
UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANJA BEDNJIČKI 
 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 
SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZ UREJENE NESVOBODE V NEUREJENO 
SVOBODO – POSTPENALNA OBRAVNAVA V 

SLOVENIJI 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Špela Razpotnik                                                        Kandidatka: Sanja Bednjički 

 

 

 

Ljubljana, avgust, 2012 



 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALE 
 

 

 
»Ni naša naloga iz prestopnika napraviti angela, temveč odkriti in razvijati v njem dobro, ki je skrito v 

vsakem človeku« (Brinc, 1984, str. 76). 

 

 

Zahvaljujem se mentorici dr. Špeli Razpotnik, ki me je s svojimi nasveti in strokovnim znanjem 
usmerjala ter mi pomagala pri izvedbi diplomskega dela od začetka do konca. Hvala za spodbude in 
konstruktivne kritike. 

 
Zahvaljujem se tudi vsem intervjuvancem, vključenim v raziskavo, ki so mi omogočili nastanek 
diplomskega dela in Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, ki mi je omogočil 
intervjuvanje obsojencev. Hvala za zaupanje in sodelovanje. 
 
Ne nazadnje hvala moji družini, Roku in prijateljem, ki so me spodbujali in podpirali tako skozi leta 
študija, kot pri nastajanju diplomskega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POVZETEK 
 
Raziskovanje postpenalne obravnave je v slovenskem prostoru v sodobnem času spregledano. Gre 
za obravnavo, ki se nudi obsojencu med prestajanjem kazni in po prestani kazni, nudenje pomoči pa 
bi se moralo začeti že s sprejemom obsojenca v zavod za prestajanje kazni zapora. Postpenalna 
pomoč obsega zlasti pomoč pri začasni nastanitvi in prehrani, zagotovitev potrebnega zdravljenja, 
ureditev novega okolja, pomoč pri urejanju družinskih razmer, pomoč pri iskanju primerne 
zaposlitve, pomoč pri strokovnem usposabljanju in materialno pomoč za najnujnejše potrebe. 
Priprava na odpust in pomoč po prestani kazni imata velik pomen v procesu obsojenčeve 
resocializacije. Ob odpustu se namreč obsojenec sooča s posledicami, ki jih pusti zavod za 
prestajanje kazni zapora. Negativne posledice zaporne kazni imajo na posameznika dolgoročni 
učinek in mu v marsičem otežujejo ponovno vključevanje tako v ožje, kot v širše socialno okolje. 
Stigma tako ostaja za vedno. 
 
Glavni namen kvalitativne raziskave diplomskega dela je spoznati, kako in v kolikšni meri se pri 
nas izvaja postpenalna obravnava med samim prestajanjem kazni zapora in po odpustu, torej, kako 
se v praksi izvajajo zakonska določila. 
 

Rezultati raziskave nas opozarjajo na neuspešnost postpenalne obravnave. Dejstvo, da postpenalna 
obravnava pri nas ni na zavidljivi ravni, je gotovo tudi odraz splošne družbene krize, torej tudi na 
ekonomskem, vzgojno izobraževalnem, stanovanjskem področju in področju zaposlovanja. Socialna 
kriza je danes vsesplošna in ni samo problem obsojencev. 
 
 
 
Ključne besede: postpenalna obravnava, zaporna kazen, obsojenci, nekdanji obsojenci, 

resocializacija, priprava na življenje na prostosti, družba, povratništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 

The research of post-penal treatment in Slovenian area is nowadays commonly ignored. It is a 
treatment that is offered to an offender during and after an imprisonment. Aiding an offender should 
start at the beginning of a prison sentence. Post-penal treatment includes in particular an assistance 
for temporary accommodation and food, ensures the necessary health treatment, the arrangements 
of the new environment, an assistance in arranging the family situation, an assistance in finding 
suitable employment, an assistance in training and material assistance for the most urgent needs. 
Preparations for the release from jail and the assistance after the completed sentence have great 
importance in the process of offender’s resocialization. At the release, the offender has to face the 
consequences, which are causes of the institution. The negative consequences of imprisonment have 
long-term effect on an individual, and they strongly inhibit the reintegration in the narrower and in 
the wider social environment. Stigma remains forever.  
 
The main purpose of this qualitative research thesis is to find out how and to what extent Slovenia 
carries out post-penal treatment during the imprisonment and after the dismissal, so how statutory 
provisions are carried out in practice. 
 
The result of the research points to the failure of the post-penal treatment. The fact that the post-
penal treatment in Slovenia is not on enviable level, is certainly a reflection of general social crisis 
in the country, therefore also of economic policy, education and training, housing policy and 
employment policy area. The social crisis is now present overall and it is not just a problem of the 
sentenced individuals. 
 
 
 
Key words: post-penal treatment, prison sentence, offenders, ex-offenders, resocialization, 
preparation for life outside the prison, society, recidivism 
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UVOD 
 

»Bistvo resocializacijskih in postpenalnih prizadevanj je v tem, da obsojenca obravnavamo kot človeka, ki je 

v določenem trenutku zašel v težave in so bile prav te njegove težave, tako stvarne kot osebne, eden od 

razlogov njegove kriminalitete ali so se pojavile ali celo povečale z njegovim odhodom na prestajanje 

zaporne kazni« (Stegu, 2006, str. 7). 

 
Spodbuda, da sem se lotila podrobnejšega raziskovanja postpenalne obravnave, je bila srečevanje s 
totalnimi institucijami in spoznavanje sistema delovanja teh institucij ter same življenjske zgodbe 
obsojencev in nekdanjih obsojencev, ki po navadi niso slišane. 
Praviloma bi moral biti obsojenec s prestajanja kazni zapora odpuščen z že rešenimi osnovnimi 
problemi, kot so zaposlitev, namestitev, materialna in zdravstvena pomoč, urejeni odnosi z družino 
in podobno (Meglič in Planinšič, 2000). Opažam pa, da velikokrat ni tako, zato to temo v 
diplomskem delu podrobneje raziskujem. 
 
Obsojenci potrebujejo pomoč že ob nastopu kazni, zlasti pa jo potrebujejo ob odpustu, saj sam 
odpust ne zagotavlja uspešne vrnitve v družbo. Ponovna vrnitev na prostost je za obsojence težek 
korak, saj ne vedo kam in kako. Soočajo se s problemi, kot so iskanje zaposlitve, urejanje 
stanovanjske problematike, vzpostavljanje stikov z družino in prijatelji, vključitev v okolico in 
podobno. Če ob reševanju teh problemov nimajo podpore, se je najlažje vrniti na stara pota, prav v 
tem pa vidim pomembnost postpenalne obravnave. V mislih nimam samo nudenja materialne 
pomoči, ampak celotno obravnavo, ki zajema moralno pomoč, vodstvo in aktivno pripravljanje na 
uspešno vključitev v življenje na prostosti. S to pomočjo se stigma obsojenca ne odpravi, se pa 
olajša prehod iz zavoda za prestajanje kazni zapora1 v vsakdanje življenje. 
 
V zadnjem času so problemi glede urejene nastanitve in zaposlitve zaradi gospodarske, socialne in 
splošne družbene krize vse težje rešljivi že med splošno, zlasti mlajšo populacijo, kaj šele med 
zaporniško. Zato je težko pričakovati, da bi mogli biti obsojenci glede reševanja teh problemov v 
privilegiranem položaju. Probleme, ki za obsojence stvarno obstajajo, je potrebno učinkovito 
reševati, primerno duhu časa in prostora, v katerem živimo. 
 
Strinjam se, da morajo tisti, ki so pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, prestati svojo kazen. 
Prav tako pa zagovarjam stališče, da je država dolžna vsaki zaprti osebi omogočiti varno prestajanje 
kazni in nudenje pomoči pri pripravi na življenje na prostosti. Poleg tega pa bi se nekdanjim 

obsojencem po odpustu moralo zagotoviti možnost enakopravnega vključevanja v družbeno 
sredino. Nekdanji obsojenci so namreč pogosto socialno izključeni, poleg tega pa nimajo toliko 

priložnosti in možnosti, ki so sicer na voljo ostalim. 
 

                                                           
1
 V nadaljevanju zavod. 
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Doslej je bilo v svetu napisanih že veliko razprav o postpenalni obravnavi. Manj pa je raziskav na 
tem področju. Tako razprave kot raziskave so zelo stare, saj se je postpenalna obravnava 
raziskovala predvsem pred dvajset ali več leti. Zato v diplomskem delu vključujem nekoliko 
starejše vire. 
 
V teoretičnem delu diplomskega dela definiram deviantnost in opredelim namene kazni zapora. 
Eden od namenov kazni zapora je resocializacija, kateri namenim nekoliko več besed. V povezavi s 
tem terminom razložim tudi tretman, socioterapijo, rehabilitacijo in reintegracijo. Opredeliti skušam 
koncept postpenalne obravnave, ki se začne ob prestajanju kazni zapora. Predstavim kratek 
kronološki pregled razvoja postpenalne obravnave na slovenskih tleh. Predstavim tudi izvajalce in 
nosilce postpenalne obravnave ter kako le-ti med seboj sodelujejo. Definiram faze in metode 
postpenalne obravnave. Predstavim, kakšno je sodelovanje obsojencev v pripravah na odpust, saj se 
mi zdi to bistven dejavnik za uspešno postpenalno obravnavo, in kako sama priprava poteka. 
Podrobneje opišem potrebe obsojencev po prestani kazni. Razložim, kakšno je življenje obsojencev 
po prestani kazni. Predstavim še, kakšna je učinkovitost izvajanja postpenalne obravnave in s 
katerimi težavami se srečujemo pri izvajanju le-te. Pozornost namenim tudi pojavu povratništva, 
katerega vzrok vidim med drugim tudi v pomanjkljivem izvajanju postpenalne obravnave. Nazadnje 
pa se osredotočim še na družbo, javno mnenje in politiko, ki so še vedno represivno usmerjeni. 
 
V empiričnem delu diplomskega dela želim s kvalitativno raziskavo spoznati, kako in v kolikšni 
meri se pri nas izvaja postpenalna obravnava med samim prestajanjem kazni zapora in po odpustu, 
torej, kako se v praksi izvajajo zakonska določila. 
 
Danner (v Skalar, 1975, str. 282) pravi: »Prestopnik je kot človek vreden pomoči, četudi je manj kot 
drugi odgovoren za svoja dejanja. Uporaba kazni v smislu maščevanja je nesmiselna. Upravičena je 

le pomoč, ta pa naj bo usmerjena na sedanje stanje, ki pa ima vzroke in povode v preteklosti«. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 
 

1. DEVIANTNOST 
 

»Ker ne moremo preprečiti kriminalitete, je treba z njo živeti, kakor najbolje znamo. Strokovnjaki ne morejo 

ljudem preprečiti, da ne bi bili storilci ali žrtve kriminalitete« (Brinc, 1993, str. 220). 

 
Pri našem ravnanju, vedenju, delovanju nas vežejo določena pravila, ki nastajajo v vsakdanjem 
življenju zaradi sožitja z drugimi ljudmi, torej zaradi boljšega funkcioniranja same družbe. Ljudje 
se podrejamo tem pravilom, ki so zapovedi in prepovedi ter so lahko običajna, moralna, socialna ali 
pravna pravila oziroma norme. Velik del zapovedi in prepovedi za vedenje ljudi predpisuje država 
kot nosilka oblasti zaradi uresničevanja svoje politike oziroma za dosego družbenih ciljev (Bavcon, 
Šelih, Korošec, Ambrož in Filipčič, 2009). Družbene norme nastajajo, kot že samo ime pove, v 
družbi. Opažam, da družba sama določi, katero vedenje je dobro in katero slabo, katero vedenje se 
bo hvalilo in katero sankcioniralo. Vsaka družba oziroma kultura ima različne norme, tako se zgodi, 
da v eni kulturi neko ravnanje cenijo, v drugi kulturo pa to isto ravnanje strogo prezirajo.  
 
Bavcon in drugi (2009) pravijo, da določen del družbe, družbena skupina, ali pa družba v celoti, 
nekatera ravnanja štejejo za drugačna, torej za nenormalna oziroma neobičajna, škodljiva, 
nemoralna, asocialna, za družbo nevarna – to so deviantna ali odklonska ravnanja. Ravnanja so torej 
po oceni določenega dela družbe ali družbe kot celote označena kot negativna ali pozitivna. Nosilce 
pozitivnih ravnanj cenimo, spoštujemo, hvalimo in nagrajujemo. Ravnanja, ki imajo v družbi 
negativen predznak, pa nosilcem povzročijo preziranje, grajo in kaznovanje. 
 
Ravnanja ljudi, ki so označena kot deviantna, niso nujno takšna sama po sebi, ampak dobijo to 
označbo v konkretnem družbenem okolju (prav tam). Tudi Godina (1983 v Javornik, 1991) pravi, 
da je lahko neko obnašanje v eni družbi popolnoma normalno, v drugi družbi pa je proglašeno za 

nenormalno. Mi sami torej izbiramo, koga v družbi bomo sankcionirali in koga ne. Opažam, da 
največkrat to počnemo tako, da stigmatiziramo tiste, ki nam predstavljajo nevarnost. Kot je znano, 

večina uveljavlja svoja pravila, da se ohrani, manjšina pa se ji mora podrediti, drugače bo označena 
za nenormalno.  
Godina (1983 v Javornik, 1991) pravi, da obstajata dva temeljna kriterija, po katerih se določa 
normalnost posameznika: 

• posameznikova sposobnost, da se obnaša v skladu z družbo, v kateri živi in 

• razširjenost neke vrste obnašanja v posamezni družbi, normalno je torej vedno večinsko 
obnašanje. 

 
Zato Jambrek (v Bavcon idr., 2009, str. 29) definira odklonsko dejanje kot »individualen upor, ki na 
videz pomeni spopad med posameznikom in družbo, v resnici pa je dostikrat le posledica nasprotja 
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med dvema skupinama in njunima normativnima redoma, od katerih si ena uspešno lasti status 
legitimnosti«. 
 
Kazniva dejanja niso nujno takšna sama po sebi, ampak jih, kot pravijo Bavcon in drugi (2009, str. 
30) »z ustavo določeni pristojni zakonodajni in drugi državni organi po posebnih kriterijih izberejo 
in kot takšne določijo v ustreznih pravnih predpisih«.  
 
Skalar (1975) meni, da kriminalnost omogočajo družbeni, biološki in psihološki dejavniki v 
medsebojni interakciji. Prav tako se strinjata Downes in Rock (1990 v Brinc 2000, str. 230), ki 
pravita, da za kriminaliteto ni posameznih vzrokov, temveč so vzroki med seboj funkcionalno 
povezani tako, »da en vzrok vpliva na drugega«. 
 
Javornik (1991) pravi, da je deviantnost neizogibna in nujno potrebna pri ohranjanju določenega 
družbenega sistema, saj se lahko normalnost v določeni družbi vzpostavi in ohranja le tako, da 
družba na določen način izključi tisto, kar je drugačno in kar zaradi tega postane deviantno. Žižek 
(1980 v Javornik, 1991) pa pravi, da so deviantni pojavi integrirajoči del sistema, saj bi le-ta brez 
njih razpadel. Tudi Brinc (1991c) se strinja, da je kriminaliteta (nujni) spremljevalec vsake družbe 
in da igra v družbenem življenju pomembno vlogo, zato ni samo pojav, ki bi ga morali neusmiljeno 
zatirati. 
 
S tem poglavjem želim pokazati, da področja deviantnih pojavov ne moremo obravnavati kot iz 
družbe izločeno področje (na robu družbe), kot se to pogosto interpretira, temveč kot sestavni del 
družbenega sistema. Glede na to, da sami določamo ravnanja in s tem tudi ljudi, ki jih bomo 
kaznovali in jim s tem tako ali drugače povzročili bolečine ter jih prikrajšali za njihove pravice, 
menim, da je naša dolžnost tem ljudem nuditi pomoč in podporo, da bodo v prihodnosti lahko 
skladno živeli z družbo.  
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2. NAMEN KAZNI ZAPORA 
 

»Od zaporne kazni se pričakuje preveč, in sicer, da bo prispevala k zmanjšanju kriminalitete« (Brinc, 2000, 

str. 229). 

 
Kriminaliteta je nevarna za posameznika, družbo ali državo. Že najstarejši pisani zgodovinski viri 
pričajo o obrambi družbe pred takšnimi dejanji in odzivanju nanje. V praskupnosti so tistega 
posameznika, ki je kršil pomembna pravila za obstoj in sožitje plemena, izgnali. Takšne skupinske, 
družbene reakcije, zoper dejanja, ki so ogrožala temeljne pogoje za obstoj človeka in družbe, se z 
razcepom družbe na razrede in z nastankom države oblikujejo kot kazen. Država kaznuje storilca 
kaznivega dejanja in s tem v resnici varuje predvsem koristi razreda, ki ima družbeno moč (Bavcon 
idr., 2009). »Kazen naj napravi storilca neškodljivega z njegovo trajno ali začasno odstranitvijo iz 
družbe, obenem pa naj bo tudi izraz moralne obsodbe storjenega kaznivega dejanja« (prav tam, str. 
34). Poleg tega pa je treba storilca in dejanje vsem ljudem prikazati kot nizkotna, zlasti tistim, ki so 
možni storilci kaznivih dejanj (prav tam). 
 
Kazen zapora sodi med prostostne kazni in je poleg smrtne in telesne kazni ena najstarejših oblik 
kazni, ki se je začela v večjem obsegu uporabljati v 19. stoletju. Takrat je nadomestila zlasti telesno 
in smrtno kazen, saj je pomenila v zgodovinski perspektivi obliko bolj humane sankcije. Kazni 
zapora se razlikujejo glede na dolžino prestajanja kazni, pri izvrševanju pa tudi po načinu izvršitve, 
saj je režim prestajanja zaporne kazni za lažje vrste kaznivih dejanj milejši (Bavcon idr., 2009). 
 
Kljub vztrajnim kritikam zavod za prestajanje kazni zapora kot institucija obstaja že 200 let. Za 
njim se namreč skriva politična uspešnost, saj je zavod koristen za oblast, ker omogoča politični 
nadzor nad podrejenimi razredi (Foucault, 1984 v Kanduč, 1993). 
Zaporna kazen je le možnost, da se obsojenec lahko poboljša, če pa bo ta možnost uresničena, je 
odvisno tako od obsojenca kot od zavoda in celotnega ozračja v zavodu ter od odnosov med 
obsojenci in delavci (Brinc, 1984). 
 
Bavcon in drugi (2009) pravijo, da je šele 20. stoletje prineslo prve poskuse preprečevanja 
kriminalitete na nerepresivne načine. Tudi Brinc (1991a) pravi, da je v prvih desetletjih 20. stoletja 
in zlasti po drugi svetovni vojni dozorelo spoznanje, da s samim kaznovanjem poboljšanja storilca 
kaznivega dejanja ni mogoče doseči. 
Nekoč poglavitni nameni kazni kot so nasilje, osamitev, povzročanje trpljenja, se umikajo novim 
ciljem, in sicer ideji o poboljševanju in pozneje o socializaciji in resocializaciji storilcev kaznivih 
dejanj. Kazen odvzema prostosti začnejo dopolnjevati z novimi sankcijami, posebnimi ukrepi, tako 
imenovani varnostni ukrepi, kasneje pa jo začnejo nadomeščati pogojna obsodba, razne oblike 
opominov, nalaganje različnih obveznosti obsojencu, ki sicer ostane na prostosti in podobno 
(Bavcon idr., 2009).  
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Namen kazni zapora je, široko rečeno, prestopnika odvrniti od nadaljnjega prestopništva. Avtorica 
meni, da se velikokrat doseže ravno nasprotno (Klančar, 1993). Ožje rečeno pa je namen 
izvrševanja kazni zapora resocializacija in pa predvsem varstvo družbe (Brinc, 1990a). 
Brinc (2000) navede namene kazni in kaznovanja, ki so: specialna in generalna prevencija, 
retribucija (povračilo), zastraševanje storilca in drugih, varstvo družbe (onesposobitev, 
nevtralizacija), rehabilitacija obsojencev in povračilo škode žrtvi kaznivega dejanja (restitucija). 
Teorije specialne prevencije vidijo glavni namen v vplivanju na storilca kaznivega dejanja, da 
kaznivih dejanj ne bi več ponavljal. K temu cilju je mogoče po več poteh: z zastraševanjem, z 
onemogočanjem in z usposobitvijo za življenje v družbi brez izvrševanja kaznivih dejanj, 
resocializacijo oziroma reintegracijo. Danes je močno v ospredju ideja resocializacije storilca kot 
najhumanejša izmed naštetih možnosti. Teorije generalne prevencije pa namen kazni vidijo v 
vplivanju na vse ljudi, da ti ne bi izvajali kaznivih dejanj (Ambrož, 2008). 
Retribucija (povračilo, trpljenje, maščevanje) je najstarejši namen kaznovanja. Kazen mora biti po 
retribuciji sorazmerna teži kaznivega dejanja (Brinc, 2000).  
Zastraševalni namen kaznovanja povzroča v kaznovanju in uporabi zaporne kazni največ težav. Le-
ta lahko učinkuje samo pri naklepnih kaznivih dejanjih, saj lahko človek le pred njimi razmišlja o 
posledicah dejanja. Poleg tega pa so sredstva za zastraševanje obsojencev omejena zaradi varstva 

človekovih pravic (prav tam).  
Z onesposobitvijo (izolacijo, nevtralizacijo) obsojenca z (dolgo) zaporno kaznijo se doseže začasno 
varstvo družbe. Gre za idilično predstavo o varstvu družbe pred kriminaliteto, saj daljše kazni in več 
zaprtih ljudi ne pomeni zmanjšanja kriminalitete. Onesposobitveno vlogo zavodi dokaj dobro 
opravljajo, saj je malo begov. Preprečevanje begov pa je tudi najdražji del zavoda, saj se 90 % 
sredstev namenja varstvu obsojencev in le 10 % rehabilitaciji (prav tam). 
Rehabilitacija s prisilno (pre)vzgojo obsojencev se je uveljavila v začetku 20. stoletja, ljudem pa je 
dala vero, da bodo obsojenci po prestani kazni postali dobri. Kljub rehabilitacijski usmeritvi je še 
vedno prevladala kaznovalna praksa, tako je bila organizacija zavoda v nasprotju s cilji 

rehabilitacije (prav tam; Brinc, 2005).  
 
Zavod tako naj ne bi predstavljal le možnosti umika iz družbe, temveč bi moral obsojencu 
omogočiti čim več mehanizmov, ki bi mu po prestani kazni onemogočili ponovitev kaznivega 
dejanja. Ti mehanizmi pa vključujejo ustrezne (učinkovite) vedenjske in socialne vzorce, delovne 
navade in delovne spretnosti, ki bodo posamezniku omogočile kar najhitrejšo uspešno vključitev v 
družbo (Zagorc, 2004a). 
 
Godina – Vuk (1986 v Javornik, 1991) pa pravi, da je funkcija institucij, ki obravnavajo deviantne 

posameznike, kanalizacija individualne drugačnosti. Vsaka družba mora namreč, če želi ohraniti 
lastno stabilnost, omogočiti nadzirano kanalizacijo te drugačnosti. 

 
Kljub humanosti v ravnanju z obsojenci je zavod še vedno nenaravno okolje za človeka, ker ga 
preveč omejuje na področjih, ki so pomembna za razvoj in ohranitev človekove osebnosti, 
dostojanstva ter telesnega in duševnega zdravja. Zato zavod ustvarja številne probleme za obsojenca 
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v trenutku odpusta. Zaporska dejavnost in kazen zapora imata tako vrsto negativnih posledic: 
psiholoških, fizičnih, socialnih in zato ustvarjata moralne, čustvene in socialne invalide (Klančar, 
1993). 
 
Doslej nobeni družbi ni uspelo zmanjšati kriminalitete, saj v večini držav le-ta narašča. Ker družba 
še ne pozna boljšega sredstva, bodo zavodi še dolgo nenadomestljivi vsaj za majhen del storilcev 
najtežjih kaznivih dejanj (Brinc, 2005). 
 
 »Od zaporne kazni se pričakuje preveč, in sicer, da bo prispevala k zmanjšanju kriminalitete. Če 
nastopi v Sloveniji kazen zapora največ 2 % storilcev kaznivih dejanj, tudi, če bi zapor vse zastrašil 
ali poboljšal, da ne bi bili povratniki, to ne bi pomembneje vplivalo na obseg kriminalitete« (Brinc, 
2000, str. 229). Zato tudi cilj rehabilitacije ni več zmanjšanje kriminalitete, saj tega namena ne 
dosega niti kaznovalna niti nadzorovalna ter povračilna strategija boja s kriminaliteto (prav tam). 
Sama menim, da ima družba prevelika pričakovanja v zvezi s poboljševalno vlogo zavoda. Večina 
ljudi misli, da je zavod servis, kamor daš pokvarjenega človeka, čez nekaj časa pa pride ta človek 
ven popravljen in funkcionalen. Kot da bi bil stroj … Premalo se zavedamo, da so tudi storilci 
kaznivih dejanj ljudje in da je z njimi treba ravnati človeško. Večina jih je imela v življenju težke 
izkušnje in ni prav, da se v zavodu zgodba nadaljuje. 
 
S specialno preventivno funkcijo kazni najpogosteje povezujemo izraze vzgoja, prevzgoja, 
usposabljanje in resocializacija. V literaturi pa se pogosto pojavljajo še izrazi tretman, socioterapija, 
rehabilitacija in reintegracija. Vsi ti termini se uporabljajo za oznako istega pojma, čeprav niso 
sinonimi. Pri vseh je izražena težnja po spremembi prestopnikovega vedenja. Namen je namreč, da 
se obsojenec usposobi, da bo po odpustu iz zavoda živel in deloval v skladu z zakoni in določenimi 
družbenimi normami (Gartner, 1991 v Klančar, 1993). 

2.1 Resocializacija 
 
»Resocializacija pomeni vračanje bivšega obsojenca v družbeno življenje, usposobljenega za 
delovanje, kar vključuje normalno in uspešno opravljanje družbenih obveznosti. Gre za proces 
sprejemanja družbenih norm in vrednot skupnosti, ki se začne že znotraj institucije tekom tretmana. 
Od resocializacije se pričakuje, da trajno ukine odklonsko vedenje osebnosti in jih tako usposobi za 
integracijo v družbeno življenje, za spoštovanje družbenih vrednot, da na tej osnovi ponovno 
postanejo koristni člani skupnosti« (Milutinović, 1988 v Vrabec, 2008, str. 13). 
 

Lopez Ray (v Skalar, 1975, str. 283) pravi, da obsojenec ne sme biti predmet manipulacije, temveč 
mora sam sodelovati v procesu resocializacije. Le-ta pa ni »prilagajanje človeka danemu stanju, 
temveč le pomoč prizadetemu, da bo lahko razvil samostojnost, zrelost, kritičnost in ustvarjalnost«. 
 
Resocializacija kot sodobna vsebina specialne prevencije je eden od namenov kaznovanja. Vezana 
je na obsojenčevo privolitev oziroma na to, da je obsojeni upravičeno izrecno ne zavrača. Njen 
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posebni namen je omogočiti storilcu kaznivega dejanja, če seveda to sprejema, tiste oblike 
resocializacije, ki bi lahko prispevale k temu, da po prestani kazni ne bo ponavljal kaznivih dejanj. 
Z izvršitvijo kazni zapora skušamo namreč obsojenca pripraviti na življenje na prostosti tako, da bo 
živel in delal v skladu s pravnim redom in da ne bo kršil pravnih norm z izvrševanjem kaznivih 
dejanj. Uporabljajo se različni sodobni prevzgojni in drugi ukrepi, namen vseh pa je, da se 
obsojenec usposobi, da bo po odpustu lahko izpolnjeval dolžnosti, ki mu jih nalaga sožitje z 
drugimi in da se bo sposoben vesti v skladu z veljavnimi pravnimi normami (Bavcon idr., 2009). 
 
V času od približno dvajsetih do sedemdesetih let 20. stoletja so šteli izvršitev kazni in varnostnih 
ukrepov kot priložnost za aktiven postopek z obsojenci zaradi njihove resocializacije. Po tem času 
je prevladujoči resocializacijski model izvršitve kazenskih sankcij doživel kritiko, češ da ni bil 
uspešen, saj se je kriminaliteta kljub temu večala. Naj pa bi dopuščal tudi kršenje človekovih 
pravic. Po obdobju najhujših kritik pa so načelo in postopki resocializacije ponovno pridobili 
pomen – zdaj se uporabljajo, če obsojenec vanje privoli (prav tam). Tudi Petrovec (1991) pravi, da 
so ob koncu osemdesetih let nekateri jugoslovanski teoretiki resocializacijo odklanjali, še vseeno pa 
so ugotavljali, da bi bilo vsako zavračanje tretmanske politike nevarno za nadaljnji razvoj 
penologije.  
 
Brinc (1990a) pravi, da je resocializacija obsojencev eden od namenov izvrševanja kazni zapora, 
obenem pa pravi tudi, da se pogosto pojavlja stališče, da v zaprtem kazenskem zavodu le-ta ni 
mogoča. Meni, da zapiranje v stroge režime prej škoduje kot koristi prihodnji resocializaciji 
obsojenca. Tudi Dolenc (1984) pravi, da odpuščen obsojenec ni rehabilitiran, saj prestajanje kazni 
celo zmanjšuje njegove možnosti za učinkovito prilagajanje v družbi. Na prostosti veljajo namreč 
drugačna pravila kot v zavodu. 
Tudi sama menim, da nekdanji obsojenec samo zato, ker je prestajal kazen, po prihodu iz zavoda ne 
bo mogel bolje socialno funkcionirati, kakor je to zmogel prej. 

 
Vsak obsojenec je prej ali slej odpuščen na prostost in šele po odpustu se lahko pokaže, koliko je 
poboljšan, saj daje kazenski zavod premalo možnosti, da bi obsojenec lahko pokazal, kakšen v 
resnici je. Zato je ugibanje, kateri obsojenec je poboljšan, zelo tvegano (Brinc, 1984). 
 
