 6-ih dni čiščenja stopnišča 

namesto drugih. Ponovna kršitev reda se zgodi kmalu po tem, ko naj bi Andraž razbil luč. 

Ukrep, ki mu je določen je upoštevanje kršitve pri izpolnjevanju osebnega načrta. Spet je 

sledila kršitev in sicer, ker naj bi neprimerno komuniciral ter žalil pravosodnega policista. 
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Andraž naj bi to komentiral s tem, da se včasih pač ne more zadržati, ima slab dan. Ukrep 

je bil v obliki razgovora v smeri primernega komuniciranja. Kršitve hišnega reda se 

nadaljujejo in Andraž je na bolniški pa vseeno igra nogomet.  

Po teh kršitvah je na spremljevalni konferenci o njem zapisano: ''Manjše kršitve, sicer pa 

spoštuje pravila, se udeležuje aktivnosti, vztrajen pri delu, stabilen v vedenju. Želi si bolj 

odprtih režimov''. Pedagoginja predlaga premestitev na polodprti oddelek. Predstavnik 

varnostne službe je proti. Sklep: ''Počakati in če bo do naslednje spremljevalne konference 

(čez en mesec) vse v redu, ga premestimo''. Andraž v tem času izjavlja, da ima vedno 

probleme z istimi pravosodnimi policisti, da z enimi se da pa vse dogovorit. Sledi nova 

kršitev hišnega reda in sicer se je Andraž gol sprehajal po hodniku oddelka. Ukrep: ''Če se 

ponovi, odvzamemo eno od ugodnosti''. Kasneje ga paznik zaloti, ko je pogoltnil nek 

zavojček.  Iz zapiskov o osebnih pregledih in pregledih prostorov je razvidno, da so pri 

Andražu večkrat našli različne nedovoljene predmete: trava, USB, polnilci in kabli, jedilni 

pribor, vtičnica, žica ... Zapiski o večih drugih pregledih pa navajajo, da pri Andražu niso 

našli nič prepovedanega.   

V tem času je imel Andraž tudi glavno obravnavo na sodišču za še nedokončan postopek. V 

ta namen je zavod za prestajanje zaporne kazni predvidel ukrepe za spremstvo Andraža 

izven zavoda. Iz dokumenta je razvidno, da je predvideno vklepanje, noge spredaj. V 

poskusu pobega je dovoljena uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje, plinskega 

razpršilca, gumijevke in strelnega orožja (samo v primeru napada, če je ob tem ogroženo 

življenje ljudi, ki ga spremljajo). 

Centri za socialno delo 

S centri za socialno delo ima Andraž malo stikov: ''Sej sploh ne govorim jz nikol z njimi'' in 

prav na podlagi dejstva, da ta ustanova njegovega življenja ne pozna, si je oblikoval 

negativen odnos do socialnih delavcev/delavk: ''Kaj bo ona tle, da mi govori?''. Delavce s 

področja socialnega dela srečuje zgolj na sodiščih. V mladostniških letih pa je bilo osebje 

centra za socialno delo tisto, ki ga je na sodišču zagovarjalo, saj ni bilo prisotnih staršev, ki 

bi ga zaradi njegove mladoletnosti morali zagovarjati: ''Ja, socialna pa tm je razlagala, kako 

živim pa to''. Center za socialno delo je tisti člen, ki Andražu posreduje edine informacije, ki 

jih dobi o svoji družini. Te informacije pridobi na sodišču: ''Vem tko k mi povejo ta socialna 

pa to na sodišču k pride socialna gor pa to''.  
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Informacije iz dokumentacije: Andraž je bil v postopke CSD-ja vključen že kot otrok. Na 

podlagi neprimernih družinskih okoliščin je bil Andraž oddan v rejniško družino. Kasneje 

CSD staršem predlaga tudi ukrep oddaje Andraža v vzgojni zavod in tako CSD omogoči 

premestitev Andraža v VIZ Smlednik. Kasneje ga predstavniki CSD-ja zastopajo na sodišču. 

Kot že polnoletna oseba pa leta 2010 v zaporu ne soglaša s tem, da bi se o njem obveščalo 

CSD. 

Sodišča 

Na vprašanja, povezana s sodišči in sojenji, je Andraž odgovarjal večinoma z 

razjasnjevanjem, da on dejanja, za katera je obtožen, nikoli ne prizna: ''Srce te boli, a ne, 

ne morš kr priznat, ja jz sm biu''. Zdi se, da je vprašanje priznanja dejanja zanj pomembna 

tema, kar sklepam po njegovi večkratni uporabi izraza 'srce me boli' (''Srce me boli, zakaj bi 

priznou, če mi ni treba?''), pravi tudi, da si ne želi na sodišču opravičevati za svoja dejanja, 

saj bi bilo to zanj poniževalno: ''A kao, da se pol ponižujem pa kao opravičujem pa to? Pa 

ne morš to no''. O  svojih dejanjih tudi sicer želi čim manj pripovedovati na sojenjih: ''Ah, 

pol so spet naprej priče, pa zakaj to, pa kako si to ... nism to naredu in ne bom se 

zagovarju i to je to. K drgač morš pa razlagat, pa to pa to pa to te sprašujejo ...''.  

Andraž omenja tudi, da se je odnos sodnikov do njega sčasoma in starostjo spremenil: ''Je 

razlika, valda da je razlika /.../ prej je blo drgač. Ja, pa Andraž, zakaj to, pa a ti je blo treba 

to, pa psihološke te pa to''. 

V sodbi, ki je Andražu prvič določila zaporno kazen, je zapisano, da je sodišče ocenilo, da je 

(takratni) mladoletnik stopil na takšna življenjska pota, ki ga lahko peljejo do hujših 

kaznivih dejanj, zato mu izreče najhujši ukrep; mladoletniški zapor in sicer dve leti.  

V zadnji obsodbi se je Andražu sodilo za kaznivo dejanje preprečevanja uradnega dejanja, 

maščevanje uradnima osebama. Pri tem so se upoštevali naslednji dokazi: izjavi dveh 

policistov, njegova izjava, dekletova izjava, izjava še enega policista, zapisniki in uradni 

zaznamki policije, poročilo o hišni preiskavi. Sodišče je pri razsojanju upoštevalo izpovedi 

prič: oba policista, še en policist, deloma zagovor obdolženega, njegovo dekle. Iz sodbe je 

razvidno, da je sodišče pri določanju kazni in izida obtožbe, verjelo izjavam policistom in ne 

Andraževim izjavam, ki je dejanja deloma zanikal. Tako sodišče zapiše: ''Iz konsistentnih iz 

ves čas postopka enakih izpovedb zaslišanih oškodovanih policistov, ki so tudi med seboj 

skladne, upoštevaje zapisnikov o sprejemu ustne ovadbe, katera je potrditev tistega, kar 

sta policista povedala pa izhaja, da je dogajanje potekalo dejansko tako, kot obdolžencu 
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očita obtožnica. Sodišče tako ne verjame Andražu, ki je zanikal izjave groženj'' in: ''Senat 

nima pomislekov, da je obdolženi rekel ''da se bomo lovili na mrtvo'' kljub pričanju njega in 

njegove partnerke''. Sodišče tudi trdi, da Andraževemu dekletu ni mogoče verjeti: ''Pričanju 

dekleta ni za verjeti, ker je z njim v intimnem odnosu''. Sodišče zapiše tudi da: ''Senat 

ocenjuje, da so bile te grožnje izraz nemoči obdolženega, ko je sprevidel, da se mu ne bo 

uspelo izogniti posledicam svoje večkratne kršitve ZVCP''. 

Sodišče je pri svojem odločanju upoštevalo tudi Andraževo preteklost: ''Dejstvo je, da je 

obdolženi storil konkretno kaznivo dejanje po tem, ko je bil že večkrat pravnomočno 

obsojen in to tako za kazniva dejanja z elementi nasilja (KD umora, KD prometa z orožjem, 

KD grdega ravnanja), kot tudi za premoženjska kazniva dejanja (KD velike tatvine). Senat 

ugotavlja, da je kršil ne samo pogojni izpust, pač pa tudi preizkusno dobo po sodbi 

okrajnega sodišča,  ki mu je bila določena v pogojni obsodbi''. Nato se senat na podlagi 

ocene: ''Kaže, da Andraž nima možnosti, da bi začel s konstruktivnimi spremembami pri 

sebi'' in na podlagi tega da: ''Posebej upoštevamo obdolženčevo trdovratnost pri poskusu 

izogiba ukrepom policistom'', odloči da: ''Glede na vse to izrekamo nepogojno prostorsko 

kazen v višini dveh let''. 

KATEGORIJA: IZLOČENOST IN STIGMA 

Institucionalno izločanje: 

O življenju, ko je bil na begu, (ko je bila zanj izdana t.i. tiralica) pravi: ''Pa to sam gledaš 

kje je avto, skoz sam gledaš, kdo je krimič, kje je murja''. Zaradi tiralic in skrivanja pred 

policijo, se je Andraž tudi veliko selil: ''Jz sm pol žveu še v Šiški /.../ ja v Vodicah, sam to je 

blo vse po tri šter mesce''. Zanj je biti na tiralici neprijetna izkušnja in pravi, da se že brez 

tiralice ne more spodobno gibati. ''Kaj pol ne morš nč, ne morš se tm šetat normalno, že tko 

se ne morm spodobno gibat''. 

Samo fizično izločenost iz konvencionalne družbe povzroča njegovo bivanje v zavodu za 

prestajanje zaporne kazni. Andražu je neprijetno, ker zamuja življenje 'zunaj' in pravi, da 

na to rajši ne misli: ''Muka mi je zdej k zamujam... zajebancije i to. Zdej če bom mislu na to 

kaj je zuni, bi sam sebe jebu u glavo, glupo je to''. Andraž pravi, da se raje zamoti in ne 

razmišlja o tem, kaj se dogaja zunaj zidov zavoda: ''Pol, k mislš na to nism šou, na uno ... 

pol te to mal ubije. Pol se zamotš in gre''.  
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Povratništvo kot ovira 

Andražu dejstvo, da je uradno zaznan kot prestopnik oziroma sedaj tudi povratnik, večkrat 

ovira življenje. V zadnjih časih si želi, da bi se lahko po prestani kazni priključil francoski 

legiji, vendar ga skrbi, da ga ne bodo sprejeli, ker ima 'kartoteko': ''Gledajo ful kartoteko i 

to''. Tudi na samo prestajanje zaporne kazni negativno vpliva dejstvo, da je formalno 

zaznan kot povratnik. Na vprašanje, ali bo dobil izhode, je odgovoril: ''Ja dobim ... sam sm 

specialni povratnik, pomoje da bo težka''. Andraž pravi, da se tudi že na sodišču upošteva 

predhodna kaznovanost osebe: ''Ja ... on je biu obtožen že to, pa to pa to ... sodnica to ... 

ona to  vse vidi''. Ko se dotakneva teme o iskanju službe, pa Andraž pravi: ''Ja kdo mi bo pa 

dal to, mam kartoteko, to je konc''.  

Stigmatizacija  

Andraž je v intervjuju opisal več situacij, ki so ga stigmatizirale ali pa mu onemogočale 

vključevanje v konvencionalno družbo. Tako naprimer opisuje, kako ga je policija 

pregledala, ko je odhajal na avtobus: ''/.../sm šou enkrat na avtobus /.../ in tm mene 

krimiči pregledajo /.../ Glupo mi je kaj, tm te folk gleda, folk se tm šeta i te gleda, ti jih tm 

pozdravš, valda da ti je glupo, maš gor ruke''. Andraž pravi, da ga policija pregleduje 

vedno, ko ga ustavi med vožnjo avtomobila: ''Sej že tko, če me ustavjo i avto ni name 

registriran, takoj ve, pregledat avto, to mi zmer premečejo, kjerkol me dobijo''. Na 

vprašanje ali ga pregledajo, četudi ni v prekršku, odgovori: ''Tud zmer. Ma, kjerkol me 

ustavjo, dam podatke in mi avto pregledajo''.  

Po vrnitvi iz zavoda za prestajanje zaporne kazni se je Andraž želel vrniti nazaj domov, tja 

kjer je pred kaznijo živel. To so mu institucije preprečile, ker je to hkrati bivališče sostorilca 

dejanja, za katerega sta bila obsojena: ''Tm, k sm živu, sm šou nazaj živet in pol ta socialna 

i murja so rekl, da ne smem tm živet k on pride nazaj domov ... in pol sm mogu jz dol v 

Logatec it''. Na ta način je bil prisiljen zapustiti svoj dom in si najti novo bivališče. Na to, kje 

bo Andraž živel, so kasneje želeli vplivati tudi sosedje: ''Ja, sej so peticijo pisal, da morm 

stanovanje zamenjat, kao na državo prek sodišča''. 

Informacije iz dokumentacije: Iz svojega okolja je bil Andraž prvič izločen že kot otrok, ko 

je bilo določeno, da Andraž odide živet k rejniški družini. Izločila pa ga je tudi ta rejniška 

družina, saj naj bi se tam pri Andražu pojavljale velike vedenjske težave, zato sta rejnika 

zahtevala prekinitev. V šoli so opažali, da so otroci (Andraž in njegova brata) pomanjkljivo 

oblečeni, umazani, zamujajo, brez potrebščin in nalog. Moteč pri pouku. Zato se predlaga 

Smlednik. Na  ta način je bil Andraž izločen iz osnovne šole, ki jo je obiskoval. Izločen pa je 
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kasneje tudi iz vzgojnega zavoda, saj naj bi se tam vedenjska problematika nadaljevala in 

tako je zavod vzpodbudil Andražev odhod domov. 

Iz zapiskov dokumentacij je moč razbrati, da je večinoma za Andraža pri spremstvu iz 

zavodov za prestajanje zaporne kazni na obravnave, predvideno vklepanje na pas. V času 

prestajanja zaporne kazni je torej Andraž zavod zapuščal v spremstvu pravosodnih 

policistov, tako da je bil hkrati priklenjen na pas. Za spremljanje na glavno obravnavo je iz 

dokumenta, ki napoveduje spremstvo Andraža na sodišče razvidno, da je predvideno 

vklepanje nog spredaj. 

Iz zadnje sodbe Andražu je razvidno, da je policist poznal Andraža že iz prejšnjih postopkov. 

Kritičnega dne sta ga policista ustavila, ker je bil Andraž že poznan policistu. Sodba je 

upoštevala dejstvo, da je bil Andraž že zaznan kot prestopnik: ''Upoštevaje izpovedi obeh 

prič policistov, da je bil Andraž do tega trenutka znan kot večkratni kršitelj tudi ZJRM in kot 

oseba, ki je bila vpletena v prejšnja dogajanja z elementi nasilja, senat zaključuje, da so 

grožnje dejansko ogrozile oškodovanca (policista)''. 

KATEGORIJA: NEMOČ IN VDANOST 

Stopnjevanje, kroženje in navajenost 

V Andraževi pripovedi se večkrat opazi poudarjanje, da se dogodki v njegovem življenju na 

nek način stopnjujejo. ''Tko za zajebancijo smo si za pit vzel in šli vn. Tko se je začel, 

četrti peti razred in pol se stopnjuje. Če si že tuki, pol se sam stopnjevat začne. Če si v šoli, 

pol knjiga, bi se mi knjiga stopnjevala, a tko se mi je tud ne /.../ Pol se je kr začel ... sam to 

se je zmeri neki stopnjeval''. Poleg stopnjevanja, je v njegovi pripovedi možno opaziti tudi 

razlage, da gre za neko obliko kroženja: ''Tud če ti zagusti, pokličeš kej, kej nardiš, sej se 

zmer vrti, enkrat maš več, enkrat manj /.../ Sej bom jz vn pršu pa spet jz pa un not ... pa 

smo spet u istmu krogu. To si morš sam rečt ne bom več i to je to /.../ Take igrce maš i to 

je to ... to je tak začaran krog ... sej nimaš druzga ... kaj boš ... če nimaš kej k pa kradt 

/.../ Skoz maš denar, skoz se neki vrti i to. I ko se enkrat to navadi ... to je to''. Andraž 

omenja torej tudi navajenost na način življenja: ''Sej sm se že tko navadu na pizderije k 

sm biu mlajši /.../ Navežeš se na pištolo isto k na žensko, si na njo navezan i to je to. 

Navajen si isto k na telefon''. Skozi pogovor z Andražem sem večkrat opazila nekakšno 

vdanost v sam položaj in način življenja. Andraž pravi naprimer, da zase ne moreš nikol 

reči 'ne bom': ''Sam, da ne bom preveč zabredu, ne ... pol pa katastrofa. Ne morš nikol 

rečt, ne bom to, ne bom ono. Obrača se ... greš naprej''. Tudi o kraju, kjer živi pravi: ''Tle 
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maš vse kombinacije ... rabš to to to, rabš to ... rabš tega rabš unga in vrti se skoz neki. 

Kaj ne da se mi to spet ... še enkrat ... Tuki si, tuki je i to je to''. Andraž tudi napove, kje ga 

težave že 'čakajo': ''Če grem v Logatec, itak so tm, bo spet pizderija, isti kurac, brezveze 

/.../ tm u redu ne more bit'', pravi tudi, da se njemu ne verjame: ''Spet sodišče, specialni 

povratnik, komu bojo verjel men al polcaju?''. Pravi, da določenih stvari in sporov ne more 

kar pustiti: ''In kaj bom pustu to? Morš pol''. Njegova vdanost v položaj se izraža tudi z: 

''Zdej mi je to že život ratu /.../ To mi je kruh kaj nej ti druzga rečm''. 

Spremembe  

Andraž tudi opisuje, da s kaznivimi dejanji (ropi) ne more kar tako odnehati: ''To je k se 

ufuraš hočš vse več, enkrat k ti gre, hočeš več več /.../ To morš sam pr seb v svoji glavi 

pošlihtat i to je to. Ne gre to tko ... k enkrat vidš da ti laufa, da ti gre, ne morš kr tko nehat 

/.../ To k se enkrat navlečeš, to je ... sam bejž, zgin, to k enkrat začneš, ne nehaš''. Andraž 

pravi, da je najboljši del ropa štetje ukradenega denarja: ''Najbolš je pol k dnar šteješ''. 

Pravi, da ga zaradi tega tudi ne peče vest: ''Za dnar ne, stoposto ne ... (smeh) ... to je 

kruh''. Pravi tudi, da veliko ljudi krade in ropa: ''Dons je pa tko: vsak drugi ropa, vsak drugi 

krade'' in pravi, da je to posledica dejstva, da ljudje nimajo denarja: ''Jah ... ni denarja! Kje 

ma pa folk denar?! Neki pa morš ... kaj pa boš ... kaj ... a boš s 500€ živu al kaj? Če se da, 

zakaj ne, tko je dons /.../ Če se da, zakaj ne? A ni tko?''. Hkrati pa Andraž pravi: ''Pomoje 

ga ni tazga k ne bi nikol neki naredu ... no mogoče je ... svaka mu čast''. Ko govoriva o 

preteklosti, Andraž pravi: ''Jz bi tud rajš vidu, da bi doma sedel in šou delat i familija i to 

/.../ Če bi šou spet na deset let i to ... valda da bi spremenu ... vsak si to želi''.  

Informacije iz dokumentacije: V zadnjih letih je bilo o Andraževem finančnem stanju 

zapisano, da je prejemnik denarne pomoči in prejemnik socialne podpore. V sodbi, katere 

kazen sedaj prestaja pa: glede na bivanjske in premoženjske razmere ne sodi v kategorijo 

povprečnih državljanov. 

Poleg denarja kot motiva za izvajanje ropov, Andraž večkrat omenja tudi adrenalin: ''To tko 

k maš ti šolo ... to je šola ... to je men adrenalin, to me zanima in to bom notr /.../ 'To je 

adrenalin ... k te žene /.../ Najbol adrenalinsko je blo k sm tega pucu ... to je bil največji 

adrenalin ... to ... to so sekunde ... to je adrenalin ... tko po hiši k hodš k kradeš i to ... to 

je adrenalin''. Pravi tudi, da gre za stvar različnih interesov: ''Spoznaš folk i to ... če te neki 

zanima boš tja šou. Če te šola, greš v šolo. Enga to, mene to''. 
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Z Andražem spregovoriva tudi o tem, kako bi lahko spremenil svoj način življenja. Poudari, 

da je ključen dejavnik za spremembe on sam: ''Če se ti ne boš spremenu, te noben drug 

ne bo, to stoposto. Če se ti sam ne boš odloču, to ne bo nč /.../ Ja nikol ne morš preprečt če 

on to hoče delat, ti mu loh sam groziš, ampak če bo hotu, bo on to delu. Sej isto je blo z 

mano, pa policija pa sociala ... ampak če men tle not noče ...''. Ko ga vprašam po 

prihodnosti, ali bo po prestani kazni še ropal, pravi: ''Bom probu nč ... čeprou se ne bom 

branu ... ma ne bom več''. Ko ga vprašam kako bo živel v prihodnosti pa pravi: ''Enkrat k je 

familija ... je tko ... se bo treba znajdt z nečim drugim'', nadaljuje pa: ''Sej bom mutil, sam 

ne bom  mutil tko k zdej mutim. Ne bom mutil jz. Ne tko k zdej uživancija, avti gor dol ...''. 

Hkrati pa Andraž pravi tudi: ''Sam kaj češ, sam ne morš spremenit, mislm lahko, sam ...''. 

Tekom pogovora sva z Andražem večkrat spregovorila o njegovih spremembah v povezavi z 

izvajanjem kaznivih dejanj. Andraž poudarja, da se na kazniva dejanja sedaj dobro 

pripravlja in si s tem skuša zmanjšati možnosti, da bi se odkrilo storilca: ''Ne delaš kr neki 

tm iz dons na jutr /.../ Sej si zmer bol izkušen. Pa delaš pa delaš pa z leti točn veš /.../ Več 

ali manj igram na stoposte karte. Mislm stoposte ... stoposta ni nobena, a da je čim več 

rešitev. Morš gledat, da je stoposto ... mislm, stoposto ni nikjer, sam vedno morš gledat, da 

je rešitev /.../ Jz nism nikol kradu u domačem kraju /.../ Rodni kraj, to te vsi vidjo, vsak te 

pozna /.../ Kapo, dolge rokave i to ... to mamo mi zmer /.../ zarad dlak /.../ pa rokavice pa 

to /.../ Se podnev furaš in informacije i to /.../ Pa sej vidš hiše, vidš avto parkiran /.../ Ma 

ja ponoč, ne gre se mi da me tm kdo vid ... to je katastrofa /.../ Če vem kaj delam, ne rabm 

bežat, kaj bom tm kr neki bežu''. Za izvajanje ropov pa uporablja izkušene sostorilce: ''En 

zna to odpret, en zna to odkoderat en uno ... i tko /.../ Zmer starejše, usposoblene''. Na 

vprašanje, ali razmišlja o možni kazni med izvajanjem kaznivega dejanja pravi: ''Sploh to 

ne razmišlam. Jz razmišlam, kaj bom, kako bom...''. 

KATEGORIJA: ODNOS DO LJUDI 

Strah 

Z Andražem sva večkrat odprla temo strahu. Pravi, da ga je bilo med izvajanjem kaznivega 

dejanja (ropa) strah le na začetku, sicer pa strah zanika: ''Ah to te je prvič, drugič /.../ To 

je strah od začetka pol pa gre, sam morš bit karakter za to /.../ Da bi se bal ... pa kaj se 

boš bal?''. Strah zanika, saj pravi, da ima obrambo: ''Ja pa sej maš pištolo kaj, vsak se te 

bo ustrašu kaj /.../ Maš kalašnikov i bombe i to je to. Lepo granato maš in je''. Po drugi 

strani pa pravi, da se tudi on ustraši: ''Sej se tud jz ustrašm, morš pol bežat, kaj češ''. 

Situacija, v kateri se je močno ustrašil, je nastala tako, da se je žrtev njegovega kaznivega 
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dejanja ropa branila na enak način, kot se sicer brani on sam, s strelnim orožjem: ''Takrat 

je bil pritisk u glavi, tri dni me je glava bolela ... jz sploh nism mogu ... ustrašu sm se. Kr 

naenkrat puška, puška!''. Podobno pravi tudi za vest, pravi, da ne misli na to ali ima slabo 

vest: ''To te sam od začetka, pol pa je normalno, jz ne mislm na to''. 

Premoč  

Večkrat v intervjuju pa Andraž izpostavlja odnos do drugih ljudi po principu 'premoči': ''A bo 

on tebe al ti njega? /.../ Ja ne morš se pustit /.../ Al bo on tebe al boš ti njega? /.../ Valda 

se ne boš pustu, sej maš pištolo sabo /.../ Ja a boš ti njega al bo on tebe, kaj boš ... kaj a 

je bolš da sm jz tm pohablen al da je on /.../ Valda da se ne boš pustu kaj, ne bom se 

nobenmu pustu i to je to /.../ Pa, sej se ne morš tm pustit no /.../ Ni ti vseen, al bo on tebe 

al boš ti njega ... druge ni''.  

Različnost ljudi 

Andraž večkrat poudari različnost ljudi in dejstvo, da si med sabo nismo enaki: ''Različni 

smo si ... en bi policijo klicu, en bi se skriu, en vleče en poriva /.../ različni smo ... sej nimaš 

kej /.../ 'Vsak s svoje strane gledamo''. Poudari tudi, da so povratniki med seboj različni 

ljudje: ''Maš različne povratnike, to je to /.../ Sej ma vsak drugač! En ma tko, en ma tko, en 

je zarad tega povratnik, en zarad tega ... vsak to drugač vid, vsak drugač neki rab''. 

Iz zapiskov o pogovorih strokovnih delavcev v zavodu za prestajanje zaporne kazni: 

''Andraž kazniva dejanja prizna, vendar pravi, da mu vedno drugi grozijo, ga napadajo. Sam 

se le brani''. Zapisano je bilo tudi, da glede kaznivega dejanja pravi, da ni bilo druge izbire. 

Po pogovoru s psihologinjo pa je le ta zapisala: ''Dejanja ne obžaluje. Meni, da se enkrat 

moraš postaviti zase, ni pomembno, na kakšen način. Če ne bi on streljal, bi ga ubili''. 

3.9.2 ANALIZA PODATKOV DRUGEGA INTERVJUVANCA 

3.9.2.1 KATEGORIJE IN KODE 

V procesu obdelave podatkov, pridobljenih iz intervjuja, sem oblikovala 5 kategorij, v katere 

se razvrščajo pripadajoče kode, ki jih je skupno 16. V te kategorije sem kasneje dodala še 

podatke, pridobljene iz analize dokumentacij intervjuvanca. 
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1.Družina 2.Poznanstva 3.Nezaželeno vedenje 

in kaznovanje 

4.Krivice in 

prevare 

5.Odnos do sebe 

in svojih dejanj 

Življenje v 

družini 

Odhod od 

družine 

 

Otroštvo in 

mladostništvo 

Institucije 

Poznanstva danes 

V družini 

V šoli 

Center za socialno delo 

Pripor in prevzgojni dom 

Zaporna kazen in policija 

Država, policija in 

sodišča 

Prevzgojni dom in 

zavodi za 

prestajanje 

zaporne kazni 

Kolegi 

Izražanje o sebi in 

drugih 

Trud 

Naveličanost in 

spremembe 

Shema 3: Oblikovane kategorije in pripadajoče kode drugega intervjuvanca 

3.9.2.2 RAZLAGA KATEGORIJ 

V vsaki od kategorij sem združevala podatke, pridobljene z intervjujem ter podatke, 

pridobljene z analizo uradne dokumentacije intervjuvanca. V nekaterih kategorijah se 

pojavlja malo oziroma se ne pojavljajo informacije, pridobljene iz dokumentacij. Gre za tiste 

kategorije, katerih teme se v uradni dokumentaciji intervjuvanca ne pojavljajo. Tako se je 

tudi pri drugem intervjuvancu oblikovala močna razlika v količini informacij, ki jih, glede na 

dobljene kategorije ponuja analiza dokumentacij. Slednja ponuja največ podatkov v 

kategoriji 'nezaželeno vedenje in kaznovanje' in najmanj v kategoriji 'krivice in prevare'. 