N. Fenton (v Skalar, 1975) pa je rekel, da je dokončno zavarovanje družbe pred prestopniki možno 
doseči le na tri načine, in sicer s smrtno kaznijo, z dosmrtno ječo ali z resocializacijo. Ker je 
predčasno izpuščenih kar 95 % obsojencev, nam dejansko ostane edina mogoča in smotrna izbira 
resocializacija. 

2.2 Tretman 

 
Leta 2006 je Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij določal tretman kot: »vsako strokovno 
utemeljeno prizadevanje, da se zaprti osebi pomaga olajšati ali odstraniti telesne, duševne ali 
socialne težave« (10. člen ZIKS-UPB1). Skalar (1975, str. 279, 282) tretman razume kot: »sistem 
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postopkov oziroma metod, s katerimi bi bilo mogoče pri posamezniku preprečiti nadaljnjo 
protidružbeno oziroma disocialno vedenje« in kot »pomoč posamezniku v stiski«.  
 
Nov Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000, 52/2002 - ZDU-1, 
110/2002 - ZDT-B, 113/2005 - ZJU-B, 70/2006, 76/2008, 40/2009, 9/2011 - ZP-1G)2 tretmana ne 
določa več, saj ga nadomesti z osebnim načrtom.  
 
Izhodišče obravnavanja tretmanskega modela je sredi šestdesetih let, in sicer zaradi razcveta 
rehabilitacijske ideologije in prakse. Montrealski kongres je leta 1965 predstavil spekter metod, od 
najblažjih oblik svetovanja v okviru socialnega dela do psihokirurgije in vsemu temu dal ime 
tretman delinkventov (Petrovec, 1991). Petrovec (prav tam) pravi, da je znanost tretmanske posege 
opravičevala s koristjo, ki jo ima od tega obsojenec, čeprav je presojo koristi podajala stroka. Stroka 
je torej za obsojenca odločala, kaj je zanj najboljše.  
Raziskave pa so pokazale, da je uspeh tretmana za 5 % boljši kot uspehi v klasičnih kaznovalnih 
zavodih s klasičnim kaznovanim prijemom (Skalar, 1975). 
 
Pri definiranju tretmana je v kriminološki znanosti vladalo precej nejasnosti. Vrsta strokovnjakov je 
tretman enačila z nedopustnim poseganjem v človekovo osebnost, po drugi strani pa je ravno 
tretmansko obdobje odprlo vrata penološkim izumom. Drugi pa so tretman definirali kot vse tisto, 
kar se obsojencu dogaja med prestajanjem kazni (prav tam).  
 
Tretman, ki hoče veljati za uspešnega v spreminjanju osebnosti obsojenca, mora le-temu nuditi 
nekaj več kot mu je nudilo prejšnje življenje, predvsem na področju medosebnih odnosov. Razmere 
v kazenskih zavodih pa so večinoma take, da vzamejo še tisto malega, kar je imel pred prihodom v 
zapor (Skalar, 1975). 
 

Tretmanski ideologiji izvrševanja kazenskih sankcij se je v prvi polovici 20. stoletja očital 
predvsem neuspeh pri zmanjšanju kriminalnega povratništva. Tudi v Sloveniji se je očitalo 
marsikaj, tudi to, da so slovenski zavodi premalo strogi zaradi svoje tretmanske usmerjenosti. 
Nekateri očitki pa so ciljali tudi na zgrešenost in nekoristnost tretmana (prevzgoje, resocializacije) v 
zavodih. Ideja je bila, da bi resocializacijske smotre iz slovenske kazenske zakonodaje izločili, 
govorilo se je o zlomu tretmanske ideologije. Razvite države so bile kritične predvsem do 
resocializacijskega mita, ekstremnih ambicij zagovornikov resocializacijske usmerjenosti zavodov 
in izrazitega kliničnega resocializacijskega modela. Na splošno na tretmansko ideologijo ni bilo 
usmerjenih kritik (Mlinarič, 1991). 
Petrovec (1991) opiše razmere, kako je bil tretmanski model »pokopan«. Leta 1966 je bila v 
Združenih državah Amerike ustanovljena komisija, ki je imela nalogo ugotoviti možnosti 

rehabilitacije. Martinson, član te komisije, je zatrdil, da doslej noben tretmanski model ni pokazal 
uspešnosti. To je dokazoval zlasti s številom povratnikov in z naraščajočim obsegom kriminala na 
                                                           
2 V nadaljevanju ZIKS-1. 
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splošno. Javno mnenje je bilo tako opustitvi tretmana hitro naklonjeno. Želeli so, da bi le-tega 
nadomestila zastraševalna sestavina kazenskega prava. Martinson se je kasneje opravičil in 
popravil, da določeni programi le učinkujejo, a bilo je prepozno.   
 
Znano je, da totalitarno in represivno organizirani zavodi brez tretmana niso uspešni in ljudem 
škodijo. Sociološke raziskave totalnih penalnih zavodov so namreč pokazale ogromno negativnih 
vplivov teh zavodov na obsojence, zato se jih je prijel vzdevek »šola kriminala« (Mlinarič, 1991). 

2.3 Socioterapevtska usmeritev 
 
Temeljna oblika tretmanske usmeritve slovenskega izvrševanja zapora je socioterapevtska 
organiziranost zavodov, ki je bila leta 1981 verificirana s strani takratne skupščine Republike 
Slovenije (Meglič in Planinšič, 2000). 
 
Bistvo socioterapevtske orientacije je spreminjanje tradicionalnih medčloveških odnosov v penalni 
ustanovi, ustvarjanje, ki ob pomoči ustreznih terapevtskih metod omogoča uspešnejše emocionalno 
in socialno učenje, s tem pa tudi uspešnejšo resocializacijo (Mlinarič, 1983 v prav tam).  
 
Za socioterapevtske oblike dela je značilno »aktivno sodelovanje obsojenca samega, sodelovanje 
drugih obsojencev pri njegovi ali njihovi resocializaciji ter vključevanje ožjega in širšega 
obsojenčevega okolja v postopke tretmana« (Matjan, 1984, str. 148). Socioterapevtske oblike dela 
slonijo na spoznanjih in metodah psihoterapije in tudi zaposlitvene, delovne terapije. Že v 
psihiatričnih institucijah je uporabljanje takšnih načinov dela pokazalo določene zdravilne učinke, 
izkušnje avtorice pa kažejo, da socioterapevtsko organiziran zavod prispeva tudi k rehabilitaciji 
posameznikov (prav tam). 
 
Med leti 1967 in 1971 je potekal eksperiment v vzgojnem zavodu Logatec, znan kot Eksperiment v 
Logatcu, ki je bil predhodnik alternativne obravnave obsojenih oseb in eksperimenta v ženskem 
zavodu na Igu. Pomenil je začetek drugačnega obravnavanja delinkventov v Sloveniji. Nove poti so 
bile manj represivne pa tudi bolj smiselne, učinkovite na dolgi rok in predvsem bolj humane. 
Namen logaškega eksperimenta je bil dokazati, kar tudi so dokazali, da lahko gojence obravnavamo 
dosti bolj permisivno, ne da bi s tem ogrožali okolje, obenem pa bi izboljšali počutje gojencev in 
osebja. Kot terapevtski pristop so izbrali metodo permisivnosti, skupinskega svetovanja in vodenja 
(Vodopivec idr., 1974 v Petrovec, 1999). 
 

Rezultati logaškega eksperimenta so bili spodbudni, zato se je porodila ideja o uresničevanju 
podobnih tretmanskih načel v zavodski situaciji, torej pri odraslih osebah, obsojenih zaradi različnih 
kaznivih dejanj. V kazensko poboljševalnem zavodu za ženske na Igu pri Ljubljani je od leta 1975 
dalje tako potekal eksperiment podoben logaškemu, imenovan ižanski eksperiment. Proti koncu 
sedemdesetih let se je v Sloveniji tako prvič v zavodskem okolju začel uresničevati koncept 
drugačnega tretmana obsojenih oseb, ki je kasneje dobil naziv »socioterapevtska orientacija«. 
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Bistvena sprememba, ki se je nanašala na delo z obsojenimi osebami, je bila zamenjava klasične 
oziroma tradicionalne avtoritarne vloge z demokratično. Eksperiment je pokazal, da je 
socioterapevtska usmeritev posebna tretmanska oblika, ki deluje dvosmerno in prinaša spremembe 
v vedenjske oblike osebja in obsojenih. Zavod, ki je bil zaprtega tipa, je postal odprt za 90 % 
obsojenk, ki so hodile vsak petek domov in se vračale v nedeljo zvečer. Zlorab je bilo zanemarljivo 
malo. Počutje obsojenk in osebja se je močno izboljšalo, konfliktnih situacij je bilo vse manj, 
sčasoma pa v zavodu niso več izrekali disciplinskih kazni. Hišni red ni bil več pomemben predpis, 
saj ga je nadomestilo dogovarjanje o vseh skupnih zadevah. Tak način dela je prispeval k znižanju 
povratništva s 60 % na 20 %. V kasnejših letih pa so temu uspešnemu zgledu sledili še ostali 
slovenski zavodi za prestajanje kazni zapora, v katerih pa so bili uspehi različni. Pa vendar so se 
povsod pokazale določene izboljšave (Petrovec, 1999). 
 
Petrovec pravi, da je prednost Slovenije pred večino evropskih držav v konceptu socioterapevtske 
usmeritve, katere poglavitne ideje so naslednje: 

• »humanistična usmeritev pri razlagi človekove osebnosti in njegovega deviantnega vedenja, 

• socioterapevtska metoda dela z obsojenimi in 

• oblikovanje družbene mikrostrukture in režima v zavodih, ki naj vodi k socialnemu učenju, 
kvalitetnejši medčloveški komunikaciji in k usposabljanju za življenje na prostosti« (prav 
tam, str. 78). 

 
Po pregledu relevantne penološke literature se je pokazalo, da ni konceptov, ki bi imeli prednost 
pred socioterapevtskimi principi in metodami dela. Pa vendar je malo zavodov s to usmeritvijo. 
Utopično je pričakovati navdušenje nad temi načeli v takšnih časih, kot je danes tudi Slovenija. Za 
sprejetje takšnega načina dela je namreč potrebno intimno strinjanje z načeli, temu pa mora slediti 
še ugodna družbena klima. V sedanjem obdobju pa obojega malo (prav tam). 

2.4 Rehabilitacija 
 
Wormith in drugi (2007) rehabilitacijo opredelijo kot široko razvrstitev psiholoških programov in 
storitev, ki nekdanjim obsojencem pomagajo pri doseganju bolj zadovoljujočega in produktivnega 
življenjskega stila. 
Zebec Koren (1992a) definira pojem rehabilitacije kot vrnitev v obsojenčevo prejšnje stanje, torej 
stanje pred zločinom, ker pa le-to vodi v ponovitev kaznivega dejanja, bi bilo rehabilitacijo 
smiselno definirati kot nadomestitev stanja, kakršno je bilo pred zločinom, s kakim drugim stanjem. 
 
Rehabilitacija s pomočjo različnih sredstev, metod in postopkov spreminja obsojenčevo osebnost in 
okolje. Le-ta ni potrebna vsem obsojencem, drugi zanjo niso sposobni, tretjih pa ni mogoče 
spremeniti (Brinc, 2000). 
 
Rehabilitacija naj bi bila pot za vključevanje in prilagajanje – resocializacijo. Gre za pomoč 
»prestopniku«, da se prilagodi sistemu, torej družbi. Rehabilitacija naj bi predvsem pospeševala 
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spremembe v posamezniku, z namenom doseči njegovo družbeno in osebno najbolj zadovoljujoče 
življenje. Rehabilitacijo bi bilo treba razumeti kot družbeni proces, saj je tako kot s posameznikom 
potrebno delati tudi z družbo (Brejc, 1984).  
 
Rehabilitacija je od leta 1950 do 1960 predstavljala poglavitni cilj kaznovanja (Taxman, Young in 
Byrne, 2004). Brinc (2000) pravi, da je prevladovala več kot pol stoletja. Sredi šestdesetih let pa se 
je začel plaz kritik in prišlo je do zloma rehabilitativnega modela (Kanduč, 1993).  
Kljub vsem kritikam je rehabilitacija odigrala svojo pozitivno zgodovinsko vlogo, saj je »pospešila 
demokratizacijo zavodov in olajšala življenje obsojencem, pospešila je razvoj številnih znanosti in 
dala v 50-letni zgodovini delo in kruh tisočem strokovnih delavcev« (Brinc, 2000, str. 235). 
 
Po zlomu rehabilitativnega modela je imela kaznovalna politika več naklonjenosti, še vedno pa 
rehabilitacije niso dokončno opustili. Po letu 1990 je v Združenih državah Amerike znova zaživela, 
saj so raziskovalne metode pokazale, da rehabilitacijski programi zmanjšujejo povratništvo. Danes 
še vedno prevladuje kompromisna rešitev med rehabilitacijo in kaznovalno politiko (prav tam). 
 
Cilji rehabilitacije naj bi se danes dosegal z ustrezno organizacijo dela in življenja obsojencev glede 
na realne možnosti zavodov ob upoštevanju sposobnosti in pripravljenosti obsojencev za 
rehabilitacijo ter usposobljenosti penoloških delavcev za rehabilitacijski tretman (Brinc, 2005). 
 
V večini zavodov prevladujejo pravosodni policisti, saj so problemi varnosti zavodov in 
nadzorovanja obsojencev bolj pomembni od problemov prevzgoje in poboljševanja obsojencev. 
Rehabilitacija se le dodaja osnovni vlogi zavoda, to je varovanju obsojencev in preprečevanju 
begov. Če bi bil resnično osnovni namen izvrševanja kazni zapora rehabilitacija obsojencev, potem 
zavodi zagotovo ne bi bili takšni, kot so (Brinc, 1985). Tudi rezultati študije, ki je bila izvedena 
decembra 2005 v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, so pokazali, da so v zavodu bolj 

naklonjeni represiji in retribuciji kot restituciji in tretmanski naravnanosti (Meško, Frangež, Rep in 
Sečnik, 2006).  
 
Zebec Koren (1992b) pravi, da zavodi obsojencev ne rehabilitirajo. Prav tako meni Kanduč (1993), 
saj raziskave kažejo na to, da zavod ne poboljšuje, temveč je šola kriminala, ter da vpeljava 
rehabilitacije za posledico ni imela manjše stopnje povratništva. Tudi Flaker (1998 v Mujkanović, 
2008) pravi, da o rehabilitaciji v zavodu skorajda ne moremo govoriti.  
 
»Danes se zdi, da so tretmanski pristopi in rehabilitacijske usmeritve zgolj papirnate iluzije, ki 

polnijo strokovne revije in zaposlujejo misli »teoretičnih« penologov« (Meško in sodelavci, 2006 v 
Žist, 2009, str. 35). 
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Rehabilitacijo določa 82. in 83. člen Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008, 
39/2009, 55/2009 - Odl. US, 91/2011)3.  
Izhodišče za rehabilitacijo je stališče, da obsodba ne sme bremeniti obsojenca, ki se po izvršeni 
glavni kazni primerno vede. Za tistega obsojenca, ki živi v skladu s pravnimi obveznostmi, je treba, 
da se obsodba pozabi in da se obsojenec, ki je rehabilitiran, šteje za neobsojenega. Z rehabilitacijo 
se tako ustvari fikcija o neobsojenosti. Obsojencu, ki je prestal glavno kazen, se torej pod 
določenimi pogoji vrnejo vse pravice, ki bi jih imel, če ne bi bil obsojen. Odpravijo se posledice 
obsodbe, o katerih bom več govorila v poglavju Življenje obsojencev po prestani kazni4. Pravni 
sistemi uvajajo dve obliki takšne rehabilitacije, in sicer zakonsko in sodno rehabilitacijo (Bavcon 
idr., 2009). 

2.5 Reintegracija 
 
Reintegracija je dogodek in proces. V ožjem pomenu je dogodek, torej prehod iz zavoda na 
prostost, v širšem pomenu pa je proces, ki bi se moral začeti s prvim dnem nastopa zaporne kazni. 
Od tega dne dalje bi morala biti vsa dejanja in akcije usmerjene na priprave in uspešno življenje 
posameznika po odpustu (Maruna, Immarigeon in LeBel, 2004).  
 
Socialna in delovna reintegracija obsojencev je dolgotrajen proces. Zaradi spremenjenih zahtev in 
potreb trga delovne sile je ta proces močno oviran zaradi poklicne neustreznosti oseb po prestani 
kazni. Številne raziskave so namreč pokazale, da je izobrazbena raven obsojencev nizka, največkrat 
celo neustrezna. Posameznik tako nima potrebnih sredstev za preživljanje, poleg tega pa so 
nezadovoljene tudi potrebe po samopotrjevanju, uspešnem samouveljavljanju v svojem ožjem in 
širšem socialnem okolju, samopodoba pa je večinoma nizka in neustrezna. Neuspeh tako sledi 
neuspehu, splošno nezadovoljstvo s sabo in okoljem narašča, motivacija za iskanje izhoda iz dane 
situacije pa je vse šibkejša. Tudi meje med dovoljenim in nedovoljenim so vse bolj zabrisane in pot 
v kriminal je odprta. To se dogaja tako pri prvih storilcih kaznivih dejanj kot pri večkratnih 
(Zagorc, 2004a). Proti socialni izključenosti se je zato težko boriti. 
 
Tako v literaturi kot v upravi zavodov in zavodih samih je veliko pomislekov o pozitivnih učinkih 
socialne reintegracije, še posebej o delovni reintegraciji obsojencev. Nekateri menijo, da obsojenci 
v programih poklicne integracije ne sodelujejo iz notranje motivacije, temveč, ker so z vključitvijo 
v tovrstne programe nagrajeni za ustrezno vedenje. Takšno prepričanje izhaja iz izključujočih se 
vlog obsojencev in osebja zavoda, saj ne delijo skupnega cilja poklicnega vodenja: dobiti delo. Če 
pa je kazen razumna in njeno udejanjanje v zavodu humano, je možnost, da bo obsojenec svojo 

kazen sprejel, velika. To pa seveda povečuje možnosti za uspešno reintegracijo (prav tam).  
 

                                                           
3 V nadaljevanju KZ-1. 
4 Glej stran 55. 
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3. POSTPENALNA OBRAVNAVA 
 
»Cilj vsake postpenalne pomoči je priprava obsojenca na življenje na prostosti, da bo lahko živel v skladu s 

pravili in zakoni družbe ter v sožitju z njo« (Klančar, 1993, str. 12). 

 
V socialno penološki terminologiji se del obravnave, ki se nudi obsojencu med prestajanjem kazni 
in po prestani kazni, imenuje postpenalna pomoč oziroma postpenalna obravnava (Klančar, 1993). 
Pojem postpenalna pomoč se je nekoč tolmačil predvsem kot obravnava po odpustu oziroma v 
najboljšem primeru kot zaključno obdobje obsojenčevega bivanja v zavodu (Orel, 1980).  
 
»Postpenalna pomoč obsega zlasti pomoč pri začasni nastanitvi in prehrani, zagotovitev potrebnega 
zdravljenja, ureditev novega okolja, v katerem naj obsojenec živi, pomoč pri urejanju družinskih 
razmer, pomoč pri iskanju primerne zaposlitve, pomoč pri strokovnem usposabljanju in materialno 
pomoč za najnujnejše potrebe« (Bavcon idr., 2009, str. 444). 
 
Postpenalno obravnavo Altschuler in Armstrong vidita kot kontinuiran proces, ki se začenja s točko 
vstopa v institucijo, pripravi mladostnika5 in njegovo družino na vrnitev v skupnost in nudi nadzor 
in podporo pri reintegraciji (Altschuler in Armstrong, 1994 v Vrabec, 2008).  
 
Področje postpenalne obravnave zakonsko opredeljuje Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij6, 
smiselno pa se navezuje na vso zakonodajo, ki kroji socialno politiko v državi (socialno varstvo, 
zaposlovanje, stanovanjska zakonodaja, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje). 
 
Brinc (1989) glede vsebine postpenalne obravnave izpostavlja pomembna vprašanja: 

• Koliko pomoči potrebuje odpuščeni obsojenec? Avtor meni, da potrebna pomoč ni odvisna 
od dolžine prestane kazni, saj nekdanji obsojenec, ne glede na dolžino kazni, trpi zaradi 
ločitve od družine in družbene skupnosti ter ima stigmo nekdanjega obsojenca. Zato pravi, 
da se je najbolje držati pravila, da bo vsak odpuščeni obsojenec imel določene težave po 

odpustu in po tem pravilu delati (prav tam). 

• Komu pomagati: ali vsem nekdanjim obsojencem ali pa le nekaterim in kakšen naj bo 
kriterij za nudenje postpenalne pomoči? Avtorjevo načelo pravi, da čim večje je tveganje za 
povratek, tem več pomoči potrebuje obsojenec. Majhno tveganje za povratništvo je pri prvič 
obsojenih, največ pomoči pa potrebujejo obsojenci, ki so drugič obsojeni, saj je druga kazen 
v življenju človeka odločilnega pomena (prav tam). Dolenc (1984) pravi, da pomoč 
potrebujejo tako tisti s krajšimi kot tisti z daljšimi kaznimi, saj se oboji srečujejo s težavami 
v družini, pri delu, v okolju, družbi. Intenzivnost teh težav pa ni enaka, saj je pri daljši kazni 
značilna večja odtujenost okolju, zato pa je potreben tudi večji napor za ponovno vključitev 
v družbo.  

                                                           
5 Model sta razvila zgolj za populacijo mladoletnih prestopnikov. 
6 Natančneje 109., 110. in 111. člen. 
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• Kdaj se začne postpenalna pomoč? Brinc meni, da je treba s pripravami na postpenalno 
obravnavo začeti že ob nastopu kazni (Brinc, 1989). Orel (1984) se strinja, saj je praksa 
pokazala, da je za reševanje tovrstnih težav potreben določen čas in da je bilo načrtovanje 
tik pred odpustom brez pomena in mnogo prepozno. Po zakonu (ZIKS-1 111. člen) pa 
morajo pristojni organi najmanj tri mesece pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti 
program potrebnih ukrepov pomoči.  

• Kako dolgo naj traja postpenalna pomoč? Brinc pravi, naj traja tako dolgo, dokler se 
nekdanji obsojenec ne vključi v družbo. To je pogosto neuresničljivo v primeru, da se 
nekdanji obsojenec sploh ne vključi v družbo ali pa, če tudi pred nastopom kazni ni bil 
vključen vanjo (Brinc, 1989). 

• Kako ustvariti povezavo med obravnavanjem obsojenca v zavodu in obravnavanjem po 
odpustu? Brinc izpostavlja, da je pomembno usklajevanje ciljev dela z obsojencem v zavodu 
in njegova priprava na postpenalno pomoč (prav tam). Sama menim, da je pomembna 
konstantna povezanost zavoda z zunanjimi institucijami ter neka kontinuiranost v pomoči. 

• Kako obsojenca pripraviti, da začne sodelovati z izvajalci postpenalne pomoči? Pri tem je 
odločilno vprašanje ali mora sodelovati ali pa naj bo postpenalna pomoč prostovoljna 
odločitev obsojenca (prav tam). Brinc (1976 v Vrabec, 2008) je v svoji raziskavi zatrdil, da 
postpenalna pomoč ni obvezna in je obsojenec ni dolžan sprejeti. Od njega je odvisno ali bo 
pomoč sprejel ali ne. 

• Kako doseči soglasje obsojenca glede vrste in oblike postpenalne pomoči? Brinc meni, da je 
brez tega soglasja postpenalna pomoč neuspešna, zato bi bilo najbolje doseči skladnost med 
prizadevanji postpenalne pomoči in nameni, željami ter pričakovanji samega obsojenca. 
Ustrezno pomoč pa je možno nuditi samo, če vemo, zakaj je nekdo storil kaznivo dejanje, v 
kateri smeri se je spremenil med prestajanjem kazni in kaj mu lahko prepreči ponovitev 
kaznivega dejanja (Brinc, 1989). 

• Koliko nadzora nad obsojenci naj vsebuje postpenalna pomoč? Vprašanje je ali naj bo v tej 
dejavnosti več pomoči ali več nadzora in kako sploh dajati pomoč, ne da bi se hkrati izvajal 

nadzor. Odločilnega pomena je, kako sam obsojenec doživlja postpenalno pomoč in 
dejavnosti, ki so povezane z nudenjem pomoči. Vsako iskanje pomoči spravlja človeka v 

ranljiv položaj, odvisnost in ponižanje. Prejemanje pomoči znižuje človekovo 
samospoštovanje, zato je razumljivo, da se nekdanji obsojenci redko obračajo po pomoč. 
Njihova želja je, da se čim prej osamosvojijo in da niso trajno odvisni od socialne pomoči 
(prav tam). Nadzor prihaja tudi s strani družbe, saj ima le-ta nekdanjega obsojenca še 
posebej pod drobnogledom. Zelo je namreč usmerjena v nadzorovanje in spremljanje 
njegovega vedenja. Od teh ljudi se zahteva mnogo več kot so sposobni dati (Klančar, 1993). 

 
Pri postpenalni obravnavi bi se morali distancirati od tega, kar se je že zgodilo, za kar je bil 
obsojenec že kaznovan in od vzrokov za kaznivo dejanje ter se osredotočiti na to, kar je sposoben 
doseči v svojem življenju, gojiti njegove potencialne sposobnosti in njegovo napredovanje (Farrall, 
2004). S tem se delno strinjam, saj menim, da so pomembni tudi vzroki za kaznivo dejanje, saj je 
treba delati tudi na tem, ne samo s posameznikom. Velikokrat je za kazniva dejanja odgovorna tudi 
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družba in sama družina, zato menim, da se je treba osredotočiti tudi na ta dva dejavnika, če želimo 
nadaljnja kazniva dejanja preprečiti. Problem je ravno v tem, da se ta dva dejavnika pozabljata in da 
se velikokrat skuša popraviti, spremeniti samo posameznika. Se pa strinjam s tem, da se nekdanji 
obsojenec, ki je odslužil svojo kazen, ne sme več obravnavati v vlogi obsojenca. Zdi pa se mi, da je 
to le idealistična želja, saj je dejstvo, da kdor je bil enkrat obsojen, je za vedno obsojenec. 

3.1 Zgodovina postpenalne obravnave 
 
V zgodovini izvrševanja kazni so bile prisotne raznovrstne oblike nasilja, ki jih je država 
uporabljala za varovanje obstoječega pravnega reda in pravno zavarovanih vrednot. Kasneje je na 
mesto neposrednega nasilja v obliki smrtne kazni in telesnih kazni začelo stopati bolj posredno 
nasilje v obliki odvzema prostosti. Odvzem prostosti je bil najprej pridržalni ukrep, ki je omogočil 
izvršitev smrtne ali telesne kazni. Kasneje je odvzem prostosti postala samostojna kazen, ki pa se je 
pogosto združevala s prisilnim delom (Bavcon idr., 2009).  
V nadaljnjem razvoju se je izvrševanje najpomembnejše prostostne kazni čedalje bolj humaniziralo. 
Izboljševale so se nastanitvene in higienske razmere, prehrana, delo pa so razumeli predvsem kot 
prevzgojno sredstvo. Poleg tega so uvedli splošno izobraževanje in poklicno usposabljanje 
obsojencev. Vse to je počasi vodilo do spoznanja, da je preživeti čas obsojenca v zavodu mogoče 
uporabiti kot primerno priložnost za aktivno delo z njim za njegovo prevzgojo, če sam v to privoli. 
Pomembno vlogo pri vseh teh preobrazbah sta odigrala splošen družbeni razvoj in splošen dvig 
življenjske ravni, prav tako pa tudi razvoj demokratičnih procesov v družbi in povečevanje pomena 
človekovih, torej tudi obsojenčevih, pravic (Bavcon idr., 2009).  
 
Zametki postpenalne obravnave se prvič pojavijo v letu 1845, vendar do leta 1951 v zakonodaji ni 
posebej omenjenih določb o postpenalni obravnavi (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008). 
 
Že leta 1929 so se zavedali pomena zaposlitve nekdanjih obsojencev in nevarnosti za povratništvo, 
če ostanejo dalj časa brez sredstev za preživljanje. Prav tako pa so se zavedali nevarnosti nenadnega 

prehoda obsojenca iz zavoda na prostost. Zato je do treh let po odpustu iz zavoda trajal zaščitni 
nadzor kot postpenalni ukrep. Vedeli so namreč, da je po odpustu obsojenca iz zavoda potrebno še 

veliko napora do njegove ponovne vključitve v življenje na prostosti. Del nalog za skrb nekdanjega 
obsojenca je pripadalo zavodu, drugi del pa družbi, saj brez pomoči širše javnosti ni pravega učinka 
dela zavoda. Takratna postpenalna pomoč je zajemala obvezno delo obsojencev; brezplačno vožnjo 
domov po odpustu; delovanje dobrodelnih, zasebnih in verskih društev; razgovor z upravnikom 
zavoda pred odpustom; pomoč v hrani, obleki, obutvi, perilu, denarju in že omenjeni zaščitni 
nadzor (prav tam). 
  
Zakon o izvršitvi kazni, varnostnih ukrepov in vzgojno poboljševalnih ukrepov iz leta 1951 prvič 
normativno in posebej obravnava področje postpenalne pomoči. Novost postanejo odbori 
državljanov za pomoč odpuščenim obsojencem iz kazensko prevzgojnega zavoda. Njihova osnovna 
naloga je bila pomoč pri posredovanju zaposlitve nekdanjim obsojencem ali pri plačilu stroškov 
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zdravljenja ter pri zagotavljanju denarnih sredstev, obleke in prehrane, niso pa nudili moralne 
podpore in svetovanja. V tem obdobju so bili postavljeni temelji današnje postpenalne pomoči, ki je 
bila tedaj v rokah prostovoljnih delavcev (prav tam; Klančar, 1993). 
 
Leta 1955 je I. kongres OZN za preprečevanje kriminalitete in obravnavanje storilcev kaznivih 
dejanj sprejel Splošna minimalna pravila za obravnavanje obsojencev, ki določajo minimum 
pogojev, ki jih mora država spoštovati pri izvrševanju odvzema prostosti in minimum pravic, ki jih 
mora omogočiti obsojencu (Bavcon idr., 2009). Brinc (1991b) pravi, da Slovenija, kaj šele 
Jugoslavija, v tistem času ni upoštevala vseh določb, ki so bile sprejete leta 1955. Zavodi so mnoge 
pravice uresničevale le kot ugodnosti, ne pa kot temeljne pravice. Človekove pravice obsojencev v 
Jugoslaviji so se tako kršile, o teh kršitvah pa so razpravljali najvišji mednarodni organi.  
 
Jugoslovanski kazenski zakonik s spremembami in dopolnitvami kazenskega zakonika iz leta 1959 
se je uvrstil med najmodernejše na svetu, saj je vključeval nove rešitve. Veljalo je načelo, da se 
nekdanji obsojenci aktivno vključujejo v gospodarsko in družbeno življenje, povečano je bilo 
varstvo njihovih pravic ter razvoj strokovnih postopkov metod za resocializacijo nekdanjih 
obsojencev (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008). Tudi Bavcon (1984) pravi, da je bilo obdobje okoli leta 
1960 začetek »zlate dobe« Jugoslavije. Takrat je namreč priredil seminar o postpenalni pomoči in 
pravi, da je bila ta naloga brez prevelikih težav. Bili so optimistični, motivirani. Kazenski zakon iz 
leta 1959 je imel humane novosti, ustanovil se je Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti v 
Ljubljani, ustanovili so se podobni raziskovalni Inštituti v Sarajevu, Skopju, Zagrebu in Beogradu. 
Vse to je pomenilo začetek empiričnih raziskovanj na tem področju in to je bil izraz spoznanja, da 
so kriminaliteta in drugi deviantni pojavi produkti naše družbene resničnosti in njenih protislovij. 
Ustanavljali so centre za socialno delo7, psihološke in vzgojne posvetovalnice ter številne druge 
zavode in dejavnosti. 

 
Leta 1961 je bil izdan nov Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. Ena večjih sprememb na 
področju postpenalne pomoči je bila ta, da je skrb za postpenalno pomoč prešla na socialno službo. 
Prav tako pa je zakon natančneje določil namen in način izvajanja postpenalne pomoči. Določil je 
organe, zavode in organizacije, ki morajo pomagati nekdanjim obsojencem, to pa so v prvi vrsti 
kazensko poboljševalni zavodi. V njih imajo pomembno vlogo vzgojitelji, tehnični inštruktorji, 
zdravnik, psihiater, psiholog in drugo specializirano osebje. Kmalu pa postanejo pomembni tudi 
socialni delavci, ki so vez med kazensko poboljševalnimi zavodi in organizacijami na prostosti, saj 

pomagajo pri vključevanju v delo in življenje na prostosti. Zakon pa določa še posebno obliko 
pomoči – prehodne domove, in sicer za tiste odpuščene obsojence, ki se na prostosti niso mogli 
nastaniti in zaposliti. Takratna postpenalna pomoč je poleg naštetega zajemala delo obsojencev; 
denarno pomoč s strani zavoda ob odpustu; zagotovitev začasne nastanitve, hrane, potrebnega 

                                                           
7 V Sloveniji je bil prvi center za socialno delo ustanovljen leta 1961, do konca leta 1964 pa jih je delovalo 
že 15. 
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zdravljenja; pomoč pri iskanju zaposlitve in dovršitvi strokovnega usposabljanja in pomoč pri 
ureditvi družinskih zadev in preskrba okolja, v katerem naj živi (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008). 
 
Do pomembnejših vsebinskih novosti glede postpenalne pomoči pa je prišlo še v letu 1968, ko se 
prvič v zakonu pojavi naziv »socialni delavec«. Njihova naloga je bila obiskovanje obsojencev v 
zavodu, po odpustu pa naj bi jim pomagali pri vključevanju v delo in življenje na prostosti. Novost 
je bila tudi ta, da se je obsojence med prestajanjem kazni na delo lahko pošiljalo tudi v delovne 
organizacije zunaj zavoda (prav tam). 
 
Leta 1973 je bil sprejet nov Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je določil strokovni svet za 
skrb za postpenalno pomoč. Le-ta je bil ustanovljen s strani republiškega sekretarja za pravosodje in 
obče uprave. Pomoč po prestani kazni so morali nekdanjemu obsojencu nuditi organi, zavodi, 
organizacije, pa tudi občinski organi za socialno delo. Le-ti so nudili pomoč v obliki začasne 
nastanitve in hrane, potrebnega zdravljenja, iskanja novega okolja, v katerem bo živel, urejanja 
družinskih razmer, iskanja primerne zaposlitve, organiziranja dovršitve začetne strokovne 
usposobitve in v obliki denarja za najnujnejše potrebe. Zavod pa je z denarno pomočjo pomagal le 
prvi teden po odpustu. Ta zakon pa je določal tudi to, da se je moralo tri mesece pred odpustom 
obvestiti skrbstveni organ občine o postpenalnih potrebah obsojenca (prav tam; Klančar, 1993). 
 
Analiza uresničevanja pokazenske pomoči v SR Sloveniji iz leta 1977, ki jo je pripravil republiški 
sekretariat za pravosodje, upravo in proračun, je pokazala, da so v navedenem letu strokovne službe 
občinskih skupnosti socialnega skrbstva obravnavale le 7 % oseb, ki so bile odpuščene s prestajanja 
kazni oziroma le 19 % tistih, za katere so kazenski zavodi menili, da bi takšno pomoč nujno 
potrebovali. Ti podatki so bili povod, da je socialno skrbstvo v naslednjih letih problematiki 
pokazenske pomoči namenilo več pozornosti (Valenčič, 1983). 
 

Obdobje okoli leta 1978 je bilo obdobje iskanja novih metod, ki bi ljudem po prestani kazni 
olajšale vključitev v naravno življenjsko okolje. V tem času se je tako začel rojevati koncept 
pokazenske obravnave obsojenih ljudi z namenom, da bi tem osebam dajali večje možnosti za 
uspešno socializacijo (Orel, 1988).  
  
Leta 1979 je bil sprejet nov Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in Pravilnik o izvrševanju kazni 
zapora, ki sta prinesla kvalitativne spremembe v razvoju postpenalnih programov. Postpenalna 

pomoč je tako po vsebini prerasla v postpenalno obravnavo obsojenih oseb. Nekdanji obsojenci so 
tokrat prvič dobili možnost postavitve svetovalca (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008).  
 
Ker so se Splošna minimalna pravila za obravnavanje obsojencev iz leta 1955 močno kršila, je bilo 

nujno sprejeti naslednji akt. Bavcon in drugi (2009) navajajo, da je leta 1987 ministrski odbor Sveta 
Evrope sprejel Evropska zaporska pravila. Njihovo temeljno pravilo zahteva, da je treba pri 
izvrševanju kazni odvzema prostosti zagotoviti spoštovanje človeškega dostojanstva obsojenca. 
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Zakon o socialnem varstvu, ki je bil sprejet leta 1992, je odpuščene obsojence izenačil z ostalimi 
občani. Tako jih ne označuje več kot neko posebno skupino ljudi, ampak jim da možnost, da se 
izenačijo z ostalimi ljudmi. Da jim možnost, da po končanem obdobju, preživetem v zavodu, niso 
obravnavni kot nekdanji obsojenci (Metljak, 2005). 
 
Slovenija je leta 1993 s svojo obravnavo obsojenih oseb zavzela mesto prav na vrhu evropskih 
držav. Večina teh držav ni poznala takšnega tretmana v zavodu, kot smo ga imeli mi. Posebni 
vrednostni sistem in takšno usmeritev so drugi slovenski penologiji zavidali. Število obsojenih je 
desetletja upadalo in po tem kriteriju smo bili med najbolj civilizirani v Evropi. Danes, v času 
»revolucionarne demokracije« in zgodnje faze liberalnega kapitalizma s primesi delavskega 
izkoriščanja lahko upamo na najboljše. Obstaja drobno upanje, saj vemo, da smo v preteklem 
obdobju ustvarili in dovolj dolgo uresničevali penološki projekt, na katerega so z zavidanjem 
gledale vse zahodno razvite demokracije (Petrovec, 1999).  
 
Leta 1994 je izšel nov kazenski zakon, prvi v samostojni Republiki Sloveniji (Brinc, 1976 v 
Vrabec, 2008).  

3.2 Izvajalci in nosilci postpenalne obravnave 
 
Postpenalno pomoč zagotavljajo zavodi, službe zdravstvenega varstva in strokovne službe 
socialnega varstva v občini, na območju katere bo obsojenec prebival (Bavcon idr., 2009).  
 
99. člen ZIKS-1 določa: »(1) Zavodi obsojencu med prestajanjem kazni nudijo pomoč, vodenje in 
urejanje pri načrtovanju socialnega vključevanja po odpustu. (6) Načrtovanje socialnega 
vključevanja zaprtih oseb vodijo strokovni delavci zavoda, ki delujejo v strokovnem timu in so pri 
svojem delu dolžni uporabljati sodobne metode dela in spoznanja posameznih strok«. 
 
100. člen ZIKS-1 pa določa še, da »pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti in programov socialnega 
vključevanja sodelujejo tudi pristojni centri za socialno delo8, zavodi za zaposlovanje, organi in 
organizacije, ki zagotavljajo nastanitvene možnosti, ter javni zavodi s področja zdravstva in 
izobraževanja, razen, če obsojenec to odkloni. Pomoč obsojencu lahko organizirajo tudi društva, 
dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in druge organizacije civilne družbe«. 
 
Največ pomoči od dobrodelnih organizacij nudita Rdeči križ in Karitas. Strokovnim delavcem pri 
izvajanju njihovih nalog pa pomagajo laični in prostovoljni delavci (Vrabec, 2008). Brinc (1989) pa 

poudarja, da smo ena redkih držav na svetu, ki nima posebnih državnih in prostovoljnih organizacij 
za pomoč odpuščenim obsojencem. Uradna socialna služba sama in brez opore v širšem okolju 
namreč ne more zadovoljiti vseh potreb na tem področju. 
 

                                                           
8 V nadaljevanju center. 
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108. člen Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 102/2000, 127/2006, 112/2007, 
62/2008, 76/2008, 19/2009, 86/2009)9 določa: »Zavod omogoča strokovnim delavcem centra za 
socialno delo neposreden stik z obsojenci v času izvajanja osebnega načrta oziroma, ko urejajo, kar 
je potrebno za njihovo vključitev v normalno življenje na prostosti«. 
 
Dolenc (1984) pravi, da so strokovni nosilci in koordinatorji nalog v vseh fazah postpenalne 
obravnave v občinah centri. Meni tudi, da družbena skrb za obsojence in njihove družine ni enako 
porazdeljena med vse nosilce socialne politike v občinah, saj je največje breme na zavodih in 
pristojnih centrih. Ti pa se pri konkretnem delu z obsojenci spopadajo z vrsto težav, ki jih sami brez 
pomoči širše družbe ne morejo rešiti (na primer zaposlovanje, iskanje stanovanja, vključitev v širše 
okolje in podobno). Večina centrov tako nudi postpenalno pomoč med prestajanjem zaporne kazni 
in po prestani zaporni kazni. Sodišče ali zavod obvesti center, da bo oziroma je oseba nastopila 
kazen, center pa mora narediti socialno anamnezo. Socialni delavci nekaterih centrov pa sodelujejo 
tudi s socialno službo zavodov pri izdelavi individualnega programa. Centri delajo tudi z družino 
obsojenca, če ta potrebuje pomoč. Centri sodelujejo s socialno službo v zavodu pri izdelavi 
programa postpenalne pomoči pri odpustu iz zavoda, kamor sodi vzpostavljanje in vzdrževanje bolj 
intenzivnih stikov z družino in okoljem, več prostih izhodov za obisk družine, iskanje zaposlitve, 
individualno in skupinsko svetovanje in podobno. Najpomembnejša naloga centra pa je ustvarjanje 
pogojev za ponovno vključitev nekdanjega obsojenca v življenje in delo, kamor sodi priprava 
družine na sprejem obsojenca, urejanje zaposlitve, reševanje stanovanjskega vprašanja, zdravljenje, 
dopolnilno izobraževanje in reševanje trenutnih materialnih težav. Če socialna služba v zavodu 
meni, da bo obsojenec po končani zaporni kazni potreboval osebo, ki mu bo pomagala pri vključitvi 
v življenje in delo na prostosti, center imenuje svetovalca. 
 
Osnovni nosilci resocializacijskih prizadevanj torej so: 

• obsojenec kot aktivni in soodgovorni subjekt v procesu lastne resocializacije (v mejah svojih 
realnih možnosti in zmožnosti) 

• zavod (natančneje pedagogi, psihologi, socialni delavci, vzgojitelji, učitelji, učitelji 
praktičnega pouka, delovni terapevti in zdravstveno osebje), ki pripravi program 

resocializacije in individualni program tretmana, katerega sestavni del je tudi program 
postpenalne obravnave (razvidno mora biti, katere stvarne in osebne težave se bodo sanirale 
med prestajanjem kazni, katere metode se bodo pri tem uporabile in kdo bo kaj storil) 

• center, ki je organizator in koordinator vseh drugih zunaj zavodskih izvajalcev pokazenske 
obravnave (zavod za zaposlovanje, stanovanjska skupnost, zdravstvene in izobraževalne 
institucije in podobno) (Orel, 1984). 

 
Nekateri pa se strinjajo, da so za primerno postpenalno ravnanje z obsojenci potrebni tudi posebni 
postopki pedagoške, psihološke in psihiatrične narave. Ker so to disocialne osebe, jih je treba 

                                                           
9 V nadaljevanju Pravilnik. 
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obravnavati s posebno metodo – psihoterapijo. Gre za posebne strokovne postopke, pri katerih se 
uporabljajo predvsem spoznanja o delovanju človekove duševnosti (Kobal, 1984). 
 
Mnogi pa se strinjajo, da bi se morala odgovornost za postpenalno obravnavo porazdeliti med širše 
družbene dejavnike, tako, da bi postala skrb celotne družbene skupnosti. Na ta način bi 
resocializacija obsojencev postala bolj humana in kakovostna, predvsem pa bolj učinkovita 
(Klančar, 1993). 
 
Velikokrat se napačno predvideva, da morajo zavodi in centri poskrbeti za službo, nastanitev in vse 
drugo. Da so to dolžni storiti. Žal je realna podoba takšna, da lahko le-ti redko nudijo nastanitev in 
zaposlitev. Pri teh stvareh nimajo veliko možnosti, zato to breme pogosto pade na ramena obsojene 
osebe. Pomembno pa je, da strokovnjaki obsojenca seznanijo z njegovimi pravicami in 
obveznostmi, kar mu olajša urejanje dobrin za preživetje. 
 
Brinc (1989) ugotavlja, da so zunaj zavodske organizacije prispevale k temu, da so se zmanjšala 
prizadevanja zavodov za postpenalno pomoč. Namesto, da bi zavod povečal svoja prizadevanja za 
pripravo obsojenca na življenje po odpustu, se jih za to nalogo vedno bolj razbremenjuje. Vedno 
bolj pa se zahteva posebna zunaj zavodska dejavnost glede nudenja postpenalne pomoči. Službe 
izven zavodov naj bi nekdanje obsojence rehabilitirale in jim pomagale pri reševanju njihovih 
problemov, ki so v bistvu posledica prestajanja kazni in načina prestajanja kazni zapora. Klančar 
(1993) pravi, da različne službe prelagajo naloge druga na drugo in zato te stvari mnogokrat niso 
urejene, kot bi naj bile.  
 
Socialni delavci, sodniki za izrekanje kazenskih sankcij in osebje v prevzgojnih institucijah želijo 
različne pojavne oblike deviantnosti odpraviti in deviantnega posameznika poboljšati, spremeniti. 
Produciranje deviantnih pojavov torej nikakor ni zavestni cilj njihove dejavnosti, čeprav pa pogosto 

prihaja prav do tega. Gre torej za situacijo, kjer bi lahko delovanje izvajalcev označili v smislu: 
vedo, kaj delajo pa kljub temu to delajo (Javornik, 1991). Tudi kot pravi Žižek (1984 v prav tam, 
str. 16): »Vem, da ni tako, pa kljub temu verjamem«. Prav tako Močnik (1985 v prav tam) za 
delovanje zavodov navaja, da je že od leta 1820 jasno, da zavod nikogar ne poboljša. Dobro torej 
vemo, da zavod ne poboljšuje, a še vedno nekako verjamemo, da le popravlja. Same izvajalce tako 

nujno vodi ideologija, da skušajo s svojo dejavnostjo odpraviti zločin. 

3.2.1 Sodelovanje institucij 
 
100. člen ZIKS-1 določa, da morajo vsi udeleženci v procesu socialnega vključevanja obsojenca 
delovati usklajeno. 
 

Uspeh postpenalne obravnave je dosežen le ob sodelovanju vseh služb, saj na tak način 
(odpuščenemu) obsojencu nudimo pomoč za vse vrste problemov. Za dobro sodelovanje strokovnih 
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služb pa je pomembno poznavanje pristojnosti drugih služb, predvsem pa uporaba specifičnih znanj 
(Klančar, 1993).  
 
Spoznanje o nujnosti multidisciplinarnega sodelovanja in povezovanja v boju proti socialni 
izključenosti je v zadnjih tridesetih letih dozorelo v oblikovanje nekaterih osnovnih izhodišč. 
Potrebna je integracija, kar pomeni, da se obravnava ves spekter problematike posameznega 
obsojenca. Potrebna je kontinuiteta, kar pomeni, da obsojenci niso strokovno obravnavani le med 
prestajanjem kazni, temveč tudi na prostosti. Potrebne so resnične zaposlitve in perspektiva realno 
plačane zaposlitve, kar predstavlja obsojencem dodatno motivacijo. S tem v povezavi pa je 
potrebno tudi komuniciranje in sodelovanje z delodajalci (Zagorc, 2004a).  
Prav zato je potreben multidisciplinaren pristop, ne le učiteljev ali drugih strok znotraj zavoda, 
temveč mora biti zastavljen širše. Med seboj morajo sodelovati in se povezovati različne ustanove 
izven zavoda ter različne strokovne discipline (prav tam). 
 
Zagorc (prav tam, str. 8) pravi: »Šele tako zastavljena, multidisciplinarno usmerjena, strokovna 
obravnava lahko vpliva na zmanjševanje tveganja ponovitve kaznivega dejanja ter s tem ponovnega 
kaznovanja z zaporno kaznijo. Z drugimi besedami, pot reintegracije se mora nadaljevati po 
odpustu«.  
 
Proces reintegracije ni izvedljiv oziroma nima pozitivnih učinkov, če različne stroke in strokovni 
delavci ne sodelujejo in nimajo skupnih stališč (prav tam). 
 
Menim, da takšno sodelovanje ne pripomore le k učinkovitejši obravnavi obsojencev, temveč tudi k 
strokovni izmenjavi znanj in izkušenj, k medsebojni podpori, pomoči in boljši klimi na samem 
delovnem mestu. Žal pa dobro sodelovanje različnih institucij pri nas onemogočajo različni zakoni, 
na primer Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki ne dovoljuje, da si različne službe med seboj 

izmenjujejo podatke glede obsojencev in njihovih družin, kar pa otežuje samo delo. 
 
Sodelovanje zavodov z zunanjimi institucijami je v letu 2011 potekalo zaradi priprave osebnega 
načrta, načrtovanja ugodnosti, posredovanja in pridobivanja informacij za kvalitetno pripravo na 
pogojni odpust ter priprave na življenje po prestani kazni. To sodelovanje je bilo prisotno v 904 
primerih10. Z zunanjimi institucijami se sodeluje osebno ob obiskih v zavodih, preko pisne 
dokumentacije, preko telefonskih pogovorov ali preko elektronske pošte. Najpogosteje se sodeluje s 
centri, z zavodi za zaposlovanje, upravnimi enotami, sodišči, zdravstvenimi institucijami, 
izobraževalnimi institucijami, agencijami, različnimi društvi in nevladnimi organizacijami. 
Sodelovanje s centri je večina zavodov ocenila kot ustrezno, v enem primeru je center odklonil 
koordinacijo z zavodom (Ministrstvo za pravosodje, 2012).  

Zavodi pa so v letu 2011 sodelovali tudi z nevladnimi organizacijami, največ s tistimi, ki izvajajo 
programe za odvisnike, nasilneže in podobno. Najpogosteje zaprtim osebam svoje storitve ponujajo 
                                                           
10 Podatek samo za obsojence; skupaj s priporniki in uklonilno zaprtimi je bilo ter primerov 1.274. 
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Društvo Projekt človek, Društvo Up, Anonimni alkoholiki, Društvo Stigma, Inštitut Prelomi, 
Društvo za nenasilno komunikacijo in drugi. Pri zagotavljanju oblačil in obutve pa se vključujeta 
predvsem Karitas in Rdeči križ (prav tam). 

3.3 Faze postpenalne obravnave 
 
Postpenalna obravnava obsega štiri faze. Težišče aktivnosti v prvih treh fazah je v zavodih, kjer 
obsojenec prestaja kazen (Zupančič, 2008).  

3.3.1 Sprejemna faza 
 
Prva faza traja od obsojenčevega sprejema na prestajanje kazni do diagnostične konference in 
sestave osebnega načrta (Zupančič, 2008). 
 
29. člen ZIKS-1 določa: »(3) Zavod mora nameniti posebno pozornost obsojencem v sprejemnem 
obdobju. V sprejemnem obdobju se opravljajo vse aktivnosti in postopki, ki so potrebni za ustrezno 
vključitev obsojencev v življenje v zavodu in izdelavo osebnega načrta obsojenca, ki mora 
upoštevati tudi varnostne razloge«. 
 
30. člen ZIKS-1 določa: »(1) Za obsojenca se ob prihodu na prestajanje kazni lahko določi poseben 
režim, ki traja največ 30 dni. V sprejemnem obdobju se spoznava njegova osebnost, zdravstveno 
stanje, delovne in učne sposobnosti in druge okoliščine, pomembne za obravnavo obsojenca ter za 
njegovo pravilno razvrstitev. Ob zaključku sprejemnega obdobja se z obsojencem sklene pisni 
dogovor o osebnem načrtu. Če obsojenec odkloni podpis, ne more biti deležen ugodnosti, kar pa ne 
velja za pravice, ki so mu zagotovljene po zakonu«. 
 
V osebnem načrtu se za vsako zaprto osebo opredeli namestitev v oddelek (režim), vrsto obravnave, 
delo, stike s svojci, stike s strokovnimi delavci zunanjih ustanov in prostovoljci, ugodnosti, 
izobraževanje in poklicno usposabljanje, način preživljanja prostega časa, odnos do kaznivega 

dejanja, načrtuje pa se tudi odpust s prestajanja kazni (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 

14. člen ZIKS-1 določa, da je treba obsojenca spodbujati in mu omogočiti, da aktivno sodeluje pri 
pripravi in izvajanju osebnega načrta. Iz pripovedovanj obsojencev sem ugotovila, da pri osebnem 
načrtu ni nekega sodelovanja, da jim dajo strokovni delavci načrt le v vpogled in v podpis. Tudi v 
letnem poročilu 2011 piše, da se je osebni načrt zaprtim osebam ponudil v soglasje (Ministrstvo za 
pravosodje, 2012). 
 
Namen klasifikacije v sprejemni fazi je, z razvrščanjem obsojencev v različne skupine, omogočiti 
obravnavanje, ki jim najbolj ustreza. Tako služi klasifikacija za odpravo in spreminjanje 
nezaželenega vedenja pri obsojencih. Klasifikacija obsojencev se šteje kot sestavni del celovitega 
sistema obravnavanja obsojencev, saj brez nje pri obravnavanju obsojencev ni možen napredek. V 
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številnih zavodih je klasifikacija le utečena rutina ob sprejemu obsojenca, učinki klasifikacije pa so 
zelo skromni (Brinc, 1982). 
 
V letu 2011 so strokovni delavci ugotavljali potrebe s socialnega področja pri 95,4 % na novo 
sprejetih obsojencih in mladoletnikih. Načrt socialnega vključevanja po odpustu z opredeljenimi 
cilji in potrebami so v zavodih kot del osebnega načrta izdelali za 98,8 % obsojencev in 
mladoletnikov (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 

3.3.2 Čas prestajanja kazni 
 
Druga faza traja od sestave osebnega načrta do obdobja, ko se začne načrtovati odhod iz zavoda (ali 
gre za pogojni odpust ali za iztek kazni). Pri daljših kaznih lahko traja to obdobje tudi eno leto, pri 
krajših pa od enega do treh mesecev (Zupančič, 2008). 

3.3.3 Predodpustna faza 
 
Ta faza lahko traja od meseca dni do enega leta, odvisno od dolžine kazni (Zupančič, 2008). 

3.3.4 Poodpustna faza 
 
Zadnja faza poteka v obsojenčevem življenjskem okolju, kjer je težišče prizadevanj v pristojnosti 
centrov. Organi pravosodja v zadnji fazi nimajo nobene pristojnosti več. Problem v tej fazi je, da 
centri dostikrat ne vedo, da je bil obsojenec odpuščen s prestajanja kazni. Zavodi o odpustu 
določenega obsojenca obvestijo pristojni center, če se obsojenec s tem strinja. Če obsojenec tega 
soglasja ne podpiše, potem zavodi podatka o odpustu ne smejo posredovati centru (Zupančič, 
2008). 

3.4 Metode postpenalne obravnave 
 
14. člen ZIKS-1 določa, da mora biti izvrševanje kazni zapora organizirano tako, da obsojencu nudi 
programe in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in večjo socialno vključenost po prestani 
kazni. 
 
Faktorji, s katerimi lahko povečamo uspešen vstop v skupnost in zmanjšamo stopnjo povratništva, 
vključujejo: previdno načrtovane in empirično utemeljene procese z ugotovljeno stopnjo tveganja 
ob vstopu v zavod; kontinuirano opazovanje obsojencev s težavami v duševnem zdravju; 

izobraževanje in treninge s poudarkom na poboljšanju in učenju sposobnosti za pridobitev 
določenih profesij in zaposlitve; učenje delovnih navad; iskanje povezav s skupnostjo in 
načrtovanje aktivnosti po odpustu (Wormith idr., 2007). 
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V primerjavi z evropskimi državami je pri nas več odprtega režima, več izhodov, več aktivnih 
stikov z okoljem, s tem pa tudi več prevzemanja odgovornosti obsojencev in penologov za 
rehabilitacijo (Petrovec, 1999).  
 
Strokovna obravnava obsojencev je v letu 2011 potekala po individualnih, skupinskih in 
skupnostnih programih. Cilj te obravnave pa je bil usposabljanje zaprtih oseb za življenje po 
odpustu in reintegracijo v družbo (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Treba se je zavedati dejstva, da ni mogoče vplivati na vse obsojence z doslej poznanimi metodami. 
Za veliko večino je bilo v praksi preizkušeno, da rehabilitacijski postopki delujejo, še vseeno pa 
obstajajo intenzivno disocialni obsojenci, pri katerih sodobni pristopi ne omogočajo običajnega 
postopka vključevanja v okolje (Petrovec, 1999). V svetovni literaturi tako ni opisana niti ena 
terapevtska metoda, ki zagotavlja zanesljivo rehabilitacijo (Brinc, 1987 v Žist, 2009). 

3.4.1 Delo 
 
Delo se uporablja kot eno izmed sredstev resocializacije. Izhodišče je, da si obsojenec z delom 
lahko zagotovi dostojno, pošteno in srečno življenje, poleg tega pa si z delom pridobiva strokovne 
in poklicne kvalifikacije, kar mu zagotavlja socialno in materialno varnost na prostosti (Brinc, 
1990b). Delo pomaga obsojencu preživeti čas odvzema prostosti, preprečuje njegovo telesno in 
duševno propadanje in mu pomaga pri vključevanju v življenje po prestani kazni (Brinc, 1990c). 
 
Včasih je bilo v zavodih za prestajanje kazni prisotno prisilno delo obsojencev. Odpravili so ga, ker 
niso zaupali v njegovo prevzgojno moč. Kot poboljševalna se je začela poudarjati ekonomska vloga 
dela obsojencev in nagrajevanje tega dela. Tako je prestalo v zgodovinskem razvoju delo 
obsojencev 4 obdobja: delo kot kazen, delo kot sestavina kazni, delo kot sredstvo tretmana in delo 
kot vrednota samo po sebi (Brinc, 1990b; Brinc, 1991a). Danes je delo pravica obsojencev (Brinc, 
1990c). 
 
15. člen ZIKS-1 določa, da je treba obsojencu, ki je zmožen za delo, omogočiti delo v skladu z 
možnostmi zavoda. Delo obsojenca mora omogočiti ohranjevanje, pridobivanje in povečanje 
njegovih strokovnih sposobnosti, da bi se po prestani kazni laže vključil v življenje na prostosti.  
 
Obsojenec lahko dela v gospodarskih dejavnostih zavoda, na delih, potrebnih za normalno 
poslovanje zavoda ali v okviru delovne terapije. Dela lahko tudi zunaj zavoda pri pravnih ali 
fizičnih osebah, če je to skladno z osebnim načrtom (52. člen ZIKS-1). Ideja zaposlitve obsojencev 
zunaj zavoda, sploh obsojencev pred odpustom, se mi genialna, saj je to dobra predpriprava na 
prehod v življenje na prostosti. Menim, da prehod iz zaprtega v odprto okolje zaradi te predpriprave 

ni tako težaven in da se nekdanji obsojenci lažje vključijo v novo okolje.  
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V letu 2011 so zavodi zaprtim osebam zagotavljali pravico do dela predvsem v javno gospodarskih 
zavodih (JGZ), pri hišnih delih (dela v kuhinji, pekarni, razdeljevalnici hrane, pomivalnici, zavodski 
pralnici in likalnici, vzdrževalna dela in drugo), nekaterim pa tudi zunaj zavoda. Vsem zaprtim 
osebam, ki so želeli delati, dela ni bilo mogoče zagotoviti. V vseh zavodih skupaj je v letu 2011 od 
vseh na novo sprejetih zaprtih oseb delalo 748 zaprtih oseb, 2.902 zaprtih oseb pa ni delalo, od tega 
2.779 zaprtim osebam dela ni bilo mogoče zagotoviti, 36 zaprtih oseb je delo odklonilo, 87 zaprtih 
oseb pa je bilo za delo nezmožnih. Med zaprtimi osebami, ki niso delale, je bilo največ uklonilno 
zaprtih in pripornikov (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
54. člen ZIKS-1 določa: »(1) Osnova za izračun plačila za delo obsojencev je 25 odstotkov osnove 
za obračun plače orientacijskega delovnega mesta v sistemu plač javnega sektorja«. 
Obsojenci so tako za delo v proizvodni enoti finančno nagrajeni, čeprav skromno. Nekaterim to 
predstavlja edini vir denarja v življenju, veliko obsojencev pa ta denar nakazuje svojim družinam 
(Zagorc, 2004a). 
  