Podobno kot pri prvem intervjuvancu se tudi tu pokaže, da različna vira informacij, ki sem 

ju uporabila, ponujata zelo različne podatke. 

KATEGORIJA: DRUŽINA 

Življenje v družini  

Milan pravi, da so bili v času njegovega otroštva doma problemi. Na vprašanje, kakšni 

problemi, odgovori: ''Ja, pač če sm naredu problem ... sm vedu, da če bom šou domou ... 

da me bo oče pač ... na trdo prjeu, a ne ... sm vedu, da če bom domou pršou, da bom dobil 

tisto svoje''. Milan na nasilje očeta tudi kasneje v intervjuju namiguje: ''Ne pa tko k jz, k sm 

naredu problem, pa me je pač, a ne ... am ... fotr zbrcu a ne in to je to. In sm zanalašč 

zbežu, a ne''. Milan pove tudi, da je bil oče tisti, ki je kaznoval: ''Mami me je pa zagovarjala 

zmeri. Zmeri ... Pa sej ni on kriv, starejši so krivi ... Pa čeprou to ni res, ne ... Vsak je za 
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svoje posledice sam kriv, a ne ... Sej, čeprou tud ona mi je včasih dala kšno trdo lekcijo. Če 

sm biu res ... Drgač pa fotr je biu pa glavni, a ne''. Kot svoje pogosto vedenje, pa Milan 

omenja beg od doma: ''No in pol če sem pršou domou, me je čakala lekcija, po lekciji sm pa 

čez balkon spet zlezu in me ni blo dva tri dni, so me iskal in so me najdl, pol so me mal pr 

mer pustil, pol pa spet težave, a ne /.../ Ne vem zdej, zakaj sm biu tak, tak otrok ... ne 

vem, kaj je blo z mano narobe, ampak sm pač bežu vsak dan ven čez balkon, oni so šli ven 

in jz sm šou pač u nočno življenje, ven''. 

V poročilu lokalnega CSD-ja je bilo zapisano, da Milan izhaja iz popolne petčlanske družine. 

Milan je kot mladostnik nehal delati, se uprl staršem in pričel begati. Starša sta bila vedno 

bolj stroga, oče ga je nenehno nadziral in fizično kaznoval. Starša sta izgubila vzgojno moč 

in oče je izrazil željo po oddaji v zavod. Na željo očeta in predlog šole zaradi nemirnosti, 

beganja in slabe koncentracije je bil Milan poslan v obravnavo k psihiatrinji. 

Odhod od družine 

Milan je z družino živel do svojega petnajstega leta in nato odšel: ''Ja ... do petnajstega 

leta, pol sm pa šou od doma''. Na vprašanje, zakaj je odšel, odgovori: ''Ja zarad tega pač ... 

k nism več pustiu da me tm en pipa /.../ No in pol sm šou. Sm reku, jz bom pač tko živeu, 

ne bom vas več poslušu, jz grem ... in je blo vse narobe, so klical policijo, so me iskal, pa so 

me najdl, pol pa nism hotu domov it in pol je policaj pač reku, nej delam, kar hočem a ne ... 

15 let sm biu star in so me spustil, s policijske postaje sm lahko šou, kamor sm hotu''.  

Ko ga vprašam o ostalih otrocih v njegovi družini, Milan odgovori: ''Mam brata in sestro, k 

so starejši, majo otroke in ... jz sm edini tak v družini. Z bratom sva se dostkrat skregala, 

stepla, k mi je govoru, dej ne to delat, dej druž se z mano, z mojo družbo, dej to ... men pa 

ni sedlo, da grem tm z njegovo družbo u gostilno in tm zdej pijem neki vsak dan. Oni delajo 

na strehi i to in pol pijejo vsak dan /.../ Ja, dobr a ne, sam on ni lump pa to /.../ Sestra pa 

je nardila šiviljsko šolo in ma dve punčke, se je poročila dol na Hrvaško, je zdej na 

Hrvaškem''. S sestro pravi, ima dober odnos: ''Ful. In najstarejša je zdej stara 7 let, 

najmlajša pa 13 mescou. Tko da se ful dobr zastopmo. In čuvu sm jo in učil sm jo abecedo, 

risat, vse živo. Ker rad pišem, rad rišem in pol sm še njo učil''. 

Po odhodu od družine je Milan živel s prijateljem v najemniškem stanovanju. Zaradi 

kaznivih dejanj je moral obiskovati center za socialno delo. Ti obiski so Milana in družino na 

nek način prislili, da so se srečevali: ''Pol sm mogu že skor vsak dan hodt na CSD /.../ Ja, jz 

sm tja hodu ... na začetku sm mogu obvezno tja s staršema pridt /.../ No in pol sm hodu jz 
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tm na ene seanse, enkrat zjutri, enkrat zvečer, enkrat z bratom, enkrat s sestro ... različno 

a ne, da je un vidu, kaj je z mano narobe'', v tem času je ohranjal stike večinoma  z mamo, 

stikom z očetom pravi, da ni bil naklonjen: ''Ja tko ... z mamo sm se vidu skor vsak dan, z 

očetom tko ... enkrat na teden, ampak ... rajš tud ne''. Kasneje se je Milan odločil, da ne bo 

več obiskoval CSD-ja: ''In ni blo en dan, je bla že mama na vratih in mi rekla, kaj se grem 

pa to, in pol sm šou z mamo tja''.  

Nekaj let kasneje, v času, ko je bil Milan v PD Radeče, sta se oče in mama razšla: ''Pol, 

mama in oče sta se ločila /.../ K sm jz u Radečah biu, takrt in mama se je preselila, brat 

tud, jz sm pa tukej''. Milan je z mamo vseskozi ohranjal stike. Tudi po prvi prestani zaporni 

kazni je Milan odšel domov k mami: ''Šou sm domov lepo, k mami, sestri /.../ Ko sm pršou, 

je blo ... ko bi se rodil, no. Šou sm sorodnike pogledat, igral sm se tm z otroci pa to''. 

Trenutno, ko prestaja zaporno kazen, pravi, da ga mama in sestra obiskujeta: ''Ja mami 

pride, sestra tud''. Milan je večkrat povedal, da ima z mamo dober odnos: ''Tm, k je mama 

zdej ne, sej jz pridem tko iz partija k njej spat ne, zadet ko metak a ne, mi reče, lej kakšen 

si, ji rečem ma ni ni, dva dni sm delu ... zmer k je bla najslabša pizderija, pa to ne ... zmer 

sm letu k mami /.../ Vedla je, da sm kriv a ne, sej sm ji priznou, pač to sm naredu, mogu 

sm al pa bilokej. Drgač ji pa nism nikol lagal /.../ Dons, k pogledam ... svojo mamo, k je 35 

let delala pa še invalid je ostala in da ma 350 penzije, se mi zamau zdi, a ne''. Po prestani 

kazni bo odšel k njej živet: ''Šou bom k mami pač živet /.../ Da svobodno živim, da delam 

tisto, kar imam najrajš, da uživam, pa da pomagam familiji, tko k so oni men in da je tko k 

je učasih blo dobr''. 

Po pretečenem ukrepu oddaje v PD Radeče se je Milan vrnil domov k staršem. Tam ga je 

potegnila stara družba in ponovno je pričel s kaznivimi dejanji. Družina je živela v 

lastniškem, trosobnem stanovanju. Mati se je invalidno upokojila, oče je delal, Milanov brat 

prav tako. Sestra je leta 2004 odšla in si ustvarila družino. Kasneje se je mama preselila v 

Hrastnik, oče in sorojenci pa so ostali doma in ga ne marajo. V zavodih za prestajanje 

zaporne kazni ga je obiskovala le mama. Pred nastopom zadnje kazni je Milan živel pri 

prijatelju, saj se z očetom ne razume. Mama je invalidna in še ve vedno živi pri novem 

partnerju v Hrastniku. Milana ne obiskuje, vendar pa Milan z njo ohranja kontakte in je z njo 

v dobrih odnosih, vedno mu je stala ob strani. Kaznivih dejanj mama ne odobrava. Milan 

tudi kot kontakt v primeru smrti navaja svojo mamo. Milan z očetom nima stikov in pravi, 

da je z njim vedno bil trd boj. Tudi z bratom se ne razume.  



Večkrat zaprte osebe in njihovo doživljanje lastnega življenjskega položaja 

 

63 

 

KATEGORIJA: POZNANSTVA 

Otroštvo in mladostništvo 

Milan je kot otrok živel v majhni vasi, kjer pravi so ''sami problematični fantje'', kar po 

njegovih besedah pomeni: ''Ja to, da so vsi kriminalci /.../ Ta prvo bi spremenil okolje, kjer 

sem živel pa prjatle. Ma vsi so tm kriminalci no, k u unmu filmu Scarface, no. Blokovsko 

naselje in to. Vsi so kriminalci! Un dela z ukradenimi avti, un dela z ukradenimi motorji, un 

dila droge, un je ta ta ta ...''. Milan pripoveduje, da je bila zanj družba starejših bolj 

zanimiva od dogajanja v šoli, zato je tja tudi raje zahajal: ''Ja, pač najdu sm si eno družbo 

in je blo pač ... bol zanimivo mi je blo zuni na asfaltu, kaj se dogaja ... k pa u šoli pač /.../ 

Ampak vsi so bli starejši od mene, jz sm biu najmlajši /.../ K mi, k sm biu star 13, 14 let, 

smo džointe tm pohal ... uni so se tm avtomobilčke igral''. Kasneje, ko je že živel sam v 

Celju, je spoznaval nove prijatelje: ''Ja pač neki sm jih poznou že iz svojga kraja, pač drugi 

k so bli starejši, k so hodil v Celje v šolo, sm pač še druge barabe spoznou prek njih. No in 

pol se je pač začel''. Milan pripoveduje, kako je v krogu svoje družbe izvedel prva kazniva 

dejanja: ''Ja in smo pisal besedila, zakajal smo se ... to je blo še u redu ... pol smo pa začel 

še druga kazniva dejanja delat ... je pršou heroin ... smo začel heroin prodajat ... pol smo 

začel še več kradt ... pol smo začel že rope delat ... pol so nekateri prjatli že šli v zapor''. 

Večkrat tekom intervjuja Milan pove, da je spoznal 'še več' ljudi, s katerimi je sodeloval pri 

novih kaznivih dejanjih. Ob odhodu od doma, pravi: ''No in pol je bla še večja družba, smo 

začel krast avtomobile /.../ 'No in pol sm spoznou še druge ... pač ... barabe''. Jaz: 

''Barabe?'', on: ''No, al pa kriminalce, no. In blo nas je velka družba, blo nas je tm 30, 40''. 

Pravi, da je v tem času živel s prijateljem v najemniškem stanovanju, ki pa je bilo večinoma 

polno: ''U bistvu ... no, pač z enim prjatlom starejšim. Pač večinoma je blo pa stanovanje 

polno /.../ Sm probu ... sm probu velik drog, hors, kokain ... sam ni to to, trava mi je 

najbolša. No in pol smo začel rope delat ... menjalnce, pošte, banke ... in jih je šlo še več v 

zapor /.../ Še več ja. U bistvu u Celju smo vzel vse, kar se je dal vzet, vse živo /.../ No, pol 

smo spoznal enga prjatla iz Ribnice k je pokojni in on je biu specialist za rablje, za rope pa 

to, a ne. In potem nas je on učil pa to in pol smo šli rope delat in smo ful rope delal, dokler 

nas niso dobil /.../ In v tem času sm spoznou še ene druge ljudi in pol smo začel motorje 

kradt''. Znanje, ki ga je potreboval za kraje motorjev pravi, je pridobil od starejših: ''To so 

me pa starejši naučil''. Gre za obdobje, v katerem je bil Milan star med 15 in 16 let. Na 

pobudo družbe je Milan v tem času prenehal z obiskovanji CSD-ja:'' Ja ... (smeh) no in sm 

jim povedu da morm hodt tle na CSD in pol so mi pač rekl ... ne vem, da sm neumn in to, k 

tja hodm ... in pač sm se odloču, da ne bom več hodu''. 
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Milanov krog poznanstev se je širil in kasneje je začel z obiskovanjem t.i. techno party-jev: 

''In takrat je blo tle v Sloveniji popularno ta tehno in smo začel na te partije hodt in smo 

spoznal ene iz Kopra, so mel ecstasyje in mel so še neki prah al kaj jz vem in smo pol mi si 

to zrihtal in smo pol hodil na partije to dilat na veliko. In pol smo pač dilal, užival /.../ 

Ambasada Gavioli vsak teden, družba zbrana, vsi na ecstasyjih, pol ne vem, že tko eno leto 

je laufalo, pol smo pa rekl, bomo šli mi še en rop narest''. S prijatelji oz. znanci v tistem 

času Milan izvede rop: ''In smo šli štirje /.../ In ta moj kolega, k je tam stal ga je varnostnik 

vidu in ga je takoj ustrelu, a ne, in smo zbežal ne, on je pač ostal in pol smo po radiu slišal 

da je umrl in pol smo se vrnl nazaj in smo se predal /.../ Ja tko ... nismo ga hotl tm samga 

pustit. Tm smo šli nazaj in smo se pač prjavl. In smo pač povedal, da smo mi to bli. In pol 

so mene dal v Radeče''. 

Na vprašanje, kateri dan je bil za njega v življenju najhujši, odgovori, da je bil to dan, ko je 

njegov najboljši prijatelj storil samomor. Dan opisuje takole: ''S pištolo se je ustrelu /.../ Me 

je klicu, dej prid k men, dej greva še en džoint skadit in sva pač skadila džoint, je vzel 

pištolo in se ustrelu /.../ Ja zravn sm biu. In čist ... uno ... ne vem no /.../ Ja nč ... dve ure 

sm biu tm ... zgublen sm biu ... nč nism mogu ... brez energije, brez vsega ... pol sm, ne 

vem kako, sporočilo poslal njegovi mami in je ona policijo klicala, jz nism mogu govort. In 

pol so pršli, ne vem kaj so tm delal pač, mene je tm, mi je zdravnik dal tablete in sm šou na 

opazovanje, u bolnico. In sm biu u bolnici in so me spustil pol, sm šou na pogreb in... 

bedno''. O samomoru je kmalu po tem Milan tudi sam razmišljal: ''Sm hotu jz sebe fentat 

isto. In pač nism mogu. Takoj za tem ... mogoče dva tedna po tem k se je on ustrelu, sm se 

hotu tud jz, pa nism mogu /.../ Nism mogu prtisnt. Nism mogu no ... čeprou sm joku vse, 

žiučn sm biu ... nism mogu prtisnt''.  

Institucije  

Po ropu, za katerega so se predali, je bil Milan pri starosti 16 let, odveden na pridržanje na 

policijsko postajo in kasneje v pripor. Milan pravi, da je tam spoznal nove ljudi: ''No in pol 

sm biu par mescou u priporu. Tam sm pa še večje barabe spoznou! /.../ In fantje so bli tud 

k so drogo delal pa to in pol smo u stikih ostal, a ne in smo se pol marsikej zmenil''. Fantje, 

ki so z njim preživljali čas v priporu, so opazili, da Milan slabo prenaša pripor: ''In pol so uni 

vidl u sobi pač da z mano ni uredu vse, skoz sm ležu, zamorjen sm biu pa to in pol so rekl 

dej pejd z nami trenerat pa to, dej pejd z nami na sprehod pa to /.../ In pol sm začeu z 

njimi trenirat, na sprehod hodt pa to in pol sm se pač nazaj v življenje vrnu. Pol sm šou pa 

u Radeče''. V Radečah pa pravi, se je naučil še več: ''Ja no, pol sm biu u Radečah. U 

Radečah sm se še več, res še več stvari nauču''. Prav tako opisuje nova znanja, pridobljena 
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na prestajanju kasneje zaporne kazni: ''Sam še več se naučiš, več fantov spoznaš, vsak je 

za neki, un zna z vrati, un zna z avti, ta loh zrihta dobro drogo, ta ma to to, vsak ma neki. K 

pravjo zapor te bo spametvou, to ni res, zapor te ojača! Karakter ti nardi''. 

O odnosih med zaprtimi osebami Milan pripoveduje: ''To je katastrofa. Izsiljevanje, batine 

non stop, zaščita, plačuje zaščito, da mu noben nč ne more. Al u bistvu so vsi med sabo 

zmenjeni. En gre tja, drug ga napade, pol pa kao en Robin hud pride pa ga kao reši. Un pa 

plačuje. Ja, kaj pa mislš, kako je ... to so zapori, tu so telefoni, tu se kliče, droge je zlo velik 

... alkohola je''. Podobno o nasilju pripoveduje tudi v povezavi z izkušnjami iz prevzgojnega 

doma: ''... med obsojenci. To je katastrofa. To se režejo z žileti, kurjo se pa take. Zmer, k 

so se pač take stvari tm delale, se je na okn dol gledalo. Pač, k je šou paznik, je blo kao vse 

zrihtano'', nadaljuje z opisovanjem zavoda za prestajanje zaporne kazni, kjer je bival: ''Sej 

tuki pa s kamero vsepovsod. Sej so rekl pazniki, ne vem, a so se hecal, da more bit en 

prostor brez kamere, pač kjer mi pač poravnamo račune med sabo ... sam to ... ne morjo 

oni to pustit ne /.../ Zdej so rekl da bojo dal povsod kamere, ker je preveč tega nasilja tuki, 

ubistvu ne nasilje, ampak maltretiranje /.../ Ne vem zakva, najdejo se tm dva trije k hodjo 

u fitnes i to in pol tm najdejo enga, reveža u bistvu in pol ga maltretirajo a ne, pa ne vem, 

pa jim metlo u rit rinejo, pa take no ... katastrofa, res''. 

Poznanstva danes 

Skozi svojo mladost je Milan spoznaval veliko novih ljudi. Na vprašanje, ali je ohranjal 

katera od teh prijateljstev, odgovori: ''Od vseh teh prjatlov k smo kao bli ekipa pa to, smo 

mogoče trije štirje ostal. Večina jih je pokojnih, drugi pa so zabluzili na hors''. O pokojnih 

prijateljih pravi: ''Ja pač ... nekatere so ustrelil, eni so sami seb življenje uničl, pač 

overdose, eni so se ponesrečl pač, al z avtomobilom, al z motorjem. Tko da ne vem, trije 

štirje smo ostal. Drgač mam še zmer stike, tko pišemo si kartice i to, ker večina tud drugih 

so zaprti ... mamo te trije štirje še stike, ampak tko ... pač, tako je življenje naše ... pač, 

gre se samo za denar, za nč druzga''. Kasneje v intervjuju pa pravi: ''Sej sm jih vse odpisu. 

Nimam z nobenim več stika nč. Razn enga prjatla k mam''. Spomnim ga, da je omenil, da si 

z nekaterimi pošilja kartice in komentira: ''Ja to pa ... to so pa drugi fantje, starejši. Drgač 

od teh k smo se skupi družl mam stike sam z enim. Tko mi pošlje paket, pa musko pa to 

/.../ Ja, on je čist kontra jz, on dela, tko ne je gostinc, dela v restavraciji, ma punco pa vse 

in mi zmeri prav, dej Milan zresn se pa to''.  

O ljudeh, ki jih je spoznal v zavodih za prestajanje zaporne kazni in so prav tako prestajali 

kazen, pravi: ''Ampak z unimi k so tm bli, ne bom nikol več nč meu. Sej so bli tud drugi 
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zaprti, k so poslovneži pa to ... al pa, ne vem, privatniki. Pa bom kdaj rabu kšno uslugo, pa 

mi bo on pomagu, to ja. Drgač pa vse te kriminalce pa to, vse sm dal na stran''. Pravi, da se 

mu 'fučka' za ostale in komentira: ''Normalno, tko k se drugim za mene''. 

Ko sva se pogovarjala o tem, kaj bi želel v življenju spremeniti, je odgovoril: ''Vse bi 

spremenil. Ta prvo bi spremenil okolje, kjer sem živel pa prjatle. Ma vsi so tm kriminalci no, 

k u unmu filmu Scarface, no. Blokovsko naselje in to. Vsi so kriminalci! Un dela z 

ukradenimi avti, un dela z ukradenimi motorji, un dila droge, un je ta ta ta ...'', hkrati pa 

pravi: ''Mami me je pa zagovarjala zmeri. Zmeri ... pa sej ni on kriv, starejši so krivi ... pa 

čeprou to ni res, ne ... vsak je za svoje posledice sam kriv, a ne''. 

Po zdajšnji zaporni kazni pravi, da bo odšel živet k mami. Tam pravi, ne pozna nikogar. 

Pravi, da mu je to všeč: ''Tm ne poznam nobenga, tko da bom pršou u Hrastnik, sploh tm 

ne poznam nobenga. Nč ne vem, kje je kakšna gostilna dobra, nč ne vem. Pač ful bom 

mogu še raziskovat. To mi je hudo ja (op: v dobrem smislu)''. Ko se pogovarjava o pravih 

prijateljstvih, pa Milan pravi: ''Tapravih prjatlov v kriminalu ni. Krog se obrača''. 

Glede na zapise CSD-ja, je po bivanju v PD Radeče v storitev novih kaznivih dejanj Milana 

potegnila stara družba po tem, ko se je preselil nazaj domov k staršem. Na prestajanju 

zaporne kazni nekaj let kasneje je Milan povedal, da bi želel s tem končati, vendar istočasno 

pove, da se bo maščeval sostorilcem, ki so ga izdali. Maščeval se bo za vsako ceno, tudi če 

bodo zaradi tega drugi ubili njega, kar pričakuje. Nekaj let kasneje, na prestajanju ene od 

naslednjih zapornih kazni, Milan izjavi, da ima že načrte po kazni, živel naj bi pri mami, saj 

tam nima stare družbe, katero krivi za njegovo udeležbo pri kaznivih dejanjih. 

Leta 2006 je v pedagoškem poročilu zapisano: ''Predvidevam, da večjih težav z njim ne bo. 

Glede na postavo mu jih tudi drugi ne bodo delali''. Kasneje pedagoginja ugotavlja: ''Niti na 

sprejemnem, niti na oddelku ni težav s prilagajanjem v skupino. S svojo vedrino, humorjem 

in glasnim izražanjem optimističnih stališč je takoj pridobil mesto. Glede na to, da je 

specialni povratnik gotovo ve, kako se morajo stvari v zavodu postaviti na pravo mesto. V 

skupini je prevzel vlogo klovna''. Nekaj mesecev kasneje pa je bilo v zvezi z Milanom 

zapisano: ''Sčasoma se je pokazalo, da je mesto, ki si ga je pridobil v skupini, izkoristil v 

negativno smer in si pridobil negativno lidersko moč''. 

Nekaj let kasneje je Milan v zavodu prišel do paznika in mu povedal, da se ne upa nazaj v 

svoj bivalni prostor, ker se boji, da ne bi prišlo do fizičnega konflikta. Izziva ga namreč 

nekdo od soobsojencev, češ da je Milan narkoman, 'cinkator' ... Ko je pakiral, so ga drugi 
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'zajebavali' (po čefursko). Paznik jim je rekel, naj nehajo, odgovorijo: ''Neka ide što brže 

govno jedno''. Milan tudi izjavlja: ''Je v sobi zadnjih nekaj dni obupno. Napetost je, zmerjajo 

me z izdajalcem, vse drugo sem, samo človek ne. V sobo ne želim več nazaj, hočem v 

drugo sobo. Ker ne morem tega več prenašat''. Kasneje pride med njim in nekim 

soobsojencem do fizičnega obračuna (med večerjo). Milan je pristopil do DM in ga z nogo 

brcnil v glavo (brado). Ruvanje, skupaj padeta po tleh. Leta 2010 je med prestajanjem 

zaporne kazni potekal v zvezi z Milanom postopek za določitev svetovalca, saj ga v zavodu 

nihče ne obiskuje. Kasneje je tudi beležen obisk bodočega svetovalca, prostovoljec, ki 

deluje v okviru vikariata znotraj zaporniškega sistema. 

KATEGORIJA: NEZAŽELENO VEDENJE IN KAZNOVANJE 

V družini 

Kot že omenjeno v kategoriji 'družina', je Milan povedal, da ga je oče v otroštvu kaznoval 

fizično, na kar je Milan večinoma reagiral z begom od doma in kasneje tudi z odhodom od 

družine pri svojih petnajstih letih: ''Ja pač, če sm naredu problem ... sm vedu da če bom 

šou domou ... da me bo oče pač ... na trdo prjeu, a ne ... sm vedu, da če bom domou 

pršou, da bom dobil tisto svoje /.../ Ne pa tko k jz, k sm naredu problem, pa me je pač, a 

ne ... am ... fotr zbrcu, a ne in to je to. In sm zanalašč zbežu, a ne /.../ Ja ... do 

petnajstega leta, pol sm pa šou od doma ... no in pol, č sem pršou domou, me je čakala 

lekcija, po lekciji sm pa čez balkon spet zlezu in ni blo dva tri dni, so me iskal in so me 

najdl, pol so me mal pr mer pustil, pol pa spet težave, a ne ... pol pa polcaji pa hišne 

preiskave pa /.../ Ne vem, kaj je blo z mano narobe, ampak sm pač bežu vsak dan ven čez 

balkon, oni so šli ven in jz sm šou pač u nočno življenje, ven /.../ Mami me je pa 

zagovarjala zmeri. Zmeri ... pa sej ni on kriv, starejši so krivi ... pa čeprou to ni res, ne ... 

vsak je za svoje posledice sam kriv, a ne ... sej, čeprou tud ona mi je včasih dala kšno trdo 

lekcijo. Če sm biu res ... drgač pa fotr je biu pa glavni, a ne''. Milan se tako odloči in odide 

od doma. Družina reagira in pokliče policijo: ''No in pol sm šou. Sm reku, jz bom pač tko 

živeu, ne bom vas več poslušu, jz grem... in je blo vse narobe, so klical policijo''. 

Novembra 1999 (pri 16-ih letih) se začnejo kazati vedenjski odkloni. Neha delati, upre se 

staršem in prične begati. Starša sta vedno bolj stroga, oče ga nenehno nadziral in fizično 

kaznoval. Starša sta izgubila vzgojno moč in oče izrazi željo po oddaji v zavod. Na željo 

očeta in predlog šole zaradi nemirnosti, beganja, slabe koncentracije je Milan v obravnavi 

pri psihiatrinji. 
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V šoli 

Milan je kot otrok, kot pravi, pomotoma zažgal učilnico v šoli. Kot kazen je šola določila 

izključitev. Po vpisu na drugo šolo, je bil Milan ponovno izključen, in sicer zaradi velikega 

števila neupravičenih ur: ''Zakuru sm učilnco /.../ Ja ... likovno /.../ Nism zanalašč. Tko 

ponesreč je blo, neki smo risal tm z enimi barvami in smo mel za roke brisat pač razredčilo 

in sm pržgou neki z vžigalnikom in se je zakurlo vse in pol so me pač vrgl iz šole. Pol sm 

šou u drugo šolo v Celje pa sm hodu tja 4 al 5 mescou, pa so me vrgl vn zarad 

neupravičenih ur, a ne in sm šou u treto šolo /.../ Ja, pač najdu sm si eno družbo in je blo 

pač ... bol zanimivo mi je blo uzuni na asfaltu, kaj se dogaja ... k pa u šoli pač. No in pol sm 

pršou u tretjo šolo''. 

Ena od šol, ki jih je obiskoval, je v Milanu zaznala: nemirnost, beganja, slabo koncentracijo 

in tako CSD-ju predlagala obravnavo pri psihiatrinji. 

Center za socialno delo 

S kaznivimi dejanji je Milan začel že zelo zgodaj in bil na CSD obravnavan v okviru 

mladoletniškega prestopništva. Ves čas se je preživljal s kriminalom (kraje avtomobilov), s 

katerim je pridobival veliko denarja. Doda, da mu je storitev kaznivega dejanja kar nekako 

v krvi. Lokalni center za socialno delo je Milana obravnaval od leta 1998, ko je bil Milan star 

15 let. Izvrševalo je vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva, ki mu ga je  

izreklo sodišče. Novembra 1999 (pri 16-ih letih) se začnejo kazati vedenjski odkloni. Neha 

delati, upre se staršem in prične begati. Na željo očeta in predlog šole zaradi nemirnosti, 

beganja, slabe koncentracije je Milan v obravnavi pri psihiatrinji. Ta mu da terapijo 

(pomirjevala in antidepresive). 