Višina plačila za delo zaprtih oseb je določena po Pravilniku o količnikih za določitev osnovnih 
plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev. Plačilo za delo 
zaprtih oseb je sestavljeno iz osnove, ocene delovne uspešnosti in dodatkov ter je v veliki meri 
odvisno tudi od rezultatov dela. Najvišje plačilo leta 2011 je v JGZ znašalo 249,88 € na mesec, 
najnižje pa 43,40 € na mesec. Najvišje plačilo za hišna dela je znašalo 150,34 € na mesec, najnižje 
pa 69,60 € na mesec. Najvišje plačilo za delo zunaj zavoda je znašalo 231,07 € na mesec, najnižje 
pa 82,99 € na mesec (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
57. člen ZIKS-1 določa: »(1) Zavod, v katerem obsojenec prestaja kazen, mora 20 odstotkov plačila 
za delo, ki ga prejme obsojenec, hraniti kot njegov obvezni prihranek«. Le-tega dobi obsojenec ob 
odpustu, da ima začetni kapital za življenje na prostosti.  

Večina obsojencev si ta denar res privarčuje, ker pa se ob odpustu pogosto soočajo z dodatnimi 
finančnimi obremenitvami, je prihranek pogosto prenizek (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Na začetku 20. stoletja se je začela uporabljati delovna terapija za dodatno zdravljenje različnih 
duševnih bolezni, saj so ugotovili, da ima delo terapevtski učinek na človeka, da pomirja in 
izboljšuje človekovo duševno stanje. Delovna terapija se lahko uporablja za tiste obsojence, ki so 
nesposobni za polno proizvodno delo (Brinc, 1990b). 
 
Danes vse zakonske opredelitve namenov obsojenskega dela poudarjajo vrednost dela le za 

obsojence. Zamolčijo pa osnovni namen obsojenskega dela v preteklosti in danes, to je izkoriščanje 
obsojenčeve poceni delovne sile in s tem nadomeščanje stroškov, ki jim ima država z vzdrževanjem 

zavodov (prav tam). Raziskava iz leta 1990 je namreč pokazala, da večina obsojencev (78 %) meni, 
da so pri delu izkoriščani (Brinc, 1990c). 
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3.4.2 Izobraževanje 
 
Že leta 1984 so poznali pomembnost izobraževanja v zavodih za prestajanje kazni zapora. Na Cipru 
v Nikoziji je bil organiziran evropski seminar o izobraževanju obsojencev, ki se ga je udeležilo 42 
strokovnjakov iz 15 držav, razpravljali pa so o izobraževanju obsojencev znotraj in zunaj kazenskih 
zavodov ter o izobraževanju kot sredstvu za resocializacijo obsojencev. Poudarili so, da je treba 
obsojencem zagotoviti poklicno izobraževanje in jim omogočiti zaposlovanje ter poklicno 
usposabljanje, saj si na tak način pridobijo nove možnosti za zaposlitev in urejeno življenje po 
prestani kazni (Brinc, 1990a). Menim pa, da se z možnostjo izobraževanja zmanjša tudi verjetnost 
njihove ponovne vključitve v odklonsko vedenje po odpustu. Lahko bi rekli, da je izobraževanje in 
posledično tudi delo, preventivni faktor preprečevanja povratništva. 
 
16. člen ZIKS-1 določa, da je treba obsojencu, seveda skladno z možnostmi zavoda, obsojenčevimi 
sposobnostmi in interesi, omogočiti, da med prestajanjem kazni pridobi znanja, še posebej pa, da 
dokonča osnovnošolsko obveznost in si pridobi poklic. Izobraževanje, ki je opredeljeno v osebnem 
načrtu, ima enak status kot delo. 
 
Tudi 102. člen ZIKS-1 določa: »(2) Zavodi morajo skrbeti za izobraževanje in poklicno 
usposabljanje obsojencev. Izobraževanje obsojencev v zavodu se izvaja v skladu s predpisi s 
področja vzgoje in izobraževanja. Izobraževanje se lahko organizira v zavodu ali tudi zunaj njega v 
sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in izobraževalnimi zavodi«. 
 
104. člen ZIKS-1 določa, da se obsojencu, ki je dokončal šolo ali pridobil poklic v zavodu, izda 
spričevalo, iz katerega ne sme biti razvidno, da ga je pridobil v zavodu. To se mi zdi dobro, saj 
drugače dokončana šola ali poklic ne bi imela neke vrednosti, saj se (nekdanje) obsojence 
obravnava drugače kot druge ljudi. 

 
Kot sem že omenila, so številne raziskave pokazale, da je izobrazbena raven obsojencev nizka, 
nepopolna, zastarela, v velikih primerih celo neustrezna. Tako je tudi z delovnimi spretnostmi in 
izkušnjami. Obsojenci pa imajo tudi nizko motivacijo, da bi našteto izboljšali. Med prestajanjem 
kazni pa je to področje tudi večinoma nedotakljivo. Razlog temu je neustrezna in pomanjkljiva 
zakonodaja, ki ne povezuje področja izobraževanja, penologije in zaposlovanja, poleg tega pa tudi 
minimalna podpora izobraževanju obsojencev s strani zavoda. To področje je v glavnem 
prepuščeno požrtvovalnim posameznikom (Zagorc, 2004a). Tudi Richards in Jones (2004) pravita, 
da med prestajanjem kazni zapora obsojenci na splošno ne pridobijo pomembnih kompetenc. 

 
Kot Zagorc (2004a) tudi sama menim, da bi med prestajanjem kazni obsojenci morali imeti 
možnost dopolnjevanja oziroma nadgrajevanja prekinjenega izobraževalnega procesa. Na tak način 
bi si pridobili ustrezno znanje in spretnosti za enakovreden položaj na trgu delu po odpustu. 
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V zavodih imajo obsojenci na voljo različne programe formalnega izobraževanja: opismenjevanje, 
osnovna šola, nižja poklicna šola, srednja poklicna šola (gostinska dela, gastronom-hotelir), srednja 
strokovna šola, gostinsko turistični tehnik, gastronomija, poklicni tečaj, mojstrski oziroma 
delovodski izpit, gimnazija, višja strokovna šola in visoka šola oziroma fakulteta. Poleg tega pa so 
na voljo tudi drugi neformalni izobraževalni programi: tečaj računalništva, programi usposabljanja 
za življenjsko uspešnost, vseživljenjsko učenje, tečaji tujega jezika, Nacionalna poklicna 
kvalifikacija (različni programi) ter različne delavnice in predavanja (Ministrstvo za pravosodje, 
2012).  
Te programe pa izvajajo različni izvajalci: CIK Trebnje, Center za permanentno izobraževanje Cene 
Štupar iz Ljubljane, Izobraževalni zavod HERA iz Ljubljane, Ljudska univerza Koper, Landis 
d.o.o., Ljudska univerza Nova Gorica, JGZ Emboplast, Zavod RAKMO, CDI Univerzum, Razvojno 
izobraževalni center Novo mesto, AZ Maribor in Jezikovna šola Lindič (prav tam). 
 
V letu 2011 so obsojenci obiskovali izobraževalne programe tako znotraj kot zunaj zavodov. V 
izobraževanje je bilo vključenih 20 % obsojencev in obsojenk. Največ jih je obiskovalo program 
srednje poklicne oziroma osnovne šole. 99 obsojencev in 3 obsojenke so izobraževanje predčasno 
prekinili, najpogostejši razlog pa je bil pomanjkanje motivacije, predvsem zaradi težav z 
odvisnostjo in specifičnih učnih težav (prav tam). 
 
Izobraževanje v zavodu je nekoliko oteženo, saj je sistem dela in življenja v zavodu strogo 
predpisan, enaka pravila pa veljajo tudi za tiste, ki se izobražujejo. Prihaja do tega, da obsojenec 
dela v jutranji izmeni do 15-te ure, nato ima le pol ure časa za kosilo in umivanje ter že sledi šola. 
Tako hitrega usklajevanja obsojenci velikokrat ne uspejo. Poleg tega so tudi prostorski pogoji za 
učenje slabi – v sobi z desetimi sostanovalci se res ni mogoče v miru učiti (Zagorc, 2004a). 

3.4.2.1 Projekt Exit: poklicno-izobraževalni program11 
 
V zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni se je v letih 2002 - 2004 (natančneje dve leti in 
pol) izvajal eksperimentalni mednarodni projekt Exit, ki je bil finančno podprt s sredstvi programa 
Leonardo da Vinci. Projekt predstavlja poskus razvoja alternativnega izobraževalnega modela, ki bi 
s svojo širino in večplastnostjo omogočil obsojencem pridobitev modernejših in uporabnejših znanj, 
s pomočjo katerih pa bi se lažje, hitreje in učinkoviteje vrnili ter vključili v delovno in socialno 
okolje po prestani kazni. Osnovna ideja projekta je bila dejavna obravnava obsojencev že med 
prestajanjem kazni. Vključili bi jih v izobraževalni proces (izpopolnili nepopolno, neustrezno ali 
nedokončano izobrazbo) in jim vzporedno nudili psihosocialno podporo. Na tak način bi zmanjšali 
posledice dolgotrajne socialne in delovne izključenosti, ki pa kasneje obsojenca ovirajo pri uspešni 

                                                           
11 Dve knjižici, slovenska in angleška, opisujeta celoten potek projekta Exit (Zagorc, 2004a; Zagorc idr., 

2004b). Ker se mi zdi projekt pomemben, saj je tega v naših zavodih bolj malo, ga bom na kratko 
predstavila. 
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reintegraciji v okolje. Namen projekta je bil torej z izvedbo izobraževalnega programa 
usposabljanja izboljšati možnost zaposlitve po prestani kazni. 
 
Pred začetkom projekta Exit ni bilo neke skupne politike vlade (ali ministrstva za pravosodje), ki bi 
predpisovala podporne programe za obsojence kot pripravo na odpust, ni bilo enotnega programa 
priprave za zaposlovanje obsojencev. Z uvodno anketo, izvedeno med strokovnimi delavci vseh 
slovenskih zavodov, so ugotovili velik primanjkljaj na področju strokovnega usposabljanja za delo 
z ljudmi, zaznali so tudi sindrom poklicnega izgorevanja, zlasti na področju pedagoške svetovalne 
službe. Pred začetkom projekta Exit ni bilo enotne podporne mreže, vzpostavljene za nekdanje 
obsojence, ki bi zagotavljala najnovejše informacije na trgu dela ter nudila obsojencu vse potrebne 
socialne in delovne veščine ter znanje. Ugotovili so tudi, da primanjkuje izobraževalnih možnosti v 
zavodih. Raziskava je pokazala tudi, da bi bilo treba vzpostaviti podporni model obsojencem, ki bi 
omogočal kvalitetno načrtovanje individualnega poklicnega načrta, pa tudi podporo in intervencije 
v obsojenčevem ožjem in širšem socialnem okolju. Prav tako pa je bilo ugotovljeno, da imajo 
obsojenci z dolgimi kaznimi manj možnosti za uspešno reintegracijo, saj so po navadi socialno 
izolirani, izključeni, imajo nizko samozavest in negativno podobo o samem sebi.  
Raziskava med obsojenci pa je pokazala, da se obsojenci zavedajo, kako pomembna je izobrazba za 
poklicno življenje; da primanjkuje izobraževalnih možnosti v zavodu; da so pogoji za izobraževanje 
neustrezni; da se obsojenci zavedajo pomembnosti izobrazbe, a bi se jih le malo bilo pripravljenih 
izobraževati; da je obsojence strah življenja na prostosti, da dvomijo o uspešnosti življenja na 
svobodi brez zaposlitve in o uspešnem partnerstvu.  
 
Velika večina udeležencev projekta Exit je tako z uspešnim zaključkom šolanja doživela eno redkih 
pozitivnih izkušenj v svojem dosedanjem izobraževanju. Vsaj polovica udeležencev je izrazila željo 
in pripravljenost za nadaljevanje šolanja na srednješolski stopnji. 
Projekt Exit ima dobre rezultate, saj so bila pričakovanja do posameznega programa dosežena.  

 
Evalvacija dela je pokazala, da strokovni delavci v zavodih v zadnjih letih niso imeli možnosti 
strokovne podpore oziroma supervizije, kar jim je onemogočalo evalvacijo lastnega dela in 
profesionalni razvoj. Opazne so tudi stalne spremembe zaporniškega institucionalnega sistema, ki 
postaja vse bolj zaprt, z veliko birokracije in administrativnega dela, kar strokovnim delavcem 
onemogoča uvajanje novosti in dodatnih aktivnosti za obsojence. Prav tako delovne naloge 
strokovnih kadrov v zavodih niso dovolj sistematizirane in opredeljene, kar povzroča veliko 
nejasnosti in nezadovoljstvo ter preobremenjenost s količino dela. Strokovni delavci v zavodih 
pogrešajo timske sestanke, kjer bi se lahko pogovarjali o širši problematiki njihovega področja in 
opredelili ter poenotili svoj profesionalni pristop. Pogosto je namreč nerazumevanje in pomanjkanje 
sodelovanja med pripadniki različnih služb ter tudi na ravni iste stroke. Zaradi navedenih 

pomanjkljivosti je bila začetna motivacija strokovnih delavcev svetovalne službe za vključitev v 
seminar visoka. Metode dela, predstavljene na seminarju, imajo v večini za ene izmed najbolj 
učinkovitih in uporabnih načinov dela z obsojenci.  
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Zunanji učitelji sicer imajo poglobljeno teoretično znanje o procesu poučevanja in tehnikah učenja, 
imajo pa tudi premalo izkušenj iz praktičnega dela s populacijo s posebnimi potrebami in 
zahtevami, kot so obsojenci. Seminar je učiteljem približal nekoliko drugačno metodologijo dela z 
obsojenci in jim praktično prikazal določene prijeme in tehnike, ki jih lahko uporabijo za dodatno 
motiviranje in učinkovito razreševanje konfliktnih situacij. Začetna motivacija učiteljev je bila 
visoka, metode dela pa so po večini imeli za zelo uporaben in učinkovit način dela z obsojenci.  
Evalvacija dela z obsojenci je pokazala izrazito pomanjkanje socialnih spretnosti, emocionalne 
težave, neizoblikovan sistem vrednot in življenjskih nazorov ter pomanjkanje motiviranosti za 
izobraževanje. Vrsta njihovih kriminalnih dejanj je pomembno vplivala na sprejemanje posameznih 
članov skupin, zato se nekateri pogosto niso bili zmožni vključevati. Delovne skupine so bile 
manjše, ponujena pa jim je bila tudi individualna obravnava oziroma podporno svetovanje. Zaradi 
prostorske stiske v zavodu (pogosto živijo v večjih sobah po 6 do 10 ljudi) ima veliko obsojencev 
težave, saj ne morejo zadovoljiti individualnih potreb po miru in izolaciji. Proces samostojnega 
učenja je tako zelo otežen. Tudi možnost mirnejšega učenja v posebni učilnici ob koncih tedna ni 
bistveno izboljšala okoliščin.  
 
Obsojenci so se prostovoljno vključili v program, pri tem pa so jih svetovalni delavci dodatno 
motivirali. Začetna motivacija obsojencev je bila povprečna, saj niso bili prepričani, kaj lahko 
pričakujejo od skupinske obravnave. Kmalu so srečanja sprejeli kot oporo in most med sistemom 
zavoda in izobraževalnim programom. Motivacija je bila v času programa odvisna od zunanjih in 
notranjih dejavnikov: pri nekaterih dolžina kazni še ni bila določena; proces sprejemanja 
odgovornosti za kriminalno dejanje in zavedanje njegovih posledic še ni bil zaključen; aktivna 
odvisnost od drog in alkohola; visoka raven strahov in negativnih izkušenj in podobno. Veliko 
obsojencev pa se je v program vključilo zaradi visokih pričakovanj po ugodnostih, kot so izhodi, 
dopust, lastna celica in podobno. 
 

Ker je bila za večino obsojencev prostost še zelo oddaljena in velikokrat nedosegljiva, so ustvarjalci 
projekta predvsem zadovoljevali trenutne potrebe obsojencev po svetovanju, razreševanju trenutne 
problematike, čustvenemu razbremenjevanju posameznika in nenehnemu spodbujanju, da je vztrajal 
v programu, da je dobil novih moči in zagon za učenje.  

3.4.3 Ugodnosti 
 
Za obsojence so ugodnosti najpomembnejši cilj v času prestajanja kazni zapora in hkrati pomemben 
motivacijski dejavnik. Te niso samo nagrada za prizadevnost pri izvajanju osebnega načrta in 
dobrega obnašanja, temveč so ugodnosti pomembne tudi za ohranjanje stikov z družino in okoljem 
ter imajo pomembno vlogo v procesu uspešne priprave za vključitev v življenje na prostosti po 
prestani kazni. V praksi je pri podeljevanju ugodnosti prisotna problematika, saj obsojenci 

največkrat menijo, da so upravičeni do ugodnosti, če so prestali določen delež kazni, ki jim to 
omogoča, pozabljajo pa na vse ostale elemente, na osnovi katerih lahko direktor zavoda podeli 
ugodnosti. Prav tako pa prihaja do tega, da se obsojenci v obravnavo spolnega nasilja nad 
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mladoletnikom ali odvisnosti od prepovedanih drog in alkohola vključujejo le zaradi tega, da bodo 
deležni nekaterih ugodnosti (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
77. člen ZIKS-1 določa: »(1) Za aktivno prizadevanje in doseganje uspehov pri izpolnjevanju 
osebnega načrta ter spoštovanje hišnega reda lahko direktor zavoda obsojencu podeli naslednje 
ugodnosti: podaljšan ali nenadzorovan obisk; nenadzorovan obisk zunaj zavoda; izhod iz zavoda s 
spremstvom pooblaščene uradne osebe; prost izhod iz zavoda, razen v okolje, kjer je storil kaznivo 
dejanje; prost izhod iz zavoda; delna ali popolna izraba letnega dopusta zunaj zavoda; do sedem dni 
neplačanega letnega dopusta letno in dodatne ugodnosti znotraj zavoda«. 
Obiski brez nadzora iz tega člena smejo trajati največ 24 ur (72. člen Pravilnika). 
 
Namenski (z namenom dela ali izobraževanja zunaj zavoda) in prosti izhodi sodijo trenutno med 
najboljše strategije pomoči pri prehodu obsojenca na prostost (McCarthy et al., 1991 v Vrabec, 
2008). 
 
V letu 2011 je bilo obsojencem in mladoletnikov podeljenih 37.279 zavodskih in zunaj zavodskih 
ugodnosti. Od skupaj 1.966 obsojencev in mladoletnikov pa 1.286 (65,4 %) ni bilo deležnih nobene 
zunaj zavodske ugodnosti. Med njimi je bilo 245 (12,4 %) takšnih, ki niso bili deležni ugodnosti niti 
v okviru zavoda (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Obsojenci pa kot ugodnost vidijo tudi premeščanje v bolj sproščene režime prestajanja kazni. 
Polodprt ali odprt režim se mi zdi nujno potreben predvsem v fazi odpusta, da se lahko začne 
obsojenec pripravljati na življenje na prostosti, da začne biti bolj samostojen in odgovoren tudi, ko 
ni pod strogim nadzorstvom.  

3.4.4 Prostočasne dejavnosti 
 
Prosti čas v zavodu se skuša zapolniti z rekreacijo in hobiji, torej z dejavnostmi, ki jih človek izvaja 
po svojih notranjih motivih, željah in potrebah. To so vse oblike ustvarjalnosti, v katerih se 
obsojenci samopotrjujejo. Prosti čas ima glede na vzgojne možnosti formativno, kurativno in 
preventivno vlogo. S pomočjo različnih dejavnosti se skuša kvalitetno izrabiti prosti čas, spremeniti 
in odpraviti negativne oblike vedenja, krepiti psihofizične sposobnosti in sprostiti psihične napetosti 
(Klančar, 1993). 
 
»(2) Obsojencu je treba v zavodu skladno z možnostmi omogočiti kulturno-izobraževalne 
dejavnosti, športno-rekreativne dejavnosti, spremljanje dogajanj doma in v svetu ter druge 

aktivnosti, ki so koristne za njegovo telesno in duševno zdravje« (16. člen ZIKS-1). 
 

V zavodih so v letu 2011 potekale različne športno-rekreativne dejavnosti (nogomet, košarka, 
odbojka, tenis, balinanje, namizni tenis, pikado, šah, fitnes, joga in aerobika), ustvarjalne delavnice 
(slikanje, poslikava stekla, modelarstvo, vezenje, vlivanje mavca, oblikovanje iz gline, izdelava 
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različnih izdelkov, šivanje, aranžiranje, kiparjenje in podobno), politehnične dejavnosti, kulturno 
umetniške dejavnosti (potopisna predavanja, gledališke in druge predstave, koncerti, recitali in 
razstave), delavne akcije in tako dalje. V vseh zavodih je na voljo knjižnica, v nekaterih zavodih pa 
izdajajo tudi časopis (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Evropski nadzorniki so bili skorajda navdušeni nad enim izmed naših zavodov, ki je sicer po naših 
merilih reintegracije razmeroma nehuman, vendar pa nudi dovolj sprostitve in aktivnosti kot 
nadomestek življenja zunaj zidu (Petrovec, 1999). 
 
Sama sem z nekaj sošolkami opazila ravno nasprotno, in sicer, da v naših zavodih prostočasne 
dejavnosti niso prisotne v tolikšni meri, kot bi lahko bile. Zato smo se v okviru predmeta Osnove 
socialne pedagogike II. odločile za izvedbo projekta »Zate, zame, za nas«. Prvo in drugo leto smo 
različne prostočasne delavnice izvajale v zavodu Ljubljana, tretje leto pa smo se razširile še v zavod 
Ig – ženski oddelek. Zastavile smo si širok spekter delavnic, da bi se znotraj njih lahko našel prav 
vsak. Zajele smo izpopolnjevanje znanja (kviz s področja osnovnih predmetov in trening 
asertivnosti, ki ga je vodila gostja Andreja Romih, diplomirana socialna delavka, zaposlena na 
društvu Center za Pomoč Mladim), ustvarjalne delavnice (oblikovanje iz gline; risanje portretov; 
slikanje na majice; izdelki iz balonov; izdelava pustnih mask; peka piškotov; izdelava nakita, 
zapestnic in obeskov za ključe ter izdelava voščilnic), družabne delavnice (različne družabne igre) 
in popestritev z gosti (Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in že omenjena Andreja Romih). Nad 
projektom so bili navdušeni tako obsojenci in obsojenke kot tudi zaposleni v zavodih in njihovi 
vodilni. V prvi vrsti pa smo bile navdušene same. Izkušnje, ki smo jih dobile v zavodih, so bile za 
vse nas neprecenljive. Občasne težave in omejitve nas niso ustavile pri naši zagnanosti in 
motiviranosti. Nasmeh, ki smo ga vedno dobile, je bil dovolj, da smo vztrajale in peljale svoj 
projekt naprej do danes, ko smo ustanovile Društvo za penalno in postpenalno obravnavo Prestop. 
Še vedno izvajamo delavnice v zavodu Ljubljana in zavodu Ig – ženski oddelek, razširile pa smo se 

še v zavod Ljubljana - odprti oddelek Ig. Naslednji izziv je širitev v zavod Dob. 

3.4.5 Stiki z zunanjim svetom 
 
Povezava obsojenca z zunanjim svetom je odločilnega pomena za učinek prestajanja kazni. Stiki 
obsojenca z zunanjim svetom so tako osnovno sredstvo resocializacije. Zato je treba obsojencem 
omogočiti, da pod potrebnim nadzorstvom vzdržujejo stike z družino in prijatelji. To je lahko preko 
dopisovanja, telefoniranja in obiskov. Obiski zmanjšujejo negativne posledice odvzema prostosti. 
Obstajajo tudi zakonski spolni obiski, ki preprečujejo odtujitev med zakonci in zmanjšajo spolno 
prikrajšanost zakonca. Pomembni so tudi prosti izhodi, saj zmanjšajo prepad med zavodom in 

življenjem na prostosti, kar pa olajša vključitev obsojenca v družbo po prestani kazni. Prosti izhodi 
imajo tudi vzgojno in psihološko vrednost, ki se kaže v zaupanju, ki ga zavod pokaže do obsojenca 

(Brinc, 1991a).  
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71. člen ZIKS-1 določa, da je treba obsojencu omogočiti neomejeno dopisovanje z ožjimi 
družinskimi člani. Dopisuje si lahko tudi z drugimi osebami, če je to v skladu z njegovim osebnim 
načrtom.  
Z varnostnega vidika so paketi in pisemske pošiljke neugodne, saj vsak paket ali pismo pomeni 
večjo verjetnost vnosa prepovedanih predmetov in snovi. Droga je bila v letu 2011 najdena v šestih 
paketih (predvsem v tovarniško pakiranih živilih) od 19.741 vseh paketov in v dveh pisemskih 
pošiljkah od 5.114 z odredbo odprtih (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Prav tako je treba obsojencu omogočiti telefonske pogovore z ožjimi družinskimi člani, 
pooblaščencem, konzularnim predstavnikom oziroma predstavnikom uradne organizacije, ki varuje 
koristi beguncev, predstavnikom pristojnega centra in predstavnikom zavoda za zaposlovanje (75. 

člen ZIKS-1). Telefonski pogovori z ožjimi družinskimi člani so omogočeni najmanj dvakrat 
tedensko (75. člen Pravilnika), dovoljeni telefonski pogovori obsojencev pa so brez nadzorstva (76. 
člen Pravilnika). 
V letu 2011 je imelo prepoved telefoniranja devet obsojencev (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Obsojencu je treba omogočiti, da ga najmanj dvakrat tedensko lahko obiščejo ožji družinski člani, 
rejnik in skrbnik. Z dovoljenjem direktorja zavoda pa ga smejo obiskati tudi druge osebe. Obisk ni 
omejen na manj kot eno uro (73. člen ZIKS-1). 
Pravilnik v 72. členu določa, da lahko nadzorovan obisk traja največ dve uri, nenadzorovani pa tri 
ure. 
V letu 2011 je bilo v zavodih 915 obiskov za stekleno pregrado, 4.699 nadzorovanih obiskov in 
20.570 prostih obiskov (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Možnost koriščenja garsonjer12 je možna le v zavodu Dob. V letu 2011 je bilo teh obiskov 3.195 
(prav tam). 

 
»Prost izhod iz zavoda se sme obsojencu dodeliti do petkrat mesečno in sme trajati do 53 ur. Med 
prostim izhodom obsojenec ne sme zapustiti ozemlja Republike Slovenije. Izjemoma, kadar to 
zahtevajo osebne okoliščine obsojenca, lahko odhod iz države dovoli minister, pristojen za 
pravosodje« (77. člen ZIKS-1). 
Menim, da so prosti izhodi pomembni med samim prestajanjem kazni, njihov bistven pomen pa je 
še posebej pred odpustom. V tem času si lahko obsojenec, ki se pripravlja na odpust, uredi osebne 
dokumente, poišče delo in stanovanje in podobno. 
 

Raziskave, sicer malce starejše, so ugotovile, da več kot 30 % obsojencev med prestajanjem kazni 
nima nobenih stikov z zunanjim okoljem. Takšna izolacija pa seveda močno preprečuje uspešno 

resocializacijo in poglablja disocialnost in neprilagojenost obsojenca (Brinc, 1980). 

                                                           
12 Možnost spolnih odnosov med obsojenci in njihovimi partnerji. 
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3.4.6 Svetovanje 
 
Svetovanje je ena od posebnosti slovenske postpenalne obravnave, ki se vedno težje ohranja v 
praksi. Svetovanja so obsojenci deležni s strani strokovnih delavcev v zavodu in s strani socialnih 
delavcev iz centra. Razbremenilni in svetovalni razgovori bistveno prispevajo k ugodnejši klimi v 
zavodu in preprečujejo morebitne ekscese. Pedagogi izvajajo razbremenilne razgovore predvsem 
glede stisk v zvezi s kaznivim dejanjem in prestajanjem kazni. Pedagogi pa obsojence tudi ves čas 
spremljajo in usmerjajo. Psihologi izvajajo uvodne razgovore, kontinuirane obravnave, krizne 
intervencije, razbremenilne in informativne razgovore (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Svetovanje pa lahko v zavodih izvajajo tudi prostovoljni svetovalci. 101. člen ZIKS-1 določa, da 
mora zavod predlagati pristojnemu centru, da se obsojencu določi svetovalca. Seveda, če je to 
potrebno za izvedbo osebnega načrta in če so za to podani objektivni pogoji. 
 
Svetovanje v okviru postpenalne pomoči je »prostovoljno zasnovan odnos« (C. H. Patterson, 1973 
v Brejc, 1984, str. 113) oziroma proces nudenja pomoči, ki človeka ne želi spremeniti, pač pa ga 
usposobiti, da bo uporabljal sredstva, ki so mu na voljo in z njimi obvladoval življenje (Brejc, 
1984). Zebec Koren (1992a) pravi, da svetovanje v postpenalni obravnavi izhaja iz ideje, da se 
osebam na prestajanju kazni za pomoč pri vračanju v življenje po prestani kazni dodelijo 
prostovoljni sodelavci oziroma svetovalci. 
 