V času mladostništva Milan pravi da: ''U tem času sm že take probleme delu, da sm že biu 

na spisku za Radeče, a ne''. Ko opisuje te probleme, našteva različna kazniva dejanja: ''Pač 

prodajal smo travo, kadil smo travo, kradl smo butike zvečer /.../ No in pol se je začel ... 

kadil smo travo, kadil sem jo prvič, k sm biu star 12 let prvič /.../ Ja in smo pisal besedila, 

zakaj smo se ... to je blo še u redu ... pol smo pa začel še druga kazniva dejanja delat ... je 

pršou heroin ... smo začel heroin prodajat ... pol smo začel še več kradt ... pol smo začel že 

rope delat ... pol so nekateri prjatli že šli v zapor /.../ No uglavnm in pol smo še več droge 

prpelal /.../ In smo tud prevažal pač heroin za druge /.../ Sm probu ... sm probu velik drog, 

hors, kokain ... sam ni to to, trava mi je najbolša. No in pol smo začel rope delat ... 

menjalnce, pošte, banke ... in jih je šlo še več v zapor''. 
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O prvih oblikah formalnega kaznovanja Milan pravi: ''Ja, so nas dobil, sam pač sm biu 

mladoletn, drug zakon je biu u tistem času, nobene kazni nism dobiu ... sm dobiu druge 

kazni, naprimer strožji nadzor centra za socialno delo, pol sm meu recimo dvakrat na mesec 

razgovor pr socialni delavki, pa je neki časa blo kao bed, pol so pa rekl, da sm se popravu 

... pol je bla pa še hujša pizderija ... pol so mi dal neke ukore, opomine, pa kaj jz vem kaj, 

pol sm mogu že skor vsak dan hodt na CSD''. O teh obiskih centra za socialno delo pravi: 

''Ja, jz sm tja hodu ... na začetku sm mogu obvezno tja s staršema pridt, da vidjo, kakšni so 

problemi i to ... in pol sm tm mogu govort, kako se počutm, kaj kej delam, kaj bi rad delu 

... Pač, vse tisto, kar kej kontra na mene vpliva sm mogu tm uni razlagat, tm eni z očali 

/.../ No, uglavnm in pol ... ne vem, al je misnla, da se norca delam, al kaj in mi je dala 

psihiatra, ne... In smo mogu it na te preglede ne in pol sm mogu it tja tiste neke pizderije 

sestavlat. In pol je psihiater reku, da je z mano vse v redu, ampak da bi pa lahko se mal 

pogovarju. In pol sm hodu tja k eni psihiatrinji ... No, pa tko neki časa je blo pol uredu, 

popravu sm se kao pa to /.../ No in pol mi je dala neke tablete za pit, ta psihiatrinja ... Ja, 

je rekla, da mam preveč energije i to ... In jz k sm tisto tableto spiu, jz sm dva dni spal /.../ 

No in pol sm hodu jz tm na ene seanse, enkrat zjutri, enkrat zvečer, enkrat z bratom, 

enkrat s sestro ... različno a ne,da je un vidu, kaj je z mano narobe''. 

Milanu sčasoma ni več ustrezalo obiskovati psihiatrinje, zato je stike z njo želel prekiniti: 

''No in pol ta psihiatrinja, sm šou enkrat pol jz tja sam ... in sm ji pač povedu, da jz nočm 

več tja pridt in da me ona čist ... Da mi mori tja hodt in da mi mori njej ene take stvari 

govort pa ... tm me sprašuje ene take stvari, k da sm psihopat pa to. Ja, dobesedno tko no 

... da ti tm sto vprašanj in pol morš tm na sto vprašanj odgovarjat ... Ne vem, a maš to, a 

maš to, a maš kšna spolna nagnjenja, samomore pa to ... a od tega nism nikol nč naredu, a 

ne ... čist neki kontra, a ne. Ma čudn je blo, pol ja pa še ona tm natvezala, pa govorila tm 

po dve ure pa ... na konc sm ji povedu vse živo, sm jo puslou u tri krasne in sm pač šou. No 

in k se je to zgodil, pač ona je takoj na CSD klicala in sporočila in so pršli policaji po mene''. 

Na moje vprašanje: ''A zato, ker si nehu hodt?'', odgovori: ''Ja, ker to je biu pač predpogoj 

... ne vem točno, kako so oni to nardil. In grem jz pol tja na CSD in tm je bla spet ta 

psihiatrinja. In pol so me tm vprašal, kaj je blo in sm pač povedu, da ne bom več hodu. So 

mi pol rekl, če bom pa pol vsaj sm, pač na CSD hodu, in sm se strinju. In sm meu pol 

enkrat na tedn sam. In v tem času  sm spoznou še ene druge ljudi in pol smo začel motorje 

kradt. To je blo takrt popularno, zelo''.  

Milan kasneje na pobudo prijateljev odkloni tudi obiskovanje centra za socialno delo: ''No in 

sm jim povedu (kolegom), da morm hodt tle na CSD in pol so mi pač rekl ... ne vem, da sm 
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neumn in to k tja hodm ... in pač sm se odloču da ne bom več hodu. In pol sm šou tja in sm 

ji povedu, da ne bom več hodu, da me to več ne zanima in da mi mori, a ne. In je rekla u 

redu. In pol sm šou vn in ni blo en dan, je bla že mama na vratih in mi rekla, kaj se grem 

pa to, in pol sm šou z mamo tja in mi je una povedala, da je bla to pač zadnja možnost in 

da me bojo u Radeče dal. Sm reku, sej mi je tko useen''. Na vprašanje, kako je gledal na to 

grožnjo z oddajo v prevzgojni dom, je odgovoril: ''Ja mal me je skrbel kako bo pa to, ampak 

sm si reku čez to pač morm it ... ne vem pač, taka je usoda ljudi. No in pol sm pršou s 

centra in pol smo začel še večje pizderije delat''. 

V času, ko je bil Milan star petnajst let, je v krogu svojih prijateljev kljub ukrepom centra za 

socialno delo nadaljeval s kaznivimi dejanji: ''U bistvu u Celju smo vzel vse, kar se je dal 

vzet, vse živo. No, pol smo spoznal enga prjatla iz Ribnice k je pokojni in on je biu specialist 

za rablje, za rope pa to, a ne. In potem nas je on učil pa to in pol smo šli rope delat in smo 

ful rope delal, dokler nas niso dobil /.../ Smo spoznal ene iz Kopra, so mel ecstasyje in mel 

so še neki prah al kaj jz vem in smo pol mi si to zrihtal in smo pol hodil na partije to dilat na 

veliko. In pol smo pač dilal, užival /.../ Ambasada Gavioli vsak teden, družba zbrana, vsi na 

ecstasyjih, pol ne vem, že tko eno leto je laufalo, pol smo pa rekl, bomo šli mi še en rop 

narest /.../ in smo šli štirje /.../ In ta moj kolega, k je tam stal, ga je varnostnik vidu in ga 

je takoj ustrelu, a ne in smo zbežal ne, on je pač ostal in pol smo po radiu slišal, da je umrl 

in pol smo se vrnl nazaj in smo se predal''. 

Pripor in prevzgojni dom 

Pri svojih šestnajstih letih je tako Milan prvič preživel nekaj mesecev v priporu: ''Na policijo. 

48-urno pridržanje. In pol so nam tm pobral vse slike, odtise, ne vem razne lase, ne vem 

vse živo, pol so nas kriminalisti iz Ljubljane /.../ No in pol sm biu par mescou u priporu''. 

Svojo prvo tovrstno izkušnjo opisuje takole: ''In kaj jz sm biu takrt 16 let star, u priporu, 

zaprt tm u eno mejhno sobo ... In se mi je začel trgat, a ne. Čist. Prou strgal se mi je. Živci 

so me uničl, uno ... dobesedno, šest nas je blo u sobi /.../ Jz nism en mesec nč jedu, nč, 

sam vodo sm piu. Čist me je zamoril, nism meu nobene energije, nč, skoz sm razmišlu tko, 

kaj kej kdo uzuni dela, kaj bi zdej uzuni delu, sam sebe sm psiheru. In pol sm začeu z njimi 

trenirat, na sprehod hodt pa to in pol sm se pač nazaj v življenje vrnu. Pol sm šou pa u 

Radeče''. Svoje soočenje z odločitvijo sodišča za ukrep oddaje v PD Radeče Milan opiše: ''In 

en teden so ble glavne obravnave, pa ne vem sto prič je blo, pa oškodovanci pa ... in pol 

tko so rekl Radeče. In sm se smejat začeu. Kakšne Radeče, še nikol nism slišu za Radeče''. 
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''In pol so mene dal v Radeče. Radeče so ble pa katastrofa. To je najhujši zapor ... mislm ... 

čeprou ga ne smatrajo kot zapor pa to, sam je pa najhujši v Sloveniji, kar se tiče pač /.../ 

'Radeče so ble najhujše! /.../ Ja, zarad tega kar se dogaja notr. Recimo, so fanta prvezal na 

pojstlo not in so mu čez cel hrbet vžgal, ne ... Enga so prjel in so mel uno plato za kavo 

kuhat in so mu roke gor tko dal in pol še tko (pokaže obe strani rok). Pol enmu so ne vem 

kaj vse v rit porival pa to ... katastrofa res /.../ U Radečah sm se še več, res še več stvari 

nauču /.../ Tm sm biu tri leta. Drgač tm smo velik prekadil, tm sm šolo naredu na travi''. 

Zaradi tatvin in nasilništva se je sprejelo pri njegovih 18-ih letih sklep oddaje v PD Radeče. 

V zapisih je omenjeno, da je bil med bivanjem v PD Radeče ugotovljen poskus samomora. 

Leta 2003 Milan odide iz PD Radeče. Zaradi kaznivih dejanj nasilništva in velike tatvine pa 

se vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom nadomesti z vzgojnim ukrepom nadzorstva. Po 

njegovem odhodu iz PD Radeč se je tako nad Milanom izvajalo nadzorstvo. Milan se je redno 

oglašal, ves čas je bilo ob njegovi strani njegovo dekle. Bil je že na pravi poti. Jeseni 2003 

pa se je vrnil domov k staršem. Potegne ga stara družba in ponovno prične s kaznivimi 

dejanji. 

Zaporna kazen in policija 

Iz podatkov je razvidno, da je obsojenec večkratni povratnik, glede na predkaznovanost je 

povratnik četrtič ali več. Iz Milanovih izpiskov iz kazenske evidence je razvidno, da je bil 

Milan večkrat obsojen za kazniva dejanja, povezana s premoženjem (tatvina, velika 

tatvina). V letih od 2004 do 2011 je beleženih vsaj dvanajst tovrstnih sodb, vse sodbe pa so 

določile zaporno kazen, nekajkrat pa dodale še pogojno kazen. Pripor in zaporne kazni je 

Milan prestajal v različnih zavodih (ZPMZKZ Celje, ZPKZ Ljubljana, Novo mesto, Murska 

Sobota). Pri sojenju so sodišča večkrat upoštevala Milanovo predkaznovanost: 

Iz sodbe iz leta 2006: ''Med obtoževalne okoliščine pa prav gotovo sodi njegova 

predkaznovanost, ki je razvidna iz kazenskega lista, trdovratnost in vztrajnost, ki jo je 

pokazal pri izvrševanju dejanja ter njegovo obnašanje po kaznivem dejanju. Obtoženi je 

specialni povratnik, saj je bil samo v zadnjih treh letih trikrat obsojen za istovrstno dejanje 

velike tatvine. Obtoževalna okoliščina specialnega povratništva je pri njem še toliko 

tehtnejša, ker je bilo dejanje storjeno prej kot v dveh mesecih od zapora. Kot obtoževalno 

okoliščino je sodišče štelo še njegovo obnašanje po dejanju, ko je pod ceno prodajal 

ukradene stvari in povsem nerazumno in neodgovorno trošil denar, ki si ga je pridobil. 

Očitno, da denarja ni potreboval za lastno eksistenco, temveč ga je porabil za zabavo in 

mamila''.  
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Iz sodbe iz leta 2011: ''Kot obteževalna okoliščina nastopa dejstvo, da je obtoženi specialni 

povratnik, saj je bil že večkrat obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, kar 

kaže na njegovo vztrajnost in odločnost pri ponavljanju KD, do katerih je nekritičen. 

Izrečene sankcije opominjevalne narave, kot tudi kazni zapora na obsojenca očitno niso 

imele nobenega pozitivnega vpliva v smislu, da bi ga odvrnile od izvrševanja novih kaznivih 

dejanj; temveč je izvrševanje kaznivih dejanj postalo način njegovega življenja. Senat je 

zaključil, da ob nujnem upoštevanju izkazane storilčeve družbene nevarnosti, nižja kazen od 

izrečene za to obsodbo, svojega namena ne bi dosegla in glede na okoliščine tudi ne bi bila 

upravičena''.  

Beleženih je več disciplinskih kršitev, ki jih je Milan v času prestajanja zaporne kazni v 

ZPMZKZ Celje povzročil, prav tako pa so beležene kazni, ki mu jih je zavod glede na kršitve 

dal. Maja 2006 se je Milan na zaprtem oddelku žaljivo vedel do paznika in mu grozil, da bo z 

njim fizično obračunal. Istega dne se je na dvorišču med sprehodom slekel, kazal zadnjico in 

pljuval v okno kabine, kjer je bil paznik. Dodeljena kazen: namesti se ga v bivalni prostor s 

strožjim režimom za tri mesece. Istega meseca je Milan na domski javno ščuval ostale h 

kršitvi določil ZIKS, PIKZ in HR ter bil verbalno agresiven in žaljiv do direktorice. Vse 

navedeno je premišljeno storil v prisotnosti soobsojencev, da bi si pridobil somišljenike. Gre 

na bivanje v posebnem prostoru, saj je moteč za soobsojence. Gre za nujni ukrep v javnem 

interesu, s katerim ni mogoče odlašati: pritožba ne zadrži vršitve. Nekaj mesece kasneje je 

beleženo, da je Milan žalil uradno osebo po tem, ko je moral vrniti porcijo, ki si jo je pri 

večerji dodatno vzel 'v rit si jo vtakni', beležena je še ena situacija, ko je Milan žalil in 

namerno onemogočal (z glasnim govorjenjem) pogovor med paznikoma. Sam pravi, da se 

ni mogel zadržati, saj s tem paznikom ni v dobrih odnosih. Beležene so tudi druge 

disciplinske kršitve v istem letu: risal na steno, ni hotel čistiti, žaljenje paznika ... 

Nekaj let kasneje, ko je Milan ponovno na prestajanju kazni v enakem zavodu, so beležene 

disciplinske kršitve: soobsojencu vrgel čike na zaprti oddelek in tikal pravosodnega policista. 

Dobi kazen: čiščenje skupnih prostorov namesto drugih. Kršitve se nadaljujejo in Milan je v 

začetku leta poslan v prostor s strožjim režimom, pravosodni policisti pa opomnijo, da je po 

sklepu disciplinske komisije Milan dolžan prestati še štiri dni samice. V času kazni oddaje v 

strožji režim Milan nima pravice do dela, njegovi obiski so nadzorovani in potekajo preko 

steklene pregrade, ima ločene sprehode, hrano pa prejema v sobo. Nekaj mesecev kasneje 

je zopet beležena kršitev z Milanove strani: namenoma premaknil nadzorno kamero pred 

jedilnico. Fizično obračunaval s soobsojencem in bil deležen izrednega dogodka: poskus 

kraje iz zavodske kantine, kjer je odigral vlogo odvračanja pozornosti pravosodnih 
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policistov. Milan pove, da se je šalil in ni mislil nič resnega. Ukrep: čiščenje skupnih 

prostorov. 

Milan pripoveduje tudi o tem, kako je bilo velikokrat med prestajanjem zaporne kazni 

njegovo vedenje zaznano kot neprimerno: ''Ja, ne vem, al sm se s pazniki stepu, al sm se s 

kom drugim stepu, al sm dilu... tko, jz sm travo dilu u zaporu na Povšetovi. Pol sm meu 

zarad tega probleme, so me dal u izolacijo, pol sm se skor stepu so me dal u izolacijo, pol 

sm se stepu pa so me spustil pa so mi dal kazen denarno, ne ... Pol sm pa ugotovu, da to ni 

nč, da zakaj bom to za neko ime delu /.../ K sm biu na Povšetovi zaprt ... to je katastrofa, 

to je droga povsod. 90% je narkomanov''. O prihodu iz zapora Milan pravi: ''Ne vem, ko sm 

pršou je blo ... ko bi se rodil no /.../ Sam še več se naučiš, več fantov spoznaš, vsak je za 

neki, un zna z vrati, un zna z avti, ta loh zrihta dobro drogo, ta ma to to, vsak ma neki. K 

pravjo zapor te bo spametvou, to ni res, zapor te ojača! Karakter ti nardi''. 

Milan opisuje konflikte z zaposlenimi v zavodu za prestajanje zaporne kazni. Opisuje primer, 

ko je na enem od sestanku skupnosti zavoda želel opozoriti na 'nepravilnosti', kot jih 

imenuje, ki se dogajajo v zavodu. Milan meni, da je bil za to kaznovan: ''In pol je tm ona 

bla neki pametna i to sm pač znoru in sem ji povedu vse v fris in je rekla, nej zapustim 

domsko ker pač ne pustijo, da en pove nepravilnosti,  ker bojo pač pol druge prtegnl, a ne. 

In pol sm šou do nje in sm jo plunu ne in so me dal v samico za eno leto''.  

Milan je bivši odvisnik. Leta 2010 je bil vključen v metadonski program, takrat tudi prosi za 

premestitev v drug zavod za prestajanje zaporne kazni, kjer bi lažje vzdrževal abstinenco. V 

prošnji za premestitev zapiše: ''Dela ni veliko je nasilja ter droge, sem na metadonskem 

programu in tukaj jaz ne morem funkcionirati. Rad bi delal se naučil delati kar mi bo 

koristilo ko pridem na svobodo. Če tukaj ostanem bom ostal odvisnik ter ko stopim na 

prostost ne bom imel sredstev za preživetje in kaj bom potem sami veste''. Milan je bil 

premeščen, v tem času pa abstinence ni dokazoval. Zavod mu zaradi odklanjanja urinskih 

testov odredi obiske s stekleno pregrado in dovoli obiske zgolj mami. Obiske brez pregrade 

bodo pogojeni z dokazano abstinenco. Milan pravi, da urinskih testov noče opravljati, ker bi 

mu pokazalo pozitivno na marihuano. Kasneje Milan izrazi željo po vključitvi v program 

obravnave odvisnosti. Pravi, da je s heroinom začel šele pri 25-ih. To je trajalo 5 mesecev 

nato pa metadon. Pred dobrim letom opusti metadon. Pozitiven na THC. Želi se vključiti v 

program obravnave odvisnosti. Kaznivo dejanje obžaluje, pravi da je rabil denar za drogo. 

Pravi, da se od zadnjega prestajanja kazni, ni veliko spremenilo. 
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Milan izjavi tudi: ''Prostovoljno se javljam, vem da so moje ugodnosti strogo vezane na 

abstinenco. Pristajam na opravljanja urinskih in drugih testov'' in sklene dogovor o 

obravnavi, ki vsebuje: ''Obvezujem se, da ne bom jemal psihoaktivnih substanc ter makovih 

preparatov /.../ Strinjam se, da je pogoj za pridobivanje mojih ugodnosti strogo povezan z 

mojo abstinenco /.../ Ne bom vnašal, delil ali prodajal drog v in zunaj zavoda /.../ Ne bom 

nasilen do sebe in drugih''. Nekaj tednov po sklenitvi dogovora Milan odkloni urinski test, z 

razlago, da ne more urinirati. Podatki o kasnejših uspehih dogovora niso navedeni. 

30.3.2011 na spremljevalni konferenci obravnavamo zanj predlog za pogojni odpust. 

Mnenje strokovne skupine je negativno zaradi neizpolnjevanja postavk osebnega načrta: 

prekratek čas zaposlitve, odklonitev programa obravnave odvisnosti od prepovedanih drog 

in zaradi povratništva. 

''Ja, sej to je ta fora. Ker notr se nočeš spremenit. Ker gre za ime. Zdej on ma recimo tri 

leta zapora in zdej dve leti je biu uauauaua pol pa gre tm do vzgojne, pa ji začne, da zdej 

bom pa miren, se bom pa trudu pa in se spremeni, ne. Pol mu pa drugi začnejo, lej ti si 

pička pa to ne, boriš se za izhode pa to. In se mu smejijo u glavo. In pol glih zarad tega 

noče ne''. 

Po eni od prestanih zapornih kazni, se je Milan, kot pravi sam 'zresnil' :''Pomoje sm se sam, 

sm pršu mal k seb pa to, sm začeu delat /.../ Pol sm se s punco pač skregu in sva šla 

narazen in sm čist obolu pa to ne /.../ Pol sm šu pač ... spet nazaj ... no in pol sm začeu še 

večji kriminal delat''. O povratništvu pa Milan meni: ''Ne vem, to se more vsak pr seb sam 

odločt. To pa noben psihiater, vodstvo zapora pa ne vem, vzgojne pa to ... noben ne more 

to preprečt''. 

V času izvajanja intervjuja je Milan zopet na prestajanju zaporne kazni: ''In sm biu u 

priporu dva mesca in so me spustil ven ne. In pol neki časa je blo uredu spet, pol pa zdej 

sm pa zaklizil čist, a ne. Zdej sm dobu šter leta ne. Sej mam zdej dva mesca pa še neki do 

konca /.../ Tapru sm bil pač u priporu, pol so me dal v Lj, pol so me dal na Dob, pol /.../ Pol 

so me dal uglavnm na Dob, pol pa sm u Celje, pol so me dal spet nazaj v Lj, spet na Dob, 

spet sm, spet u Lj in iz Lj sm pa spet tuki zdej /.../ U Celju sm pa zdej zato, ker smo 

avtomobile kradl in so nas dobil''.  

Prve stike s policijo, ki jih Milan opisuje so povezani z njegovimi begi od doma v otroštvu. 

Ob zadnjem begu, ko je Milan zapustil družino, je policija reagirala: ''So klical policijo, so 

me iskal, pa so me najdl, pol pa nism hotu domov it in pol je policaj pač reku, nej delam, 
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kar hočem, a ne ... 15 let sm biu star in so me spustil, s policijske postaje sm lahko šou, 

kamor sm hotu''. Danes o policiji pravi: ''Jih ne maram. Ker so pokvarjeni. Ful. 80% 

policajev je pokvarjenih /.../ Ma, k prideš na postajo policijsko, te zmrcvarjo celga no ... to 

res ne maram''. 

O odnosih policije do njega po prestani kazni Milan meni: ''Ful te spremljajo ne. Kao recimo 

midva se vozva, a u bistvu tebe gleda in pol te redni obhodi čez dva tri dni /.../ Tko te 

spremljajo, s kom se družm. Če z barabam, se seprav neki prpraula /.../ Ne vem, karkol 

bom naredu k bom pršu ven, bojo policaji mislil na mene. Če ne tko, pa tko. Ko bom jz šou 

ven, bojo oni poslal velko rdečo obvestilo, da sm jz uzuni in pol, karkol se bo zgodil, bojo 

oni najprej pomisll, ja to je on naredu. In te majo u mislih''. 

V dokumentaciji je moč najti tudi odredbe za spremljanje Milana izven zavoda v času 

prestajanja kazni zapora. V teh odredbah so navodila: spremljanje s specialnim vozilom, 

pravosodni policist ga spremlja v uniformi. Obvezno je vzeti še: potezno puško, opremo za 

osebno zaščito, sredstvo za vklepanje nog. Potrebno ga je vkleniti, in sicer na pas. Kot 

možna oprema so navedeni tudi: plinski razpršilec, gumijevka, samokres ... 

KATEGORIJA: KRIVICE IN PREVARE 

Država, policija in sodišča 

O svoji domovini in politikih je Milan izoblikoval zelo negativno mnenje: ''Sej država ma 

denar ... sam kr ne da ga. Da ga za svoje proslave in avtomobile in to ... katastrofa je ta 

Slovenije, a ni? Jz ne vem ... jz sovražm to državo nenormalno ... čist /.../ Najbolj pa tiste v 

parlamentu /.../ Ker oni kradejo na veliko in ljudem odžirajo /.../ Dons k pogledam ... svojo 

mamo, k je 35 let delala, pa še invalid je ostala in da ma 350 penzije, se mi zamau zdi, a ne 

/.../ Zato ker berem vsak dan, vidm vse ... ta pač, Jelinčič na primer, on loh voz ne vem 

kok na uro, pa je pijan, a ne, in ga ustavjo policaji in ga spustijo, a ne, nč mu ne nardijo ... 

Pa tud minister ne, se ga napije ko krava in ga ustavjo u avtu in nč kazni mu ne dajo, nč, 

tja ga pelejo na policijo, kao nardijo zapisnik in pol ga pač spustijo. Pol pa pride afera 

Patrija k je ne vem kolk miljonov izginl in pač noben ne ve, ne ve se nč, noben nč kriv, pol 

pa pride una Katarina Kresal in Miran Senica, a ne k sta zdej avtomobile kupovala brez 

DDV-ja ... ne vem no /.../ Uglavnm, sovražm te politike nenormalno. Uglavnm odkar sm 

polnoleten, nikol nism šou volt, nikol nč. Katastrofa je ta Slovenija no, a ni?''. Na vprašanje, 

kaj bi on sam spremenil v povezavi z zavodi za prestajanje zaporne kazni, je Milan 

odgovoril: ''Zapru bi jih ... (smeh)'' in nadaljuje: ''Sej pol tud težav v kriminalu ne bi blo. 
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Sej je tud parlament ceu u kriminalu, pa če so lahko oni zuni ... sej tko je ... kravate nej 

bodo zuni, ostali nej bodo pa notr''. 

Ko ga vprašam, kakšno mnenje ima o policiji, pravi: ''Jih ne maram,  ker so pokvarjeni. Ful. 

80% policajev je pokvarjenih /.../ Ma, k prideš na postajo policijsko, te zmrcvarjo celga no 

... to res ne maram. Pol pa še to recimo sm meu travo pr seb, sm jo šou kupt ne, sm meu 

recimo 100 gramov ne. In sm meu u avtu in so me ustavl in najdl teh 100 gramov ne. In 

sm šou na sodišče in to in je tm pisal, da sm meu 30 gramov. In sm reku pač, kje pa je 

druga roba. In tko sodnik me gleda in prav, kakšna druga roba? In jz mu rečem, predn so 

me ustavl, sm dal na vago in je blo 100 gramov. In pol so pač zavrgl. Niti kazn nism dobu, 

nč! Takoj ustavitev postopka. Oni so pokvarjeni no, to je katastrofa. Kaj vse delajo policaji, 

pa tm po Fužinah pa tm, to je katastrofa no. Majo kao ta tajni policijski sodelavec. Se ga 

fiksa z vsem živim. In pride do dilerja in reče, dej mi za 100€. In dnar je označen. In pride 

naslednji dan za 200€ in tko in pol mu sledijo. Norišnica je to no, katastrofa''. Ko se 

pogovarjava o zaprtih osebah, ki se po prestani kazni nikoli ne vrnejo v zavod za 

prestajanje zaporne kazni, Milan razloži: ''To je pa tko ... so pa še zmeri kriminalci. Al majo 

res veliko srečo. Sam to je nemogoče. Je pa mogoče to, da delajo s policijo. To pa /.../ 

'Velik jih je. In večinoma dilajo in tud če padejo, se pol tko menjo, da dobijo denarno kazen. 

In on pol bo čez dva mesca izdal enga druzga dilerja za dve kile in un bo pade ne ... on bo 

pa še vedno zunaj ne. In to se dogaja''. 

Sodišča Milan doživlja: ''To se mi je enkrat zgodil ... Meu je vse dokaze pa vse in je reku 

dobesedno tako: danes se mi ne da s tabo ukvarjat, so mi dal lisice nazaj gor in sm šou in 

je blo pozabljeno. Ker staremu se ni dal, k so uni prvlekl un kup. Ker vsaka obravnava, k jo 

maš, te oni pač preverjo, kaj si delu pa kok kriminala si naredu in pol vejo, da si že 

kriminalc in ne morš pol, da bi reku, ja nism mogu to drgač, gor dol ...''. Na vprašanje, ali 

se mu zdijo sodniki pošteni, je odgovoril: ''Ne niso. Te gledajo po priimku zelo. Kao spet je 

tle en čefur pršou, zarad njega morm tuki nadure delat pa to. To tko prou razmišlajo no. Če 

so mi sodil, pa uni u poroti spijo no. In pol jz rečm sodniku, kako loh vi men sodte, če tle 

porota spi. In on mi reče, o tem vi ne morte odločat. Ni pravice no''. 

Opisuje tudi navodila odvetnika, da naj se na sodišču pretvarja: ''Ker men je reku odvetnik, 

ti glumi, kao da si bogi pa to ne. Kako nej bom bogi. Če sm tm strelu ljudi pa ne vem kaj, 

kako nej bom pol bogi. Čeprou sva bla pol zmenjena, kako bova pa to in sm pač priznou 

vse, k sm itak pač vse to naredu in sm pač priznou''.  
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Iz sodbe leta 2006 je razvidno, da sodišče ni verjelo obtoženemu Milanu, da je odtujil le 

predmete in denarna sredstva, ki jih je sam naštel, temveč je sledilo skladnima, 

prepričljivima in zelo podrobnima izpovedbama oškodovanih o tem, kaj jima je bilo vzeto. 

Sodišče tako ne dvomi, da so jima bili odvzeti vsi predmeti, ki sta jih naštela. Obtoženčev 

zagovor pa ocenjuje za neresničnega in predvsem neprepričljivega, saj dvomi, da si je ob 

precejšnjem številu in količini ukradenih stvari zapomnil prav vse. Pričanja dveh prič imajo v 

pretežnem delu podlago v govoricah, vendar jim je skupno to, da so vsi dejanje povezali z 

obtoženim. 

Glede na odnose sodišč do Milana, sam pravi: ''Ubistvu ne morem ... ne vem zakaj pa to ... 

ampak ne morem, da mi en skoz govori pa morš to pa morš to pa dej to nared pa neke 

načrte, aha to mora tako bit, to mora tako bit. Ne prenesem, da je en nad mano. Mogoče je 

pa to zarad tega, sm se spraševou, ne vem, nism še pršou do odgovora, mogoče vsa ta 

sodišča k smo mel te obravnave pa to, skoz en nad mano, pa tm ti da tok zapora tm en 

sodnik, tm eni porotniki, stari 70 let pa spijo. Tm sedi na obravnavi in on spi!''. Podobno 

izrazi, ko ga se pogovarjava o zaposlitvi: ''Pa skoz je en nad tabo ... jz tud to ful sovražm''. 

Prevzgojni dom in zavodi za prestajanje zaporne kazni 

''Takrat je biu un star upravnik, pol je pa ta pršou, kaj je že ...  ... jooooj, 

prašič, ej. In pol je on kao zrihtu, da so pršli dokumentarno oddajo snemat in so zbral same 

take fante k so bli kao bogi pa to in so povedal, da kok so Radeče fajn pa to ... (smeh) 

katastrofa''. O pedagogih v prevzgojnem domu pravi: ''Čist so se boril za stolček. To so vsi, 

dobr ne vsi, ampak skor vsi so pokvarjeni, prou med sabo se uno spotikajo''. O enem od 

vzgojiteljev pa Milan pravi: ''So ga odstranl, ne? Sej to je on že takrat, ko smo bli mi tm, 

kupoval ukradene stvari''. 

Milan opisuje nepravične odnose, ki jih imajo zaposleni do zaprtih oseb: ''Ja pač, a ne ... da 

nekateri cinkajo, zato da majo ugodnosti, to je res, to drži ko pribito, pač fantje, k so bli na 

oddelku, so pač vidl, kaj nekateri delajo in so šli tej /.../ in so ji povedal, kaj fantje delajo in 

to in je ona zapisovala, zapisovala in pol so pa šli pa so nardil preiskavo, so najdl drogo pol 

so jih u izolacijo dal ene pa so premestil takoj na odprti al pa polodprti oddelek in tako so 

jim dal nagrado, a ne /.../ Uglavnm te ne take male malenkosti, ampak tuki velik pomenjo.  

Ne vem recimo, eden k je na polodprtem, pa bi mogu vsak dan delat k miška, ne dela po en 

teden, brez bolniške, pa je kr uredu ... tuki pa recimo trikrat ne greš delat /.../ zgubiš delo 

takoj /.../ In pol so še druge nepravilnosti,  da so kaznoval fante za to, kar sploh niso bli 
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krivi /.../ Evo glih tuki mi je vzgojna govorila. Vsak dan moram zjutri vstat na vlak sm pridt 

pa še morm poslušat to nakladanje vaše''. 

Opisuje tudi situacijo, ko je v zavodu želel opozoriti na nepravilnosti: ''Ja ... jz pač ... ja ... 

jz ... če vdim, da je nepravica pa to, bom pač  povedu, nej stane, kokr hoče, a ne. No in 

smo bli tm na domski, tm se vsi pač zberejo in je direktorca, načelnik, to je glavni od 

paznikov, in par paznikov, direktorji, šefi in podšefi, kaj jz vem, to je enkrat na mesec, 

domska skupnost. In pač tm govorimo o problemih, kaj bi spremenil in sm pač povedu 

nepravilnosti pač, vse kar se dogaja v zavodu pa to in /.../ In pol je tm ona bla neki 

pametna i to sm pač znoru in sem ji povedu vse v fris in je rekla, nej zapustim domsko, ker 

pač ne pustijo da en pove nepravilnosti, ker bojo pač pol druge prtegnl, a ne. In pol sm šou 

do nje in sm jo plunu ne in so me dal v samico za eno leto''.  Kasneje se je moral Milan za 

dogodek opravičiti: ''Jz sm šou k njej na razgovor k sm se ji mogu kao opravičt. In je tm kr 

pet paznikov. In pol sm ji reku, da kaj nej zdej, da kar sm naredu, sm naredu. In pol je ona 

začela men tko dobesedno, da če ti mislš, da se boš z mano zajebavu ne, ti bom jz samico, 

mislm izolacijo podalševala pa en teden pa en mesec pa tko. Sm ji reku, če vam je tko, 

delite z mano, kar hočte, sam zlomil me ne boste. In pol je kao rekla, sej če te pa to ne bo 

zlomil, ti dam pa lahko, zato ker si me plunu, kazensko ovadbo. Sm reku, ja dejte, če hočte. 

In pol, k je to rekla, sm pač ponoru ne in sm jo pač skor spet plunu ne. No in pol sm ji pač 

reku, da se opravičujem, za kar sm naredu, da je bla pač to minuta ... in pol mi je 

dobesedno tko rekla kao, ne boš ti men balkanc kao ne ... hotu sm jo pač spet plunt no ... 

al pa vsaj udart no. Ampak, pol sm rajš stol po tleh vrgu in sm šou ven iz pisarne /.../ Res 

ženska, podla pokvarjena, sam gleda, kako bi te uno uničla''.  

Milan si je o vodstvu zavoda oblikoval slabo mnenje, ki ga opisuje še na naslednjem 

primeru: ''Če je ena vzgojna povedala, da je striktno dala direktorca navodila da ne smejo z 

nami met nobenih pozitivnih odnosov. Da bi ti kao pomagala, al pa da bi ti rekla, ti zdej tko 

nared, na sestanku smo se to pa to o teb pogovarjal, to nared pa boš dobil izhod. Oni nam 

nič ne smejo povedat, nč /.../ To je direktorca pač. Navodilo striktno. Da nam ne smejo nč 

pomagat, nč nč nč, no. Ker to in pazniki in to to se vse piše in čez dan in čez noč, skoz. In 

pol, lej taka modra knjiga in pol pač paznik pogleda. In če je kakšen dober ne, ni vsak u 

redu, nisi z vsakim v redu, in je pač pršou do mene paznik in je reku, tako pa tako tam piše,  

da so te za pogojno skenslal in je še reku pol tko: direktorca je podala negativno mnenje. 

Vsi so se strinjal vzgojna pa to k sm se trudu, ona pa je rekla ne. Sm reku prou, tri mesce 

gor al pa dol''.  
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Tudi o pazniški službi v zavodu ima Milan negativno mnenje: ''... in me je tko s komolcem 

odrinu, a ne in sm ga tko gledu, sm mu reku, zakaj je to potrebno, i tko in je reku, pust 

žogo pr miru, in itak, da sm ga hotu tm zlomt, a ne ... pa kaj se on mene dotika, jz se tud 

njega ne smem ... Če bi jz njega odrinu, tko k je on mene, jz bi šou u izolacijo takoj, a ne. 

Kr neki no. Pol maš pa ene paznike k pač namerno razčiščujejo oddelk a ne ... Pač 

odklenejo vrata, da ne slišš, a ne in pol tm gleda po oddelku, če te bo dobu s čikom al pa 

džointom, a ne ... In sam, da piše ne in sam, da se krega tm neki  s tabo in da pritisne tist 

alarm, da jih pride pol deset, a ne. In pač cel zapor pride /.../ Pa vsak dan mormo pucat pa 

hodnike pa dvorane tm k oni jejo pa to. Norišnica''. 

Milan meni tudi, da pedagoška služba zavoda dobiva navodila s strani vodstva: ''Ja, pač, da 

z nami ne smejo met tazga odnosa pokroviteljskega pa prijateljskega, na ta način pač, da bi 

pokazal, da se trudjo za nas pa to. Če oni vidjo, da si ti uredu, da se trudš pa to, pa bo zdej 

ona rekla na sestanku direktorci: on to on to on to, pač se ne sme to ne, to se je čist 

spremenilo, katastrofa je. Katastrofalni odnosi so ... Mislm, kakšna so tuki pravila v zaporu, 

to je katastrofa no. To je norišnca''. Sam o pedagoški službi pravi: ''K da jih ni no, k da jih 

ni! Mamo psihologa ... in on ... kako on pride na oddelk pa to ... On sploh ne pride, da bi 

reku, kako ste kaj pa to ... mogoče enkrat na teden, da se ustav pa se pet minut pogovarja 

s tabo /.../ U pisarni je, pa posluša Mozarta pa une svoje ... ja ... ne vem no''. O eni izmed 

pedagoginj Milan pravi: ''Naša vzgojna ... ona je zlato, res je zlato, res, vse nam zrihta pa 

to, ampak pač če se trudmo pa to. Če pa se problem nardi, pa je vse narobe. Drugač je pa 

zelo korektna, pride pa reče, tko pa tko dej, tok časa si vzem pa to nared, a boš kšno knjigo 

bral, ne vem, ti zrihta knjigo, ti prnese ... recimo cel zapor nima cigaretov, jih zmanka a ne 

... in ostanemo brez kantine, kao unmu je crknla blagajna. Ni blo kantine, ni blo kave, ni blo 

cigaretov, nč ni blo in je pač ona šla ven in nam je kupla cigarete pa to /.../ Ja, ampak zdej 

pa na njo pritiskajo, k je dobra pa to in zdej bo pustila ta šiht in gre na Ig. Izkoriščajo jo ... 

seprav če si dober ... ne smeš bit dober, moraš bit tko''. 

O odnosih med zaprtimi osebami Milan pripoveduje: ''To je katastrofa. Izsiljevanje, batine 

non stop, zaščita, plačuje zaščito, da mu noben nč ne more. Al u bistvu so vsi med sabo 

zmenjeni. En gre tja, drug ga napade, pol pa kao en Robin hud pride pa ga kao reši. Un pa 

plačuje. Ja, kaj pa mislš, kako je ... To so zapori, tu so telefoni, tu se kliče, droge je zlo 

velik ... alkohola je''. Podobno o nasilju pripoveduje tudi v povezavi z izkušnjami iz 

prevzgojnega doma: ''... med obsojenci. To je katastrofa. To se režejo z žileti, kurjo se pa 

take. Zmer k so se pač take stvari tm delale, se je na okn dol gledalo. Pač, k je šou paznik, 

je blo kao vse zrihtano''. Nadaljuje z opisovanjem zavoda za prestajanje zaporne kazni, kjer 
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je bival: ''Sej tuki pa s kamero vsepovsod. Sej so rekl pazniki, ne vem, a so se hecal, da 

more bit en prostor brez kamere, pač kjer mi pač poravnamo račune med sabo ... sam to ... 

ne morjo oni to pustit ne /.../ Zdej so rekl, da bojo dal povsod kamere, ker je preveč tega 

nasilja tuki, ubistvu ne nasilje, ampak maltretiranje /.../ Ne vem zakva, najdejo se tm dva 

trije k hodjo u fitnes i to in pol tm najdejo enga, reveža u bistvu in pol ga maltretirajo a ne, 

pa ne vem, pa jim metlo u rit rinejo pa take no ... katastrofa, res''. Ko ga vprašam kako 

zaposleni reagirajo na tovrstne stvari, Milan odgovarja: ''Sej vejo oni dost in majo kamere 

in tud vid se po obnašanju človeka se vid, da z njim neki ni u redu/.../ Ne! Nardijo tuki kej, 

edin takrt, če te na kameri dobijo, da si kej naredu, a ne. Drugač tko pa ni šans, a ne''. 

Kolegi 

Izdaje Milan opisuje tudi v povezavi s svojimi znanci in prijatelji, ki so ga 'izdali' na sodišču, 

da bi si s tem pridobili manjšo kazen: ''No uglavnm, takrt je on mene pač izdal, a ne. In on 

je šou u pripor /.../ Ja, manjšo kazen, a ne /.../ No in pol smo pršli na glavno obravnavo. In 

ta je mene spet čist namoču, a ne''. Milan je nekajkrat v intervjuju omenjal tudi, da so 

odnosi med njim in znanci: ''Pač tako je življenje naše ... pač gre se samo za denar, za nč 

druzga''. 

KATEGORIJA: ODNOS DO SEBE IN SVOJIH DEJANJ 

Izražanje o sebi in drugih 

Ko je Milan pripovedoval o svojem vedenju, je večinoma poudarjal nezaželene oblike 

vedenja in pri tem uporabljal izraze, ki ga negativno opisujejo: ''Ne vem zdej, zakaj sm biu 

tak, tak otrok ... Ne vem, kaj je blo z mano narobe''. Zase pravi, da je kot otrok v šoli: 

''Sm začeu pač neumnosti delat'', ter da je kasneje: ''U tem času sm pa že take probleme 

delu, da sm že biu na spisku za Radeče /.../ Čeprou so nam govoril zapor je katastrofa, ne 

to delat ... to nas ni nč spametval''. O nekem sodniku je Milan pripovedoval: ''On je biu 

prou specializiran za mladoletnike. Odvetnica mi je povedala že prej, jz sm ene tri leta 

pizderije delu na polno in se je specializiru prou za mladoletnike ne, ker je vedu da sm jz in 

da je še drugih 20 k jih je treba ukrotit in pol se je prekvalificeru za mladoletnike /.../ Pol 

sm meu recimo dvakrat na mesec razgovor pr socialni delavki, pa je neki časa blo kao bed, 

pol so pa rekl, da sm se popravu ... pol je bla pa še hujša pizderija /.../ In pol je 

psihiater reku, da je z mano vse v redu, ampak da bi pa lahko se mal pogovarju. In pol sm 

hodu tja k eni psihiatrinji ... no pa tko neki časa je blo pol uredu, popravu sm se kao pa to 

/.../ No in pol sm hodu jz tm na ene seanse, enkrat zjutri, enkrat zvečer, enkrat z bratom, 
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enkrat s sestro ... različno a ne, da je un vidu, kaj je z mano narobe /.../ No in pol sm 

pršou s centra in pol smo začel še večje pizderije delat /.../ In pol neki časa je blo uredu 

spet, pol pa zdej sm pa zaklizil čist, a ne /.../ No in zdej sm tuki ... Pol zaporne kazni sm 

probleme delu ... ubistvu sm delu sam seb probleme /.../ Ker vsaka obravnava k jo maš, 

te oni pač preverjo, kaj si delu pa kok kriminala si naredu in pol vejo, da si že kriminalc in 

ne morš pol, da bi reku, ja nism mogu to drgač, gor dol''. Na vprašanje, kako bo reagiral, če 

bo nekoč njegov otrok podobno živel, odgovori: ''Ja ne vem, probu ga bom vrnt nazaj v 

normalno življenje. Z vsemi možnimi močmi ... ne pa neki psihiatri pa to ... pač, dal mu 

bom miljon drugih stvari, da naj si zbere kaj mu je všeč''.  

Za ljudi, s katerimi se je Milan družil, prav tako uporablja naslednje negativne označbe: 

'sami problematični fantje', sam pravi, da to pomeni: ''Ja to, da so vsi kriminalci /.../ Sm 

pa pač še druge barabe spoznou prek njih /.../ No in pol sm spoznou še druge ... pač ... 

barabe /.../ No, al pa kriminalce no /.../ Tko te spremljajo, s kom se družm. Če z 

barabam, se seprav neki prpraula /.../ Ma, vsi so tm kriminalci no, k u unmu filmu Scarface, 

no. Blokovsko naselje in to. Vsi so kriminalci! Un dela z ukradenimi avti, un dela z 

ukradenimi motorji, un dila droge, un je ta ta ta ...''. Za brata, ki kot Milan pravi, vsak dan 

pije alkohol, pravi: ''Sam on ni lump pa to /.../ Jz sm edini tak u družini''. O nekaterih 

zaprtih osebah pravi: ''Par je blo fantov, k so bli problematični, k so bli u samici pa to 

/.../ No in pol sm biu par mescou u priporu. Tam sm pa še večje barabe spoznou /.../ 

Drgač pa vse te kriminalce pa to, vse sm dal na stran''. O prijateljstvih, ki jih danes več 

ne ohranja pa pravi: ''Ampak tko ... pač tako je življenje naše ''. 

Trud 

Milan tekom intervjuja velikokrat omenja trud. Ko je prišel s prestajanja zaporne kazni, 

pravi, se je trudil: ''In pol k sm vn pršou, dve leti sm biu kao uzuni, sm delu pr enmu 

vulkanizerju, sm se čist spremenil, sm meu punco in sm se trudu pa to /.../ Ja, dve leti sm 

se pač trudu /.../ Pol sm se s punco pač skregu in sva šla narazen in sm čist obolu pa to ne. 

Pač ... meu sm razloge, a ne. In pol sm reku, ma ne bom se več za nobenga trudu in pol 

sm šu pač ... spet nazaj ... no in pol sm začeu še večji kriminal delat''.  

Pravi, da se v zavodu za prestajanje zaporne kazni: ''Kokr se trudmo pa to, je to premal 

/.../ Da so te za pogojno skenslal in je še reku pol tko: direktorca je podala negativno 

mnenje. Vsi so se strinjal vzgojna pa to k sm se trudu, ona pa je rekla ne /.../ Ja pač, da z 

nami ne smejo met tazga odnosa pokroviteljskega pa prijateljskega, na ta način pač, da bi 

pokazal, da se trudjo za nas pa to. Če oni vidjo, da si ti uredu, da se trudš pa to, pa bo zdej 
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ona rekla /.../ Naša vzgojna ... ona je zlato, res je zlato, res, vse nam zrihta pa to, ampak 

pač če se trudmo pa to''. Milan pravi, da se tudi sedaj trudi: ''Ne vem, zdej je drugač no. 

Zdej se trudm, prej se nism trudu. Ne zase, ne za druge. Ker zdej se trudm in zase in za 

tistga k je zravn mene. Ne vem ... trudm se pač no /.../ Zdej je drgač, zdej se trudm, zdej 

se hočm dokazat sam seb /.../ Ne vem, zdej sm se zresnu no. Trudu sm se ful no, hodm 

delat, hodm vse. Čeprou bi najraj eksploderu ne ... ampak pač grem narest tist k morm ne 

/.../ Ja, pač šou bom delat, bom mogu, kaj pa čem, bom se mogu potrudt, kaj''. 

Naveličanost in spremembe 

Kot večkrat omenjena tema intervjuja se je izkazal tudi pojem naveličanosti. Milan ga izraža 

na različne načine: ''Ne, preveč je že tega. Cajt gre ... sej k eni tle govorijo, da nč tazga, 

pač šter leta zapora, da sej to je dobro, da sej to ni nč, pač ... sej jz bi tud svojmu sinu 

reku, ah 4 leta si dobu, sej to ni nč, to jačaš karakter ne, ampak ... Ne vem no, ne da se mi 

več no''. Na moj komentar: ''Maš dost?'', odgovori: ''Preveč ... preveč!'' in pravi: ''Ma, hočm 

živet, da mam srečn dom no ... ne pa ... tega je preveč no. Ne bi reku, če bi bil to prvi 

zapor ... jz sm zdej že osmo leto zaprt in je preveč, ne da se mi več, nimam več energije, kr 

neki je to vse skupi /.../ Ne  da se mi več. Rad bi šou, da svobodno živim, da delam tisto, 

kar imam najrajš, da uživam pa da pomagam familiji, tko k so oni men in da je tko, k je 

učasih blo dobr. Ne kot kriminal, ampak kot družina, ko smo se zbral skupi, pa smo odojka 

pekl, pa pol kšni partiji pa to''. Za svojo prihodnost Milan pravi: ''Ja pol pa ne vem ... 

ukvarju se bom z glasbo. Šou bom k mami pač živet, pač bom tja, mamo pač hišo pa to in 

bom pač spremenil način življenja /.../ Nč slabga več ne bom naredu''. Tekom intervjuja je 

Milan večkrat omenjal, da bi želel pomagati: ''Če bi lahko karkol delu, bi delu z ljudmi /.../ 

Ne vem pač ... ne vem tko ... da bi pač ... ne vem ... da bi ljudem pač pomagu ... recmo, 

kokr sm biu jz učasih star 13, 14 let pač, da bi z njimi delu, da bi jih pač probu spravt na 

bolšo pot, ker zmer je bolša pot ... sam morš met enga ob seb k ti jo pokaže /.../ Ja, pač ne 

vem, naredu bi en tak program, da bi pač ... kako bi reku, kot eno svetovanje, pol bi recmo 

dal na izbiro, da si zberejo recimo, če bi jih blo več, da bi si recimo zbral en šport in bi se z 

enim športom začel ukvarjat /.../ Kje bi jih najdu? Na ulci! Ne vem pa ... zdej k bom vn 

pršu, bom pač ... pomagu ljudem, ker vem, da sm velik slabga naredu. Ker vse, kar nardiš 

... ne vem ... vse se ti nazaj vrne''. 

V prošnji za premestitev v drug zavod za prestajanje kazni zapora pa je Milan med drugim 

zapisal: ''Pomagali bi mi s tem, če bi mi omogočili, da grem v Celje naučil se bom služiti 

denar lahko si bom ušparal kaj denarja za na prostost da zaživim normalno kot vsi ljudje 

rad bi živel pošteno'', ''Prosim vas prvič za pomoč in to je da me premestite v Celje. Tam 
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imam vse pogoje da iz sebe naredim normalnega in poštenega človeka''. O Milanu pa 

je zapisano tudi: ''Ves čas se je preživljal s kriminalom (kraje avtomobilov), s katerim je 

pridobival veliko denarja. Doda, da mu je storitev kaznivega dejanja kar nekako v krvi''. 

Na vprašanje, zakaj so kradli ravno avtomobile, odgovori: ''Ja tko zabavno je blo, 

adrenalin''. Na vprašanje zakaj ravno motorje pa: ''Ja dnar je biu u temu a ne''. Ko ga 

vprašam, če bi mu nekdo dal veliko denarja, bi še vedno kradel, je odgovoril: ''Ja bi, bi, ker 

denar men nč ne pomeni''.  Ko ga soočim z nasprotjem, ki ga je navedel (adrenalin in 

denar), odgovori, da gre drugim za denar, njemu pa za adrenalin: ''Ja dobr, za druge tko 

govorim, nism zdej mislu tko sebe''. Rop opisuje takole: ''Ne vem ... to je adrenalin. Ne vem 

no ... eni si predstavljajo, ne vem, kako je loh to naredu, a ne, pa si ne predstavla a ne, un 

tud gre pa pleza na vrh stolpnce 300m, adrenalin, pa lahko se ubije pa ne vem kaj, pa še 

zmeri gre, a ne. Adrenalin je to, a ne ... to je neki čist neopisanga''. 

3.9.3 ZDRUŽENA INTERPRETACIJA OZIROMA UTEMELJENA 

TEORIJA 

Kategorije, ki sem jih iz posameznega intervjuja izločila, so med seboj tesno povezane. 

Povezujejo se na različne načine: vzročno- posledične, vzajemno vplivajoče ... Kljub temu, 

da sem nekatere elemente življenja intervjuvanca skozi navedene kategorije ločila, se mi 

zdi nemogoče določiti enosmerne povezave med posameznimi kategorijami. Gre za življenje 

posameznika, kjer se teme, omenjene v kategorijah, neprestano in vsakodnevno prepletajo 

in dopolnjujejo. Kljub mnogim poskusom osnega kodiranja, sem spoznala, da bi bil 

kakršenkoli način shematskega prikaza povezav med kategorijami prisiljen in napačen. 

Nekatera bistvena spoznanja, ki z moje perspektive orisujejo meni odkrite strani življenj 

intervjuvanih, raje združujem v pripovedi. Interpretacijo pridobljenih rezultatov obeh 

sogovorcev opisujem združeno skozi nekatere ključne tematske sklope.   

Družina 

Opisovanje življenja v družini je za oba sogovorca predstavljalo obujanje neprijetnih 

spominov. Oba sta svoje družinske odnose opisovala kot za njiju nevzdržne. Izstopajoča 

značilnost obeh intervjuvancev je zgodnji odhod od družine že v najstniških letih.   

Andraž je o svoji družini malo spregovoril, prav to pa me je peljalo do ugibanj, da s svojo 

ožjo družino ni povezan in mu družina ne predstavlja neke opore. Večkrat je dejal, da se let, 

preživetih s svojimi starši in bratoma ne spomni in tako svojo pripoved začne pri trinajstem 
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letu. Nekakšna uganka pa ostaja, zakaj je 'izbral' ravno ta (tako točno določen) mejnik. 

Namreč, prav pri njegovih trinajstih letih je prišlo do ključnega premika v njegovi 

povezanosti z družino.  Takrat je Andraž družino, kot pravi, zapustil. Pravi, da se je takrat z 

domačimi skregal in po prihodu iz VIZ Smlednik, odšel po svoje. Po drugi strani, pa trdi, da 

so skregali, ker so mu starši postavljali omejitve, spet na drugem mestu v intervjuju trdi, da 

se o tem, zakaj so se skregali, ne da 'razglablat' ... Prav na podlagi različnih odgovorov in 

na podlagi dejstva, da trdi, da se točno pred tem letom starosti ničesar ne spomni, sklepam, 

da se Andraž nekaterih stvari vendarle spominja, vendar o njih ni želel spregovoriti. Kasneje 

se v intervjuju izkaže tudi, da se Andraž naprimer spomni nekaterih dogodkov iz VIZ 

Smlednik (kjer je bil pred svojim 13im letom). Sklepam, da gre za obdobje, katerega se 

Andraž ne želi spominjati oziroma za obdobje, o katerem ne želi pripovedovati. Glede na to, 

da Andraž pravi, da odločitve o odhodu od družine nikoli ni obžaloval, sklepam, da je svoje 

življenje z odhodom spremenil na bolje in mogoče zapustil situacijo, ki mu ni bila všeč in 

odšel v življenje, ki je bilo zanj lepše. Več informacij o tem obdobju (pred trinajstim letom) 

sem pridobila iz dokumentacije. Gre za informacije o težkih družinskih razmerah. Na 

vprašanje, ali so mu starši omogočali pogoje za obiskovanje šole, je odgovoril pritrdilno in 

dejal, da šole ni obiskoval, ker se mu ''ni dal''. To pa se ne sklada z vsebino dokumentacije, 

kar tudi namiguje na to, da Andražu o teh spominih ni prijetno pripovedovati.  