Svetovanje v pokazenski obravnavi se kot ideja pojavi v noveli Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij leta 1978. Takratne zamisli so potrebovale kar dolgo pot, da so v praksi začele dobivati 
svojo pravo podobo. Prve tovrstne izkušnje sodijo v obdobje, ko so se nekateri delavci centrov 
intenzivnejše angažirali pri vodenju nekaterih obsojencev. V teh primerih je bilo opaziti boljše 
rezultate vključevanja v življenje na prostosti. V letu 1983 je bil prvi seminar o svetovanju v 

pokazenski obravnavi, udeležili pa so se ga predvsem predstavniki penalnih institucij in 
predstavniki centrov. Tam so jasno izoblikovali misel, da bi naj bilo svetovanje popolnoma nova 
oblika in metoda dela, ki bi obsojencem omogočala drugačno vrednostno komunikacijo, le-ta pa bi 
izvirala in slonela predvsem na pristnem medčloveškem odnosu, katerega primarni cilji ne bi smeli 
biti storilnostno usmerjeni v spreminjanje ljudi po naši meri in pričakovanjih. Takšno svetovanje pa 
je možno le, če postavimo svetovalne odnose izven vseh institucij, kar pomeni, da bi se s 
svetovanjem morali ukvarjati predvsem prostovoljni svetovalci. Do prvih realiziranih akcij je 
preteklo še nekaj časa in ugovorov proti tej metodi dela. Prvi eksperiment, izveden v letih 1984-
1988, ki se je nanašal na svetovanje v pokazenski obravnavi pri nas, je pokazal pozitivne učinke te 
metode dela. 78,2 % oseb, katerim so bili imenovani svetovalci, se je uspelo dobro vključiti v 
življenje na prostosti. Kar 90,6 % oseb pa v času svetovanja ni storilo novega kaznivega dejanja 

(Orel, 1988; Zebec Koren, 1992a). 
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Vloga svetovalca ne sme in ne more biti nadaljevanje izvrševanja kazni13. Njegova funkcija ni 
nadzorovalna, ni represivna, ne sme pa biti tudi moralizatorska (Orel, 1980). 
 
Verjetno po zaslugi omenjenega eksperimenta metoda svetovanja danes ni več neznanka. 
Prostovoljni svetovalci svoje delo opravljajo pod okriljem centrov, verskih organizacij in nevladnih 
organizacij14. 
 
V letu 2011 je imelo prostovoljne svetovalce 40 obsojencev. V primerjavi z letom poprej se je 
število svetovanj zmanjšalo. Na novo je bilo uvedenih 20 svetovanj, predvsem preko verske 
organizacije, Zaporniškega vikariata. Največ svetovanj pa je bilo v zavodu Dob (Ministrstvo za 
pravosodje, 2012). 

3.5 Sodelovanje obsojencev v pripravah na odpust 
 
Menim, da je pri nudenju pomoči zelo pomembno vprašanje, ali obsojenec v času prestajanja kazni 
sploh kaže interes za drugačno, bolj družbeno prilagojeno življenje, ali si tega sploh želi.  
 
V načrtovanju postpenalne pomoči je težava v tem, da nikoli ne vemo, ali obsojenec svoje vedenje 
želi spremeniti. Zato je pomembno vedeti, k čemu stremi obsojenec po odpustu, torej kakšna so 
njegova pozaporska pričakovanja. Velja namreč pravilo, da čim višja so ta pričakovanja, boljši 
uspeh bo lahko dosegel v življenju – to je pokazala tudi raziskava (Brinc, 1984). Strinjam se, da 
nihče ne more pomagati obsojencu, če ta zase nima ciljev, ki bi ga odvračali od kriminalnih dejanj. 
 
Še ena raziskava (Renteria, 1968 v Klančar, 1993) je pokazala zelo majhno možnost vplivanja na 
obsojence, da bi le-ti spremenili svoje vedenje ali menjali stališča. To se zgodi le pri tistih, ki si 
želijo spremeniti svoje življenje. V Združenih državah Amerike je skupina 100 obsojencev 18 
mesecev obiskovala 5 različnih tečajev po 5 tednov: priprava na pogojni odpust. Povprečno 70 % 
obsojencev po tečajih sploh ni spremenilo svojih stališč, 30 % jih je spremenilo stališče, od tega jih 
je le 8 % spremenilo stališče iz slabšega na boljše. Ugotovljeno je bilo, da večinoma obsojenci 
nimajo motivacije za poboljšanje. 
 
                                                           
13 Nekoč so bili svetovalci dodeljeni obsojencem po odpustu. 
14

 V okviru verske organizacije, Zaporniški vikariat, deluje program KPDVZ (Krščanska prostovoljna 
dejavnost v zaporu), pri katerem sem navzoča tudi sama. Ta program je bil ustanovljen leta 2000. 
Prostovoljci spremljajo zaprte osebe in preko tega posredujejo pozitivne izkušnje v smislu človeških odnosov 
in zmanjšanja čustvene obremenitve, ki so posledica institucije in situacije v njej. Poleg tega gre za razširitev 
komunikacije in privajanje na nove vedenjske vzorce (Friškovec, 2008). Prvo leto sem se za prostovoljno-
svetovalni odnos izobraževala, nato pa sem sprejela obsojenca v zavodu Dob. Sedaj ga obiskujem drugo leto 
in moram reči, da nama obema ta odnos veliko pomeni. Njemu verjetno še toliko bolj, saj sem jaz edina 
oseba, ki ga obiskujem. Najina srečanja temeljijo na sproščenem pogovoru, izmenjavi izkušenj, včasih pa 
potrebuje obsojenec tudi kakšen nasvet in podporo. Bolj, kot gre kazen proti koncu, bolj potrebuje mojo 
pomoč, pripravljena pa sem se z njim srečevati tudi po odpustu, saj se zavedam, da bo to zanj težek korak. 
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Zaradi problemov in notranjih stisk obsojencev je pomembno, da tudi sami enakovredno sodelujejo 
v vseh fazah programa postpenalne pomoči (Dolenc, 1984). To sodelovanje pa je prostovoljno. Tak 
način dela pomeni izboljšanje odnosov med delavci in obsojenci, omogoča poglobljeno 
spoznavanje osebnosti obsojencev in njihovih življenjskih problemov, jim vliva samozaupanje in 
ohranja njihovo samospoštovanje ter jim omogoča, da z večjim zaupanjem zrejo v svoje pozaporsko 
življenje (Shaplanda, 1984 v Brinc, 1988). 
Kot rečeno, je priporočeno obsojence usposabljati, da svoje težave razrešujejo sami. Prihaja pa do 
tega, da »pod okrilje načela osamosvajanja neredko skrivamo našo majhno pripravljenost, včasih pa 
tudi majhno možnost za razrešitev nekega problema« (Orel, 1980, str. 83). 
 
V že omenjenem projektu Exit so ugotovili, da je motivacija obsojencev za nadaljevanje procesa 
izobraževanja pogosto nizka, saj imajo mnogovrstne izkušnje neuspeha in negativne izkušnje s 
samo šolo. Njihova samopodoba in samospoštovanje sta nizka, doživljajo se kot poražence. Za 
sodelovanje jih morajo motivirati strokovni delavci zavoda in učitelji. Ključnega pomena pri vsem 
skupaj je ponovna vzpostavitev posameznikovega zaupanja v lastne potenciale (Zagorc, 2004a). 
 
Brinc (1976 v Vrabec, 2008) poudarja, da se postpenalna obravnava pri nas izvaja samo v 
institucionalizirani in formalni obliki, kar obsojence najbrž odvrača od tega, da bi se prostovoljno 
obračali po pomoč, dokler ne zaidejo v tako hude težave, da sami ne najdejo izhoda. Obsojenec 
namreč generalizira izkušnjo z organi pregona in kazenskim pravosodjem na vse ostale službe, s 
katerimi pride v stik. Zanj so tako policija, tožilstvo, vzgojitelji in socialni delavci v istem košu. 
 
Obsojenci so za sodelovanje najbolj pripravljeni na začetku in na koncu prestajanja kazni (Brinc, 
1989). 
 
Sama menim, da ne glede na to, koliko se trudijo ostali, ne bo pri obsojencu prišlo do sprememb, če 

si tega vsaj malo ne želi tudi sam. Notranja motivacija, ki jo je pri večinoma pasivnih in 
zdolgočasenih obsojencih težko doseči, je izrednega pomena. Menim, da je večini obsojencev težko 
vztrajati v izobraževalnem ali kateremkoli drugem procesu in menim, da do konca uspejo priti le 
tisti, ki jih za to motivira nekaj notranjega. Če obsojenci niso pripravljeni aktivno sodelovati, 
menim, da so odveč vsi napori in stroški drugih.  

3.6 Priprava obsojencev na življenje po prestani kazni 
 
V tem poglavju pišem o potrebah obsojencev, ki jih občutijo tik pred odpustom ali po odpustu. 

Priprava na odpust je nujno potrebna, saj kot nekateri pravijo »dan odpusta ni konec kazni, pogosto 
je šele njen začetek« (Watson, 1951 v Klančar, 1993, str. 20). 
 
Odpust pomeni za obsojenca zmešnjavo in utesnjenost, povzroča mu zadrege, razburjenje, 
depresijo, saj se odpuščeni obsojenec ne zna znajti na prostosti. Ne zna se odločati, ne zna biti 
samostojen, sprejema napačne ali prepozne odločitve (Elkland Olson, 1983 v Klančar, 1993). 
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Odpust je za obsojenca poln napetosti in povzroča različne krize, saj obstaja diskontinuiteta med 
statusom obsojenca in statusom svobodnega človeka (Klančar, 1993). Prav zaradi tega obstaja 
»predodpustniška depresija«, kot so ugotovili v Veliki Britaniji. Kaže se v stanju nezaupanja, 
potlačenosti, čustvene ambivalentnosti, v občutku nesreče in brezupa. Gre za predhoden odziv na 
pričakovane težave na odpustu (Elkland Olson, 1983 v Brinc, 1989). 
 
Zavod velikokrat ustvarja nove in še večje težave, kot jih je imel posameznik prej. Včasih se težave 
začnejo ravno zaradi prestajanja kazni zapora. Številni obsojenci so odpuščeni s prestajanja kazni 
brez lastnih ciljev in z istimi ali še večjimi problemi, kot ob prihodu v zavod, brez prijateljev in 
družine, brez nastanitve in zaposlitve (Klančar, 1993). 
 
99. člen ZIKS-1 določa: »(2) Načrtovanje in realizacija socialnega vključevanja po prestani kazni 
potekata po osebnem načrtu obsojenca prek vključevanja v individualne, skupinske in skupnostne 
programe in aktivnosti. Programi in aktivnosti za dvig kakovosti življenja, večjo socialno 
vključenost in povečanje zaposlitvene možnosti po odpustu se izvajajo v zavodu, zunaj zavoda in v 
njegovem življenjskem okolju«. 
 
Pristojni centri, zavodi za zaposlovanje, organi in organizacije, ki zagotavljajo nastanitvene 
možnosti, javni zavodi s področja zdravstva in izobraževanja, društva, dobrodelne organizacije, 
organizacije za samopomoč in druge organizacije civilne družbe morajo v sodelovanju z zavodom 
najmanj tri mesece pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti program potrebnih ukrepov za 
pomoč obsojencu in mu vsak na svojem področju nuditi pomoč pri njegovi vključitvi v družbo po 
prestani kazni (111. člen ZIKS-1). 
 
Tudi 132. člen Pravilnika določa: »Zavod pošlje centru, na območju katerega ima obsojenec stalno 
ali začasno prebivališče, praviloma tri mesece pred njegovim odpustom predlog o konkretnih 

oblikah strokovne pomoči, ki jo bo obsojenec po odpustu potreboval. Zavod mora obsojence 
vzpodbujati in jim omogočiti, da tudi sami aktivno sodelujejo pri urejanju svojih zadev za 
vključitev v življenje na prostosti po odpustu s prestajanja kazni. Če je potrebno, da obsojenci 
osebno urejajo zadeve iz prejšnjega odstavka, jim zavod omogoči izhode iz zavoda«. 
V letu 2011 so bili predlogi o konkretnih oblikah strokovne pomoči izdelani za 140 obsojencev ali 
mladoletnikov (14,5 %) (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 

Ob odpustu iz zavoda mora strokovna skupina sestaviti zaključno poročilo o izvedbi osebnega 
načrta in ga s pisnim soglasjem obsojenca poslati pristojnemu centru. Razvidna mora biti dosežena 
stopnja usposabljanja obsojenca za normalno življenje na prostosti in nakazane smeri nadaljnjih 
prizadevanj pri usposabljanju pristojnega centra, ki bo odpuščenemu obsojencu pomagal pri 

vključevanju v življenje in delo na prostosti (134. člen Pravilnika). 
V letu 2011 je bilo zaključno poročilo izdelano za veliko večino (736 ali 76,5 %) vseh odpuščenih 
obsojencev in mladostnikov, med njimi je bilo centrom posredovanih 474 (49,2 %) poročil 
(Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
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Ko je obsojenec dokončno odpuščen s prestajanja kazni, se začne pogosto zanj najtežavnejše 
obdobje. Odpuščeni obsojenec lahko namreč kaj hitro spet zaide na stara pota. V tem kritičnem 
obdobju odpuščenega obsojenca ne kaže prepustiti samemu sebi – na to že dolgo opozarjata tudi 
kriminologija in kazenskopravna znanost (Bavcon idr., 2009). »Odpuščeni obsojenec se znajde pred 
kopico problemov in vprašanj, ki so materialne narave, kot so zaposlitev, stanovanje, sredstva za 
preživljanje, dokler si življenja ne uredi, in podobno« (Bavcon idr., 2009, str. 443). Pomembna pa 
so tudi druga vprašanja, kot na primer ali ga bo in kako ga bo sprejelo njegovo nekdanje okolje, 
kakšen odnos bodo imeli do njega sosedi in podobno (prav tam). Orel (1984) pravi, da povratniki 
mnogokrat povedo, da ni najtežje biti na prestajanju kazni, ampak se je mnogo teže vračati v 
naravno življenjsko in delovno okolje. 
 
Po tujih izkušnjah je najbolj kritično in najtežje obdobje med 15. dnem in drugim mesecem po 
odpustu, saj začne odpuščeni obsojenec v tem času doživljati neuspehe v družini, na delovnem 
mestu in v okolju. Če doživlja v tem obdobju samo poraze, se lahko zgodi, da bo omagal v svojem 
boju z okoljem in se umaknil v prestopništvo, kjer mu je vse dobro poznano (Brinc, 1984). 
 
 »Namen pomoči po prestani kazni, ki jo imenujemo tudi postpenalna pomoč, je torej 
odstranjevanje morebitnih težav, na katere naleti odpuščeni obsojenec, in urejanje njegovih 
življenjskih razmer tako, da se bo lahko vključil v normalno življenje« (Bavcon idr., 2009, str. 444). 
 
Graham Smith je raziskoval priprave na odpust s prestajanja kazni v evropskih državah in ugotovil, 
da se na splošno priprava začne prepozno, to je tik pred odpustom. Ugotovil je še, da je zelo malo 
programov, ki bi bili usmerjeni v pripravo na odpust. Kljub vsemu pa je Slovenijo ocenil kot eno 
izmed dveh držav, ki se ne sooča s prenapolnjenostjo in ki ima dobro razvite postpenalne programe 
ter impresivne rezultate. Po njegovih besedah si Slovenija prizadeva, da bi bili vsi obsojenci 

pripravljeni na odpust; urejeno zaposlitev ima 58 % obsojencev, skoraj vsi pa imajo urejeno 
nastanitev (Smith, 1997 v Petrovec, 1999). 
 
Sama težko verjamem Smithovim rezultatom, saj nam raziskava, sicer malce starejša, kaže, da ima 
večina obsojencev (62,12 %) ob odpustu težave in da so potrebe obsojencev po pomoči dosti večje, 
kot so jih ugotovili zavodi (Brinc, 1984). 
 

Obsojenci niso primerno pripravljeni na prehod na prostost, zato potrebujejo poseben prirejen 
program. Kaže pa se tudi potreba po boljši komunikaciji med zunanjimi ustanovami in obsojenci. 
Raziskava je namreč pokazala, da so nekateri intervjuvanci izrazili potrebo po prisotnosti centra za 
obravnavanje pred odpustom, kjer bi reševal aktualne težave (na primer denar, primerna obleka in 

podobno). Prav tako pa so izrazili, da so jih o odpustu prepozno obvestili in niso imeli dovolj časa, 
da bi se nanj psihično pripravili (Richards in Jones, 2004). Pri prehodu na prostost pride do nagle 
spremembe, saj je način življenja na prostosti popolnoma drugačen kot v zavodu. Daljša kot je 
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kazen zapora, toliko večja je ta sprememba in toliko večji je šok za človeka. Pred prehodom na 
prostost je zato nujno potrebna predpriprava v zavodu. 
 
Richards in Jones (2004) navajata, da bi zavodi potrebovali programe pred odpustom, da bi z njimi 
obsojence ustrezno pripravili na odpust. Po njunem mnenju bi ti programi morali vključevati 
privilegije podaljšanih obiskov, neomejenih družinskih in zaposlitvenih svetovanj in dopusta 
(odhoda domov). Vsi obsojenci bi morali imeti pripravljen detajlni program pred odpustom. 
Pomembna pa je tudi kooperacija skupnosti in sodelovanje med predodpustniškimi in zunaj 
zavodskimi programi. 
V času pred odpustom je celotna obravnava osredotočena na konkretne priprave na odpust: urejanje 
materialnih razmer, nastanitev, zaposlitev in pripravo ožjega domačega okolja na vrnitev obsojenca 
(Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Bi pa poudarila, da vse oblike pomoči, ki jih (nekdanji) obsojenec sprejme na pasiven način, on pa 
pri vsem ni pripravljen ničesar storiti, bolj škodijo, kot koristijo. Obsojenec bo namreč dobil novo 
izkušnjo, da se njegov način življenja izplača in da mu določene službe priskrbijo tisto, kar 
potrebuje. Zato poudarjam, da se navedenih oblik pomoči ne sme obravnavati kot samoumevnih, da 
bodo obsojencem položene na pladenj brez minimalne samoiniciative.  

3.6.1 Materialna pomoč 
 
Večina obsojencev zapusti zavod brez prihrankov (Petersilia, 2001; Zagorc, 2004a). Zaradi tega se 
nekdanji obsojenci težko postavijo na lastne noge. Čeprav se je odpuščeni obsojenec v zavodu 
resocializiral in ga je zavod pripravil k spoštovanju družbenih norm, se bo kaj kmalu vrnil na stara 
pota, če ne bo imel nekega začetnega kapitala, s katerim bo lahko preživel. Zato menim, da bi 
odpuščeni obsojenci morali dobiti dovolj visoko denarno pomoč, s katero bi lahko začeli družbeno 
sprejemljivo življenje. Prav finančne težave so tisti problem, ki največkrat pripeljejo do 
povratništva. To je ugotovila tudi raziskava v Združenih državah Amerike, saj je 44 % obsojencev 
odgovorilo, da je pomanjkanje denarja prispevalo k povratku (Colter, 1975 v Klančar, 1993). 
Za revščino so že od nekdaj domnevali, da vpliva na kriminal. Mestna stopnja nezaposlenosti ima 
pozitiven vpliv na stopnjo tatvin in vlomov. Brezposelnost moških pozitivno vpliva na stopnjo 
ropov. Nekatere raziskave pa ugotavljajo ravno nasprotno, zato so mnenja glede vpliva 
nezaposlenosti na kriminalnost različna in nasprotujoča (Pečar, 1983). 
 
Klančar (1993) pravi, da je vse preveč prisotno neskladje družbe. Dokler je obsojenec v zavodu, ne 
gledamo visokih stroškov, po odpustu pa se mu težko dodeli denarna pomoč za nov začetek. 
 
109. člen ZIKS-1 določa: »(4) Obsojencu, ki ob odpustu s prestajanja kazni brez svoje krivde nima 

sredstev, nudi zavod nujno potrebno obleko in obutev ter enkratno denarno pomoč, ki jo za denarni 
dodatek določajo predpisi na področju socialnega varstva«. 
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Že leta 1862 je bilo v Angliji določeno, da je treba obsojencu ob odpustu s prestajanja kazni dati 
dva funta (Šeparović v Brinc, 1976). Pomembnosti denarne pomoči so se zavedali že takrat. 
 
V letu 2011 so bili obsojenci in mladoletniki v večini zavodov deležni pomoči v obleki in obutvi 
(347 primerov), in sicer s strani zavoda, Karitasa ali Rdečega križa. 125 (12,9 %) obsojencev je ob 
odpustu prejelo denarno pomoč zavoda (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Poleg omenjene denarne pomoči, obleke in obutve pa med takojšnje potrebe odpuščenih obsojencev 
spada tudi hrana, za katero obsojenci pravijo, da je največji finančni izdatek (Vrabec, 2008). 
 
Predvidevam, da enkratna denarna pomoč zadošča le za prvih nekaj dni po odpustu, dokler nekdanji 
obsojenci ne prejmejo druge pomoči, recimo denarne socialne pomoči, ki zagotavljajo sredstva za 
zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb in prispevkov humanitarnih organizacij. Pomembno 
vlogo v prvem obdobju po odpustu pa imajo tudi družina in prijatelji, ki pomagajo nekdanjemu 
obsojencu, da se postavi na svoje noge.  
 
V letu 2011 je bila od skupno 962 odpuščenih obsojencev denarna socialna pomoč centra ob 
odpustu dogovorjena za 15 (1,5 %) odpuščenih obsojencev. Ta številka se je v primerjavi s 
predhodnim letom bistveno zmanjšala, saj so centri upoštevajoč obstoječo zakonodajo po navodilih 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve močno zmanjšali oziroma ukinili dodeljevanje 
enkratnih denarnih pomoči ob odpustu. Po odpustu je bilo po nadaljnjo pomoč na centre, kjer so si 
denarno socialno pomoč urejali sami, napotenih 476 (49,4 %) odpuščenih obsojencev (Ministrstvo 
za pravosodje, 2012). 
 
Bavcon in drugi (2009) pravijo, da se oblike postpenalne pomoči najpogosteje omejujejo predvsem 
na nudenje materialne pomoči. Menim, da pomena materialne pomoči ne smemo zanikati, saj pride 

obsojenec na prostost z nič ali zelo minimalnimi prihranki. Vsekakor pride denarna pomoč ob 
odpustu še kako prav, če ne drugega nekdanjemu obsojencu omogoči vsaj približno zagotovitev 
osnovnih potreb po hrani, vodi in primerni obleki, ki je izrednega pomena. Strinjam pa se z 
Bavconom in drugimi (prav tam), ki pravijo, da je ta pomoč sama po sebi premalo. Odpuščeni 
obsojenec potrebuje zlasti osebno pomoč, tudi vodstvo, ki bi mu pomagalo prebroditi težave in se 
vključiti v življenje. Ko stopa odpuščeni obsojenec na prostost, je smiselno vložiti nekoliko več 
truda in sredstev, saj se lahko zgodi, da so v nasprotnem primeru vsi stroški in vsa prizadevanja 
zaman. 
 

Brinc (1976 v Vrabec, 2008) pa pravi, da normalen proces rehabilitacije poslabšajo ravno finančne 
težave, ki največkrat vodijo v odklonsko vedenje. Tudi sama menim, da, ko človek nima nič, išče 

najhitrejšo in najlažjo pot do zaslužka, nekako le mora preživeti. Zato Brinc (prav tam) poudarja, da 
je treba ob odpustu zagotoviti vsaj minimalni življenjski standard, saj lahko šele na tej osnovi 
gradimo druge oblike postpenalne obravnave. 
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3.6.2 Nastanitev 
 
Obsojenca je treba že med prestajanjem kazni spodbujati, da si sam išče možnosti začasne 
nastanitve. Najbolj realne možnosti so pri sorodnikih, znancih ali prijateljih. Tisti, ki imajo družino 
ali še živijo pri starših, praviloma nimajo težav z nastanitvijo (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008). Po 
izkušnjah sodeč pa prihaja tudi do tega, da družina z obsojencem popolnoma pretrga stike in ga 
zaradi kaznivega dejanja noče več poznati. V takih primerih nekdanji obsojenec na nastanitev pri 
sorodnikih ne more računati. 
 
Nekateri nekdanji obsojenci se ne želijo vrniti v staro okolje, ampak želijo začeti na novo, 
spremeniti okolje in družbo. To pomeni možnost, da gre nekam, kjer ga nihče ne pozna in mu je v 
takem primeru občina izbranega prebivališča po odpustu dolžna pomagati. Socialna služba 
nekdanjemu obsojencu glede nastanitve po odpustu ne more veliko ali sploh nič pomagati, saj mu 
praviloma ne more dati stanovanja. Poleg tega pa imajo njena priporočila majhen pomen in 
vrednost v sistemu razdeljevanja in dodeljevanja stanovanj (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008). 
 
V letu 2011 je med prestajanjem kazni oziroma vzgojnega ukrepa 65 obsojencev in mladoletnikov 
izgubilo nastanitev (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
 
Enkratna denarna pomoč ni dovolj, da si nekdanji obsojenec ponovno najde nastanitev. Nekdo brez 
stalnega bivališča pa ima težave tudi pri iskanju zaposlitve in prejemanju socialne podpore. Če 
obsojenec ob odpustu nima urejene nastanitve, se mu ponudi možnost zavetišča za brezdomce ali 
samski dom. Moje izkušnje kažejo, da obsojenci težko sprejmejo namestitev v zavetišču za 
brezdomce, saj to ni primerna odskočna deska za novo življenje, spet je prisotna neka stigma, s 
katero se težko vključiš v družbo. Po drugi strani pa je lahko zavetišče za brezdomce tista začasna 
nastanitev, da človek ne pristane na ulici. Nastanitev nekdanjih obsojencev je namreč tesno 

povezana z brezdomstvom, saj se kar nekaj odpuščenih obsojencev znajde na cesti, ker nimajo kam 
iti. Obstajajo tudi nujne bivalne enote, ki se lahko dodelijo prosilcem, problem pa so dolge čakalne 
vrste.  
 
V letu 2011 v času odpusta neurejenih nastanitev ni bilo. Pomoč pri urejanju nastanitve pa je 
potrebovalo 68 obsojencev. V teh primerih so si zavodi pomagali z zavetišči za brezdomce, s 
podnajemniškimi sobami in s samskimi domovi. Večina obsojencev se je ob odpustu vrnilo domov, 
drugi pa so si ob pomoči socialne službe v zavodu, centrov in neformalne socialne mreže urejali 
nastanitev na novo. V primerjavi s predhodnim letom so se razmere na področju nastanitve 
obsojencev po odpustu nekoliko izboljšale. Še vedno pa stanovanjska politika za zaprte osebe nima 
izdelane vizije, zato imajo obsojene osebe malo možnosti za lastno razreševanje nastanitvenega 

problema. Razpisi za neprofitna stanovanja so redki, stanovanj je malo, za dodelitev bivalne enote 
pa so dolge čakalne vrste. Predvsem pa je oteženo urejanje nastanitve za obsojence, ki nimajo 
prijavljenega stalnega bivališča (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 
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Najbolj kritičen primer so obsojenci, ki že pred nastopom kazni zapora niso imeli nastanitve. Brinc 
ugotavlja, da bi bila primerna rešitev nastanitve nekdanjih obsojencev v ustanavljanju posebnih 
prehodnih domov, kot jih imajo v tujini. Kljub vsem sklepom in priporočilom pa doslej še nobena 
slovenska občina ni ustanovila prehodnega doma (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008).  

3.6.3 Zaposlitev 
 
Zaposlitev je v letu 2011 zaradi nastopa kazni izgubilo 292 (29,4 %) obsojencev (Ministrstvo za 
pravosodje, 2012). 
 
»Ustrezna zaposlitev odpuščenega obsojenca je eden glavnih dejavnikov za njegovo rehabilitacijo 
in za pridobitev izgubljenega položaja v družbi« (Declaration of Principles of the American 
Correctional Association, 1968 v Klančar, 1993). 
Po drugi strani pa je iskanje zaposlitve eno najbolj občutljivih vprašanj na področju postpenalne 
obravnave. Je namreč osnovni in pogosto najtežje rešljivi problem nekdanjih obsojencev, na 
katerega pa so vezana tudi vprašanja nastanitve, preživljanja, zdravstva, urejanja družinskih razmer 
in podobno (Brinc, 1976 v Vrabec, 2008). Nekdanji obsojenci namreč nimajo pravice do 
uveljavljanja takojšnjih pravic na zavodu za zaposlovanje in imajo malo možnosti za zaposlitev 
(Zagorc, 2004a). 
 
99. člen ZIKS-1 določa: »(3) Obsojenec, ki se v skladu z osebnim načrtom šest mesecev pred 
odpustom vključi v programe aktivnega iskanja zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje, lahko v 
skladu z zaposlitvenim načrtom sklene neposredno delovno razmerje z delodajalcem. Obsojenec je 
ob prejemu pogodbe o zaposlitvi dolžan zavodu predložiti kopijo sklenjene pogodbe«. 
V letu 2011 se je 144 (14,9 %) obsojencev ali mladoletnikov skladno z navedenim zakonom šest 
mesecev pred odpustom prijavilo v evidenco brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje in se 
vključilo v programe aktivnega iskanja zaposlitve. Od vseh teh so trije obsojenci uspeli najti 
zaposlitev in pred odpustom sklenili delovno razmerje. Po odpustu je od vseh 962 odpuščenih 
obsojencev imelo zaposlitev urejeno 257 (26,7 %) obsojencev in mladoletnikov. To je za 6,9 % 
manj kot v letu 2010. Največ oseb z neurejeno zaposlitvijo je bilo odpuščenih iz zavoda Ljubljana, 
kjer sta od 145 odpuščenih obsojencev urejeno zaposlitev imela samo dva (Ministrstvo za 
pravosodje, 2012). 
 