Tudi iz Milanovih pripovedi je moč razbrati, da se kot otrok doma ni dobro počutil. Večkrat 

poudari, da je bil drugačen otrok, da je, kot se sam izrazi, povzročal težave. O pozitivnih 

trenutkih iz obdobja, ko je živel z družino, Milan ni govoril. Tudi sicer je malo spregovoril o 

tem obdobju in zdelo se je, da mu spomin na ta leta ne prinaša prijetnega priokusa. 

Obdobje otroštva Milan danes verjetno doživlja kot obdobje polno težav. Milan je od doma 

veliko begal, kar verjetno pomeni, da mu življenje doma v tolikšni meri ni ustrezalo, da je 

kljub zavedanju, da bo za to kaznovan, večkrat od doma odšel in se ni vrnil tudi po več dni. 

Pri svojih petnajstih letih pa je Milan prekinil življenje v svoji družini. Kot pravi, je imel 

dovolj in se odločil, da bo živel drugače. Pomembna značilnost njegovega življenja v družini 

seveda ostaja dejstvo, da je bil oče do njega zelo strog in da je Milana kaznoval fizično. Prav 

slednje kazni pa so bile tiste, ki so končno Milana prepričale v odhod in življenje izven 

družine. Za Milanove odnose z družino je bil ta odhod ključen, saj je Milan na ta način 

prekinil očetovo nasilje, hkrati pa je s tem prekinil v večji meri tudi stike z očetom. Z 

očetom se je kasneje namreč videval zgolj po navodilih CSD-ja in so ti stiki postali nekakšna 

obveza. Prav oče pa je bil tudi tisti, ki je predlagal Milanovo oddajo v prevzgojni dom in 

podprl Milanovo obiskovanje psihiatrinje in s tem nekako nadaljeval kaznovanje kljub temu, 

da Milan ni živel doma. Tako je Milan iz družinskega okolja, kjer je bil velikokrat fizično 
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kaznovan, kmalu bil prisiljen oditi v proces institucionalne vzgoje, kjer pa se nasilje ni 

končalo. 

Andraž in Milan sta bila deležna življenja v družinah, ki sta si bile zelo različne. Milan je o 

teh odnosih pripovedoval brez zadržkov in z nekakšnim ponosom povedal, da je zato od 

družine odšel. Po drugi strani pa je Andraž zadržan do te teme in ta del svoje preteklosti želi 

prikriti. Po odhodu od družine sta si sogovorca oblikovala nove domove. Milan v širokem 

krogu prijateljev, Andraž pa v nekakšnem nadomestnem družinskem okolju. Oba sogovorca 

danes ne ohranjata stikov s celotno družino. Andrej ne ve niti točno, kje so člani njegove 

družine in kaj se z njimi dogaja. Milan pa je skozi leta vseeno ohranjal stike zgolj z materjo. 

Medtem ko Andraž ne izraža nobene želje po stikih, pa si Milan želi, da bi po prestani kazni 

lahko živel z mamo. 

Po njegovem odhodu so se Andrejevi stiki z družino znatno zmanjšali. O tem priča tudi 

sojenje, kjer kljub njegovim 15-im letom, staršev na sodišče ni bilo in ga niso zastopali.  Za 

mamo danes Andraž pravi, da ima ona svoje življenje. Stike s svojim očetom, materjo in 

bratoma ni redno ohranjal in danes so ti kontakti redki. Kako osiromašeni so ti odnosi 

ponazarja tudi dejstvo da je Andraž 'slišu', da je oče umrl in se kasneje tudi ni udeležil 

pogreba. Večino informacij, ki jih o družini ima, je prejel preko državnih institucij. Ta način 

pretoka informacij med člani družine pa zagotovo opozarja na dejstvo, da so odnosi med 

Andražem in ostalimi člani družine danes osiromašeni in minimalizirani. Stik s svojo družino 

je tako Andraž večinoma prekinil in že v začetku najstništva našel drugo okolje, ki ga je 

morda doživljal kot drugo družino. Od Andraževih mladostniških let pa do danes ga spremlja 

prijatelj Boro. Borota Andraž tekom intervjuva večkrat omenja in izpostavlja kot pomembno 

osebo. Na nek način mu je mogoče Borova družina predstavljala novo družinsko okolje in 

novo priložnost za občutke pripadnosti neki družini. Kot je razvidno iz Andraževe prošnje po 

odobritvi stikov, je Andraž Borota in njegovo družino doživljal kot svojo družino. Zdi se, da 

je bil Andraž prikrajšan za pomembnosti, ki jih za otroka prinaša družinsko življenje in da je 

večkrat doživljal boleče ločitve od svojih staršev in bratov. Morda ravno zanikanje in 

izogibanje pripovedovanju o tem obdobju njegovega življenja priča o Andraževih bolečinah, 

ki te spomine še danes spremljajo. Pojavlja pa se seveda dilema, ali je Andražev zgodnji 

odhod od družine na potek njegovega življenja vplival negativno, ali pa ga je ta odhod 

obvaroval pred novimi negativnimi izkušnjami v družini. 

Danes Milan z očetom stikov nima. Prav tako je mama zapustila Milanovega očeta in zdaj 

živi z novim partnerjem. Družina je danes torej ločena in tovrstne socialne opore Milan 

nima. Vendar pa pravi, da ga podpira mama, ki ga ves čas spremlja in z njim ne prekine 
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stikov. Tako se kot pomembnejši člen družine izpostavi ravno mama, h kateri bo odšel živet 

po prestani zaporni kazni. Zdi se torej, da je bil oče tista oseba, ki je v Milanovem otroštvu 

in mladostništvu ključno vplivala na potek njegovega življenja, hkrati pa mu na nek način 

kasneje obrnila hrbet. Mama pa je ostajala kot oseba, ki ga vedno sprejema, ne glede na 

Milanovo vedenje.  

Socialna mreža 

O svojih socialnih mrežah sta sogovorca podala zelo različne zgodbe. Medtem ko Andraž 

izraža posebno navezanost na specifičnega prijatelja, pa je Milan skozi celoten pogovor 

poudarjal kvantiteto svojega prijateljskega kroga.  

V pogovoru z Andražem se malokrat pojavi tema o pomembnih prijateljstvih v njegovem 

življenju. Oseba, ki jo večkrat omenja, je prijatelj Boro, ki ga spremlja že od časa, ko je 

Andraž zapustil družino.  Andraž vlogo Borota včasih primerja z vlogo očeta in sebe postavi 

v vlogo njegovega sina, v dokumentaciji pa zasledimo, da naj bi Andraž Borota ubogal. Zdi 

se, da Andraž Borota spoštuje, saj pred njim prikriva nekatera svoja dejanja (npr. da kadi 

marihuano). Med njima se je najbrž oblikovala posebna povezanost, saj Andraž pravi, da je 

Boro streljal zanj, da se je potem Andraž zanj lagal na sodišču, itd. Na vprašanje o dobrih 

prijateljih odgovarja z omembo Borota. Ob tem ne omenja drugih ljudi. V intervjuju je 

opaziti tudi, da drugih znancev in kolegov ni omenjal po imenu. Boro je edini prijatelj, 

katerega ime sem med intervjujem izvedela. Iz dokumentacije je razvidno tudi, da se med 

kontakti, ki so Andražu med prestajanjem zaporne kazni dovoljeni, pojavljajo večinoma 

Borovi sorodniki.  

Milan tekom intervjuja ni omenjal kakšnega posebno dobrega prijatelja, ali pa osebe, ki bi 

mu bila še posebej blizu. V intervjuju opisuje samomor svojega najboljšega prijatelja, 

vendar te iste osebe nikjer drugje ne omenja. Prav tako pove, da je v nekem ropu, ki so ga 

izvajali umrl eden od njegovih prijateljev. Pove tudi, da je veliko njegovih znancev umrlo 

zaradi prevelikega odmerka drog, prometnih nesreč ali zaradi strelnih ran. Milan se je tako 

že večkrat srečeval z izgubo prijateljev in znancev in zdi se, da ga to dejstvo skozi življenje 

spremlja. Izguba znanca in prijatelja je najbrž zelo neprijetna izkušnja, ki jo je Milan doživel 

že večkrat. Poleg izgub prijateljev, pa je Milan večkrat poudarjal tudi, da je poznal veliko 

oseb,  ljudi in da se je njegov krog poznanstev vedno večal. Zdi se, da je bil Milan celo 

življenje obdan z znanci. Večkrat poudari, kako je spoznal še več 'barab' in kako se je širila 

mreža njegovih poznanstev. O tem, kaj so počeli s prijatelji, pove malo, večinoma se 
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osredotoča na dejstvo, da so izvajali kazniva dejanja. V svoji družbi išče razloge za začetke 

svojega prestopništva in večkrat pove, da je imel ''tako družbo''.  

Oba sogovorca opišeta tudi, kako so zaporne kazni in institucionalno življenje ključno 

vplivali na oblikovanje njunih mrež prijateljstev. Medtem ko je Andraž več pripovedoval o 

stikih, ki jih je na ta račun izgubil, pa Milan bolj poudarja, da je v času prestajanja kazni 

spoznaval nove, kot jih sam imenuje 'barabe'. 

Tako odnos s prijateljem Borom, kot tudi odnos z nekdanjim dekletom, je večinoma 

prekinila zaporna kazen. Stiki tako z dekletom, kot tudi z Borotom, so bili med prestajanjem 

zaporne kazni prekinjeni. Hkrati pa je prav ta institucija tista, ki je Andražu ponujala prostor 

za nova poznanstva. V pomembno prijateljstvo med Borotom in Andražem so posegle 

državne institucije, ko so ju z zaporno kaznijo ločile, prepovedale stike in kasneje Andražu 

prepovedale bivanje pri njem doma. O odnosu z nekdanjim dekletom Andraž ni želel 

govoriti, kot je sam povedal, je to zanj še vedno pomembna tema. Sklepam, da ga ob 

mislih na to obdobje še vedno spremljajo neprijetna čustva. Zanimivo je dejstvo, da je ob 

nastopu zaporne kazni, Andraž z dekletom zvezo rajši prekinil, saj mu je bilo tako lažje. 

Ločitev od dekleta se je zgodila na podlagi Andraževe izločenosti z zaporno kaznijo. Ko sem 

Andraža povprašala po dekletovem imenu, ga je stežka izgovoril in hitro spremenil temo. V 

dokumentaciji se pojavljajo še nekatera druga dekleta, ki pa jih med intervjujem Andraž ni 

omenjal, glede na dokumentacijo bi lahko sklepala, da Andraž stike z dekletom trenutno 

ohranja zato, da ga vsaj kdo obiskuje. Drugih pomembnejših prijateljstev med intervjujem 

nisem odkrila. Ljudi Andraž spoznava predvsem glede na to, koga potrebuje za izvedbo 

kaznivega dejanja. Nova poznanstva sklepa tudi v zavodu za prestajanje zaporne kazni, kjer 

si izmenja stike z osebami, s katerimi bo lahko kasneje po prestani kazni lahko sodeloval. Iz 

dobljenih podatkov opažam stičišče zgodb o pomembnih ljudeh, ki se pojavljajo v 

Andraževem življenju. 

Milanov krog poznanstev je ključno oblikoval tudi vstop v institucionalno življenje, najprej v 

prevzgojnem domu in kasneje v zavodih za prestajanje zaporne kazni. Kot sam pripoveduje, 

je v teh ustanovah spoznal veliko novih ljudi, s katerimi je tudi kasneje obdržal stike in z 

njimi tudi sodeloval pri novih kaznivih dejanjih. Pravi tudi, da se je od teh znancev veliko 

naučil in znanje kasneje uporabil pri izvajanju kaznivih dejanj. Ljudje, ki jih je Milan 

spoznaval v teh institucijah, so mu pomagali, ko je imel težave in ga hkrati ovirali pri 

prestajanju zaporne kazni. Večkrat omenja in opisuje nasilje, ki se je dogajalo med zaprtimi 

osebami. Ko Milan danes govori o ljudeh, ki jih pozna, pravi, da mu zanje ni mar in da tudi 

njih ne skrbi zanj. Iz zapisov dokumentacij je moč razbrati različne informacije o Milanovem 
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statusu med drugimi zaprtimi osebami. Zdi se tudi, da še vedno Milan svoja poznanstva na 

nek način krivi za svoja kazniva dejanja in se jim prav zato želi v prihodnosti izogniti. Kot 

sam opisuje, je v življenju spoznal veliko ljudi, zdi pa se, da le redki od teh v njegovem 

življenju ostajajo še danes. Njegov krog poznanstev so v veliki meri oblikovali tisti ljudje, ki 

so z njim sodelovali pri krajah in drugih kaznivih dejanjih ter ljudje, ki so sočasno z Milanom 

prestajali zaporne kazni. Način oblikovanja tega dela njegove socialne mreže je torej v večji 

meri povezan s kaznivimi dejanji in kot jih Milan sam imenuje, z ''barabami''. Sklepam torej, 

da Milan na svoje prijatelje ni bil nikoli posebej navezan, tekom intervjuja jih namreč vsakič 

označuje z negativnimi oznakami.  

Pri pregledu dokumentacije je opaziti, da tako Milan, kot tudi Andraž, nimata beleženih 

veliko obiskov v zavodu za prestajanje zaporne kazni. Kljub temu da Milan trdi, da ga 

obiskujeta sestra in mama, je iz zapisnikov razvidno, da temu ni tako. Prav tako Andraža 

nihče ne obiskuje, razen dekle, s katerim stike vzdržuje samo v te namene. V času 

prestajanja zaporne kazni imata tako oba intervjuvanca zelo okrnjene stike s 'svetom' zunaj 

zidov zavoda. Tako oba ostajata skrajno socialno izključena od konvencionalne družbe.   

Družbene reakcije na intervjuvanca 

Družbene reakcije na intervjuvani osebi se izražajo preko mnogih procesov, predvsem pa 

preko neformalnega in formalnega kaznovanja, stigmatiziranja in različnih oblik družbenega 

izločevanja. Še posebej pri obeh sogovorcih izstopa značilnost, da sta do državnih institucij 

izoblikovala odpor in negativno mnenje.  

Andraž opisuje svoje stike z državnimi institucijami na večinoma negativen način. Z njimi 

nima dobrih izkušenj in pravzaprav ni mogoče najti stikov, ki bi jih Andraž opisoval kot 

prijetne in zaželene.  Andraž je v šoli negativno izstopal.  Šole ni redno obiskoval in mu ni 

predstavljala nekega pomembnega prostora ali mesta, kamor bi rad hodil. Zaznan kot 

moteč učenec in kot učenec, ki mu družina ne nudi osnovnih pogojev za šolanje, je bil 

Andraž oddan v rejniško družino. Iz šole je bil tako izključen. Kasneje, ko je bil Andraž 

nameščen v vzgojni zavod, se izkaže, da tudi ta prostor Andražu ne ustreza, saj je od tam 

bežal. Institucija, ki je o teh Andraževih premikih podajala odločitve, so bili centri za 

socialno delo. Ti so tako v njegovo življenje vstopali že v njegovih otroških letih, ko so 

določili oddajo v rejniško družino, kasneje pa tudi oddajo v vzgojni zavod. Nobena od teh 

odločitev se ni izkazala za pozitivno. Pomoči ali uslug te državne institucije Andraž danes 

skoraj ni deležen (razen da je prejemnik finančne podpore) in v njihovo delovanje skorajda 

ni vključen. Sam te institucije ne doživlja kot zanj pomembne in relevantne, med zadnjim 
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prestajanjem zaporne kazni je tudi odklonil, da se o njem obvešča CSD in na ta način 

sporočil, da ne želi stika s to institucijo. Centri za socialno delo so tista institucija, ki so 

Andraža v otroških letih ločevala od družine, danes pa odklanja njihovo asistenco. Sklepam, 

da Andraž nima občutka, da bi mu vključevanje CSD-ja v njegovo življenje lahko prineslo 

pozitivne spremembe.  

Tudi v odnosu s policijo kot naslednjo državno institucijo Andraž nima dobrih izkušenj in je 

ne doživlja kot organa, ki bi ga ščitil in mu zagotavljal varnost, temveč ga doživlja 

predvsem kot grožnjo in kot nekaj neprijetnega, sovražnega in ogrožajočega. Andraž 

policije niti ne doživlja kot dobre institucije oziroma tiste, ki bi nastopala kot nek simbol 

pravice in varnosti. Iz dokumentacije je razvidno, da policija ni reagirala na Andraževe klice 

na pomoč, prav tako se policija ni odzvala, ko se je Andraž na begu predal policiji. Danes 

Andraž prestaja zaporno kazen, ker naj bi se maščeval policistoma in jima grozil. Na sodbi 

se Andraževo zanikanje groženj ni upoštevalo. Izjave policistov kot glavni dokaz so 

omogočile obsodbo na zaporno kazen.  

Zavodi za prestajanje zaporne kazni so institucije, kjer je Andraž preživel že več let svojega 

življenja in so zato nanj zagotovo močno vplivale. V teh zavodih pravi, se je navadil na 

kajenje marihuane, kar sam pojmuje za slabo navado, ki pa mu preživljanje dni v zavodu 

olajšajo. Andraž pravi, da je v zaporu pridobil veliko znanj s področja kriminala in kot sam 

pravi, doživlja zaporno kazen kot šolo kriminala. Hkrati je v teh prostorih spoznaval nove 

ljudi in s tem širil svojo mrežo poznanstev za t.i. kombinacije, oziroma nova kazniva 

dejanja. Andraž za zaporno kazen pravi, da je to nekaj, kar je sprva neprijetno in na kar se 

kasneje navadiš.  

Zanimivo je, da je iz dokumentacije razvidno, da se je Andraževo vedenje v zavodih za 

prestajanje zaporne kazni vedenje spreminjalo v ravno obratno smer; od tega, da na prvih 

prestajanjih zaporne kazni ni kršil hišnega reda, pa do današnjih dni, ko je o njem beleženih 

veliko kršitev hišnega reda. Med prestajanjem ene od prvih zapornih kazni je o Andražu v 

dokumentaciji zapisano, da njegovo vedenje ustreza pričakovanjem zavoda, v smislu da ne 

krši hišnega reda in da sodeluje na različnih aktivnostih. Kazen, ki jo danes prestaja Andraž, 

pa je polna zapisnikov o kršitvah hišnega reda, Andraževih pritožb, posebnih ukrepov itd. 

Da bo njegovo vedenje negativno, se je od Andraža s strani pedagogov pričakovalo že, ko je 

nastopil s prestajanjem zaporne kazni. Pričakovanje je temeljilo na dejstvu, da je Andraž 

med zaporniki že poznan in na dejstvu, da je na prostosti pred tem Andraž preživel kratko 

obdobje. Kljub posebnim ukrepom (npr. oddelek s strožjim režimom), utemeljenih na 

predvidevanjih, da bo ti izboljšalo Andraževo vedenje, je Andraž še vedno kršil hišni red.  
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Glede na vse to, lahko sklepam, da zaporne kazni niso vplivale na Andraževo vedenje tako, 

kot bi delavci zavoda to želeli. Z večanjem časa, ki ga Andraž preživi v zavodih in z 

dodajanimi posebnimi ukrepi, se veča tudi pogostost beleženih nezaželenih oblik vedenja. 

Hkrati pa se tudi krajša čas, ki ga med prestanimi kaznimi Andraž preživi na prostosti. V 

odločitvah o njegovem načinu prestajanja zaporne kazni večinoma odločajo strokovni 

delavci. Tako na primer obvelja mnenje strokovnih delavcev o njegovi prošnji za 

premestitev v drug zavod. Ob tem se ignorira Andraževe utemeljitve za to prošnjo. Drugi 

primer je Andraževa prošnja za proste izhode, na podlagi sklepanja, da je Andraž poskusil 

pobegniti. Izhodi se Andražu ne odobrijo, kljub temu da Andraž vztraja pri zanikanju, da bi 

šlo za poskus pobega. Zdi se, da glavne odločitve o njem podajajo strokovni delavci zavoda.  

Dokumentacija o Andraževem prestajanju zaporne kazni opisuje predvsem negativne vidike 

njegovega vedenja v tem času. Večinoma se o Andražu pišejo informacije takrat, ko krši 

hišni red. O njegovih pozitivnih lastnostih ni moč dobiti veliko informacij. Tako na zapiske 

pazniške službe, kot tud na zapiske pedagogov pravi, da nima veliko vpliva in pravi, da o 

njem pišejo, kot ga pač oni vidijo. Pravi tudi, da s pedagoško službo nima nekega globljega 

odnosa in večinoma z njimi komunicira takrat, ko kaj potrebuje. Zdi se mi, da so 

informacije, ki sem jih uspela zbrati iz Andraževe dokumentacije, večinoma opisujejo 

Andraževo vedenje oziroma v večini primerov njegovo nezaželeno vedenje. O ostalih vidikih 

Andraža iz teh zapisov ni moč razbrati več informacij. Hkrati pa so ravno ti zapisi tisti, ki 

temeljno odločajo o pogojih, v katerih Andraž prestaja zaporno kazen.  

Iz vseh zbranih podatkov sklepam, da se je Andraž na nek način že navadil na življenje v 

zavodih za prestajanje zaporne kazni. Nekako nedostopne so mi ostale informacije o vplivu 

zaporniške subkulture na Andraža. V dokumentaciji sem zasledila, da pedagoginja sklepa, 

da je Andraž sedaj, glede na to, da je že nekajkrat prestajal zaporno kazen, višje v 

hierarhični lestvici med zaporniki. Ta vidik Andraževega življenja mi je ostal neraziskan. 

Sklepam pa, da so, glede na močne spremembe v njegovem vedenju skozi leta, preživeta v 

zavodih, tudi ti vplivi spreminjali njegovo življenje.   

V zvezi s sodišči se je kot pomembna tema izkazalo predvsem Andraževo vztrajanje pri 

trditvi, da svojih kaznivih dejanj na sodišču ne prizna. Glede na dokumentacijo je razvidno, 

da je Andraž nekatera kazniva dejanja priznal. Zadnjega kaznivega dejanja na sodišču pa 

res ni priznal. Na sojenju za zadnje kaznivo dejanje se Andraževim izjavam na sodišču ni 

verjelo. Sodnik pri razsodbi ni upošteval niti trditev njegove partnerke, ki je bila priča 

dogodku. Odprto pa seveda ostaja vprašanje, kaj se je v resnici dogajalo? Je res, da dejanja 

ni storil in je bil obtožen nečesa, česar ni storil oziroma 'za brezveze' kot pravi on sam. Ali 
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pa je šlo za to, da Andraž dejanja ni želel priznati? Ostaja pa stalnica, ki jo opažam v 

sodniških zapiskih iz Andraževih sodb, in sicer, da se v večini primerov izjave in trditve 

Andraža ne upoštevajo, oziroma se jim ne verjame.  

Andraž tudi pravi, da se je odnos sodnikov do njega z leti spremenil. Iz zapiskov iz ene od 

prvih Andraževih sodb je razvidno, da je sodišče Andražu določilo najhujši ukrep na podlagi 

sklepanja, da bo to Andraža odvrnilo od hujših kaznivih dejanj. Na zadnjem sojenju pa je 

Andražu določena zaporna kazen, tokrat brez možnosti pogojnega izpusta. Pri tem je 

sodišče upoštevalo del Andraževe preteklosti; tiste, ki priča o njegovih prejšnjih obsodbah, 

upoštevalo pa je tudi Andraževo t.i. trdovratnost. Hkrati pa je sodišče določilo kazen tudi na 

podlagi sklepanja, da Andraž nima možnosti, da bi začel s konstruktivnimi spremembami pri 

sebi. Zdi se, da je strogost kaznovanja v prvem primeru utemeljena na temu, da prepreči 

nadaljnja, nestorjena kazniva dejanja, strogost kaznovanja v drugem primeru pa na podlagi 

že storjenih kaznivih dejanj. Zdi se, kot da se je v prvem primeru predvidevalo, da bo 

Andraž postal t.i. povratnik, v drugem primeru pa se ga je strožje kaznovalo zato, ker je 

t.i.povratnik. Sodišče prav na podlagi teh dejavnikov določi kazen brez možnosti pogojnega 

izpusta, kar namiguje, da se je Andraža na podlagi dejstva, da je že prestajal zaporno 

kazen, strožje kaznovalo. 

Državne institucije tako ne prestavljajo mesta, kamor bi se Andraž obračal po pomoč ali 

zaščito. Pravzaprav državne institucije za Andraža predstavljajo nekaj nasprotnega: mesta, 

ki se jim skuša izogibati; šole ni zaključil, stike s CSD je prekinil, pred policijo beži, se skriva 

in se ji izogiba, na sodišču ne prizna svojih dejanj, njegovo vedenje v zavodu za prestajanje 

zaporne kazni pa je kaznovano s posebnimi ukrepi. Kam se, glede na to, Andraž obrača po 

usluge in pomoč, ki naj bi jo sicer te institucije nudile? 

Na teme Andraževih stikov z državnimi institucijami se navezuje tudi tema izločenosti. Kljub 

temu, to kategorijo ločujem kot poseben vidik Andraževih stikov institucijami. Andraž se je 

v svojem življenju srečeval z različnimi državnimi institucijami. Te stike pa združuje 

lastnost, da Andraža ločujejo od konvencionalne družbe in ga na nek način izločajo iz 

družbenega poteka. Red, zahteve in pričakovanja osnovne šole, kot institucije, s katero se 

je Andraž v otroštvu srečal, mu niso ustrezali. Na ta način je Andraž pridobil prvo slabo 

izkušnjo z državno institucijo. Hkrati pa je bila to tudi prva institucija, ki je Andražu 

pokazala, da on ne ustreza njenim merilom. Tako je bil izključen iz toka, ki ga je deležna 

večina otrok. Na njegovo drugačnost ga je opozorila delavka šole. Glede na to, da Andraž še 

danes ohranja ta spomin, sklepam, da je ta izjava zagotovo pustila pečat v Andraževem 

življenju. Rejniška družina, kjer je Andraž nekaj časa živel, je zaradi Andraževih vedenjskih 
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težav zahtevala prekinitev rejništva in rejniška družina ga je izločila. Tudi naslednja 

institucija, v katero je bil Andraž vključen (VIZ Smlednik), je Andražu predstavljala slabo 

izkušnjo. Andraž se ni vedel v skladu z njenimi pravili in tako je institucija sama podala 

predlog za Andraževo izključitev. Vse odločitve o premeščanju Andraža je določal center za 

socialno delo, ki je Andraža na ta način izključevala iz njegovega okolja in ga nameščala v 

druga okolja, ki so se izkazala za neuspešna. Sodišča in zavodi za prestajanje zaporne kazni 

z ukrepi kaznovanja izločata Andraža iz družbe na fizični ravni, Andraž tako v zavodih ostaja 

izoliran od sveta 'zunaj' in se trudi, da o tem 'svetu' ne razmišlja, ker je to zanj preveč 

boleče. Zaradi skrivanj, tiralic in bega, se je Andraž veliko selil, kar je zagotovo vplivalo na 

oblikovanje njegove socialne mreže.  

V zvezi s stigmo se, kot pomembne teme izpostavijo predvsem Andraževi stiki s policijo. 

Opisuje situacije, v katerih so ga policisti v javnosti pregledovali, medtem ko so situacijo 

lahko opazovali drugi ljudje. Pravi tudi, da ga policistii poznajo in je zato podvržem temu, 

da ga večkrat ustavljajo, pregledajo, opazujejo itd.  Hkrati pa sama zaporna kazen s seboj 

prinaša stigmo. Andraž je na spremstvih zunaj zavoda vklenjen, kar najbrž pri ljudeh, ki ga 

opazujejo in njem samem povzroča procese, povezane s stigmo. Po njegovem prihodu iz 

zavoda za prestajanje zaporne kazni, pa so njegovi sosedje podpisali peticijo, da naj se 

Andraž izseli iz stanovanjskega bloka.     

Povratništvo kot pojem, ki je sedaj formalno 'pritrjen' na Andraža, močno vpliva na njegovo 

življenje. Na zadnjem sojenju je policist trdil, da je Andraža na dan kaznivega dejanja 

ustavil, ker ga je poznal  že od prej. Tudi na sodišču se upoštevajo Andraževe prejšnje 

obsodbe za kazniva dejanja. Andraž pravi, da dejstvo, da ima 'kartoteko', manjša njegove 

možnosti, da bi se kdaj zaposlil. Želje, ki jih trenutno ima za svojo prihodnost, pa so težje 

uresničljive zaradi dejstva, da ima t.i. kartoteko.  

Vse zgoraj omenjene teme: izločenost, stigma ter povratništvo kot ovira so med seboj 

močno prepletene in težko jih je ločiti. Gre za procese, ki so povezani in drug na drugega 

vplivajo. Skozi pogovor z Andražem pa sem opazila, da se Andraževa stigma 'kriminalca' 

ohranja predvsem preko njegovih stikov s policijo in sokrajani.  

V Milanovem intervjuju se je za najbolj obširno izkazala kategorija 'nezaželeno vedenje in 

kaznovanje'. V zvezi z družbeno nezažljeneim vedenjem in načini kaznovanja le-tega je 

dokumentacija zelo 'bogata' z informacijami, poleg tega pa je tudi Milan v intervjuju o tem 

veliko pripovedoval. Zdelo se je, kot da je bistvo njegovega pripovedovanja ravno v tem, da 

pove, kaj vse je že storil 'narobe'. Milan je namreč v intervjuju, kljub vprašanjem, ki ga po 
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tem niso spraševala, večkrat začel naštevati, kaj vse in na kakšen način so s prijatelji 

izvajali kazniva dejanja, večkrat je našteval različne oblike družbeno t.i. neprimernih 

vedenj. Tako se zazdi, da je Milanovo življenje polno kazni različnih oblik, ki pa njegovega 

vedenja niso spreminjala v želeno smer.  

V otroštvu je bil Milan velikokrat deležen fizičnega kaznovanja s strani očeta. Temu se je kot 

otrok izogibal z beganjem od doma. Končno je na ta način kaznovanja Milan odreagiral z 

odhodom od doma. Fizično kaznovanje s strani očeta tako na Milana ni vplivalo v smislu, da 

bi se podredil zahtevam očeta, temveč je od očeta raje odšel. Prav Milanovi begi pa so 

vzpodbudili, da so se v družinsko vzgojo vpletle tudi druge institucije: center za socialno 

delo in policija. Milan je tako že kot mlad najstnik stopil v stik z državnimi institucijami, ki 

so želele vplivati na njegovo vedenje. Tako se je pričel nekakšen začaran krog kaznovanj, ki 

še do danes na Milanov potek življenja v večji meri niso dobro vplivala, predvsem pa niso 

preprečila, da Milan ne bi nadaljeval z izvajanjem nezaželenih in tudi kaznivih dejanj.  

Šola je kot način kaznovanja za Milana izbrala izključitev iz svojega programa. Tako je bil 

Milan že kmalu izločen iz nekega konvencionalnega poteka življenja mladostnika. Pri tem se 

seveda sprašujem, v kolikšni meri in predvsem na kakšen način je izločanje vplivalo na 

Milanovo vedenje. Zagotovo pa je njegovo vedenje na tak način bilo odstranjeno iz šole. To 

je bilo že drugo pomembno socialno okolje (za prvega štejem družino) iz katerega je bil 

Milan izključen.  

Center za socialno delo je Milana nadziral in tako od njega zahteval, da je center redno 

obiskoval in se javljal. Edini večji del socialne mreže, ki jo je Milan v tistem času imel, torej 

prijatelji, pa teh obiskov ni odobraval. Prav tako nanj 'vzgojno' niso vplivali opomini in ukori, 

ki jih je prejemal. Na različne pobude je bil Milan primoran obiskovati tudi psihiatrinjo. 

Sčasoma je te obiske opustil, saj se je počutil, kot pove 'k en psihopat'. Milana se je tako v 

razmeroma kratkem obdobju obravnavalo na različne načine, iz njegovih pripovedi pa 

sklepam, da je te ukrepe doživljal kot kazni. Zdi se, da je bilo tako Milanu v mladosti danih 

veliko 'priložnosti', da sebe doživlja kot prestopnika in odprto seveda ostaja vprašanje, na 

kakšen način so te oblike obravnave Milanovega vedenja vplivale na njegovo identiteto, ki 

se je v tistih letih šele začela oblikovati.  

Kaznovanje Milana se je nadaljevalo z oddajo v prevzgojni dom. Še danes Milan poudarja, 

da so bila to najhujša leta in večkrat izkušnjo s prevzgojnim domov opisuje kot najhujšo 

življenjsko izkušnjo. Našteva oblike nasilja, ki jih je doživljal in jim bil priča v času 

prestajanja te kazni. Glede na Milanove pripovedi, je sam prevzgojni dom doživel zgolj kot 
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nasilno okolje, o drugih značilnostih te ustanove namreč skoraj ni govoril. Po prestanem 

ukrepu oddaje v prevzgojni dom, je Milan bil razmeroma kmalu deležen že nove oblike 

kaznovanja. Sledila je vrsta zapornih kazni. Več kot očitno je, da nobena od teh kazni ni 

povzročila odvrnitev Milana od tatvin in kraj ter ostalih dejanj, ki jih sam opisuje.  

Tudi znotraj zavodov za prestajanje zaporne kazni je Milan velikokrat kršil pravila in se ni 

vedel po pričakovanjih zavoda ter tako tudi med prestajanjem zapornih kazni prejemal 

dodatne kaznovalne ukrepe. Prav dejstvo, da je Milan t.i. povratnik, pa mu je tudi 

podaljševalo kazni in preprečevalo dostop do ugodnosti v zavodu za prestajanje zaporne 

kazni. fizično kaznovanje je torej, nekakšna stalnica v Milanovem življenju, saj je fizično 

kaznovanje v otroštvu nasledila druga oblika fizičnega kaznovanja: fizično izločanje iz 

družbe ter fizično obračunavanje med njim in drugimi zaprtimi osebami. Družbeno odzivanje 

na Milana je tako večinoma v obliki kaznovanja za njegovo vedenje, to pa ga spremlja že iz 

mladostniških let. Ne gre zanemarjati opažanj, da je Milan svojo življenjsko zgodbo 

zreduciral na večinoma zgodbo o svojih prestopniških dejanjih. Kljub raznolikim 

vprašanjem, se je z odgovori redno vračal k pripovedi o tem, kaj prepovedanega je počel. 

Sprašujem se, ali Milan sebe doživlja v prvi vrsti kot prestopnika in se je zato na tak način 

predstavljal in opisoval svoje življenje. Sprašujem pa se tudi, v kolikšni meri je  družbeno 

kaznovanje Milana 'prepričalo' v prevzem prestopniške identitete. 

Iz vsega navedenega je moč zaključiti, da sta tako Milan kot tudi Andraž doživljala s strani 

družbe tekom celega življenja zelo negativne reakcije. Slednje so ju iz družbenega osredja 

potiskale na svoj rob. Kot otroka sta oba begala, Milan od doma, Andraž iz vzgojnega 

zavoda. Že kot otroka sta se oba srečala s policijo, ki se jima je že v tistih letih zarisala kot 

institucija, ki predstavlja grožnjo in ne zaščito. Oba imata danes izrazito negativen odnos do 

policijskih uslužbencev. Prav tako sta tudi nekatere druge državne institucije doživljala bolj 

kot nekaj, kar jima želi škodovati in ne nuditi podpore. Neformalno družbeno kaznovanje se 

je pri obeh izkazalo v obliki procesov stigmatiziranja in neodobravanja ožje okolice.  

Doživljanje svojega položaja 

Noben od sogovorcev ni zadovoljen s svojim življenjskim položajem. Andraž se je poteku 

svojega življenja nekako prepustil, medtem ko si Milan zelo izrazito želi spremembe. Oba 

opišeta željo po 'tipičnem' življenju, Milan  ga opredeli kot 'normalno' življenje, Andraž pa ga  

opiše kot: imeti službo, družino in biti doma. 
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Andraž opisuje, kako so se njegovi prestopki začeli in kako so se z leti stopnjevale in 

kopičila njegova izvajanja kaznivih dejanj. Svoje življenje opiše kot začaran krog, kateremu 

se je pač prepustil, uporabi tudi izraz, da gre za 'igrice' ... Skozi njegove interpretacije, da 

se je v njegovem življenju vseskozi nekaj stopnjevalo, da situacije krožijo in se spreminjajo, 

se mi je zazdelo, da v teh pripovedih Andraž doživlja življenje kot nekaj, na kar sam nima 

vpliva. Kot da se situacije 'same od sebe' spreminjajo in bi se dogodki odvijali neodvisno od 

njega. Na ta način se mi je ves čas zdelo, da Andraž nima občutka, da je on lahko glavni 

akter v spreminjanju poteka svojega življenja. Andraž tudi večkrat pove, da je na način 

življenja, ki ga ima, že navajen. Tudi v tem vidim nekakšno vdanost življenju in prav v tej 

navajenosti vidim manjše možnosti, da bi Andraž verjel v možnosti za spremembe.  

V zvezi s spremembami življenjskega poteka in položaja ima Andraž zelo mešana in nekako 

nejasna mnenja. Po eni strani trdi, da ga spremeniti ne more nihče drug, da lahko spremeni 

edino on sam sebe. Hkrati pa trdi, da se teh stvari ne da kar tako spremeniti. Sam pravi, da 

ga pri vsem tem ohranjajo predvsem interes, adrenalin in denar. Obenem pa trdi, da bi tudi 

on svoje življenje zastavil drugače, če bi se lahko vrnil v preteklost in da bi tudi on raje bil 

doma z družino, hodil v službo itd. Opisuje torej željo po neki 'tipični' predstavi 'običajnega' 

življenja. Sklepam, da se Andražu zdi, da bi za spremembe njegovega življenjskega 

položaja, bilo potrebno iti nekam v preteklost, da pa so spremembe na trenutni točki v 

življenju nemogoče. Sam pravi 'tuki si tuki je i to je to'. Kljub temu, pa sem iz Andraževih 

pripovedi razbrala nekatere spremembe v njegovem načinu življenja. Veliko je pripovedoval 

o ropih in krajah in o podrobnostih, kako se je v teh početjih z leti izboljšal. Trdi, da je 

izvedel že mnogo ropov, za katera se ne bo nikoli našlo krivca. Andraž se torej spreminja na 

način, da bi kazniva dejanja izvajal tako, da ne bi 'padu', kot pravi on, oziroma da se ga ne 

bi odkrilo. Svoje življenje in njegov potek skuša Andraž na bolje spreminjati na tak način.  

Način izražanja, ki ga ima Milan v zvezi s svojimi prestopniškimi dejanji, je zelo negativen. 

Uporablja izraze, ki njegova dejanja na nek način označujejo za splošno slaba. V tem se 

zagotovi zrcali nek odnos, ki ga ima Milan sam do sebe, saj najbrž vsak izraz, kot je 

''popravu sm se'' in ''nas ni nč spametval'', nakaže tudi na vsebovano nasprotje v smislu: 

popravu sm se- sem bil pokvarjen, nas ni spametoval- neumni smo bili ... Na ta način Milan 

ustvarja vtis, da je bilo zgolj z njim nekaj narobe, da bi se moral zgolj on 'popraviti' in da je 

on tisti, ki je delal probleme. Podobno pa uporablja zelo negativne in stigmatizirajoče 

oznake za svoje znance: 'barabe', 'kriminalci', 'problematični' ... Pri tem tudi sebe umešča v 

to skupino, ki jo je sam oblikoval ('tako je življenje naše'). Sprašujem se, v kolikšni meri to 
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govori o Milanovi identifikaciji s pojmom 'kriminalec' in z vsemi pripisanimi lastnostmi, ki jo 

taka oznaka prinaša.  

Tudi pojem 'truda', ki ga Milan velikokrat omenja, in njegova raba, sta nastopala v zelo 

specifičnih izjavah. Večinoma je Milan poudarjal, da se trudi, da bi bil drugačen, da se trudi 

delati drugače ... Zdi se, da je 'trud' nastopil kot neka pozitivna usmerjenost, v kateri Milan 

vidi svojo spremembo. Zanimivo je, da Milan omenja trud v povezavi s tem, da bi ustrezal 

družbi. Predvsem pa je izstopajoče dejstvo, da izraz trud vsebuje nek napor, vloženo 

energijo ... tako lahko sklepam, da je Milanu potrebno za vedenje, ki je družbeno 

sprejemljivo, vlagati veliko energije in to predstavlja neko težko početje. Milan večkrat 

opisuje tudi svoj odnos do zaporne kazni in pravi, da je naveličan takšnega življenja, da si 

želi t.i. normalnega življenja, da si želi svobode. Svoje naveličanje večkrat poudari in pravi, 

da ima vsega tega 'dost'. Na ta način je zaznati, da si želi neke spremembe v svojem 

življenju, prav tako pa opisuje, da želi tudi pomagati. Zaznati je torej njegovo željo po 

pomoči. Če nekako sliko o njegovem odnosu do samega sebe in svojih dejanj sestavljam, 

lahko rečem, da se zdi, da Milan doživlja samega sebe kot 'kriminalca', ki je naredil že 

veliko 'slabega', sedaj pa bi želel svoje življenje spremeniti v 'normalno', se na nek način 

oddolžiti in ljudem 'pomagati', za vse to pa se bo moral zelo 'truditi' in se 'popraviti'. 

Namerno se tu uporablja njegove izraze. Gre za zelo specifično podobo, ki si jo je o sebi 

ustvaril in podobo, ki predvsem poudarja, da je bil on sam na nek način 'slab' človek, ki se 

bo sedaj spremenil in postal 'dober' človek.   

Doživljanje drugih ljudi 

Oba sogovorca opisujeta odnos do drugih ljudi na način, ki ju ogroža. Andraž vseskozi 

poudarja, da se je potrebno braniti, da gre za premoč, medtem ko Milan veliko govori o 

nepravicah in prevarah drugih ljudi. 

V zvezi z doživljanjem drugih ljudi so se v intervjuju z Andražem pojavljale tri pomembnejše 

teme: strah, premoč in različnost ljudi. Zdi se, da je orožje tisto, ki daje Andražu nek 

občutek varnosti. Kljub zanikanju strahu, mi je Andraž opisal situacijo, v kateri se je sam 

močno ustrašil. Gre za situacijo, ko je bila nanj usmerjena puška. Zanimivo je, da edina 

situacija, ki jo je Andraž opisal kot zanj zastrašujočo, je situacija, v kateri je bil soočen z 

orožjem; stvar, s katero se sam tudi brani. Tako orožje za Andraža predstavlja pomemben 

element in spremljevalec ter občutek varnosti.  
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Odnos do soljudi Andraž večinoma opisuje po 'principu' premoči, kot bi šlo za meritve moči. 

Večkrat opiše življenjske situacije na način 'jaz njega ali on mene'. Vztrajen je pri trditvah, 

da se nikomur ne bo pustil. Tudi v dokumentaciji sem našla zapise pedagoginje, da Andraž 

trdi, da se enkrat moraš postaviti zase. Pri tem se sprašujem, ali ta občutek 'kdo bo koga' 

namiguje na to, da se Andraž počuti ogroženega in se na tak način brani. Kljub temu da 

Andraž zanika strah, bi lahko iz teh trditev zaznalo prav to: nekakšen strah, da bi 'nekdo 

njega'. Andraž v svojih odgovorih in pripovedovanjih večkrat poudari mnenje, da smo si 

ljudje med seboj zelo različni ter da na svet gledamo zelo različno. Poudari tudi, da t.i. 

povratniki niso med seboj podobni ljudje, temveč da so si zelo različni. Dobila sem občutek, 

da Andraž ne mara posploševanja. Da smo ljudje različni, je odgovarjal predvsem na 

vprašanja, ki so ga spraševala po skupini ljudi; npr. kakšno mnenje ima o pedagoginjah v 

zavodu za prestajanje zaporne kazni. Na vprašanja, ki sem mu jih zastavljala na ta način, je 

večinoma odgovarjal tako, da je najprej izrazil mnenje, da smo si ljudje različni. Podobno je 

reagiral tudi, ko sem mu odgovarjala na njegovo vprašanje, kaj o povratnikih trdi teorija. 

Ko sem mu začela naštevati nekatera teoretična spoznanja o povratnikih, je tako 

komentiral: ''Sej ma vsak drugač! En ma tko, en ma tko, en je zarad tega povratnik, en 

zarad tega ... vsak to drugač vid, vsak drugač neki rab''.  

O doživljanju ljudi okrog sebe je Milan tekom intervjuja veliko poudarjal pojme, kot so: 

nepravičnost, prevare in krivice. Državne institucije (politike, policijo, sodišča, zavode za 

prestajanje zaporne kazni) doživlja kot nepravične. Veliko poudarja nepravilnosti, ki se 

dogajajo tako na nivoju države kot tudi na nivoju enega dotičnega zavoda za prestajanje 

zaporne kazni. Milan večkrat poudarja, da so ravno osebe, ki določajo in odločajo tiste, ki so 

'pokvarjene'. Tako opozarja na politike, ki pred zakonom niso enaki kot ostali državljani, 

opozarja na sodnike, ki sodijo nepravično in pod nepravičnimi pogoji, opozarja na vodstva 

zavodov za prestajanje zaporne kazni, ki ne delujejo v skladu s pravili, opozarja tudi na 

pravosodne policiste, ki izkoriščajo svoj položaj ... Opozarja pa tudi na prevare med njim in 

njegovimi znanci, ostalimi zaprtimi osebami ... Skratka zdi se, da Milan opozarja na dejstvo, 

da se družba ne deli na tiste, ki so ''slabi'' in so zaprti in na ''dobre'', ki niso zaprti, temveč 

skuša prikazati, kako se pravila in zakoni kršijo povsod, predvsem pa tam, kjer imajo ljudje 

moč, da ga kršijo brez, da bi dobili kazen. Tako zavlada občutek, da Milana obkrožajo t.i. 

'pokvarjeni' in nepošteni ljudje. Zdi se tudi, da Milan opaža nepravilnosti, ki se dogajajo ter 

da se z njimi ne strinja in jih celo obsoja. Poleg tega Milan doživlja te ljudi kot grožnjo in jih 

opisuje kot tiste, ki njemu želijo škodovati. Neizbežna je lastnost obeh sogovorcev, da 

soljudi velikokrat doživljata kot 'nasprotnike', sebe pa kot individuuma, ki se borita zase.  
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3.10  ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kako intervjuvanec doživlja in razlaga samega sebe in svoj življenjski položaj? 

Oba sogovorca svoj življenjski položaj doživljata kot neugoden in neprijeten. Oba večkrat 

občutita ogroženost in potrebo po obrambi. Medtem ko je Andraž poudarjal vdanost 

svojemu življenjskemu položaju, pa je Milan veliko govoril o spremembah v prihodnosti. 

V Andraževih pripovedih je moč zaznati nekakšno nemoč vplivanja na svoje življenje. Potek 

svojega življenja Andraž opisuje s pojmoma kroženja in stopnjevanja. Pri tem pripoveduje o 

dogodkih, ki so se sami od sebe odvijali in kopičili, stopnjevali. Pri opisu svojega življenja 

uporabi tudi izraz 'začaran krog'. Andraž torej dogodke na nek način opisuje kot nekaj, kar 

se je dogajalo samo od sebe, neodvisno od njega. Življenje pa doživlja kot začaran krog 

dogodkov, v katerih on ni glavni akter. Na ta način nekako odvzema svojo vlogo pri poteku 

dogodkov in zdi se, da ima Andraž občutek, da na njih ni v veliki meri vplival. Tako bi lahko 

rekli, da Andraž svoj položaj opisuje kot nekaj, na kar je on nemočen vplivati.  

Poleg tega večkrat poudari, da se stvari same od sebe stopnjujejo. V tem smislu Andraž 

doživlja svoj položaj, kot nekaj kar se sčasoma vedno bolj slabša. Hkrati pa je v Andraževih 

pripovedih moč opaziti, da se je na svoj način življenja 'navadil', svoj položaj sprejema torej 

kot nekaj, čemur se je on privadil in se na nek način vdal. Navajenost in vdanost 

položaju sta torej glavni značilnosti Andraževe razlage svojega življenja. V skladu s tem 

Andraž oblikuje tudi svoj odnos do spremembe življenjskega poteka. Andraž namreč pravi, 

da ko enkrat začneš tako živeti, ne moreš kar odnehati. Na potek svojega življenja Andraž 

torej gleda kot na nekaj, na kar se je, kot pravi 'navlekel', pravi da tako pač more živeti 

in da se 'odnehati' ne da kar tako.  

Pomembnejša tema, ki se je izpostavila v pogovoru z Andražem, pa je tudi vprašanje 

premoči. Svoj življenjski položaj Andraž večkrat opiše kot boj za 'kdo bo koga'. Gre torej za 

nek boj moči, za premoč nad tistim, ki mu želi škodovati. Svoje življenjske situacije večkrat 

opiše z besedami 'ne bom se nobenmu pustu'. Zdi se torej, da se Andraž postavlja v neko 

obrambo. 

Andraž pa velikokrat poudari tudi, da smo si ljudje med seboj zelo različni. Na ljudi in sebe 

torej gleda kot na individuume. Večkrat poudari, da si npr. zaprte osebe niso podobne, da 

so njihove zgodbe različne. Tako tudi sebe doživlja kot enkratno osebo s sebi specifičnimi 

značilnostmi.   
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Andraž pa je v intervjuju večkrat poudarjal tudi svojo 'zvestobo' do strelnega orožja. Pravi, 

da je na 'pištolo' navezan, da brez nje težko zdrži. Doživlja jo kot svojo glavno obrambo in 

sredstvo za preživetje v ogrožajočih situacijah. Andraž torej večkrat doživlja situacije, v 

katerih pravi, je ogroženo njegovo življenje. Občutek za osnovno preživetje in izogib smrti 

sta skoraj vsakodnevni Andražev boj. Življenjska ogroženost je tako značilnost 

Andraževega skoraj vsakdana. 

Milan je o sebi pripovedoval večinoma skozi perspektivo svojih dejanj. Svoje življenje je 

opisal skozi naštevanja in opisovanja kaznivih dejanj ter dejanj, ki niso bila zaželena v 

njegovi družini. Milan je le malo povedal o drugih značilnostih svojega življenja in zdi se, da 

je za osnovo svoje samopredstavitve začrtal prav to perspektivo. Že v pripovedi o svojem 

otroštvu je poudarjal, da je bil on tisti, ki je povzročal probleme in da je bil on otrok, s 

katerim je bilo nekaj narobe. Kot glavno značilnost otroštva in mladostništva torej izpostavi 

svoje neprimerno vedenje. Tudi kasneje v intervjuju svoj življenjski potek opisuje predvsem 

z naštevanjem izvedenih kaznivih dejanj. Milan torej sebe razlaga in predstavlja skoraj 

izključno kot osebo, ki izvaja kazniva dejanja. 

Isti način samopredstavitve Milan ohrani skozi celoten intervju, ko sebe predstavlja kot 

'barabo', 'kriminalca' in uporablja še druge podobno zelo negativne označbe. Z enakimi 

izrazi poimenuje tudi ljudi s katerimi se je kot mladostnik družil in ljudi, s katerimi je tudi 

kasneje izvajal kazniva dejanja. Milan tako skozi celoten intervju uporablja izrazito 

negativne izraze, s katerimi poimenuje sebe in svoje prijatelje. V tem se verjetno zrcali nek 

negativni odnos do sebe in svojih dejanj. 

Nasprotno pa Milan obdobja, v katerih ni izvajal kaznivih dejanj, opisuje kot obdobja, v 

katerih se je 'trudil'. Sam pojem truda tako povezuje z vedenjem, ki je družbeno 

sprejemljivo. Tako Milan tudi za prihodnost napoveduje, da se bo 'trudil'. Sklepati gre, da je 

družbeno sprejemljivo vedenje za Milana tako, v katerega mora vložiti več energije in 

napora.  

Milan o svojem življenjskem položaju pripoveduje kot o nečem, kar bi želel korenito 

spremeniti, izraža nezadovoljstvo. Zdi se, da s svojim življenjem ni zadovoljen in večkrat 

poudari željo po tem, da bi v prihodnje rad živel drugače. Za prihodnost napoveduje velike 

spremembe, tako v povezavi s svojim vedenjem kot tudi v povezavi z okoljem, kjer bo živel. 

Svojo preteklost označi kot obdobje, ko je storil veliko 'slabega' in napoveduje, da bo v 

prihodnosti naredil veliko dobrega. Izrazi tudi željo po tem, da bi 'končno' zaživel 'normalno' 

življenje, s čimer namiguje na misel, da je do sedaj živel nenormalno življenje. Kot bistveno 
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lastnost teh sprememb Milan omenja sebe, saj poudarja, da je on tisti, kogar je potrebno 

spremeniti. Milan si torej želi spremembe življenjskega poteka, sebe pa doživlja kot 

center te spremembe. Svoje dosedanje življenje doživlja kot 'nenormalno' in si želi 

'normalnega'. 

Hkrati s spremembami Milan poudarja tudi, da je naveličan načina življenja, ki ga živi. 

Svojega življenjskega položaja ne doživlja kot pozitivnega in pravi, da ima 'tega dost'. Česa 

je pravzaprav naveličan ne opiše, pove zgolj, da je že osmo leto na prestajanju zaporne 

kazni in da je tega 'preveč'. Naveličanost je torej izstopajoča značilnost odnosa, ki ga ima 

Milan do svojega življenjskega položaja.  

Milan je v intervjuju velikokrat poudarjal tudi pojem 'nepravičnosti' in 'pokvarjenosti' ljudi. 

Svoje življenjske situacije včasih opiše kot rezultat krivic in neenakosti ljudi pred 

zakonom. Večkrat opiše situacije, v katerih je doživljal nemoč pred osebami uradnih funkcij, 

ki so na nepravičen način odločale o njem. Hkrati opisuje tudi situacije v katerih s strani 

državnih institucij ni prejemal pomoči in varovanja, kakršne je sam potreboval. Pri tem 

opisuje, kaj so se v zvezi z njim odločale institucije, le malokrat pa opisuje, kaj si je sam 

želel. V vseh teh pripovedih je zaznati Milanovo doživljanje nemoči pri odločanju o poteku 

svojega življenja. Kot simbolično navajam Milanovo izjavo: ''Nimam ure, ko je treba, že 

pridejo pote''.  

Poleg tega je Milan našteval in opisal več situacij oziroma oseb, ki jih je že doživljal kot 

grožnje, kot ljudi, ki mu želijo škodovati. V teh pripovedih omenja tako zaposlene v zavodih 

za prestajanje zaporne kazni, zaposlene v prevzgojnem domu, ostale osebe zaposlene v 

državnih organih, pa tudi osebe, ki so z njim prestajale zaporne kazni, znance, s katerimi je 

izvajal kazniva dejanja, člane družine ... Odnos do svojega položaja torej zaznamujejo 

večkratno zaznavanje groženj s strani drugih ljudi. Poleg tega pa Milan večkrat izrazito 

poudari nezaupanje do države, politike, policije ...  

Kako se odraža marginaliziranost intervjuvanca? 

Tako Andraž, kot tudi Milan sta bila iz konvencionalnih družbenih tokov oddaljena že v 

mladosti. To se je do danes v nekem smislu stopnjevalo. Trenutno oba intervjuvanca 

prestajata zaporno kazen, kjer ju le redko obiskujejo osebe izven zavoda za prestajanje 

zaporne kazni. Danes je njuna marginaliziranost skoraj skrajne oblike, saj sta tako fizično 

kot tudi socialno močno oddaljena od izvenzavodske družbe. 
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Andraž je bil marginaliziran že kot otrok. Živel je v revščini, kar je seveda močno vplivalo 

na njegovo vključevanje v družbo. Šolsko osebje ga je zaznalo, kot otroka, ki je 

pomanjkljivo oblečen, umazan in brez šolskih potrebščin. Že v otroških letih je tako Andraž 

izstopal, družinske razmere pa so ga zaznamovale in onemogočale enakovredno 

vključevanje med vrstnike.   

Kasneje je bil Andraž od družine večkrat ločen. Najprej z rejništvom, kasneje z oddajo v 

vzgojni zavod. Tudi v času, ko je živel z družino, pa se je velikokrat selil. Večkratne 

selitve in večkratno menjavanje življenjskega okolja so Andražu otežkočile vključevanje v 

konvencionalni tok življenja mladostnikov in ga na nek način vedno znova marginalizirale. 