Kot sem že omenila, imajo nekdanji obsojenci ob odpustu malo možnosti za zaposlitev, večina pa 
zaposlitve ni imela že ob nastopu kazni. Tudi po enem letu po odpustu jih približno 60 % nima 
zaposlitve na uradnem trgu dela. Ne samo, da se spreminja in opušča industrija, v kateri so se 
večinoma zaposlovali delavci z nizko izobrazbo ali celo brez, delodajalci imajo do nekdanjih 
obsojencev pogosto tudi odklonilen odnos (Petersilia, 2001; Zagorc, 2004a). Pojavlja se problem 

stigme in nezaupanja delodajalcev. Lažje je dobiti zaposlitev, če delodajalec konkretno osebo pozna 
in ima z njo pozitivne izkušnje (Richards in Jones, 2004). Problem je namreč v tem, da imajo 
nekdanji obsojenci kazenske kartoteke, dandanes pa veliko delodajalcev zahteva potrdilo o 
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nekaznovanju. Dilema pa se pojavlja tudi v tem, saj nekdanji obsojenci ne vedo ali bi svojo 
kazensko kartoteko razkrili ali bi te podatke raje prikrili in zamolčali. 
Raziskava v Združenih državah Amerike je pokazala, da 65 % delodajalcev zaposlitve nekdanjim 
obsojencem ne bi dalo, 30 do 40 % delodajalcev pa je preverilo kazenske kartoteke zaposlenih 
(Holzer, 1996 v Petersilia, 2001). 
 
Dandanes je v državi brezposelnost visoka in menim, da redko prihaja do tega, da bi nekdanji 
obsojenec dobil zaposlitev, nekdo drug, brez kartoteke, pa ne. Menim, da imajo med splošno 
populacijo, nekdanji obsojenci še toliko manj možnosti za zaposlitev.  
 
Brinc (1976 v Vrabec, 2008) meni, da naloga iskanja zaposlitve obsojencem prvenstveno ne sodi v 
sklop nalog socialne službe. Najbolj uspešno bi bilo, če bi zavod opravil večino nalog v zvezi s 
pripravo obsojencev na odpust in bi jih usmerjal na službo za zaposlovanje ali neposredno na 
delovne organizacije. Osnovna skrb strokovnega osebja v zavodu bi morala biti, da obsojence 
naučijo, kako poiskati službo, kako živeti tisti čas, dokler še iščejo delo, kako ostati na pošteni poti 
življenja in kako v tem času zadovoljevati osnovne življenjske potrebe po hrani in nastanitvi. V 
zavod pa bi lahko prihajali tudi delavci služb za zaposlovanje in obsojencem posredovali 
informacije glede zaposlitve. S tem bi pripomogli k reševanju vprašanja zaposlitve obsojencev in k 
njihovim realnim pogledom na problem zaposlitve. 
Pomembno je, da se obsojencem med prestajanjem kazni razjasni, da so za svojo zaposlitev po 
odpustu odgovorni predvsem oni sami (Stanišljević, 1972 v Brinc, 1989). 
 
Nekdanji obsojenci pa so za iskanje zaposlitve slabo motivirani. Zaradi lastnih težav in slabih 
izkušenj nimajo zaupanja v lastne zmožnosti. Po mnenju strokovnih delavcev iz centrov ter 
svetovalcev na uradih za delo pa nekdanji obsojenci za iskanje zaposlitve niso motivirani zato, ker 
ta ni združljiva z njihovim načinom življenja ali pa zato, ker lahko s kombinacijo denarne socialne 

pomoči, drugih socialnih prejemkov, občasnega priložnostnega dela in dela na črno dosežejo višje 
prihodke kot pa z zaposlitvijo na trgu delovne sile (Vrabec, 2008). 
 
Prenehanje kriminalne poti je močno povezano z zaposlitvijo, saj se je pokazalo, da, če ima 
nekdanji obsojenec zaposlitev, obstaja večja verjetnost, da kaznivih dejanj ne bo več ponovil 
(Farrall, 2004). Zdi se mi popolnoma logično, da pomanjkanje zaposlitvenih možnosti in revščina 
povečujeta verjetnost v participaciji v kaznivih dejanjih. Zaradi pomanjkanja denarja se pravzaprav 
pogosto začne kriminalna kariera. Prav zaradi tega je zaposlitev zelo pomembna, pri nas pa je 
zadnje obdobje to področje slabo urejeno.  

3.6.4 Zdravljenje 
 

Glede na splošno populacijo imajo obsojenci opazno več zdravstvenih in duševnih težav. Razlog 
temu je bivanje v natrpani sobi, ekonomska deprivilegiranost in pa tudi zloraba različnih substanc. 
Tako prihaja do tega, da so v zavodu 50-letniki večinoma pojmovani kot stari, ker trpijo za 
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težavami, ki običajno pestijo 60-letnike, ki nimajo izkušnje življenja v zavodu (Petersilia, 2001; 
Zagorc, 2004a).  
 
59. člena ZIKS-1 določa, da mora imeti vsak zavod pogoje za zagotavljanje osnovne zdravstvene in 
zobozdravstvene dejavnosti, lahko pa se zdravstvena dejavnost opravlja tudi v ustreznih 
zdravstvenih ustanovah zunaj zavoda. 
V letu 2011 so bile zaprte osebe deležne zdravstvene oskrbe v splošnih zavodskih ambulantah, 
zunanjih specialističnih ambulantah in bolnišnicah (Ministrstvo za pravosodje, 2012).  
 
Tudi 85. člen KZ-1 določa, da je treba obsojencem zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo. Z 
obsojenčevim soglasjem pa jim je treba zagotoviti tudi zdravljenje odvisnosti od alkohola ali drog. 
V letu 2011 je zaprtim osebam zdravstveno osebje zagotavljalo pomoč pri abstinenčnih krizah, 
substitucijsko terapijo in urinske teste za ugotavljanje prisotnosti drog v telesu, svetovanje in 
izobraževanje o nevarnosti okužb z virusi HIV in hepatitisa ter spodbujalo k testiranju, cepljenju 
proti hepatitisu B in zdravljenju (Ministrstvo za pravosodje, 2012).  
 
Ko pa je obsojenec odpuščen, se problem z zdravstvenim zavarovanjem šele pojavi. Le-tega mu 
zavod ne zagotavlja več. Če nekdanji obsojenec ne dobi službe in nima delodajalca, ki bi mu 
plačeval zdravstveno zavarovanje in če sam nima dovolj denarja, da bi si ga plačeval sam, ostane 
brez dodatnega zavarovanja. Deležen je le osnovnega zavarovanja pa še to pod pogojem, da ima 
stalno bivališče in da je prijavljen na zavodu za zaposlovanje (Metljak, 2005). 

3.6.5 Razbremenilni, svetovalni in informativni razgovori 
 
Pred dokončnim odpustom so pogosta opazovanja vedenja obsojenca in razgovori z njim. Gre za 
neposredno pripravo na odpust, saj se nanaša na obsojenčeve cilje za prihodnost, na evalvacijo 
njegovih problemov in tretmana v zavodu, na reševanje problemov, ki ga čakajo na prostosti in na 
pomoč, ki mu jo je treba nuditi (Milutinović, 1988 v Vrabec, 2008). 
Težišče prizadevanj bi moralo biti usmerjeno tako v zavodu kot v stikih zunaj zavoda na 
emocionalni opori, na emocionalni in stvarni pripravi na odpust (Orel, 1980). 
 
V zavodih so v letu 2011 pripravo na odpust izvajali v sklopu individualne in skupinske obravnave 
(Ministrstvo za pravosodje, 2012). 

3.6.6 Urejanje družinskih razmerij 
 
Odvzem prostosti ni neugodna posledica samo za storilca kaznivega dejanja, ampak tudi za njegovo 
družino. Le-ta v svojem bivalnem okolju pogosto doživlja sramoto, očitke, zavračanje in 
zasmehovanje. Zato prihaja do tega, da se družina obsojencu odtuji, otroci pa ga lahko zasovražijo 
(Dolenc, 1984). 
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Brinc (1976 v Vrabec, 2008) pravi, da je družina pomemben dejavnik za socializacijo in 
resocializacijo, zato bi moral v prvi vrsti poznati in urejati družinske razmere zavod. Le-ta del 
svojih prevzgojnih postopkov usmerja tudi na ta del obsojenčevega življenja. Prav tako meni 
Klančar (1993), saj pravi, da je uspeh adaptacije po odpustu na novo okolje odvisen predvsem od 
samega okolja in družine. Brinc (1976 v Vrabec, 2008) meni, da je naloga urejanja družinskih 
razmerij pogosto težka in dolgotrajna, zato bi se je morala strokovna služba lotiti že med 
prestajanjem kazni. 
 
Stiki z družinskimi člani se morajo med prestajanjem kazni ohranjati in jačati. Pomembni so stiki in 
obiski družinskih članov v zavodu ali obiski obsojene osebe na domu. Pomembna pa je tudi terapija 
z ostalimi člani družine, možnost sodelovanja in svetovalna terapevtska pomoč (Klančar, 1993). 
 
Po mojih izkušnjah se med obsojencem in družinskimi člani dostikrat oblikuje neka distanca. Prav 
zato je treba ohranjati družinske stike, če so le-ti pretrgani, pa jih je treba ponovno vzpostaviti. Sami 
obsojenci ta korak težko naredijo, zato sta pomoč in podpora strokovnjakov zelo pomembni. 
 
Sodelovanje s svojci je v letu 2011 potekalo zaradi priprave osebnega načrta, načrtovanja 
ugodnosti, posredovanja in pridobivanja informacij za kvalitetno pripravo na pogojni odpust ter 
priprave na življenje po prestani kazni. To sodelovanje je bilo prisotno v 846 primerih15 
(Ministrstvo za pravosodje, 2012).  
 
Družina je lahko na eni strani spodbuda obsojencu pri njegovih naporih za poboljšanje, po drugi 
strani pa lahko pomeni oviro na poti njegove resocializacije. Če obsojencu družina ne pomeni nič 
prijetnega, privlačnega, ampak je zanj odbijajoča, polna sovraštva in neugodnih spominov, bo 
obsojenca časa po odpustu nekako strah (Brinc, 1982 v Mujkanović, 2008). Sama poznam več 
primerov, kjer družinske razmere niso ugodne. Za te obsojence je odpust težak, saj ne vedo kam 

bodo šli, kako bodo spet pristopili k družini, če sploh bodo, kako bodo odpustili trpinčenja in 
podobno. Večinoma v takih primerih nekdanji obsojenci začnejo znova v novem okolju in skušajo 
pozabiti na preteklost. 
 
Zagorc (2004a) pravi, da ne vemo dovolj o posledicah na zapor obsojenih staršev na potek otroštva 
njihovih otrok, vendar pa je prepričana, da je ta vpliv zelo velik. Znano je namreč, da imajo otroci 
staršev, ki so bili v zavodu glede na starše otrok, ki niso bili nikoli v zavodu, kar petkrat več 
možnosti, da tudi sami pristanejo v zavodu. 
 

 
 

                                                           
15 Podatek samo za obsojence; skupaj s priporniki in uklonilno zaprtimi je bilo ter primerov 1.132. 
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3.6.7 Vključitev v (novo) socialno okolje 
 
Vključitev v življenje po prestani kazni je po mojem mnenju izjemno težko, saj je človek navajen 
življenja v zavodu. Navajen je na pravila, dnevi ritem, rituale in navade. To s seboj prenese tudi na 
prostost, kar pa ni primerno, saj teče življenje zunaj popolnoma drugače kot za rešetkami. Za 
nekatere nekdanje obsojence bi se lahko reklo, da so nesposobni živeti na svobodi. Prav zaradi tega 
potrebuje obsojenec ob odpustu, kot pravijo Bavcon in drugi (2009), zlasti osebno pomoč, vodstvo, 
ki mu pomaga prebroditi težave in se vključiti v življenje. 
 
Pred leti so z analizo republiškega sekretariata ugotovili, da v Sloveniji prestaja kazen približno 60 
% oseb, ki imajo tolikšne primanjkljaje na raznih življenjsko pomembnih področjih, da brez 
korekcijskih posegov v naravnem okolju ne moremo pričakovati, da bi po odpustu lahko ustrezno 
socialno funkcionirali (Orel, 1980). 
 
V času prestajanja kazni je ena izmed nalog strokovnih služb torej delo v socialnem okolju. 
Sanacija in priprava okolja je za celoten proces resocializacije pomemben dejavnik (Orel, 1980). 
Priprava ožje in širše okolice za vrnitev obsojenca pa je pri nas pomanjkljiva. Okolje zato te ljudi 
pogosto odklonilno sprejme (Klančar, 1993). 
 
Skalar (1984) pravi, da obsojence pred odpustom skrbi, kako jih bodo sprejeli nekdanji prijatelji, 
sosedje in znanci, če jih sploh bodo sprejeli. Razmišljajo, ali bi bilo boljše pretrgati stare stike in 
poiskati stike s soobsojenci. Odpuščeni obsojenci so neorientirani in brez trdne podlage v sebi in v 
okolici. Strah jih je, kako se bodo znašli, kako bodo kos bremenom, poleg tega pa morajo prevzeti 
odgovornost zase in za bližnje. Problem pa je v tem, da ne znajo več skrbeti niti sami zase. 
 
Dolenc (1984) meni, da je osnovna težava obsojenca prilagajanje novemu okolju, saj le-to 

pričakuje, da se bo nekdanji obsojenec pravilom in normam, ki veljajo v tem okolju, takoj 
prilagodil. Opažam pa, da družba od njega pričakuje in zahteva tudi, da se bo nadvse primerno 
vedel v skladu s temi pravili in normami. Imamo ga pod drobnogledom in že vsaka mala napaka mu 
zagotovi kritiko, zavračanje in neodobravanje. Zato meni Brinc (1976 v Vrabec, 2008), da lahko 
ljudje veliko pripomorejo k temu, da se nekdanji obsojenec hitreje in z manjšimi spodrsljaji vrne 
nazaj v družbo. To pa še ne pomeni, da se bo nekdanjemu obsojencu izbrisala stigma, žig, ki ga 
nosi. 

 
Okolje, v katerega se vrne obsojenec, je zelo pomemben dejavnik pri njegovi odločitvi ali bo še 
naprej vztrajal na kriminalni poti ali pa si bo prizadeval, da se ji izogne. Zlasti ima to okolje 
odločilno vlogo prve dneve po odpustu, dokler odpuščeni obsojenec še sam ni opredelil svoje 

socialne vloge in se še ni dovolj vključil v različne mikroskupine (Brinc, 1984).  
Farrall (2004) pravi, da povečanje socialnega kapitala nekdanjega obsojenca pripomore k 
prenehanju kriminalne poti. Zave se namreč, da bo s ponovno vrnitvijo v kriminaliteto preveč 
izgubil. 
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Ključnega pomena je torej pozitivna naravnanost in pomoč s strani javnosti in družbe, česar pa 
nekdanji obsojenci večinoma niso deležni. Javno mnenje je kaznovalno naravnano, na postpenalno 
obravnavo pa gleda z neodobravanjem (Milutinović, 1988 v Vrabec, 2008). 
 
V letu 2011 je bilo več pogojnih odpustov z varstvenim nadzorstvom kot prejšnje leto. Da se 
pogojno odpuščenemu postavi svetovalca, je bilo v letu 2011 pristojnemu sodišču posredovanih 23 
predlogov, v letu 2010 pa 7 (Ministrstvo za pravosodje, 2012). 

3.7 Življenje obsojencev po prestani kazni 
 
Življenje odpuščenega obsojenca je odvisno od: 

• predzaporskih faktorjev, 

• osebnostnih sprememb v zavodu,  

• pozaporskih pričakovanj in 

• pogojev življenja po odpustu (okolje, družina, zaposlitev) (Klančar, 1993). 
 
Mnogi obsojenci sanjarijo o lepem življenju po odpustu in mislijo, da jih bo družba sprejela z 
odprtimi rokami. Ne zavedajo se dovolj posledic kaznivega dejanja in bivanja v zavodu. Kmalu 
doživijo razočaranje in se obrnejo proti družbi, češ da jih ne razume. Mnogo obsojencev ni 
pripravljenih na težave, ki jih čakajo na prostosti. Prav tako pa ne želijo pomoči, saj hočejo biti 
neodvisni (prav tam). 
 
Ko obsojenec prestane zaporno kazen in se vrne v normalne življenjske razmere in okolje, ima 
praviloma enake pravice in enak položaj kot vsak drug človek (Bavcon idr., 2009). Tudi 81. člen 
KZ-1 določa: »(1) Po prestani, plačani ali na drug način v skladu z zakonom izvršeni, odpuščeni ali 
zastarani kazni imajo nekdanji obsojenci vse pravice, ki so določene v ustavi, zakonih in drugih 
predpisih in lahko pridobivajo vse pravice, razen tistih, ki so jim omejene zaradi izrečenega 

varnostnega ukrepa ali zaradi nastalih pravnih posledic obsodbe«. Težnja je namreč, da bi se 

nekdanjemu obsojencu omogočil takšen položaj, ki bi mu olajšal življenje na prostosti in dajal 

možnost za to, da kaznivega dejanja ne bo več ponovil. Da pa je to sploh mogoče, je treba 
nekdanjemu obsojencu omogočiti vstop v družbo, mu dati položaj polnopravnega državljana in mu 
zmanjšati ovire, ki mu preprečujejo lažjo vključitev v življenje na prostosti (Bavcon idr., 2009). 
Menim, da je resničnost daleč od napisanega. Seveda je vsak individualen primer drugačen, ampak 
v splošnem menim, da nekdanji obsojenci nimajo enakih pravic in enakega položaja kot drugi, ki 
niso bili nikoli v zavodu. Še vedno naša družba ne sprejema tako imenovanih »kriminalcev«, če se 
le da, želimo biti čim dlje stran od njih. S tem odrivanjem od sebe pa jim ne zmanjšujemo ovir, 
ampak jih le še povečujemo. Menim, da je vrnitev na prostost zelo težka, saj ne veš, kaj te čaka, še 
težje pa je življenje na prostosti. V zavodu si bil na nekakšen način sprejet in cenjen, zunaj menim, 
da je to zelo redko. Ker je življenje zunaj tako težko in se vanj veliko nekdanjih obsojencev ne zna 
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in ne more vključiti, se je najlažje vrniti v znan, domač kraj – zavod. Menim, da je vzrok 
povratništvu tudi nespoštljiv in nenaklonjen odnos družbe do same tematike in obsojencev. 
 
Tudi Bavcon in drugi (prav tam) v nadaljevanju povejo, da obstajajo nekatere omejitve, ki jih 
označujemo kot pravne posledice obsodbe. Določene okoliščine so takšne, da nekaterih pravic ni 
mogoče zaupati osebi, ki je bila obsojena bodisi zaradi določenega kaznivega dejanja bodisi na 
določeno kazen. Nekatera opravila, poklici in nazivi so družbeno tako pomembni, da jih lahko 
zaupamo samo človeku, ki še ni bil obsojen ali vsaj ni bil obsojen zaradi določenih vrst kaznivih 
dejanj ali na kazen določene teže. 
Tudi v raziskavi je bilo ugotovljeno, da stigma kazenske obsodbe vpliva na prepovedi starševskih 
pravic, zmanjšanje delovnih oziroma zaposlitvenih priložnosti, možnosti nastanitve, socialnih 
stikov in odnosov, izoliranje s strani skupnosti in ostalih državljanov. Ogrožene so tako pravice kot 
kapacitete nekdanjih obsojencev, da bi delovali kot državljani (Uggen, Manza in Behrens, 2004). 
Tudi Richards in Jones (2004) navajata, da veliko občin ne najema nekdanjih obsojencev za številna 
dela. Ne morejo postati gasilci, policisti, smetarji, učitelji, uradniki, tajniki, poleg tega pa se ne 
morejo vključiti v vojsko. 
 
»Pravne posledice obsodbe so tedaj poseben institut kazenskega prava, s katerim se obsojencu 
odvzamejo določene že pridobljene pravice oziroma mu te prenehajo, ali pa se mu določi prepoved 
pridobitve določenih pravic potem, ko je glavno kazen že prestal« (Bavcon idr., 2009, str. 453). 
Avtorji pravijo, da lahko pravne posledice obsodbe bistveno vplivajo na položaj obsojenca in na 
možnost za njegovo življenje na prostosti. Pomenijo lahko precej veliko oviro v njegovem življenju 
na prostosti, poleg tega pa so lahko omejene njegove pravice. Takšen položaj otežuje življenje 
nekdanjih obsojencev, saj ne morejo enakopravno sodelovati v družbenem življenju. Nekaterih 
pravic namreč sploh nimajo, nekatere so jim omejene in lahko se zgodi, da se le s težavo 
vključujejo na vsa področja življenja (prav tam). Kot sem torej dejala že sama, ni popolnoma res, da 

imajo nekdanji obsojenci enake pravice in enak položaj kot vsak drug človek. Moram pa poudariti 
tudi to, da se pravne posledice obsodbe ne izrekajo manj nevarnim kaznivim dejanjem. Če je tako 
bila storilcu izrečena denarna kazen, pogojna obsodba, sodni opomin ali če je sodišče storilcu kazen 
odpustilo, pravne posledice obsodbe ne morejo nastati (prav tam).  
 
Nekdanji obsojenci po odpustu kmalu spoznajo, da niso enakopravni člani družbe in da jih bo 
stigma obsojenca spremljala celo življenje – na to dejstvo pa je obsojence treba soočiti že v zavodu 
(Brinc, 1989). 
 

Daljša zaporna kazen v veliki meri zmanjša človekove zmožnosti za reševanje vsakodnevnih 
življenjskih problemov po odpustu. Obsojenec se je v zavodu prilagodil na tamkajšnje življenje »iz 

rok v usta«, ko mu ni bilo treba skrbeti za hrano, obleko, nastanitev in podobno. Obsojenec razvije 
v zavodu nove navade, ki pa na prostosti niso primerne. Prizonizacija tako povzroči nesposobnost 
za reševanje še tako preprostih problemov (Corden, 1978 v Brinc, 1989). 
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Skalar (1984) pravi, da se odpuščeni obsojenci obnašajo na dokaj nenavaden način, saj so 
nezaupljivi in včasih tudi paranoični. Svoje nezaupanje kažejo na različne načine in različno 
intenzivno – ne govorijo o svojih načrtih in namerah, dostikrat so prezahtevni v svojih 
pričakovanjih in zahtevah, saj terjajo, da jim strokovni delavci pomagajo tam, kjer to ni mogoče, 
bežijo pred strokovnimi delavci, odklanjajo pomoč in niso pripravljeni sodelovati. Nekateri pa 
gredo v druge skrajnosti in so preveč zaupljivi, strokovne delavce pa obiskujejo večkrat na dan. 
Poleg naštetega se pri odpuščenih obsojencih opazi tudi preplašenost, neorientiranost, 
razdražljivost, zavrtost, preobčutljivost in nezmožnost govoriti o prestani kazni. Druga skrajnost pa 
so ljudje, ki nadrobno pripovedujejo o krivicah, ki so jih doživeli, saj časa v zavodu ne morejo 
pozabiti. Odnosi so tako v vsakem primeru moteči, neprijetni. Avtor predstavi še druge posledice 
zavoda, ki so naslednje: hospitalizem, dvoličnost v značaju, prilagojenost na institucijo, sprejemanje 
subkulturnega vrednostnega sistema in negativna podoba o samem sebi. Pravi, da so negativne 
posledice življenja v kazenski ustanovi na posameznika tem večje in tem usodnejše, čim dalj kdo 
preživi v kazenski ustanovi in čim bolj je ta represivno orientirana. 
Kazenski zavod vzame obsojencu še tisto malega, kar imel pred prihodom, zato obsojenci po 
odpustu pogosto izgubijo veljavo in samospoštovanje, njihov socialni status pa se bistveno 
spremeni (Skalar, 1975). 
 
Menim, da prestajanje kazni zapora vpliva na človeka, saj se spremeni na tak ali drugačen način. 
Nekdanji obsojenec čuti, da je drugačen, kot je bil prej. Za večino ljudi je zavod negativna izkušnja 
v življenju, zato želijo preteklost pozabiti. Velikokrat je to najlažje storiti tako, da popolnoma 
zamenjajo okolje in družbo ter začnejo znova. 

3.8 Učinkovitost izvajanja postpenalne obravnave 
 
Dolenc (1984) pravi, da pri pripravi na odpust, torej na življenje na prostosti, sodeluje vrsta 
posameznikov in institucij. Prav zato je od usklajenega delovanja vseh udeležencev v postpenalnem 
tretmanu odvisen uspeh postpenalne pomoči posameznikom.   
 
Uspeh postpenalne obravnave je odvisen od subjektivnih (da obsojenec sprejema obravnavo in da je 
motiviran zanjo) in objektivnih pogojev (da okolje, družina in delovna sredina sprejme obsojenca) 
(Klančar, 1993). 
 
Sama pa menim, da je za učinkovitost izvajanja postpenalne obravnave bistvenega pomena človeški 
faktor strokovnih delavcev. Tako meni tudi Orel (1980), ki pravi, da ni dovolj strokovno znanje, 

ampak je morda celo bolj pomembno človeško delovanje in odnos do obsojencev. Kot pravi Brinc 
(1989) je strokovnjakom vedno manjkala osebna zavzetost za probleme (nekdanjih) obsojencev. 
Njihova zavzetost je lahko bila le razumska, politična in abstraktna, ne pa osebna, čustvena in 
človeško doživeta. Strokovni delavci so praviloma odločali o ljudeh, ki jih osebno niso globlje 
poznali, ki so jim bili osebno tuji in do katerih so pogosto gojili odpor zaradi njihovih kaznivih 
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dejanj. Tako Klančar (1993) pravi, da se sami strokovni delavci običajno zavejo pomanjkljivosti 
svojih postopkov in pristopov ter tudi svoje (mnogokratne) neučinkovitosti. 
 
Za merilo uspešnosti oziroma učinkovitosti različnih metod raziskovalci navadno upoštevajo 
stopnjo povratništva. Povratništvo pa ni veljavno merilo, saj povratek ni v vzročni zvezi le z metodo 
obravnavanja v ustanovi, temveč tudi z življenjskimi okoliščinami po odpustu (Skalar, 1975). 
Vprašanje merjenja učinkovitosti postpenalne pomoči ostaja odprto, saj samo preprečevanje 
nadaljnje kriminalitete ni in ne more biti osnovni namen kaznovanja, prestajanja kazni in 
postpenalne pomoči (Brinc, 1989). Povratništvo nič ne pove o neuspehu tretmana, dokler ni znano, 
kakšen tretman je užival obsojenec, kdo in kako ga je izvajal in kakšen je bil njegov namen (Brinc, 
2000). 

3.8.1 Zavodi za prestajanje kazni zapora 
 
Brinc (1985) meni, da je uspeh zavoda odvisen najbolj od stališča, kaj je osnovni namen kazni 
zapora in kako merimo uspeh doseganja tega namena. Nato je uspeh odvisen od kakovosti 
obsojenca in njegove zmožnosti in sposobnosti, da doseže kazen zapora svoj namen. Uspeh pa je 
odvisen tudi od kakovosti kazenskega zavoda, pri čemer to kakovost le v manjši meri predstavljajo 
zidovi in oprema zavoda, v večji meri pa je kakovost odvisna od penoloških delavcev, njihovih 
stališč, znanj, strokovne usposobljenosti in zlasti človeških lastnosti. Boljše uspehe pri svojem delu 
pa imajo tudi zavodi z ugodnejšim družbenim vzdušjem (Brinc, 1983). 
 
Eden izmed vzrokov za neuspeh prevzgojnih institucij naj bi bila neustrezna usposobljenost osebja, 
zato avtorica sklepa, da so za stanje v teh institucijah in za njihove rezultate odgovorni ljudje, ki 
prevzgojni proces izvajajo (Javornik, 1991). Tudi Klančar (1993) pravi, da si delavci zavodov 
preveč prizadevajo prilagoditi obsojence na življenje v zavodu. Premalo jih poboljšujejo in zato 
postanejo ti premalo sposobni za prevzemanje odgovornosti, ki se od njih zahteva v družbi. Pravi, 
da v zavodu mnogokrat ustvarjajo konformistične in od samega sebe ter od drugih odtujene ljudi. 
 
Pomembnejše od izobrazbe in strokovne usposobljenosti penoloških delavcev so njihove človeške 
lastnosti. Pomembno je ali so delavci kaznovalno usmerjeni ali pa si cilje dela postavljajo na višji 
človeški in strokovni ravni. Od teh usmeritev je namreč odvisen tudi prevzgojni učinek zavoda. 
Neuspešnost zaporske prevzgoje namreč ni posledica slabih obsojencev, temveč slabih zavodov – 
zavodi pa so takšni, kot so delavci v njih (Brinc, 1994). 
 
Flaker (1998 v Mujkanović, 2008) je prepričan, da zavodi onemogočajo učinkovito strokovno 
pomoč, saj iztrganost iz vsakdanjega konteksta onemogoča celotno psihosocialno spoznavanje 
uporabnikov, še manj pa celotno obravnavo. 

 
Javornik (1991) meni, da prevzgojne institucije (s tem misli tudi vzgojne zavode in prevzgojne 
domove) niso uspešne pri prevzgoji posameznika, saj ga v njegovi deviantnosti potrjujejo, utrjujejo 
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in vodijo v smeri ohranjanja deviantnosti. Močnik (1984 v prav tam) namreč pravi, da institucije na 
eni strani izključijo moteče, nemočne elemente iz zdravega okolja, hkrati pa jih koncentrirajo na 
enem kraju in jih tako postavijo v središče državne skrbi in uravnave. 
Menim, da je problem ravno v tem, ko pride v zavod oseba, ki ni storila hujšega kaznivega dejanja 
in kazen prestaja prvič. To osebo namestijo v sobo z desetimi soobsojenci, po možnosti povratniki, 
le-ti pa med seboj niso ločeni po teži ali vrsti kaznivega dejanja. Kot večkrat slišimo, tudi sama 
menim, da je zavod na nekakšen način šola kriminala, saj se velikokrat zgodi, da razmeroma 
poštena oseba v zavodu postane izučeni kriminalec. 
 
Zebec Koren (1992b) navaja dejstvo, da zavodi obsojencev ne rehabilitirajo in za to navede dokaze. 
Različne empirične študije o tretmanu so pokazale, da so bili rezultati v glavnem slabi16. Stopnja 
povratništva danes v številnih državah narašča in v zavodih je vedno večji delež tistih, ki so že bili 
deležni zaporniškega tretmana. Avtor pravi, da to kaže na to, da zavod vse manj prispeva k 
resocializaciji obsojencev oziroma njihovi pripravi na samostojno življenje izven te institucije 
(Brinc, 1997 v Mujkanović, 2008). Kot naslednji dokaz Zebec Koren (1992b) navede organizacijo 
zavodov, ki je daleč od 'tretmanske situacije'. Zavodi so namreč prenapolnjeni in izčrpajoči ter bolj 
ali manj nevarni za tiste, ki tam prebivajo. Prav tako pa je zavod strukturiran tako, da sam tretman 
in rehabilitacijo onemogoča. Ne more namreč vzporedno realizirati dveh načel, in sicer načela 
kaznovanja in principa rehabilitacije obsojenca. Če hočemo doseči prvi cilj, se moramo odpovedati 
drugemu in obratno. Kot tretji dokaz pa Zebec Koren navede različne sociološke študije zavoda kot 
organizacije in zaporniške skupnosti, ki povzročajo obsojencem stigmo, prizonizacijo in trpljenje, 
kar pa zagotovo ne pomaga pri rehabilitaciji. 
Brinc (2000) pravi, da so zavodi namenjeni izključno nevarnim prestopnikom, ki predstavljajo 
resno nevarnost za družbo. Ta pogoj danes izpolnjuje malo obsojencev, zato je v zavodih preveč 
tistih, ki nikoli ne bi smeli priti vanje, saj jim zavodi bolj škodujejo, kot koristijo. 
 

Wright (1995 v Brinc, 2000, str. 235) pa pravi, da raziskovalci učinka tretmana dopuščajo, »da 
rehabilitacija lahko učinkuje«, čeprav dvomijo v njen uspeh. Raziskave v Združenih državah 
Amerike so namreč pokazale, da rehabilitacija lahko zmanjša povratništvo, če je dobro organizirana 
in če se upoštevajo temeljna načela (Andrews et al., 1990 v Brinc, 2000). 
 
Klančar (1993) pravi, da tudi, če zavod doseže uspeh v prevzgoji, še vedno obstaja vprašanje, kaj bo 
z osebo po odpustu. Brinc (1984) pravi, da se lahko šele po odpustu pokaže, koliko je človek 
poboljšan, saj daje zavod premalo možnosti, da bi obsojenec lahko pokazal, kakšen v resnici je. 
Zato je ugibanje, kateri obsojenec je poboljšan, zelo tvegano. 

 
Močnik (1985 v Javornik, 1991) za delovanje zavodov navaja, da je že od leta 1820 jasno, da le-ti 

nikogar ne poboljšajo. Dobro torej vemo, da zavod ne poboljšuje, a še vedno nekako verjamemo, da 
le popravlja. 
                                                           
16 Te študije so merile uspešnost tretmana glede na stopnjo povratništva. 
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Tudi Brinc (1989) pravi, da ni mogoče pričakovati, da bi se današnji kazenski zavodi spremenili v 
zavode za pomoč. Poskusi, da bi penološki delavci iz kazenskih zavodov naredili kaj drugega, kot 
na primer tretmanske, terapevtske, prevzgojne ali resocializacijske ustanove, niso dali uspeha. 
Dodaja pa tudi, da bi bilo, če bi se odločili, da je priprava obsojenca na redno zaposlitev po prestani 
kazni samo odgovornost delavcev zavoda ter samega obsojenca, vedno mogoče ugotoviti, za koliko 
nekdanjih obsojencev zavod ni opravil svoje naloge. Danes pa so za to nalogo »odgovorni« številni 
zunaj zavodski organi in službe – gre torej samo za prelaganje odgovornosti. 

3.8.2 Centri za socialno delo 
 
Dolenc (1984) pravi, da bodo socialni delavci na centrih uspešni v tolikšni meri, kolikor bodo znali 
animirati druge izvajalce socialne politike v občini, da bodo pomagali pri razreševanju odprtih 
vprašanj, s katerimi se srečujejo nekdanji obsojenci.  
Prav tako pa pravi, da na organiziranje postpenalne pomoči vplivajo različni dejavniki, kot so: 
število in struktura obsojenih oseb, odnos širšega okolja do storilcev kaznivih dejanj, kadrovski 
problemi na centrih, odpor do dela z obsojenci in podobno. Centri svoje naloge izvajajo različno, v 
nekaterih centrih opravijo le najnujnejše naloge, ki so povezane s postpenalno pomočjo. To pomeni, 
da sestavijo in pošljejo pomanjkljivo socialno poročilo za obsojeno osebo, ob odpustu priskrbijo 
začasno denarno pomoč in nekdanjega obsojenca napotijo k drugim strokovnim službam. Tako se 
sklene krog neuspešne postpenalne pomoči, zato avtor meni, da ni čudno, če si nekdanji obsojenci 
pomoč poiščejo pri svojih soobsojencih. Od tu naprej pa ni več daleč do storitve novega kaznivega 

dejanja in ponovne obsodbe na kazen zapora (prav tam).  

3.8.3 Težave pri izvajanju postpenalne obravnave 
 
Altschuler in Armstrong (1994 v Vrabec, 2008) navajata eno najpomembnejših težav v postpenalni 
obravnavi, ki je pomanjkanje vpletenosti strokovnjaka do zadnje zaporske faze. Večina 
postpenalnih strokovnjakov začne s pomočjo in obravnavo šele v fazi pred odpustom. Druge težave 
in ovire pa vključujejo slabo koordinacijo, kontinuiteto, prehodnost ali doslednost med dogajanjem 
v zavodu in življenjem izven njega. Tudi sama menim, da zavod ne daje tistega, kar bo človek 
potreboval na prostosti. Zdi se mi, da sta to dva različna svetova, ki med sabo nista niti malo 
povezana. Poleg navedenega, pravita Altschuler in Armstrong (prav tam), pa je pogosto 
zanemarjeno področje družinskih zadev in razmer obsojenca, ne le med prestajanjem kazni, temveč 
tudi po odpustu. Težave pa so tudi naslednje: maloštevilnost programov in virov pomoči s strani 
skupnosti; pomanjkanje osebja in velika preobremenjenost le-tega s številnimi primeri; prekomerna 
distanca med institucijo in domačo skupnostjo; rigidnost strokovnosti in organizacije in podobno. 
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4. POVRATNIŠTVO 
 
»Včasih se zdi zapor kot šola kriminala, ki odloča usodo učencev, da bodo povratniki« (Waller, 1991 v 

Brinc, 1993, str. 217). 

 
Statistični podatki iz leta 2011 kažejo, da je tega leta kazen nastopilo 510 povratnikov od 992 vseh 
obsojencev, ki so nastopili kazen, kar je več kot polovica, natančneje 51,41 %. Vseeno pa se je 
delež povratnikov med na novo sprejetimi glede na preteklo leto zmanjšal za 2,91 % (Ministrstvo za 
pravosodje, 2012). 
 
»O povratku govorimo takrat, ko sodišče sodi storilcu, ki je že bil obsojen zaradi kaznivega 
dejanja« (Bavcon idr., 2009, str. 381). Kriminološke raziskave ugotavljajo, da sestavljajo povratniki 
posebno skupino ljudi s svojim življenjskim slogom, svojimi osebnostnimi značilnostmi in svojim 
načinom vedenja in reagiranja. Navadno gre za neprilagodljive osebnosti, ki niso sposobne delovati 
v skladu z družbeno dovoljenim načinom in so tako rekoč v nenehnem konfliktnem položaju z 
družbo in njenimi normami (prav tam). 
Moje izkušnje kažejo, da so to ljudje, ki imajo za seboj že neko kriminalno, prestopniško kariero in 
ki ves čas krožijo od ene institucije k drugi. Tako rekoč jim je bilo to ponujeno v zibelko, saj so 
odraščali v takem okolju, kjer se niso mogli naučiti družbeno sprejemljivega vedenja. Starši jim 
niso dajali pravega vzora, otrok pa še ne zna drugega kot slediti starejšim in delati tako, kot delajo 
oni. Neustrezni vzgojni vzorci predstavljajo namreč potencialno nevarnost za širši pojav 
delinkventnosti. Po navadi se težave začnejo v šoli, saj takšni otroci ne ustrezajo nekim standardom 
in motijo sam potek pouka. Graje, kazni in zavračanje takšnemu otroku pomagajo le pri tem, da še 
bolj utrjuje svoje neprilagojeno vedenje in se s tem nekako brani. Neuspeh vodi v neuspeh in proces 
marginalizacije se le še poglablja ter krepi socialno izključenost. Kmalu tak otrok najde skupino 
sebi podobnih, kjer se uči, namesto matematike in slovenščine kot ostali vrstniki, o kriminalu in 

izvajanju le-tega. Kriminalna pot se začne z majhnimi prestopki, prekrški, nato pride do oddaje v 
vzgojni zavod, prevzgojni dom, ker pa tak človek ne zna ravnati drugače, pride slej kot prej do 
hujših kaznivih dejanj in do odvzema prostosti. Pri takšnih ljudeh je zelo težko doseči vsaj delno 
spremembo njihovega življenjskega sloga, saj drugega ne poznajo in menijo, da je to edini pravi 
način ravnanja. Ta začaran krog se lahko ponavlja tudi celo življenje. 
 
Petersilia (2001) pravi, da je zaradi mnoštva težav, s katerimi se sooči nekdanji obsojenec na 
prostosti, ponovna vrnitev v zavod najpogostejša v prvih šestih mesecih po odpustu. Tudi po mojih 
opažanjih je na začetku zelo težko, sploh, če nimaš nikogar, ki bi ti na prostosti pomagal. Če ne 
moreš drugače, začneš tako kot znaš in slej kot prej pristaneš za zapahi. 
 

Pri povratnikih dostikrat zasledimo, da so se prilagodili in vživeli v institucijo. Velikokrat se 
odpuščeni obsojenci v socialnem okolju izven institucije ne znajdejo več. Na zavod se prilagodijo v 
tolikšni meri, da jim daje celo občutek varnosti, domačnosti (Klančar, 1993). Dostikrat od 
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obsojencev in penoloških delavcev slišim, da je zavod prvič izkušnja, drugič šola in tretjič dom. Ko 
prideš v zavod tretjič, le-ta kmalu postane tudi tvoj dom. 
 
Kot pravijo Bavcon in drugi (2009, str. 381): »Kazni in morebitni resocializacijski programi so za 
ljudi te vrste manj uspešni ali pa sploh neuspešni in praviloma se povratniki niso sposobni 
prilagoditi okoliščinam, možnostim in zahtevam življenja na prostosti tako, da ne bi ponavljali 
kaznivih dejanj«. Tudi Klančar (1993) pravi, da obsojenci po odpustu niso sposobni za življenje na 
prostosti, zato pravi, da je povratništvo družbeni problem. Ne ve pa se, kaj je odločilno za povratek. 
 
»Prva kazen je lahko posledica naključnega kaznivega dejanja, druga kazen pomeni začetek 
kriminalne kariere, tretja kazen pa pomeni kriminalno kariero« (Brinc, 1993, str. 221, 222). 
V Veliki Britaniji so ugotovili, da je majhno tveganje za povratništvo pri prvič obsojenih, saj se jih 
75 % ne vrne več v zavod. Obsojenci, ki prestajajo drugo zaporno kazen, potrebujejo največ 
pomoči, ker je druga kazen odločilna v življenju človeka (Brinc, 1989). Zato nekateri avtorji 
menijo, da se splača vlagati strokovne napore le pri prvič obsojenih, popolnoma izgubljen čas pa je 
delo z večkratnimi povratniki. Le-ti so zaradi institucionalizma že toliko sekundarno oškodovani, da 
je resocializacija pogosto popolnoma neugodna (Orel, 1980). Tudi Klančar (1993) pravi, da večkrat, 
ko je bil nekdo povratnik, manjša je možnost za uspeh postpenalne obravnave. 
 
Ugotovitve kriminoloških raziskav so vplivale na to, kakšni ukrepi so potrebni za obravnavanje 
povratnikov, da bi dosegli, da bodo vsaj deloma oziroma vsaj za določeno obdobje živeli v skladu z 
družbenimi in pravnimi normami. Posebna pozornost se posveča preventivnemu delovanju pri 
preprečevanju povratništva, zlasti pri mladoletnih ali mlajših storilcih kaznivih dejanj, pri katerih je 
mogoče pričakovati, da jih lahko odvrnemo od povratništva. Za povratnike so potrebne tudi 
posebne vrste kazenskih sankcij, prav tako pa tudi posebni programi (Bavcon idr., 2009).  
 

Brinc (1993) meni, da povratniška kriminaliteta ne zasluži večje družbene pozornosti in posebnih 
programov za njeno preprečevanje, saj je le-ta lažja, mila. Primarna kriminaliteta je veliko bolj 
nevarna. Povratniki s kriminalnim vedenjem namreč pogosteje rešujejo vprašanja svojega 
preživljanja in nastanitve, kot pa izražajo svoja protidružbena nagnjenja. Tudi sama imam izkušnjo, 
da nekdanje obsojence v povratek velikokrat pripelje ravno pomanjkanje zaposlitve, prehrane ali 
nastanitve. Nezaposlenost je namreč pogosto lastnost povratnikov (Pečar, 1983). 
 
Brinc (1993; 2005) še pravi, da moramo biti zadovoljni s sedanjim obsegom povratništva in sprejeti 
določeno stopnjo povratništva kot normalno posledico družbenega razvoja in obravnavanja 
prestopnikov. Prispevati je treba k boljšemu razumevanju pojava in k manjši družbeni stigmatizaciji 
povratnikov. 
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4.1 Mit ali resnica: učinkovita postpenalna obravnava vpliva na zmanjšanje 
povratništva 

 
Raziskava v Združenih državah Amerike je pokazala, da je mogoče meriti uspeh prestajanja kazni 
zapora na 15 različnih življenjskih področjih, od katerih je povratništvo samo eno od področij (Burt, 
1981 v Brinc, 1983). 
 
O tem, kakšen je pomen postpenalne pomoči za zmanjševanje povratništva, je malo ugotovitev. 
Domneva se, da bi postpenalna pomoč morala vplivati na zmanjšanje povratništva, toda pravega 
vpliva pravzaprav sploh ne poznamo. Vprašanje merjenja učinkovitosti postpenalne pomoči ostaja 
odprto, saj samo preprečevanje nadaljnje kriminalitete ni in ne more biti osnovni namen 
kaznovanja, prestajanja kazni in postpenalne pomoči (Brinc, 1989). 
Petrovec (1991) pravi, da je v penologiji oziroma tretmanski politiki pojem učinkovitosti praviloma 
vezan na povratništvo. Ta kriterij pa je sporen iz vsaj dveh razlogov. Korelacije med tretmanom in 
povratništvom ne moremo meriti, ker ne vemo, kaj vse in v kolikšni meri vpliva na povratništvo. 
Drugič pa, pravi Petrovec (prav tam, str. 45), je »učinkovitost zreducirana zgolj na tisto 
oprijemljivo kategorijo, ki se da vnovčiti pri javnem mnenju in je taka le znak odtujenosti v 
družbi«. 
Tudi Žist (2009) se strinja, da uspešnosti rehabilitacije ne moremo ocenjevati samo po stopnji 
povratništva, saj na uspešno rehabilitacijo vpliva tudi čas po prestani zaporni kazni (kako se je 
nekdanji obsojenec znašel po prestani kazni, ali ima streho nad glavo, službo, podporo družine in 
podobno). 
 
Brinc (1976 v Vrabec, 2008) pravi, da lahko odsotnost ustrezne postpenalne obravnave prispeva k 
povratku nekdanjih obsojencev, po drugi strani pa pravi, da ponovijo kazniva dejanja tudi mnogi, ki 
so prejeli ustrezno pomoč. 
Tako uporaba humanih in permisivnih metod v obravnavanju obsojencev in večje število strokovnih 
delavcev v zavodih ne vplivajo na zmanjševanje povratništva med odpuščenimi obsojenci. Ne glede 
na vrsto in kakovost postpenalne pomoči ne moremo zanesljivo doseči, da se velik del odpuščenih 
obsojencev ne bi znova vrnil v zavod (Brinc, 1984). Tudi strog režim izvrševanja zaporne kazni ne 
prispeva k zmanjševanju povratništva. Očitno povratek sploh ni odvisen od tega, kar se dogaja z 
obsojencem v zavodu, temveč od drugih dejavnikov. Zato ni utemeljeno pričakovanje, da lahko 
zavodi storijo kaj bistvenega za zmanjšanje povratništva (Brinc, 1991c). Zmanjšanje povratništva bi 

dosegli, če bi v zavode pošiljali manj obsojencev in če bi skrajšali povprečno dolžino prestane kazni 
zapora (Brinc, 1984). 

 
Osrednja uprava za kazenske zavode v Veliki Britaniji je leta 1975 začela poskusno pripravljati 
obsojence za odpust. Obsojenci so v teh pripravah radi sodelovali, vse pa je presenetil rezultat po 
preverjanju uspeha, saj so ugotovili, da priprava obsojenca na odpust nič ne vpliva na stopnjo 
povratništva. Vseeno pa osrednja uprava za kazenske zavode meni, da ima takšno delo z obsojenci 
svoj smisel. Njihova ugotovitev je tako le potrditev znane resnice, da zavod poleg poboljšanja 
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opravlja še številne druge namene in da je neutemeljeno pričakovati, da bo kazen zapora lahko 
zmanjšala prihodnjo kriminaliteto obsojencev. Avtor tako pravi, da ni nikoli mogoče znanstveno 
ugotoviti, ali kazen zapora sploh kaj vpliva na zmanjševanje ali na povečanje kriminalitete (Brinc, 
1988). 
 
Mlinarič (1991) pravi, da nekatere ameriške, švedske in angleške raziskave kažejo, da prevzgojna in 
resocializacijska prizadevanja zavodov ne zmanjšujejo povratništva. To pa še ne pomeni, da so 
rezultati teh prizadevanj nični. Po odstotku povratništva je težko meriti poboljševalne učinke 
zavoda, saj le-ta ne kaže učinkov, kot so podaljšan čas do storitve novega kaznivega dejanja po 
odpustu iz zavoda, lažja narava oziroma teža ponovnih kaznivih dejanj in vse pozitivne spremembe 
na primer spremenjena stališča, pridobitev poklica, ustreznejše vrednotenje samega sebe, povečana 
pripravljenost za družbeno sprejemljivo vedenje in tako dalje. 
Wright (1995 v Brinc, 2000, str. 235) tako pravi, da raziskovalci učinka tretmana dopuščajo, »da 
rehabilitacija lahko učinkuje«, čeprav dvomijo v njen uspeh. 
 
V Sloveniji je ižanski eksperiment17 pokazal, da je ponudba pogojev in klima v zavodu pripomogla 
k zmanjšanju povratništva s 60 % na 20 % (Petrovec, 1999). 
V ameriškem mestu Denver v Koloradu pa so leta 1973 pripravili načrt (Intensive Probation and 
Parole Supervision Project) za intenzivni nadzor in pomoč odpuščenim obsojencem. Že v prvem 
letu so dosegli izjemen uspeh, saj se je povratništvo zmanjšalo za 50 %, predvsem na področju 
premoženjskih kaznivih dejanj. Najbolj je k zmanjšanju povratništva pripomogla zanesljiva 
zaposlitev (Brinc, 1989). Brinc (prav tam) opiše še nekaj raziskav, ki skušajo dokazati vpliv 
postpenalne obravnave na zmanjšanje povratništva, vendar pa imajo toliko pomanjkljivosti, da nas 
o tem vplivu ne morejo popolnoma prepričati. 
Raziskave v Združenih državah Amerike so prav tako pokazale, da rehabilitacija lahko zmanjša 
povratništvo, če je dobro organizirana in če se upoštevajo temeljna načela (Andrews et al., 1990 v 

Brinc, 2000). 
 
Ne gre torej za to, da bi empirično dokazali, da 'nothing works', ampak, da ni prepričljivega dokaza, 
da 'something works' (Zebec Koren, 1992b). 
 
Kot pravi Foucault (2004 v Mujkanović, 2008) zapiranje nasploh povzroča povratništvo. Ko pride 
človek iz zavoda, ima več možnosti, da se vanj vrne, kakor prej. Kar polovica zaprtih oseb je 
nekdanjih obsojencev. Pravi, da zavod trosi med prebivalstvo nevarne prestopnike, namesto da bi 
spuščal na prostost poboljšane posameznike. Tudi Brinc (1991c) spoznava, da povratništva s 
kaznovanjem ni mogoče zmanjšati. 

 
Na zmanjšanje povratništva pa lahko vpliva probacija. Probacija pomeni celovito obravnavo 
obsojene osebe od začetka prestajanja zaporne kazni pa tudi po tem, ko je (predčasno) izpuščena na 
                                                           
17

 Več na strani 18 in 19. 
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prostost, znotraj ene institucije, to je probacijske službe (The Probation Service). Le-ta je prisotna v 
tujini, Slovenija pa je edina država v Evropski uniji, ki probacijske službe nima, zato bi bilo treba 
pri nas na tem področju uvesti sistemske spremembe. Naloge te službe so namenjene nadzoru, 
usmerjanju prestopnikov in pomoči, z namenom na eni strani pomagati pri vključevanju 
prestopnikov v družbo in na drugi prispevati k dvigu stopnje varnosti v družbi. Prednost sistema 
probacije v primerjavi z današnjim sistemom je, da omogoča celovito oskrbo storilca in žrtve v vseh 
fazah postopka v okviru ene institucije (Pobuda za sistemsko ureditev probacije, 2011). 
Na Ministrstvu za pravosodje že nekaj časa preučujejo morebitne koristi in slabosti uvedbe takšnega 

organa. V Poročilu o izvajanju resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 

kriminalitete za leto 2010 je glede probacijske službe zapisano, da je bil namen pripraviti 
zakonodajo za uvedbo probacijske službe, ki bi delovala na Ministrstvu za pravosodje. Le-to pa se 
ni uresničilo. Zapisali so še, da je ustanovitev probacijske službe vezana na nadaljnje preučitve, 
najprej v okviru sprememb Kazenskega zakonika. Gre namreč za obširne sistemske in 
organizacijske spremembe, organizacija probacijske službe pa bo, vsaj na začetku, zahtevala 
dodatna finančna sredstva. V sklopu dejavnosti za ustanovitev probacijske službe se je Ministrstvo 
za pravosodje leta 2010 včlanilo v Evropsko organizacijo za probacijo - CEP (Poročilo o izvajanju 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2010, 2011). 
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5. DRUŽBA, JAVNO MNENJE IN POLITIKA 
 
»Groteskno in absurdno je misliti, da družba nima več nobene naloge, ko je obsojenec odpuščen iz zapora. 

To je šele čas, ko se začne resnična naloga družbe. Odpuščeni obsojenci pogosto pravijo, da se začne 

njihova resnična kazen šele z dnem odpusta« (Pinatel v Brinc, 1976, str. 173). 

 
Javno mnenje je kaznovalno naravnano, na postpenalno obravnavo pa gleda z neodobravanjem 
(Milutinović, 1988 v Vrabec, 2008). Tudi Brinc (2005 v Mujkanović, 2008) pravi, da je javnost vse 
bolj represivno usmerjena, saj ob porastu kriminalitete zahteva strožje kaznovanje storilcev 
kaznivih dejanj, torej, več ljudi obsojenih na kazen zapora in daljše kazni. Ne zavedamo pa se, da je 
zaradi strožje kaznovalne politike še več kriminalitete. Zato avtor pravi, da mora racionalna 
kriminalitetna politika opustiti pričakovanje, da je s kaznovanjem in z zavodi mogoče zmanjšati 
kriminaliteto. Zaupanje v dolge kazni je nevarno za laično kot tudi za strokovno javnost, v kateri 
imajo odločilno vlogo državni tožilci in sodniki. 
Človeka je lahko obsoditi na kazen zapora. Vprašanje pa je, kaj bo z njim po prestani kazni. Sodišče 
bi moralo razmišljati o tem, da bo obsojenec po prestani kazni ostal še dolga leta nezaposlen, saj ne 
bo mogel najti nove zaposlitve (Klančar, 1993). Moje izkušnje kažejo, da stigma ostaja za vedno, pa 
naj bo kazen kratka ali dolga – vedno boš obsojenec, prestopnik, delinkvent. S tem pečatom pa v 
naši družbi na žalost ni mogoče uspeti. Te ljudi se zatira na vsakem koraku in redkokdo jim je 
pripravljen dati novo priložnost. Kot pravi Klančar (1993), prizadevanja, da bi sprali s sebe madež 
obsojenca, rodijo le malo uspeha. 
 
Stereotipizacija s strani javnosti negativno vpliva na postpenalno obravnavo, kar izničuje sadove 
institucionalnega tretmana. Pretirana medijska izpostavljenost nekaterih obsojencev in kaznivih 
dejanj je problematična in vzbuja strah pri ljudeh, ki ni osnovan na realni izkušnji. Miti o kriminalu 
obstajajo le v naših glavah, kar pa povzroča socialne posledice (Meško in Eman, 2009). Dogaja se 
namreč, da se predstavljajo predvsem negativni in neuspešni primeri povratnikov ali obsojencev, 
redkokdaj pa slišimo iz medijev o »poboljšanih« prestopnikih (Brinc, 1989). Sama menim, da bi 
morali nekdanje obsojence, če je to že potrebno, ocenjevati glede na njihovo delo in vedenje po 

prestani kazni. Ne bi jih smeli zavračati zaradi preteklih dejanj. Prepričana sem namreč, da se ljudje 
lahko spreminjamo. 
 
Zagorc (2004a) navede nevarnosti na področju poklicne in socialne reintegracije obsojencev v 
postpenalni obravnavi, in sicer meni, da lahko politika vpliva na strokovno delo zavoda v smislu 
preprečevanja odpiranja zavoda in specializiranega strokovnega dela. Prav tako meni, da lahko 
nesodelovanje med ministrstvi (sociala, šolstvo, zdravstvo) zavre sedanjo pozitivno naravnanost 
zavoda za multidisciplinarno povezovanje in mreženje. Meni tudi, da lahko povečan pritisk javnosti 
na zvišanje represivne funkcije zavoda zavre prizadevanje zavoda za poglabljanje in nadgradnjo 

postpenalne obravnave obsojencev ter sedanjo reintegracijsko usmerjenost. 
Na podlagi povedanega, se mi zdi žalostno, da politična in laična javnost oblikujeta javno mnenje in 
kaznovalno politiko neke države.  
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Za družbo je očitno najbolj pomembno, da sistem nenehno deluje, manj pomembno pa je, kako 
deluje in ali sploh dosega namene kaznovanja (Brinc, 1990b). 
 
Kanduč (1993) navaja sociološke kritike rehabilitacije in se sprašuje, čemu rehabilitacija, ko pa se 
storilec po prestani kazni vrne v družbeno okolje, ki proizvaja prestopnike in prestopništvo. Pravi, 
da je kaznovalni aparat problematičen, saj odvrača pozornost od družbenih vzrokov kriminalitete in 
kolektivne družbene odgovornosti za vrsto negativnih pojavov. To dela na ta način, da krepi 
iluzorno prepričanje, da je mogoče samo s kaznovanjem problematičnih posameznikov rešiti 
problem, ki pa v resnici korenini v temeljnih družbenih strukturah in procesih. Menim, da se 
premalo zavedamo, da smo vsi odgovorni, da vsi soustvarjamo družbo in življenje v njej. Namesto 
tega smo iluzorno prepričani, da bomo s kaznovanjem posameznikov rešili problem, problem, ki ni 
v posamezniku, ampak je v sami družbi. 
 
Tradicija je, da se pomaga »prestopniku«, da se prilagodi sistemu, torej družbi. Sicer je res, da se 
daje pomen vzrokom in sodelujočim okoljskim dejavnikom, vendar pa se posameznikova 
deviantnost kot oblika socialne prizadetosti obravnava pretežno kot nekaj, kar je »znotraj« njega. 
Obravnava je torej usmerjena k posamezniku, da bi dobil tisto pomoč, ki jo potrebuje, da bi se le-ta 
spremenil. Prezre pa se, da gre za dvosmeren recipročen proces, ki mora biti hkrati usmerjen tako k 
posamezniku kot k družbi (Brejc, 1984). Tudi sama menim, da se posameznika največkrat prilagaja 
družbi, ne poskušajo pa se doseči spremembe v sistemu, družbi, ki je pogosto povod za 
kriminalnost. 
Že okoli leta 1960 je namreč veljalo kriminalnopolitično stališče, da imajo kriminaliteta in drugi 
deviantni pojavi svoje korenine v slabostih in protislovjih človekovega širšega in ožjega družbenega 
okolja, to pa odločilno vpliva na slabo socializirane posameznike in jih potisne v različne oblike 
deviantnega vedenja (Bavcon, 1984).  
Tudi Brejc (1984) poudarja, da je raven, ki najbolj osmišlja svetovalčevo delovanje kot »dejavnika 

spremembe« družbena raven. Le-ta pa je lahko samo rezultat celovitega svetovalčevega odnosa do 
problema svetovanca kot imanentno družbenega problema. Kar pa pomeni, da je treba pri 
svetovalnem delu upoštevati in vključevati širša socialnopolitična in ekonomska razmerja, ki so 
udeležena pri nastanku in pri obravnavi deviantnosti. Če tega ne stori in se želi omejiti le na 
prilagajanje svetovancev sistemu, potem se znajde v položaju, ko podpira sistem, ki prispeva k 
nastanku disocialnega vedenja. Sama menim, da je prej opisano delovanje nujno ne le za 
svetovalce, temveč tudi za vse ostale, ki so na kakršenkoli način povezani z obsojenci. Zavedati se 
moramo, da živimo v družbi od svojega rojstva, zato ne moremo trditi, da so naša dejanja od družbe 
neodvisna. Mogoče se bo povedano razumelo, kot da posameznik ni odgovoren za svoja dejanja in 
je pasiven člen. Tega ne zagovarjam, menim pa, da je pri vsem skupaj treba obravnavati tudi 
družbo, saj drugače pri posamezniku ne bo prišlo do sprememb.  