Andraževa marginalizacija se odraža tudi v njegovih skrivanjih in begom pred policijo. Gre 

za večkratne situacije, v katerih Andraž pravi, da se ne more niti spodobno gibati, da gre za 

način življenja, v katerem neprestano opazuje, kje so policijski avtomobili, se pred njimi 

skriva in večkrat beži. Organe, ki naj bi državljane varoval, torej Andraž doživlja 

predvsem kot grožnjo.  

Andraževa marginalizacija se odraža tudi v načinu njegove obrambe. Strelno orožje je 

stalnica Andraževega življenja. Z njim je izvajal kazniva dejanja, bil večkrat udeležen v 

'strelskih obračunih' in prav v 'pištoli' sam vidi svojo največjo zaščito. Andraž torej redno 

brani svoje življenje z orožjem, kar zagotovo odraža nekakšno obliko marginalizacije. 

Prav tako je na obrobje družbe Andraž postavljen s prestajanjem kazni zapora. Andraž je že 

več let svojega življenja preživel v institucijah, namenjenim tovrstnim kaznim. Gre za 

fizično izločitev posameznika iz družbe, kar seveda pomeni še eno obliko izločanja iz 

konvencionalne družbe.  

Zaporna kazen pa tudi po svojem končanju prinaša nove oblike marginalizacije. Andraža 

tako tudi po prestanih zapornih kaznih spremlja stigma in dodaten nadzor policije. 

Večkratni pregledi, ki ga izvaja nad njim policija, odločitev sosedov, da napišejo peticijo za 

Andraževo izselitev ... Tovrstni dogodki so odraz družbene stigmatizacije in s tem 

marginalizacije.  

Andraž se prav tako ne vključuje v organizirane aktivnosti. Ko ga povprašam po hobijih in 

dodatnih aktivnostih, se nasmeji in suvereno odgovori, da ni nikamor vključen.  

Milan je že kot otrok živel v blokovskem naselju, kjer kot sam pravi, živijo 'sami kriminalci'. 

Po tem, ko je bil izključen iz šole, se je njegova socialna mreža skrčila na poznanstva izven 
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šole. Tako je kot mladostnik svoj čas preživljal v skupini starejših prijateljev in bil na tak 

način ločen od vrstnikov in njihovega načina mladostniškega življenja. Hkrati je že kot 

mladostnik odšel od družine, bil primoran obiskovati psihiatrinjo in se zdraviti s pomirjevali. 

Izločitev iz šole, obiski centra za socialno delo, obiski psihiatrične službe, druženje s starejšo 

populacijo, kraje, nasilništvo in uporaba prepovedanih substanc, odhod od družine... vsi ti 

dogodki in dejanja so Milana zagotovo označevala kot 'drugačnega' mladostnika, tudi sam 

se kot takega označuje. Kot sam velikokrat omeni, se je družil s 'samimi barabami' oziroma, 

kot potem pojasni, to pomeni s 'kriminalci'. Sebe in svojo družbo je tako Milan dojemal kot 

posebno skupino in glede na njegove pripovedi, je imel njegov krog poznanstev tudi 

značilne oblike vedenja. Skupaj so redno izvajali kazniva dejanj, kar so sčasoma tudi 

stopnjevali. Milan se je tako že kot mladostnik gibal v specifični socialni mreži, ki je 

bila odmaknjena od konvencionalnega toka mladostnikov.   

Že kmalu, še v obdobju najstništva, pa je bil Milan tudi prvič fizično izločen iz družbe. Pri 

svojih osemnajstih letih je bil Milan oddan v prevzgojni dom. Kasneje pa je podobno fizično 

izločenost doživljal tudi s prestajanjem zapornih kazni.  Tudi po prestanih zapornih kaznih je 

Milan nadzorovan s strani policije. Fizična izločitev posameznika v zavod za izvajanje 

kazni zapora in nadzor policije nad posameznikom zagotovo prinašajo nove oblike 

marginalizacije. Milan pove, da je v tovrstnih institucijah preživel že skoraj tretjino življenja. 

Vsa ta leta je preživel med zidovi, nekje na družbenem obrobju. Lahko rečemo, da so na tak 

način državne institucije prispevale k Milanovi marginalizaciji. 

Prav v letih, preživetih v institucijah, je Milan oblikoval tudi svojo nadaljnjo socialno mrežo. 

Ta je na področju prijateljstev osredotočena predvsem na ljudi, ki jih je spoznal v zavodih 

za prestajanje zaporne kazni ter poznanstvih, ki jih je za namene izvajanja kaznivih dejanj 

spoznal zunaj institucij. Danes prijatelji Milana ne obiskujejo. Specifike sklepanja 

poznanstev in prijateljstev pričajo o tem, kako je življenje na 'obrobju' vplivalo na 

Milanovo življenje. 

Kako družbeno kaznovanje vpliva na intervjuvanca? 

Ni moč trditi, da je Andraž ukrep oddaje v rejništvo in ukrep oddaje v vzgojni zavod 

doživljal kot kazni. Vendar pa kot družbeno reakcijo na Andraža vseeno omenjam tudi te 

oblike. Andraž je bil kot otrok namreč oddan v rejniško družino. Rejniški odnos je bil 

prekinjen, ker so se pri Andražu pojavljale prevelike vedenjske težave. Rejnika sta zato 

Andraža zavrnila. Prav tako je vzgojni zavod (VIZ Smlednik) s strani Andraža doživljal 

prevelike vedenjske odklone in tako Andraža napotil nazaj k družini. Zdi se, da so na 
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Andraževo izstopajoče vedenje institucije odzivale zelo podobno: z izločanjem. Andraž je bil 

tako deležen več različnih vzgojnih okolij, ki pa so ga zavračala in izključevala. Nobena od 

institucij torej ni uspela Andraževega vedenja spremeniti tako, da bi instituciji ustrezal. Tako 

iz šole, kot tudi iz vzgojnega zavoda je Andraž begal. Končno je bil vrnjen nazaj v družino, 

od koder pa je tudi kasneje odšel. Tovrstni odzivi na Andraževo vedenje so torej v njem 

sprožali beganje in oddaljevanje.   

Andraževo prvo prestajanje zaporne kazni je ključno vplivalo na odnose z njemu 

pomembnimi osebami. Z dekletom, na katerega je bil močno navezan, je prav zaradi 

prestajanja kazni prekinil odnos. Razhod z dekletom je bilo za Andraža zelo boleče in celo 

danes o tem težko govori. Prva kazen zapora pa je močno okrnila tudi Andražev odnos z 

dobrim prijateljem, ki ga je Andraž večkrat doživljal kot očeta. Obe osebi je Andraž doživljal 

kot pomembni in pozitivni. Zaporna kazen je tako v veliki meri prekinila tiste človeške 

odnose, ki so bili za Andraža podporni in pozitivni.  

Hkrati pa je zaporna kazen, kot Andraž sam pravi, razširila njegovo socialno mrežo. Med 

prestajanjem kazni je namreč navezal nove stike z ljudmi, ki so kasneje z njim sodelovali 

pri novih kaznivih dejanjih. V instituciji je prav tako pridobival nove informacije, ki so mu pri 

kasnejših izvrševanjih kaznivih dejanj koristile. Sam pravi, da iz zavoda za prestajanje kazni 

zapora prideš 'ven' kot 'inštruktor'. Na ta način je zaporna kazen pripomogla k Andraževi 

usposobljenosti za izvajanje kaznivih dejanj. 

Sicer pa kazen zapora na Andraževo počutje slabo vpliva. Pravi, da težko pomisli na to, kaj 

vse zamuja in kaj vse se 'zunaj' dogaja. Prav v kazenskih ustanovah je začel s kajenjem 

'trave'. Pravi, da nikoli prej ni kadil, poudari, da je v zavodih za prestajanje kazni zapora 

'trave' in prepovedanih substanc veliko. Sam vsakodnevno in veliko uporablja 'travo', saj 

pravi, da tako dan v kazenski ustanovi hitreje in lažje mine. Pravi, da ga dan brez tega 

'ubija', pravi da biti 'trezen' je preveč naporno, zato je čim več časa 'zadet'.  

Sicer pa Andraž kazen zapora doživlja kot nekaj, na kar se pač navadiš in se na nek način 

'izučiš'. Pravi namreč, da je prestajanje kazni zapora vsakič lažje, saj ga tako ostale 

zaprte osebe  bolj spoštujejo, pravi, da se tudi odnos paznikov do njega sčasoma spremenil 

na bolje. Pravi tudi, da z leti 'več maš', kar pomeni, da je njegov status med zaprtimi 

osebami zrastel. O sami zaporni kazni pa pravi, da jo pač prestane, če se le splača. 
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Odnos, ki ga je Andraž oblikoval do zaposlenih v tovrstnih zavodih, je negativen. Osebje 

večkrat doživlja kot krivično. Tako zavodi za prestajanje zapornih kazni v Andražu sprožajo 

odpor in nezaupanje do zaposlenih v njem.  

Andraž policijo in njene ukrepe doživlja kot grožnjo sebi. Policije ne mara in pravi, da 

so ravno policisti tisti, ki mu lahko najbolj škodujejo. Pravi, da se je odnos policije do njega 

z leti spremenil. Ko je bil mlajši, so ga prestrašili, kasneje pravi, so bili do njega fizično 

nasilni, mu grozili z orožjem, ga kasneje nagovarjali naj rope izvaja v drugih občinah ... 

Tako je Andraž oblikoval negativen odnos do te institucije. Policije ne 'prenese', se ji skuša 

izogibati. Andraž nekje v intervjuju pove, da: ''že tko se ne morm spodobno gibat'', s 

čimer opisuje odnos, ki ga ima policija do njega. Andraž opisuje tudi situacijo, v kateri ga 

policisti pregledujejo, on ima dvignjene roke, pri tem pa postopek opazujejo mimoidoči. 

Pove, da mu je v takih primerih nerodno, doživlja sram. Organe pregona tudi sicer večkrat 

opiše kot do njega nepravične in neučinkovite. Tako policija, kot tudi dejstvo, da je 

Andraž zaprta oseba, prinašajo v Andraževo življenje stigmo. 

Delo policije in pa grožnja zaporne kazni sta na Andraža vplivala tudi v smeri spreminjanja 

vedenja med izvajanjem kaznivih dejanj. Andraž pravi, da je izvedel že mnogo ropov, na 

katera se z leti vedno bolj pripravlja. Da bi se izognil stikom z državnimi institucijami, tako 

Andraž ne prekinja izvajanj kaznivih dejanj, temveč jih izvaja bolj previdno, bolj 

premišljeno. Pravi, da 'sodelavce' izbira previdno, vedno bolj izkušene, pri ropih pa 

uporablja tehnike in načine, ki manjšajo možnosti, da bo ugotovljen storilec. Zaporna kazen 

in policijski nadzor, tako Andraža spodbujata, da se v izvajanju kaznivih dejanj 

izboljšuje. 

Najbolj očitno je zagotovo dejstvo, da zaporna kazen Milana nikoli ni odvrnila od 

izvajanja kaznivih dejanj, niti ni spremenila vrste kaznivih dejanj, za katera je bil, kljub 

večkrat izrečenim in prestanim zapornim kaznim, obsojen. Prav nasprotno Milan opisuje, da 

je med prestajanjem zaporne kazni spoznaval nove ljudi, s katerimi je kasneje pri sledečih 

dejanjih sodeloval. Hkrati Milan poudarja tudi, da je prav med prestajanji zaporne kazni 

pridobil veliko znanj, ki jih je potem pri tem uporabil. Skozi to perspektivo bi lahko trdili, da 

tovrstno kaznovanje ni manjšalo možnosti, da bi Milan ponovil kaznivo dejanje, temveč je 

nasprotno, vzpodbujalo Milana k novemu kaznivemu dejanju. Pri dodeljevanju zaporne 

kazni za izvedeno kaznivo dejanje so sodišča včasih upoštevala tudi dejstvo, da je Milan t.i. 

povratnik in mu na podlagi te oteževalne okoliščine dodelila daljšo zaporno kazen. Ta, na 

nek način dodatna kazen, prav tako na Milana ni vplivala v smeri, da ne bi nadaljeval s 

kaznivimi dejanji, temveč je verjetno prav tako, glede na značilnosti prestajanja zaporne 
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kazni, kot jih je Milan opisoval, še dodatno povečevala možnosti, da bo Milan izvedel 

novo tatvino. Glede na Milanove izjave je moč sklepati tudi, da se pri izvajanju kaznivih 

dejanj zaporna kazen ne postavlja v vlogo preprečevalne funkcije za izvedbo dejanja, 

temveč je bolj pomembno vprašanje, kako prikriti svojo udeležbo pri izvedenem dejanju. 

Milan se je pred vsakim kaznivim dejanjem seveda zavedal, kakšno je formalno kaznovanje, 

ki načeloma sledi, vendar sam pravi, da je npr. trenutno na prestajanju zaporne kazni zato, 

ker so ga pri dejanju 'dobili' in torej ne zato, ker je dejanje pač izvedel. Zagrožena kazen 

zapora torej služi bolj kot razmislek k temu, kako dejanje prikriti.  

Milan prav tako opisuje nemoč zaporne kazni skozi perspektivo subkulture zaprtih oseb. 

Sam pove, da se tako on, kot tudi druge zaprte osebe med samim prestajanjem kazni 

nočejo 'zlomit' in ne dopustijo, da bi jih institucija 'spremenila'. Pravi, da je vedenje v 

skladu s pravili zavoda za prestajanje zaporne kazni, med zaprtimi osebami nezaželeno in 

označeno kot negativno. Gre torej za specifike subkulture zaporniškega življenja, ki 

'sprememb' zapornikov ne dopuščajo, Milan pa je torej prevzemal tudi ta pravila.  

Še pred prvo zaporno kaznijo je bil Milan deležen še drugih oblik 'ukrepov'. Šola je na 

Milanovo 'drugačno' vedenje reagirala z izključitvijo iz svojega programa. Izključitev seveda 

ni spremenila Milanovega vedenja, je pa preprečila, da bi Milan lahko kršil pravila šole. S 

tovrstno kaznijo se je tako šola 'znebila' učenca, ki je lahko moteč, Milan pa je s svojim 

vedenjem ostal zunaj te institucije, ki je v času mladostništva velikega pomena. Izključitev 

iz šole je na nek način pomenila prekinitev stikov, ki jih je Milan imel s svojimi 

sovrstniki.  

Ukrep nadzorstva, ki ga je nad Milanom izvajal center za socialno delo, je sčasoma v Milanu 

vzpodbudil odpor. Nadzorstvo se je izvajalo kot Milanova dolžnost do rednega javljanja in 

obiskovanja centra za socialno delo. S slednjimi je Milan prekinil, saj mu ti obiski niso bili 

prijetni, poleg tega pa tovrstnega nadzora niso podpirali Milanovi prijatelji. Milan je tako s 

tovrtsnimi stiki s CSD-jem sam prekinil, saj pravi, da mu niso ustrezali in so mu 'morili'. 

Prav tako Milan pravi, da je slabo sprejemal ukrep obravnave pri psihiatrinji. Omenja, da se 

je na teh obiskih počutil kot 'psihopat', niti mu niso ustrezala zdravila, ki jih je prejemal, 

saj kot pravi, je zaradi zdravil dva dni spal. Tako je Milan prenehal tudi s temi obiski. CSD je 

na Milanovo odločitev, da prekine s stiki odreagiralo s klicem policije in mame. Milan je bil 

na nek način kaznovan tudi z grožnjami s strani CSD-ja, da bo ob nadaljevanju s 

prestopniškim vedenjem oddan v prevzgojni dom. Grožnje niso izzvenele kot uspešen 

vzgojni ukrep, saj je bil kmalu po tem Milan oddan v PD Radeče. Vse omenjene oblike 

kaznovanj so na Milana vplivala negativno, v smislu, da so v njem vzbujale odpor do 
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samih institucij. Milan je tako reagiral z odmikom, hkrati pa nadaljeval s kaznivimi 

dejanji. Poleg tega ni zanemarljiv Milanov opis, kako se je počutil ob obiskovanjih 

psihiatrinje in vprašanje, kako je to vplivalo na takratno Milanovo mladostniško 

identiteto.  

Prvi pripor in ukrep oddaje v Prevzgojni dom sta na Milana zelo slabo vplivala. Sam opisuje, 

kako se mu je 'strgal', ko je bil prvič v priporu. Opisuje tudi, kako grozen je bil zanj čas, 

preživet v PD Radeče. Beležen je celo Milanov poskus samomora v tem času. Milan PD 

Radeče skozi celoten intervju umešča k zavodom za prestajanje zaporne kazni in sam tudi 

pravi, da je to zanj zapor. Izkušnjo prevzgojnega doma opisuje kot grozovito, polno 

nasilja in neprijetnih izkušenj. V zvezi s to kaznijo Milan ne omenja pozitivnih izkušenj, 

večkrat pa pove, da je prav tu pridobil veliko novih znanj in poznanstev, ki jih je 

kasneje uporabil pri izvajanju kaznivih dejanj.  

Znotraj prestajanja zaporne kazni je v zvezi z Milanom beleženih več disciplinskih kršitev in 

kršitev hišnega reda. Na te kršitve je zavod reagiral z različnimi oblikami kaznovanja in 

različnimi ukrepi. Vendar pa se zdi, da ti ukrepi niso usmerjali sprememb Milanovega 

vedenja v smeri podrejanja pravilom zavoda.  

Milan je torej vseskozi deležen različnih oblik formalnega družbenega kaznovanja. Nobena 

od naštetih kazni pa ni dosegla, da bi Milana odvrnila od izvajanja kaznivih dejanj ali 

od vedenja, ki v neki instituciji ni zaželeno. Zdi se ravno nasprotno, in sicer, da so tovrstne 

kazni vzpodbudile Milanov odpor in oddaljitev od samih institucij. Milan je tako do 

šole kot tudi do CSD-ja, prevzgojnega doma in zavodov za prestajanje zaporne kazni 

oblikoval negativen odnos.  

Kateri procesi intervjuvancu onemogočajo spremembo življenjskega položaja? 

Andraž je že več let svojega življenja preživel v ustanovah za prestajanje kazni zapora. Kot 

je sam povedal, se je tam širila njegova socialna mreža, prav tako pa je v tem okolju rastel 

njegov 'status' med ostalimi zaprtimi osebami. Andraž pravi tudi,  da se je na tovrstno 

kazen sčasoma pač privadil. Te značilnosti prestajanja zaporne kazni na nek način 

prispevajo k zmanjšanju možnosti, da Andraž z izvajanjem kaznivih dejanj ne bi nadaljeval. 

Andraž je z leti napredoval v pridobivanju veščin za izvajanje kaznivih dejanj. Nove veščine 

mu dajejo občutek, da je verjetnost, da ga pri dejanju 'dobijo' in bo 'padel' vedno manjša. 

Izkušenost in pridobivanje znanj za izvajanje kaznivih dejanj ter poznanstva, ki mu 

pri tem koristijo, prav tako pospešujejo Andraževe odločitve za nova kazniva dejanja. Poleg 
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tega pa Andraž pravi, da so ropi njegov 'kruh', večkrat pove, da se s tem preživlja. 

Izvajanje kaznivih dejanj kot 'poklic' oziroma način finančnega oskrbovanja Andražu 

onemogočajo, da bi z dejanji prekinil.   

Andraž pravi tudi, da s 'kartoteko', ki jo kot večkrat zaprta oseba ima, ne more najti službe. 

Hkrati mu tovrstna zaznamovanost onemogoča izpolnjevanju drugih želja in načrtov za 

prihodnost. Formalna oznaka, da gre za že zaprto osebo, mu torej predstavlja oviro pri 

spremembah poteka življenja. 

S formalno oznako, pa se pojavlja tudi stigma. Odnos policije do njega, odnos sosedov in 

nekaterih drugih sokrajanov kažejo na stigmatiziranost, ki jo Andraž, kot nekoč zaprta 

oseba doživlja. Ti procesi stopnjujejo slabe odnose tako s policijo, kot tudi s sokrajani, kar 

Andraža na nek način izloča in ohranja v položaju prestopnika. Poleg tega je Andraž 

zaupanje v državne institucije izgubil že kot mladostnik. Negativne izkušnje in 

posledično negativni odnos z institucijami (policija in sodišča) ter odpor do centrov za 

socialno delo je oblikoval že zgodaj in ga ohranja še danes. Andraž tako ključne državne 

institucije doživlja kot nasprotnike in v njih ne išče pomoči in zaščite.  

Kot je Andraž večkrat opisal svoje življenje, gre za nek začaran krog. Iz intervjuja je moč 

razbrati, da je Andraž vpleten v močne spore s sokrajani. Ti spori naraščajo in se 

stopnjujejo že leta, vodili so tudi do strelskih spopadov. Gre za spore, ki jih Andraž opisuje 

kot sistem maščevanj in 'vračanja udarcev'. Andraževa vpletenost v spore, kjer so 

prisotni orožje, nasilništvo in grožnje postavljajo Andraža v obrambni položaj, v 

katerem je na nek način prisiljen sodelovati. Napad kot najboljša obramba je Andraževa 

ključna drža, ki jo večkrat poudari. 

Hkrati s tem pa Andraž poudarja navajenost na način življenja, ki ga ima. Hkrati večkrat 

pove, da se njegovega življenjskega položaja ne da kar tako spremeniti. Poudarja, da ga 

nihče ne more spremeniti, da bi se lahko edino sam lahko. Vendar pa želje po tem ne izrazi. 

Večkrat pove tudi,  da se dogodki v njegovem življenju kar sami od sebe stopnjujejo. 

Njegova vdanost položaju in nekako pasivna drža do življenjskega poteka verjetno manjšajo 

možnosti, da bi Andraž lahko ključno spremenil življenjski položaj.   

S spremembo življenjskega položaja se misli predvsem na prenehanje povratništva, torej 

vračanja v kazenske ustanove. V tem smislu sprememba življenjskega položaja lahko 

pomeni, da posameznik ne bi več izvajal kaznivih dejanj. 
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Milan pravi, da bi moral za spremembo poteka svojega življenja, spremeniti najprej okolje, 

kjer živi. Prav zato pravi, da se bo po prestani kazni preselil v kraj, kjer nikogar ne pozna. 

Milan namreč prav v socialni mreži išče vzroke za ponavljanje svojih kaznivih dejanj. 

Svoje prijatelje in znance je zadnja leta večinoma spoznaval v zavodih za prestajanje kazni 

zapora. Prav v teh institucijah je Milan preživel večino svoje mladosti. Tudi znanja in veščine 

s področja izvajanja kaznivih dejanj, ki jih Milan ima, pravi, da jih je pridobival v kazenskih 

ustanovah. Tako v Milanovem primeru kazenske ustanove in značilnosti življenja v 

njih, ohranjajo nekakšen začaran krog, v katerem se Milan vedno znova vanje vrača in jih 

zapušča 'opremljen' z novimi poznanstvi in znanjem, ki ga nato uporabi pri kaznivih 

dejanjih. Hkrati pa je iz dokumentacije moč razbrati, da se je na ravni zaporniške 

subkulture, Milanov status med ostalimi zaprtimi osebami spreminjal. Z vedno več časa, 

preživetega v ustanovi, je rastel tudi Milanov status.   

Na nek način se zdi pomembna tema tudi Milanova identiteta. Od mladostniških let je Milan 

že obravnavan kot prestopnik, danes kot povratnik. Kot mlajši je bil zaradi svojega vedenja 

zelo raznoliko obravnavan, vsakič z namenom, da bi se spremenilo njegovo prestopniško 

vedenje. Ti ukrepi niso bili uspešni, so pa vedno znova Milanu sporočali, da je 'prestopnik'. 

Kot je očitno iz izrazov, ki jih v svoji samopredstavitvi Milan uporablja, bi lahko rekli, da je 

Milan na nek način prevzel pojmovanje samega sebe kot 'kriminalca'. Glede na status 

povratnika, ki ga formalno ima, so mu oteženi tudi dostopi do pogojnih izpustov, po 

prestanih kaznih ga opazuje policija ... Zdi se, da se od njega nekako že pričakuje, da bo 

storil kaznivo dejanje. Formalna pričakovanja in identificiranje samega sebe kot 

'kriminalca' sta procesa, ki prav gotovo prispevata k ohranjanju Milana v položaju 

povratnika. 

Na prenehanje povratništva pa se lahko gleda tudi s popolnoma drugega vidika. Da se 

posameznik ne bi vračal v kazenske ustanove, ne pomeni nujno, da je potrebno prenehanje 

izvajanja kaznivih dejanj. Posameznik s slednjimi lahko nadaljuje, vendar pa zanje ni 

obsojen in ne prestaja zaporne kazni. Formalno beleženo je tako povratništvo prekinjeno. 

Ko z Milanom govoriva o samem pojavu povratništva, pa tudi sam opiše, kako se pojav 

prekinja oziroma ohranja. Milan meni, da je zelo majhen delež tistih, ki kaznivega dejanja 

po že enkrat prestani kazni ne storijo ponovno. Sam izrazi mnenje, da so nekateri od tistih, 

ki se ne vračajo več v kazenske ustanove, v resnici našli nove načine izogibanja zaporni 

kazni. Poudari, da gre za posameznike, ki sodelujejo s policijo v smislu sklepanja kupčij, v 

katerih določen delež kaznivih dejanj ostane skritih z namenom, da se odkrijejo druga. Gre 

za popolnoma drugačen vidik obravnavanja povratništva, ki pa razkriva nekakšno 
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razporeditev moči med prestopniki, pri čemer na položaju povratnikov ostajajo tisti, ki 

so šibkejši v smislu, da z organi pregona ne sodelujejo.  Tovrsten vidik pa odpira tudi 

vprašanje dela organov pregona. V tem smislu kot povratnika Milana ohranja tudi 

policijski nadzor, ki Milana spremlja in zato njegova kazniva dejana hitreje zazna. Poleg 

tega pa se odpira tudi vidik vrste kaznivega dejanja. Nekatere oblike kaznivih dejanj so 

lažje odkrite in tudi lažje preganjane. Milan poudarja tudi, da je hkrati prisotno razlikovanje 

v kaznovanju, glede na socialni status storilca kaznivega dejanja. Simbolično pravi: ''Sej je 

tud parlament ceu u kriminalu, pa če so lahko oni uzuni ... sej tko je ... kravate nej bodo 

zuni, ostali nej bojo pa notr''.  

  



Večkrat zaprte osebe in njihovo doživljanje lastnega življenjskega položaja 

 

110 

 

3.11 SKLEP 

Rezultati raziskovanja so pokazali, da je življenjski položaj intervjuvancev odvisen od zelo 

kompleksnega sklopa medsebojno odvisnih dejavnikov. V življenjskem poteku vsakega od 

njiju je nemogoče določiti izključno vzročno posledične odnose, s katerimi bi pojasnjevali 

razplet dogodkov in položaj posameznika. Kljub vsemu pa je zaznati, da se z več procesi 

tako družbenega odzivanja, kot tudi reakcij intervjuvancev, njun položaj vedno znova 

ohranja in vzdržuje. Tako ju formalna označba, da gre za večkrat zaprto osebo, vseskozi 

spremlja. 

Kot pomembnejše teme so se v intervjujih oblikovale: družina, socialna mreža, družbene 

reakcije na intervjuvanca, doživljanje samega sebe in doživljanje drugih ljudi. Družina kot 

ključno socialno okolje v obdobju otroštva, se je pri obeh intervjuvancih izkazala kot za njiju 

neprijetno in težavno okolje. Razmere bivanja v neugodnem družinskem okolju so oba 

vzpodbudila k zgodnjemu odhodu od družine. Prav to značilnost življenja vsakega od 

intervjuvancev ocenjujem kot enega odločilnih dejavnikov, ki so kasneje oblikovali njun 

življenjski položaj. Tako Milan, kot tudi Andraž, oba že v osnovni šoli zaznana kot moteča 

učenca, sta bila v obdobju odraščanja tako prepuščena vzgoji javnih institucij. Oba 

izključena iz šole sta si krog prijateljev in znancev oblikovala izven družbe vrstnikov. Njuni 

socialni mreži pa je kasneje ključno oblikovalo bivanje v vzgojnem zavodu oziroma 

prevzgojnem domu ter še kasneje v zavodih za prestajanje zaporne kazni. Andraž v 

intervjuju poudarja, da je bivanje v institucijah prekinjalo zanj pozitivne odnose, Milan pa 

bolj poudarja, da je v teh institucijah pridobival nove stike, ki so ga spodbujali k izvrševanju 

kaznivih dejanj.  

Svoj življenjski položaj intervjuvanca doživljata negativno. Andraž opisuje svoj potek 

življenja kot nekaj, v kar se je vdal in na kar se je preprosto navadil. Dogodke doživlja kot 

nekaj, kar se vrši samo od sebe, sebe pa kot pasivnega akterja v svojem življenju. Težave 

pravi se nekako stopnjujejo in kopičijo, vendar ima občutek da on tako mora živeti. 

Življenjska ogroženost je stalnica, ki ga spremlja, s tem pa vsakdan ostaja tudi boj za 

preživetje. Milan sebe doživlja v prvi vrsti kot 'barabo', svoje življenje pa kot 'nenormalno'. 

Do sebe in svojih dejanj izraža negativen odnos. Želi si sprememb, ki pa zanj predstavljajo 

poseben napor. Poudarja, da je svojega življenjskega položaja naveličan ter da je njegov 

položaj velikokrat posledica nepravičnih in neenakih odnosov med ljudmi, pri čemer je on 

ogrožen in nemočen odločati. Nekakšno sprejetje in prepuščenost načinu življenja ter 
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občutenje nemoči za spremembe in vpliv na potek dogodkov sta glavni značilnosti 

doživljanja svojega lastnega položaja intervjuvancev.  

Gre za posameznika, ki ostajata marginalizirana in se v družbo ne vključujeta na 

konvencionalne načine. Tako ostajata nekje na obrobju, družbene stike pa v večji meri 

oblikuje formalni sistem družbenega kaznovanja. Šole kot ene prvih javnih institucij, kamor 

sta bila intervjuvanca vključena, so na njuno t.i. moteče vedenje reagirale z izključevanji, 

centre za socialno delo oba doživljata negativno, policijo opišeta kot 'pokvarjeno', ustanove 

namenjene institucionalni vzgoji pa Andraž opiše kot okolje iz katerega je bežal, Milan pa 

kot okolje, kjer je preživel nekatere hujših dni svojega življenja. Zavodi za prestajanje 

zaporne kazni niso vplivali na njuno vedenje v smislu manjšanja izvajanja kaznivih dejanj, 

temveč se izkaže prav nasprotno. Andraž se je tako skozi leta izučil in tako velika večina 

njegovih dejanj ostane neraziskana in se storilca ne odkrije. Formalne družbene reakcije 

tako na intervjuvanca ne vplivajo na način, da bi manjšale verjetnosti izvajanja kaznivih 

dejanj, temveč v intervjuvancih zbujajo odpor in upor javnim ustanovam, ter nadaljevanje 

izvajanja kaznivih dejanj. Na tem mestu se seveda postavlja vprašanje smiselnosti dela 

javnih ustanov. Poleg tega intervjuvanca opisujeta tudi neformalne družbene reakcije, 

Andraž opisuje stigmo in reakcijo sokrajanov, neuradne odnose policistov do njega in 

podobno. Prav tako Milan poudarja nekorektne odnose policije, delavcev v kazenskih 

ustanovah. Večkrat se izkaže, da je družbeno kaznovanje vzpodbujalo intervjuvanca k 

izvajanju novih kaznivih dejanj in na ta način nekako ohranjalo njun položaj.  

Kljub znatnim razlikam med značilnostmi življenjskega poteka, ki ga opiše vsak izmed 

intervjuvancev, je ključen raziskovalni uvid v dejstvu, da sta intervjuvanca že od 

mladostniških let deležna mnogih dejavnikov, ki ju ohranjajo v 'začaranem krogu', v 

katerem izvajata kazniva dejanja in se posledično vračata v kazenske ustanove. Odprta pa 

ostajajo vprašanja, komu ali čemu koristi tovrstno ohranjanje posameznikov na družbenem 

obrobju ter komu v resnici pripisati krivdo. Eden ključnih uvidov raziskovanja pa je tudi v 

dejstvu, da povratništvo kot pojav vračanja posameznikov v kazenske ustanove ni zgolj 

pojav posebne vztrajnosti posameznikov v izvajanju kaznivih dejanj, temveč je tudi pojav 

posebne vztrajnosti družbe, da posameznika pri tem vzpodbuja.  

Zgodbe intervjuvancev odkrivajo ne samo njuni življenjski zgodbi, temveč tudi zgodbo 

družbe, ki se v njunih očeh zrcali. Pričujoči rezultati raziskave tako opisujejo ne samo 

posameznika, temveč v veliki meri tudi lastnosti družbenega okolja, v katerem posameznika 

živita.  
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4. ZAKLJUČEK S PREDLOGI ZA STROKO 

V pričujočem delu sem obravnavala pojav vračanja iste osebe v kazenske ustanove. Pri tem 

sem se soočala s spoznanji o pomanjkljivi teoretični obravnavi pojava, v raziskovalnem delu 

pa sem ugotavljala, da sogovorca opisujeta nekatere vidike pojava, ki so v teoriji 

spregledani. Glede na ključna spoznanja pričujočega dela v nadaljnjem navajam nekatere 

možnosti socialno pedagoških prispevkov na področju obravnave pojava (večkratnega) 

zapiranja istih oseb. 

Kot bodoča socialna pedagoginja sem se soočala z mnogimi težavami pri umeščanju stroke 

v svoje diplomsko delo. Glede na skrajno obliko marginalizacije, s katero se sooča (večkrat) 

zaprta oseba, menim, da socialna pedagogika kot stroka do te teme ostaja precej 

brezbrižna. Teoretično podlago naloge sem tako oblikovala s pomočjo literature drugih 

strok, predvsem kriminologije in penologije. Pričujoče delo prikazuje, kako kompleksen in z 

družbeno situacijo pogojen je pojav vračanja iste osebe v kazenske ustanove. Do teh oseb 

se je na strokovnem področju oblikoval poseben govor. Piše se o populaciji, ki je še posebej 

nedovzetna za spremembo življenjskega poteka. Obenem pa se zdi, da se na slovenskem 

področju z obravnavano temo ukvarjajo predvsem večinoma isti avtorji, ki pa v odnosu do 

'problema' povratništva skozi leta spreminjajo svoja stališča. Socialna pedagogika naj s 

svojimi prispevki obogati strokovna spoznanja o pojavu povratništva. Pri tem poseben 

pomen dajem kvalitativni metodologiji, ki v pričujočem delu odkriva pomembne vplive 

družbe in njenega kaznovanja na ohranjanje pojava povratništva. V tem smislu naj socialna 

pedagogika poskuša fokus obravnave pojava odmakniti od do zdaj v negativno vedenje 

večkrat zaprtih oseb usmerjeno raziskovanje. Obenem naj socialno pedagoške raziskave 

stremijo k vpeljavi novih terminov, ki neprivilegiranih družbenih okoliščin, v katere je vpet 

posameznik, ne prevajajo v njegove osebnostne lastnosti, ter ga s tem osvobodijo 

ožigosanj, ki označujejo neko skupino ljudi. V sklopu tega namesto 'povratnik', predlagam 

na primer uporabo termina 'večkrat zaprta oseba'.  

Poseben poudarek dajem tudi raziskovanju sivega polja. V pogovoru z intervjuvancema se 

je izkazalo, da na področju sivega polja ostaja veliko kaznivih dejanj, ki  pa hkrati nudijo 

bolj realen pogled v potek življenj intervjuvanih oseb. Hkrati predvidevam, da bi oris sivega 

polja nudil veliko širše spoznanje pojava povratništva, saj v tem polju kriminalitete ostajajo 

tudi tisti posamezniki, ki niso bili zaprti, pa vseeno izvajajo kazniva dejanja. Slika o tisti 

kriminaliteti, ki ni povratniška, bi tako lahko prikazala lastnosti povratniške. Sama namreč 

ugibam, da se v kazenske ustanove vrača tista populacija izvajalcev kaznivih dejanj, ki nima 
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moči take vrste, da bi se ščitila pred uradnim odkritjem. Tovrstno raziskovanje pa bi 

verjetno tudi bolje osvetlilo potek odkrivanja in raziskovanja kaznivih dejanj s  strani 

formalnih organov, ki ključno določajo povratek osebe v kazensko ustanovo. Do sedaj 

raziskave namreč večinoma temeljijo na uradnih podatkih, ki pa beležijo le t.i. uspešno delo 

za to pristojnih organov. Za raziskovanje sivega polja kriminalitete predlagam uporabo 

tehnike npr. snežene kepe, študijo primera, ipd. V pogovoru se je namreč izkazalo, da 

intervjuvanca nista imela veliko zadržkov pri tovrstnih temah.  

V delu prav tako spregovorim o kritiki dosedanjih poskusov vplivanja na pojav povratništva. 

Strokovnjaki namreč večinoma pojav raziskujejo prav z namenom, da bi zmanjšali število 

večkrat zaprtih oseb in s tem zmanjšali količino kriminaliteto. Do sedaj in še danes se to 

poskuša doseči predvsem s strožjim kaznovanjem večkrat zaprtih oseb, še posebej t.i. 

specialnih povratnikov. V intervjujih se je izkazalo, da tovrstno vplivanje na povratništvo 

vpliva ravno nasprotno od želenega. Prav tako verjetnosti za izvedbo kaznivega dejanja ne 

manjša nadzor policije ali socialni nadzor nad intervjuvanima posameznikoma. Izkaže se, da 

je kopica drugih dejavnikov, ki obenem pospešujejo odločitev (če ji tako lahko rečemo) 

posameznika za kaznivo dejanje. Prav tako se v delu izkaže, da je zaporna kazen 

intervjuvana posameznika bolj ohranjala v kriminalni sferi, kot pa jo od le-te odvračala. Vse 

naštete oblike kaznovanja so se torej izkazale ne samo za neuspešne, temveč celo kontra-

produktivne. Na tem mestu se seveda odpira vprašanje o drugih načinih formalnega 

reagiranja na dejanja večkrat zaprtih oseb. Zopet pa se odpira tudi že večkrat polemizirana 

dilema o smiselnosti zaporne kazni in njeni resnični funkciji. Moja naloga bi bila na tem 

mestu ponuditi alternativo kritiziranim načinom kaznovanja, vendar je ta opravek veliko bolj 

kompleksen kot se zdi. Zahteva namreč poseganje v že zdavnaj zakoreninjeno ideologijo o 

zaporu kot nujno potrebni obliki kaznovanja. Zahteva pa tudi poseganje v moralno 

'neoporečno' idejo o zaslužni kazni, ki 'pripada' storilcu kaznivega dejanja. Zato to 

vprašanje prepuščam neki drugi priložnosti. Kljub temu pa lahko ponudim nekaj predlogov 

za poseganje socialne pedagogike v spreminjanje družbenih odnosov do večkrat zaprtih 

oseb.  

Iz pogovorov z intervjuvancema je očitno, kako velik pomen je pri poteku njunih življenj 

določal odnos z družino. Socialni pedagogi, ki delajo na področju mladoletniških odklonov in 

tisti socialni pedagogi, ki se srečujejo z od družine ločenimi mladostniki, naj se zavedajo 

odločilnih pomenov, ki jih ta odcepitev  lahko prinese. Poseben pomen naj se daje tudi 

mladostnikom, ki predčasno zapustijo šolanje. Socialni pedagogi, zaposleni na šolah, naj 
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stremijo k pedagoškim ukrepom do t.i. motečih učencev na načine, ki ne pomenijo izločanje 

iz šole. 

Pregled možnih srečanj socialne pedagogike z večkratnimi storilci kaznivih dejanj nudi uvid 

v dejstvo, kako omejene so trenutne možnosti dela s to populacijo. Namreč, strokovnjaki se 

z zaprtimi osebami danes srečujejo večinoma v kazenskih ustanovah in v centrih za socialno 

delo. Na področju dela z zaprtimi osebami ali nekoč zaprtimi osebami je spekter nudenih 

intervencij zelo ozek. Socialna pedagogika pa na nek način danes do te populacije ostaja 

skoraj brezbrižna. Zunaj dometa državnih kazenskih institucij skorajda ni strokovnjakov, ki 

bi delali na tem področju (pri tem izvzemam raziskovalce). Postpenalno obravnavo 

večinoma opravljajo centri za socialno delo, občasno se pojavijo posamezni projekti, 

nevladne organizacije pa na tem področju skorajda ne delujejo. Zaprte osebe so tako 

večinoma prepuščene delu državnih organov, ki pa sledi represivni ideologiji. Socialni 

pedagogi, zaposleni v zavodih za prestajanje zaporne kazni imajo tako težko nalogo, saj 

morajo pod pravili totalne institucije opravljati pedagoško delo.  

Vpliv socialne pedagogike na vprašanje povratništva vidim predvsem v dajanju glasu 

večkrat zaprtim osebam. Socialna pedagogika naj s svojo držo v tovrstnih institucijah 

omogoča, da večkrat zaprte osebe lahko spregovorijo o sebi, svojih doživetjih v kazenskih 

ustanovah in življenju izven njih. O kazenskih ustanovah in postopkih odkrivanja in 

kaznovanja kaznivih dejanj namreč v javnosti govorijo predvsem strokovnjaki s področja 

obravnave kriminalitete ter policija. Glas zaprtih oseb ostaja zanemarjen, državna sredstva, 

namenjena izvajanju kazni zapora se manjšajo, veča pa se število zaprtih oseb, v medijih se 

širi govor o kriminaliteti kot nečemu, pred čemer se je potrebno obvarovati, policija pa kot 

tista instanca, ki bo varnost ponudila. Povratništvo in krivda zanj je tako obešena posebni 

skupini ljudi, to so prestopniki, ki ne prenehajo z izvajanjem kaznivih dejanj, stroka jih 

imenuje povratniki.  

Pričujoče delo je na primerih dveh intervjuvancev prikazalo, da tisto kar povratništvo 

ohranja, torej ni samo 'vztrajanje' posameznika pri izvrševanju kaznivih dejanj, temveč tudi 

vztrajanje družbe, da ga pri tem ohrani. Sistem družbenega kaznovanja, tako formalnega 

kot neformalnega, oblikuje pogoje, v katerih povratništvo obstaja in se vzdržuje. Kljub temu 

pa se v javnosti ohranja podoba, da v družbi živi 'nepopravljivi' in 'nerehabilitirani' del 

zaporniške populacije, ki ne prekine s svojim prepovedanim vedenjem. Pri tem pa zaprte 

osebe molčijo. Politika kriminaliteto skuša predstaviti kot nekaj, kar bi želeli uspešno zatreti,  

povratništvo pa kot problem neuspešnih poskusov reintegracije zaprtih oseb. Očitno je, 

kako neenakovredno se oblikuje javni govor o kriminaliteti in izvajalcih kaznivih dejanj. 
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Socialna pedagogika naj torej spreminja to razmerje tako, da posodi svoj glas tistim, ki se 

jih zaradi debelih zidov kazenskih ustanov ne sliši. Namreč: ''Pomembna osnova 

socialnopedagoške stroke je prepoznavanje obstoječih neravnotežij v razmerjih družbe in 

opozarjanje nanje'' (Razpotnik, 2006: 23). 

Neka nekoč zaprta oseba je na spletu komentirala članek z naslovom 'Zapornicam na Igu 

lepo postlano', ki s fotografijami prikaže prostore zavoda za prestajanje zaporne kazni Ig: 

''Slike so še dokaj nedolžne ... Zgodba se povsem spremeni, če to okolje okusiš na lastni 

koži. Sem imela to smolo v življenju, da sem pustila nekaj let v tej bedi. Me kar stisne, ko 

vidim, da še visijo moji izdelki, ko zagledam svoj računalnik. Sreča, da nisem več pisana v 

tem 'inventarju' in da je te morije konec. Imela bi še veliko za povedati ... pa ne vem, če 

ima sploh smisel. ....... lepo postlano.......!?? ha .... k tem bi lahko pripisala črni humor. Za 

zidovi je vse prej drugega kot lepo postlano. Le da to s prefinjeno eleganco zelo lepo 

prikriva naše drago Ministrstvo za pravosodje, ki ima še veliko masla na glavi. In seveda ne 

vedo kam bi z njim'' (Komentar ob članku 'Zapornicam na Igu lepo postlano'. Pridobljeno s 

svetovnega spleta, dne 11.8.2012: http://www.rtvslo.si/slovenija/zapornicam-na-igu-lepo-

postlano/73965). Iz izvedenih intervjujev je prav tako razvidno, da zavod za prestajanje 

zaporne kazni ni le prazen prostor, kjer zaprte osebe čakajo na konec svoje kazni. gre za 

okolje, ki ga oba intervjuvanca opišeta kot kruto, nečloveško in predvsem krivično, 

pedagoške uslužbence pa kot nepomembne člene. Prav tako pa naj socialna pedagogika 

svoja znanja in veščine uporabi za delo na področju postpenale.  

V povezavi s to marginalizirano skupino, formalno  in fizično ločeno od večinske družbe, pa 

je potrebno upoštevanje določenih specifik. Gre namreč za osebe, ki so marginalizirane na 

poseben način; formalno. Zakonodaja je tista, ki ne samo omogoča, ampak zahteva 

izločitev posameznika za storjeno kaznivo dejanje. Zato je delo s to populacijo neizbežno 

povezano z državnimi organi. Kljub različnim načinom dela, ki se ga bomo strokovnjaki še v 

prihodnosti postopili opravljati na področju kazenskih ustanov in povratništva, bomo vedno 

v posebnem dialogu z državo. Še vedno namreč ostaja neodgovorjeno vprašanje, kako to, 

da kljub spoznanjem različnih strok o negativnih učinkih zaporne kazni, zakonodaja še 

vedno vztraja na daljšem in strožjem kaznovanju nekaterih zaprtih oseb. Zdi se, da za 

strokovna opažanja na tem področju pravo in zakonodaja nimata nekega posluha, 

strokovnjaki pa jima ostajamo podrejeni. S tem v povezavi v razmislek puščam tezo: 

''...zapori ne spreminjajo zapornikov v dobre državljane, jih nikakor ne prevzgajajo ali 

popravljajo, marveč nasprotno, služijo proizvodnji  vedno novih kriminalcev in potiskajo 

zapornike še globlje v kriminal. To pa zato, ker je reprodukcija kriminalitete družbeno 

http://www.rtvslo.si/slovenija/zapornicam-na-igu-lepo-postlano/73965
http://www.rtvslo.si/slovenija/zapornicam-na-igu-lepo-postlano/73965
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potrebna. Ne le, da simbolna organizacije družbe temelji na ločevanju med normalnim in 

patološkim, dobrim in zlim, ampak preprosto že politika in ekonomija potrebujeta 

kriminaliteto /.../ Zapor torej načelno ne sme in ne more izvršiti funkcije prevzgoje, ki je 

njegov ideološki razlog obstoja. Institucija zapora se lahko ohranja le tako, da producira 

govor o rehabilitaciji. Njegova naloga je, da ustvarja iluzijo sprememb, čeprav se dejansko 

nič ne spremeni'' (Salecl v Šeks, 1987: XI). 

Zdi se, da delo na področju kazenskih ustanov mora ostajati v ideji, da je zapor nujni in 

koristni ukrep družbe. Strokovnjak, ki bi javno predlagal zaprtje teh institucij bi bil verjetno 

deležen posmeha in nespametnosti. Kritike zaporne kazni tako ostajajo v krogu 

strokovnjakov, ki med seboj vrednotijo lastnosti te institucije. Zdi se, da upor tovrstnemu 

kaznovanju, javnemu govorjenju o njegovih slabih učinkih v smislu produkcije kriminalitete 

niso zaželena. Kritike zavodov za prestajanje zaporne kazni, še posebej, če so konkretne in 

izražajo grozovite izkušnje v njih zaprtih posameznikov, so le redke. Zato menim, da je 

naloga socialne pedagogike, da širi glas te obrobne skupine, zelo težka. Za vse to socialna 

pedagogika potrebuje poseben pogum. Mora se namreč soočiti z neke vrste strahom pred 

glasnim govorom o konkretnih kazenskih ustanovah, ki ga ob pisanju dotičnih besed 

občutim tudi sama.  
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6. PRILOGE 

Priloga 1: DEL PREPISA INTERVJUJA (opomba: gre za intervju z Milanom, temu 

ustrezno je z 'M' mišljeno 'Milan') 

M: ''Jz tko rečem ... bol je ropat k pa dilat''. 

D: ''Zakaj?''. 

M: ''Jz če prodajam drogo, pač uničujem druzga ... k ti tam pride en 15 let star in prvič proba drogo in 
pol mu ti to prodajaš in pol on začne krast al pa bilokej pa mu uničš življenje ... mi je čist beden. Pa 
da bi jz heroin al pa kokain dilu, pač to ne morem, ker to je zlo. Pa tle so not tud zaprti taki k so dilal 

uzuni, pa so govoril, kako so drugi do njega tle not hodil pa so jokal, da mu da ... in pač ... mu je 
moral dat. In pač ne vem no ... droga je zlo ... še posebi  heroin. To k sm biu na Povšetovi zaprt ... to 

je katastrofa, to je droga povsod. 90%je narkomanov, ostalo je pa tko''. 

D: ''Kaj pa tuki?''. 

M: ''Tuki so mogoče tri, šterje, da so na metadonskem programu''. 

D: ''Zakaj pa mislš, da jih je na Povšetovi tok več? Kaj bi reku?''.  

M: ''Ja ne vem ... zarad tega ker na Povšetovi so večinoma zaprti eni in isti ljudje. Ne vem, tam jih je 

250 ljudi, recimo da jih je 20 različnih, ostali so pa zmer isti. Ne vem, nardijo eno pizderijo, jih 
zaprejo za 5 al 6 mescou in ko je zima spet nardijo en problem, da pridejo za čez zimo spet notr. Da 
majo streho nad glavo. To je katastrofa''. 

D: ''Katastrofa ja ... mogl bi to kako drugač narest''. 

M: ''Lahko bi ... sej država ma denar ... sam kr ne da ga. Da ga za svoje proslave in avtomobile in to 
... katastrofa je ta Slovenija, a ni? Jz ne vem ... jz sovražm to državo nenormalno ... čist''. 

D: ''Zakaj? Koga pa najbolj?'' 

M: ''Najbolj pa tiste u parlamentu''. 

D: ''Zakaj?'' 

M: ''Ker oni kradejo na veliko in ljudem odžirajo. Jz se spomnm, k sm biu še zelen, k je blo to, za 
Evropo glasovanje. In so rekl kao evropske plače, evropsko življenje, kaj jz vem, Italija je takrt bla 
Evropa, mi smo vsi hodil v Italijo kupovat ... in dons a ne k pogledam ... svojo mamo, k je 35 let 
delala, pa še invalid je ostala in da ma 350 penzije, se mi zamau zdi, a ne. Jz sm biu proti. Sm 

glasoval proti''. 

D: ''Kaj bi pa ti naredu? Kaj bi ti naredu da bi ble stvari drugačne?'' 

M: ''Ja ne vem, jz bi to strategijo mal drugač postavu''. 

D: ''Ja kako pa veš da oni kradejo?'' 

M: ''Zato ker berem vsak dan, vidm vse ... ta pač Jelinčič npr. on loh voz ne vem kok na uro, pa je 
pijan, a ne in ga ustavjo policaji in ga spustijo a ne, nč mu ne nardijo ... pa tud minister ne, se ga 
napije ko krava in ga ustavjo u avtu in nč kazni mu ne dajo, nč, tja ga pelejo na policijo, kao nardijo 

zapisnik in pol ga pač spustijo. Pol pa pride afera Patrija k je ne vem kok miljonov zginl in pač noben 
ne ve, ne ve se nč, noben nč kriv, pol pride una Katarina Kresal in Miran Senica a ne k sta zdej 

avtomobile kupovala brez DDV-ja... ne vem no''. 
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Priloga 2: PRIMER POSTOPKA KODIRANJA (opomba: gre za intervju z 

Andražem, temu ustrezno je z 'A' mišljeno 'Andraž') 

Prepis Kode  Kategorija 

A: Vutra recimo... k sm uzuni ne morm, a k sm notr... to je čist 

drgač.  

D: Aha... kaj pa zdej.. k boš šou vn 

A: A zdej bo čist neki druzga, bom šou u legijo če me bojo sprejel, 

to dol u Francijo. Če grem u svoj kraj, itak so tm, bo spet pizdarija, 

isti kurac, brezveze 

D: Aja če boš šou ke že veš da bo 

A: Ja, to... 

D: Kako veš? 

A: Ja zato k vem da bo... prvič mam z murjaši probleme i pol mam z 

ene par folka 

D: Kakšne pa? Mi loh poveš? 

A: Kaj?  

D: Kakšne maš probleme dol s folkom?  

A: S folkom mam dol grožnje pa to. Dol k smo se strelal pa to. To k 

enga ustrelš maš pol pizdarije... jz sm se s tridesetimi komadi 

zakačio... in isto z murjaši, tm u redu ne more bit 

D: Ja sam kako se je to vse skp začel? Kako si se sploh znajdu u 

tem? Nek se je mogl začet 

A: Začel se je zarad ene ženske, biu sm jz z eno žensko i skup sva 

bla dve leti i to i pol sva šla narazen i to i pol folk je hotu z njo i ona 

ni hotla z nobenim sam to navada al kaj majo to običaj al kaj  in tko 

se je pol začel. A to ni bla še glavna pizdarija. Pol neki orožje so mi 

prodal ovo ono tretje in... pol se je kr začel... sam to se je zmer neki 

stopnjeval, ene pol leta smo mel pizdarije to pa uno pa un 

D: Ja kaj a... a si nebi mogu rečt zdej mam pa jz dost? 

A: Pa sej bom... to bom zdej če bom šou u legijo... Kaj sej sm str 21 

let 

D: Ja... 

A: Ja sej to... bolš da sm dol sm vsaj natreneran. Bol k pa tle evo... 

ob sedmih zjutri đoint i do večera 

D: A pol mislš da se ne boš vrnu? 

A: Ne ah... ne morm nikol rečt ne bom... k to... ne morš rečt ne 

bom se 
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D: Kaj pa polcija... recimo... reku si da si se prvič s policijo sreču u 

Smledniku 

A: Ja tm se je pol začel.... a drugič prvič sm se še prej, sm biu 

mlajši, tm ene deset let, enajst 

D: Kaj je blo pa takrt? 

A: Bli smo u gostilni... smo neki denarja pobral 

D: Pr desetih? 

A: Ja (smeh)... tm smo se pol... tm se je pol začel pa murja murja 

vsak dan 

D: Zakaj si pa ukradu takrt? 

A: Mah... sej veš... mlad je vsak 

D: Kr tko? 

A: Ja no (smeh)... tko za zajebancijo, smo si za pit uzel in šli vn. 

Tko se je začel, to tko u šol, četrt,i peti razred in pol se stopnuje. Če 

si že tuki pol se sam stopnjevat začne, če si u šoli , pol knjiga knjiga 

bi se mi to stopnjevalo, a tko se mi je tud ne  

D: Kako bi opisu tvoje srečanje s policijo? Al pa kako oni s tabo 

ravnajo, kakšen odnos majo?  

A: A zdej al prej? 

D: Od začetka do zdej 

A: Od začetka je un... k si mlad te mal prestrašjo pa to... sam ni to 

to al pol normalno... 

D: A ustrašu si se jih? 

A: Ma ne... al biu sm lačen, muka mi je bla k sm biu lačen i on 

začne tko pico nost... to ne bom nikol pozabu, to mi je bla edina 

muka, drugač sm biu pa not tri šter ure 

D: A to je blo takrt u Smledniku? 

A: Pol naprej pol pa katastrofa. Sj pol so mi nos zlomil, vojaška to 

D: A polcija? 

A: Ja. Isto neke pizdarije, bla je neka fešta, sm neki strelu, so me 

dobil, sm fuknu pištolo i ko so me dobil so rekl kje je pištola, se 

smejim, sm dobu  bomba i so mi nos zlomil i to je to. A zdej ... zdej 

vidš so me lovil za brezveze 
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