 
Disocialna oseba je v disharmoniji z družbo, saj beseda dis po grško pomeni, da nekaj ni v 
medsebojnem skladu. Prizadete osebe so tako z družbo v neskladju. Ob preučevanju disocialne 
osebe so ugotavljali strahotne stvari, saj je bil v mnogih od teh družin prisoten grobo nasilen oče, ki 
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je velikokrat tudi alkoholik (Kobal, 1984). Kot sem pred časom ugotovila že med pisanjem 
seminarske naloge o serijskih morilcih, ugotavljam tudi zdaj, da so imeli obsojenci težko otroštvo in 
da jih je verjetno ravno izkušnja v otroštvu tako zaznamovala in ob določenem sprožilnem elementu 
pripeljala do storitve kaznivega dejanja. Moteni bio-psiho-socialni odnosi v primarni družini 
obsojenca tako največkrat narekujejo delinkventno vedenje. 
Vsekakor pa mora (nekdanji) obsojenec dojeti to, da niso njegovi problemi samo posledica družbe, 
ampak tudi proizvod njegove osebnosti, njegovih motivov in teženj ter njegove zaznave stvarnosti. 
Še vedno je vsak posameznik polno odgovoren za svoja ravnanja, nekateri pa so v svoji svobodi 
bolj odklonski kot drugi. Kot pravi Brinc (2000) je po teoriji racionalnega izbora kaznivo dejanje 
posledica prostovoljne odločitve storilca v določenem položaju. Poraja se mi vprašanje, zakaj se je 
med prestopniki znašel prav nekdo in ne kdo drug. Brinc (prav tam) pravi, da je vprašanje, katere so 
bile okoliščine in kako so vplivale na izbor vedenja. 
 
Menim, da bi bilo treba pri nas ozaveščati širšo javnost o pomembnosti pozitivnega sprejemanja in 
vključevanja v svojo sredino ne le nekdanjih obsojencev, temveč tudi drugih predstavnikov 
ranljivih skupin. Šele intenzivne povezave med viri lokalne skupnosti zagotavljajo dvig kvalitete 
življenja, uresničitev najosnovnejše pravice vsakogar izmed nas, biti sprejet in obravnavan 
enakopravno z vsemi. Govorim o dejavnem sodelovanju z različnimi institucijami, javnimi in 
zasebnimi, društvi, zavodi, šolami, delodajalci, krajevnimi skupnostmi in tako dalje. Menim, da 
lahko s skupnimi močmi in osebno odgovornostjo posameznika dosežemo odpravljanje stigme 
socialno izključenih, pospešimo lahko proces kvalitetne in učinkovite integracije ter vplivamo na 
zniževanje ravni delinkventnosti, kriminalitete.  
Znano je namreč, da pravilen sprejem odpuščenih obsojencev v družbo veliko pripomore k temu, da 
ne ponovijo kaznivih dejanj (Bavcon idr., 2009). Najtežje pa je pripraviti družbo, da bo nekdanjega 
obsojenca sprejela kot enakopravnega člana družbe. Prevladuje stališče, da »niti najboljši tretman v 
zavodu ne more sam po sebi imeti trajnega pozitivnega učinka na odpuščenega obsojenca, če ga 

družba ni pripravljena sprejeti in mu pomagati« (Inkeri, 1974 v Klančar, 1993, str. 6). 
 
Obsojenec nikoli ne pozabi kaznivega dejanja in stigme nekdanjega obsojenca, še manj pa je to 
pripravljena storiti družba. Stigma ostane vse življenje, še po smrti ljudje govorijo o nekdanjem 
obsojencu, zaporniku, roparju ali morilcu (Brinc, 1989).  
Da bi bila populacija obsojencev čim manj stigmatizirana, menim, da bi bilo potrebno razbijanje 
stereotipov, odpiranje zavodov in informiranje javnosti o problemih prestajanja kazni zapora. 
Potrebna bi bila neka širša družbena akcija. Prav je namreč, da se zavemo, da »prihaja iz naših 
kazenskih zavodov vsako leto skoraj 9000 ljudi – naših občanov, za katere moramo tudi mi kot 
družba sprejeti določen del odgovornosti« (Orel, 1980, str. 91). 
 

Ilešič (2008 v Žist, 2009) v svoji diplomski nalogi namreč ugotavlja, da šele, ko bo družba razumela 
stanje obsojencev in nanje gledala drugače kot zdaj, bomo morda dosegli boljše rezultate na 
področju izvrševanja prestajanja kazenskih sankcij. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

 

6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 
 
V Sloveniji je področje postpenalne obravnave slabo raziskano, sploh pa v sodobnem času 
spregledano, saj se o tem nič več ne piše in raziskuje pa tudi udejanja se po mojih izkušnjah zelo 
slabo. Na podlagi nekajletnih izkušenj dela v zavodih18 sem ugotovila, da se postpenalna dejavnost 
ne izvaja tako, kot je opredeljeno v zakonu pa tudi same številke povratništva pri nas kažejo na 
nekakšen neuspeh. Statistični podatki iz leta 2011 kažejo, da je tega leta kazen nastopilo 510 
povratnikov od 992 vseh obsojencev, ki so nastopili kazen, kar je več kot polovica (Ministrstvo za 
pravosodje, 2012). Menim torej, da se postpenalna obravnava pomanjkljivo izvaja s strani vseh za 
to odgovornih institucij. Razlog, da smo tako nenaklonjeni tej tematiki, je najbrž v javnem mnenju 
in politiki, ki sta še vedno represivno naravnana. 
 
Namen in cilj mojega diplomskega dela je s kvalitativnim raziskovanjem spoznati, kako in v 
kolikšni meri se pri nas izvaja postpenalna obravnava med samim prestajanjem kazni zapora in po 
odpustu, torej, kako se v praksi izvajajo zakonska določila. V empiričnem delu predstavljam 
raziskavo postpenalne obravnave v okviru prestajanja kazni zapora in po prestajanju. Zanima me, 
kdaj se postpenalna obravnava začne (če se sploh začne), katere vrste pomoči so obsojencem 
nudene in katere metode dela postpenalne obravnave so najbolj učinkovite. V okviru tega me 
zanima še, kakšno je medsebojno sodelovanje različnih institucij, ki zagotavljajo storitve 
postpenalne obravnave, katera od teh institucij ponudi obsojencem največ podpore in pomoči, kaj 
obsojenci od teh institucij pričakujejo in kakšna je sploh motivacija obsojencev, da sodelujejo v tem 
procesu pomoči. Poleg tega raziskujem, ali je postpenalna obravnava pri nas učinkovita, ali ima 
obsojenec ob odpustu urejene najosnovnejše potrebe, ali so pripravljeni na odpust, zanima pa me 
tudi, katere so težave pri učinkovitem izvajanju postpenale in kako je s povratništvom. Zanima me 
tudi, kakšna je ponovna vključitev obsojenca v vsakdanje življenje, s katerimi težavami se ob tem 
sooča in kakšen odnos ima do njega družba. Cilj pa imam ugotoviti tudi, kam gre to področje pri 
nas glede na to, da se z njim slabo ukvarjamo in kam bi še lahko šli, katere dobre prakse bi lahko 
uporabili. 
 

Raziskavo sem si zamislila malce bolj obširno, saj obstaja že nekaj diplomskih del s podobno temo, 
ki pa so zajele samo eno skupino – ali obsojence ali pa zaposlene na področju penale in postpenale. 
Jaz se usmerjam na obe skupini, saj me zanima tako pogled obsojencev kot pogled predstavnikov 

institucij, katera pa mislim, da se razlikujeta. 

 
                                                           
18 Delavnice v treh različnih zavodih v okviru projekta »Zate, zame, za nas« in v okviru društva Prestop; 
pogovori z obsojenci; individualno spremljanje zaprte osebe v zavodu Dob. 
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7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Skozi prebiranje strokovne literature, predstavljene v teoretičnem delu, so se mi zastavila specifična 
vprašanja v zvezi s postpenalno obravnavo, ki sem jih oblikovala v pet raziskovalnih vprašanj s 
podvprašanji. 
 

• Kako in v kolikšni meri se izvaja postpenalna obravnava med prestajanjem kazni in po 

prestani kazni?  

Kdaj se začne, če se začne? Katere vrste pomoči so deležni obsojenci? Kakšno pomoč si obsojenci 

želijo? Katere metode dela so koristne?  

• Katere ustanove nudijo postpenalno pomoč? 

Kakšno je sodelovanje med institucijami? Kdo od teh nudi obsojencem največ podpore in pomoči?  

• Kakšno je sodelovanje obsojencev in njihova samoaktivnost v procesu pomoči? 

Kaj pričakujejo obsojenci od institucij, ki nudijo postpenalno pomoč?  

• Ali je postpenalna obravnava učinkovita?  

Ima obsojenec ob odpustu urejeno nastanitev, zaposlitev? So obsojenci pripravljeni na odpust (strahovi 

pred odpustom)? Kakšne cilje imajo obsojenci za po prestani kazni? Kaj mislijo, da bo najtežje? Katere 
so težave pri učinkovitem izvajanju postpenalne obravnave? Ali učinkovita postpenalna obravnava 

vpliva na zmanjševanje povratništva? 

• Kakšna je ponovna vključitev obsojenca v vsakdanje življenje? 

Kje so bistveni razlogi za uspešno oziroma neuspešno vrnitev obsojenca v vsakdanje življenje? S 

katerimi težavami se sooča nekdanji obsojenec na prostosti? Kako se na nekdanjega obsojenca odzove 
družba? Jih kdo zaposli, jim da kdo v najem stanovanje? Kaj je boljše - spreminjati človeka ali družbo? 
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8. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

V diplomskem delu sem podatke zbrala s pomočjo kvalitativnega raziskovanja. Kot pravi Bryman 
(2004 v Vogrinc, 2008) je kvalitativno raziskovanje takšen raziskovalni pristop, ki pri zbiranju in 
analiziranju podatkov poudarja besede. Gre za induktiven, konstruktivističen in interpretativen 
raziskovalni pristop, pri katerem so glavni poudarki videti svet skozi oči proučevanih oseb, 
opisovanje in upoštevanje konteksta, poudarjanje procesa in ne le končnih rezultatov, prožnost ter 
oblikovanje konceptov in teorij kot rezultatov raziskovalnega procesa.  

8.1 Opis nabora raziskovanih oseb 
 
Mesec (1998 v Vogrinc, 2008) pravi, da mora biti vzorec primeren oziroma relevanten za raziskavo. 
Raziskovalec mora tako izbrati takšne enote, s katerimi bo pridobil potrebne informacije, da bo 
lahko odgovoril na postavljena raziskovalna vprašanja. Zato mora izbrati tisti primer, kjer je 
praktična problematika, ki ga zanima. Na to sem bila pozorna tudi sama.  
V raziskavo sem želela zajeti tiste ljudi, ki imajo izkušnje s postpenalno obravnavo, bodisi se z njo 
soočajo pri svojem delu ali pa je to njihova življenjska izkušnja. Svoje sogovornike sem tako 
izbrala z natančno določenim namenom – želela sem, da so o proučevani temi informirani. Prav 
tako pa sem delno uporabila pridobivanje sogovornikov s pomočjo snežne kepe, saj sem eno 
proučevano osebo prosila, da mi je uredila intervju z obsojencem, ki je tik pred odpustom. Pri težje 
dostopnih skupinah je ta način zelo uporaben in primeren. To pa se je izkazalo tudi pri meni (Engel 
in Schutt, 2005 v Vogrinc, 2008). 
 
V raziskavo sem zajela štiri predstavnike različnih institucij, ki se ukvarjajo oziroma srečujejo s 
postpenalno obravnavo in tri obsojence, en od teh je nekdanji obsojenec. Pri intervjuvanju 
predstavnikov institucij (razen Dušanke Janša) sem uporabila osebna poznanstva, saj sem 
predvidevala, da ne bodo olepševali razmer v zavodih in da mi bodo dali realno sliko o izvajanju 

postpenalne obravnave pri nas. 
 

Kot predstavnika centra za socialno delo sem izbrala Miha Jerašo, ki je sicer upokojeni socialni 
delavec. Delal je na centru za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik, kar pa pomeni, da je dolgo 
delal na tem področju in ima veliko izkušenj. Poleg tega pa je Miha eden izmed sodelavcev Inštituta 
Prelomi, ki med drugim spremljajo osebe po prestani kazni, torej je njihova dejavnost tudi 

postpenalna obravnava. Sodeluje pa tudi v Zaporniškem vikariatu, in sicer v programu KPDVZ. 
Za intervju s socialno delavko, zaposleno v zavodu, sem izbrala Andrejo Muren Bratuž, ki je 
univerzitetna diplomirana socialna delavka, zaposlena v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri 
Mirni. Zdelo se mi je smiselno, da intervju opravim z zaposlenim v zavodu Dob, saj so tam 
najdaljše kazni in ima postpenalna obravnava večji pomen kot v zavodih s krajšimi kaznimi.  
Želela sem intervjuvati tudi nekoga iz nevladne organizacije in odločila sem se za Roberta 
Friškovca, ustanovitelja Centra Ecce homo, ki se med drugim ukvarja tudi s postpenalno 
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obravnavo. Poleg tega pa je Robert zaporniški duhovnik, kar pomeni, da ima dolgoletne izkušnje z 
zavodi in pozna trenutne razmere.  
Med brskanjem po svetovnem spletu sem našla projekt RES_ZA - Resocializacija zapornikov: s 
postpenalno obravnavo na trg dela. Ker je takšnega dela v Sloveniji zelo malo oziroma ga sploh ni, 
sem se odločila, da tudi njih povabim k sodelovanju. Pisala sem jim po elektronski pošti. Za 
intervju sem se dogovorila z Dušanko Janša, ki je idejni vodja projekta RES_ZA. 
 
Imena obsojencev in nekdanjega obsojenca so zaradi zagotavljanja anonimnosti spremenjena, pri 
zapisih intervjujev pa sem izpustila tudi imena krajev. Čeprav so vsi vztrajali, da jih navedem pod 
pravim imenom, tega nisem storila, saj se mi je z vidika raziskovalke zdelo pomembno ohraniti 
njihovo anonimnost. 
 
Intervju sem izvedla z Darkom, ki ga dve leti enkrat na mesec obiskujem kot njegova svetovalka v 
okviru programa KPDVZ. Kazen prestaja tri leta v zavodu Dob, do konca kazni pa ima še eno leto. 
Na kazen zapora je bil obsojen že večkrat. 
Ker naj bi se postpenalna obravnava v zavodu dosledneje izvajala tri mesece pred odpustom, sem 
želela za sogovornika obsojenca, ki je tik pred odpustom. Intervju z obsojencem tik pred odpustom 
mi je uredila Andreja Muren Bratuž. Matej prestaja kazen dolgo 10 let, prestajati jo je začel na 
Hrvaškem, nato pa so ga premestili v zavod Dob. Do konca kazni je imel takrat, ko sva izvedla 
intervju, še samo dober teden. Na kazen zapora je tokrat obsojen prvič. 
Prav tako sem želela za sogovornika nekdanjega obsojenca, ki se je v družbo uspešno ali neuspešno 
vključil, saj me zanima tudi življenje po prestani kazni. Z iskanjem sogovornika, ki bi ustrezal 
mojim željam, sem imela nekoliko težav, nazadnje pa sem ga našla na društvu Kralji ulice. Tja sem 
šla 20. februarja 2012 med delovnim časom dnevnega centra in hitro našla gospoda, ki je želel 
sodelovati v moji raziskavi. Vlado je bil večkrat v različnih zavodih. Imel je večinoma kratke kazni, 

najdaljšo je prestal v zavodu Dob, ki je trajala 3 leta in pol.  

 8.2 Izbor raziskovalnih instrumentov 
 
Za izvedbo empiričnega dela raziskave sem izbrala metodo delno strukturiranega intervjuja. Imela 

sem vnaprej pripravljene teme in vprašanja, ki me zanimajo in so bila večinoma podobna za vse 
intervjuvance (kar je značilno za strukturirani intervju), vseeno pa so bili intervjuji manj formalni, 
pogovorni in poizvedovalni, vprašanja pa so se porajala tudi sproti (kar je značilno za 
nestrukturirani intervju) (Vogrinc, 2008). Omenjena metoda se mi zdi za mojo raziskavo 
najustreznejša, saj sem na tak način dobila poglobljen vpogled v tematiko, ki me zanima. Okvirna 
vprašanja sem oblikovala na podlagi prebrane strokovne literature in svojega zanimanja. Ta 
vprašanja sem kasneje združila v nekaj sklopov, ki so glavne teme intervjujev. Sklopi vprašanj so 
mi služili kot opora, da nisem pozabila česa vprašati. Sogovornikom sem tako zastavljala vnaprej 
pripravljena vprašanja, ki sem jih prilagajala glede na njihovo vlogo in potek intervjuja, vmes pa so 
se porodila tudi nova ali pa so mi morali nekatere stvari bolje razjasniti. Ponudila sem tudi možnost, 

da so se razgovorili; pri nekaterih je to uspelo bolj kot pri drugih.  
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8.3 Postopek raziskovanja, zbiranja podatkov 
 
Z vstopom v zavod nisem imela težav, saj kot rečeno že nekaj let prostovoljno delam na tem 
področju in me nekateri že poznajo. Za izvedbo intervjujev z obsojencema in zaposleno v zavodu 
Dob sem prosila direktorja zavoda, ki pa je izvedbo in snemanje intervjujev odobril.  
V vseh primerih sem intervjuvance pred začetkom samega intervjuja seznanila z namenom in temo 
svoje raziskave ter s prostovoljno odločitvijo za sodelovanje. Prav tako sem na privolitev 
sogovornikov intervjuje snemala z diktafonom, pri tem pa sem obsojencema in nekdanjemu 
obsojencu zagotovila anonimnost.  
 
Intervjuje sem izvedla v januarju in februarju 2012. Na začetku sem opravila dva pilotna intervjuja, 
enega s predstavnikom institucije in enega z obsojencem. Želela sem videti, kako se bosta intervjuja 
odvila, ali so zastavljena vprašanja smiselna, ali bi jih morala spremeniti. Z opravljenima 
intervjujema sem bila zadovoljna, zato vprašanj nisem spreminjala. Ugotovila sem le, da se moram 
bolj prilagajati sogovorniku in temu, kar govori ter ne toliko slediti zastavljenim temam in 
vprašanjem, kar menim, da mi je kasneje dobro uspevalo.  
 
Prvi pilotni intervju sem izvedla z Miho Jerašo, in sicer 4. januarja 2011 ob 11.00. Trajal je 50 
minut. Izveden je bil na Tržaški 40 v Ljubljani, kjer so prostori centra za socialno delo Ljubljana 
Vič – Rudnik in kjer ima Miha pisarno, saj še vedno dela poravnave. Med pogovorom sva imela mir 
in tišino, malo je potek motilo le to, da se je Mihu nekoliko mudilo, zato je vmes pogledoval na uro. 
To je name malce vplivalo, saj sem začela hiteti, zato intervju ni tako izčrpen kot bi lahko bil. 
Pretipkan intervju sem mu dala v vpogled, popravil pa je le nekaj manjših napak. 
Drugi pilotni intervju sem izvedla z Darkom, in sicer 10. januarja 2012 ob 9.30 v prostorih šole 
zavoda Dob. Trajal je uro in 5 minut. Med pogovorom naju nihče ni motil, tako, da sva imela mir in 
tišino. Darko je bil malce nesproščen, saj ni točno vedel, kako bo bilo vse skupaj videti, sčasoma pa 
se je sprostil. Bal se je, da bo kaj narobe rekel in opravičil se je, ker ne zna dobro slovensko. 
Pretipkan intervju sem mu dala v vpogled, nanj pa ni imel pripomb. 
 
Intervju z Robertom Friškovcem sem izvedla 20. januarja 2012 ob 13.30 v prostorih Uprave za 
izvrševanje kazenskih sankcij na Jesenkovi 3 v Ljubljani, kjer ima Robert pisarno. Pogovor je trajal 
nekoliko več kot uro. Med pogovorom naju ni nihče motil, prav tako pa sva imela oba dovolj časa, 
zato sva se temi dobro posvetila. Robert je bil pri svojih odgovorih zelo izčrpen. Pretipkan intervju 
sem mu dala v vpogled, popravil je le nekaj malenkosti, kar vsebinsko nič ne spremeni. 
 
Intervju z Andrejo Muren Bratuž sem izvedla 26. januarja 2012 ob 8.30 v prostorih zavoda Dob. V 
pisarni sva imeli mir in tišino, nekajkrat so potrkali na vrata, a naju s tem niso zmotili. Andreja je 
bila zelo zgovorna in izčrpna. Intervju je trajal uro in deset minut. Sogovornici sem pretipkan 

intervju želela poslati, a je rekla, da to ni potrebno, saj mi zaupa. 
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Intervju z Dušanko Janša sem izvedla 27. januarja 2012 ob 13.00 v mirnem Celjskem lokalu. V 
lokalu je bila glasba nekoliko na glas, ni pa bilo drugih gostov, zato sva imeli primerno vzdušje za 
pogovor. Intervju je trajal 50 minut. Na željo Dušanke sem ji pripravljena vprašanja poslala po 
elektronski pošti že teden prej, preden sva se dobili. Dušanka je govorila zelo hitro in včasih 
nerazumljivo, kar mi je predstavljalo manjši problem. Pretipkan intervju sem ji poslala v vpogled, 
nanj pa ni imela pripomb. 
 
Intervju z Matejem sem izvedla 13. februarja 2012 ob 10.30 v prostorih šole zavoda Dob. Intervju 
je trajal uro in 20 minut. Med pogovorom naju nihče ni motil, tako, da sva imela mir in tišino. 
Nobenemu se ni nikamor mudilo, zato sva se temam res dobro posvetila. Na trenutke sem imela 
težave z razumevanjem, saj je Matej malce momljal, a sva se nekako sporazumela. Pretipkanega 
intervjuja Mateju nisem dala, saj je bil že prej odpuščen iz zavoda. 
 
Intervju z Vladom sem izvedla 21. februarja 2012 ob 14.00 v sejni sobi društva Kralji ulice. Trajal 
je uro in 40 minut. Vlado je bil zelo dobre volje in zgovoren. V sobi sva imela mir, le na trenutke je 
kdo potrkal, kar naju ni motilo. Pretipkan intervju sem mu dala v vpogled in nad končnim izdelkom 
je bil skrajno navdušen. Odločil se je, da bodo intervju objavili v časopisu Kralji ulice. Nad idejo 
sem bila navdušena, saj se bo lahko na ta način obravnavana tema javnosti še bolj razširila in 
odprla. Prosila sem ga le, naj v časopisu navede moje avtorstvo. 

8.4 Postopki obdelave zbranih podatkov 
 
Najprej sem z diktafonom posnete intervjuje dobesedno pretipkala in za vsak intervju19 napisala 
povzetek le-tega, da je razvidno, kaj sem se s sogovorniki pogovarjala, saj vseh dobesednih zapisov 
intervjujev zaradi velikega obsega nisem vključila v prilogo. Nato pa sta sledili obdelava in analiza 
gradiva s pomočjo kodiranja, pri čemer sem upoštevala priporočila Vogrinca (2008). Pri procesu 
kodiranja sem uporabila induktivni in deduktivni pristop. Že pred začetkom obdelave intervjujev 
sem si na podlagi svojih raziskovalnih vprašanj določila seznam kod. Med kodiranjem sem 
ugotovila, da vseh pomembnih informacij nisem zajela v ta seznam, zato sem nekaj kod določila 
tudi sproti, torej med samo obdelavo besedila. Med obdelavo sem označila za raziskavo pomembne 
informacije, torej enote kodiranja. Ponavljajoče in za namen raziskave nepomembne informacije pa 
sem opustila. Vsak intervju sem umestila v tabelo s tremi stolpci20. V prvem stolpcu sem zapisala 
intervju, v drugem kode prvega reda in v tretjem kode drugega reda. Nato sem sorodne kode 
drugega reda združila v kategorije, ki sem jih definirala v analizi. Na tem mestu sem delala 
primerjave med zbranimi podatki. V interpretaciji oziroma utemeljeni teoriji sem pridobljene 

ugotovitve povezala z ugotovitvami teoretičnega dela diplomskega dela ter podala svoja opažanja. 
Ugotovitve kvalitativnega dela raziskave sem v zaključku povzela. 

                                                           
19 Razen za intervju z Vladom, ki je v celoti v prilogi. 
20 Primer kodiranja intervjujev je v poglavju Prikaz kodiranja intervjujev na strani 103. 
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9. POVZETKI INTERVJUJEV 

9.1 Intervju z Miho Jerašo 
 
Miha Jeraša je od 31. decembra 2010 upokojeni socialni delavec, ki sodeluje v Zaporniškem 
vikariatu v programu KPDVZ in v Inštitutu Prelomi. 
 
Sogovornik pove, da je bil na centru za socialno delo zaposlen 30 let, delal pa je na področju 
pomoči odraslim storilcem kaznivih dejanj.  
Kot rečeno, sogovornik sodeluje v Inštitutu Prelomi. Pove, da tam pokriva socialnovarstveno 
področje, torej predstavitve in izvajanje delavnic v zavodih. Sogovornik povzame, da vse zadeve po 
odpustu, ki bi jih naj nudile institucije, bolj poglobljeno in bolj intenzivno opravlja Inštitut 
(nastanitev, iskanje zaposlitve, urejanje zdravstvene problematike, izobraževanje in urejanje 
financ). Te zadeve poskušajo reševati na konkretnem nivoju, seveda v sodelovanju s pristojnimi 
centri. Tukaj sogovornik izpostavi, da je treba včasih kakšne centre dobesedno spodbuditi, da se 
kakšne stvari lotijo in jo naredijo. Ocenjuje, da je Inštitut pri svojem delu uspešen. Inštitut pa 
obsega tudi priprave na odpust, saj izvaja določene delavnice z vsebinami lažjega vključevanja na 
prostost. 
Sogovornik pove, da pri iskanju zaposlitve niso oni tisti, ki hodijo okoli delodajalcev in iščejo 
službo. Obsojencem in nekdanjim obsojencem pomagajo pri tem, da se prijavijo na pristojen zavod 
za zaposlovanje, kjer se aktivno vključijo v različne programe. Pri tem pravi, da velikokrat ljudje ne 
vedo za programe, ki jih imajo zavodi za zaposlovanje, saj le-ti svojih programov ne ponujajo. 
Poudari pa, da si mora službo iskati vsak sam, ker, če si jo ne, potem je vprašanje, koliko se človek 
sploh zanima za zaposlitev. Pri urejanju nastanitve je podobno. Pravi sicer, da ima mestna občina 
Ljubljana drugačen sistem reševanja stanovanjske problematike kot ena majhna občina, saj ponuja 
nujne bivalne prostore in se da hitro najti stanovanje ali vsaj priti v čakalno vrsto, kar pa vseeno 
zahteva določen postopek (izpolnitev vloge). Ko pa takšne možnosti ni, pravi, da iščejo določene 
rešitve nastanitve, ki jih sogovornik imenuje »žnj« kategorije, ki pa vseeno pomenijo streho na 
glavo. Pravi, da obsojenci in nekdanji obsojenci za najnižjo možnost vidijo zavetišče za brezdomce.  
 
Sogovornik odpre temo, da je veliko odvisno od samega strokovnega delavca, ki dela na področju 
postpenale. Koliko se je on sam pripravljen angažirati, koliko je pripravljen navezati neke osebne 
stike.  

 
Glede svojega dela na centru pove, da je delal in izvajal tisto, kar se je le dalo in kar je napisano v 
zakonu. Pravi, da lahko zase reče, da se je potrudil. Za ostale centre pa ne more dati ocene. 
 
Sogovornik pravi, da se postpenalna obravnava začne ob nastopu kazni, lahko tudi prej, po odpustu 
pa ni nobene zakonske obveznosti, da bi moral nekdo sodelovati s centrom, razen, če nima ukrepa 
pogojnega odpusta z varstvenim nadzorom. O začetku postpenalne obravnave pove, da zavod naredi 
individualen načrt. Zavod nato individualni načrt pošlje centru, ki ima možnost pripomb. Pri tem 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

76 

 

sogovornik odpre temo o Zakonu o varstvu osebnih podatkov, ki predstavlja veliko oviro, saj pravi, 
da je zaradi tega onemogočeno sodelovanje med strokovnimi službami. Pravi, da za tem zakonom 
nekateri skrivajo svoje nedelo, v zavodih pa se bojijo, da jih bodo obsojenci tožili.  
 
Na vprašanje o sodelovanju institucij sogovornik ostro odgovori, da le-tega ni. Nato se popravi, da 
sodelovanje je, ampak le tisto formalno, po črki zakona, birokratsko. Glede sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami pa pove, da je še slabše.  
 
Sogovornik pravi, da so oblike pomoči centrov vezane na pripravo obsojencev na odpust. Če je 
kazen dolga, pa gre za vzdrževanje stikov s sorodniki in urejanje družinskih razmer. Glede denarne 
pomoči sogovornik pove, da obsojenci med prestajanjem kazni do nje niso upravičeni, le v izjemnih 
primerih se lahko dodeli denarna socialna pomoč, česar pa centri praktično ne delajo. Socialna 
pomoč je namreč namenjena preživetju, v zavodu pa imaš vse, kar potrebuješ za preživetje – hrano, 
streho nad glavo in obleko. Ob odpustu pa obsojenci dobijo socialno pomoč, v najboljšem primeru 
dobijo eno redno in eno izredno. Prav tako center pomaga pri iskanju zaposlitve in nastanitve.  
 
Glede aktivnosti sogovornik pove, da je dobrodošla prav vsaka, v katero se obsojenec lahko vključi. 

Odpre temo fizičnega dela, katerega bi lahko bilo za njegove pojme več, saj tako obsojencem čas 
hitreje mine pa še marsikaj koristnega lahko naredijo.  
 
Sogovornik dela centrov na področju postpenale na splošno ne more oceniti, saj ne more vedeti, 
kako je. Za center, kjer je bil zaposlen, pa pravi, da se angažirajo le tri kolegice, za druge pa pravi, 
da se slabo vključujejo. 
 
Sogovornik pravi, da bi se dalo na področju postpenale pri nas še veliko narediti. Še posebej v 
okviru alternativnih oblik kaznovanja, da se zaporna kazen nadomesti z delom v splošno korist ali s 

pogojno obsodbo z varstvenim nadzorom in pa s pogojnim odpustom z varstvenim nadzorom. 
Omeni tudi službo probacije, ki jo imajo v tujini, kjer to službo pokriva pravosodje. Sogovornik je 
prepričan, da bi lahko bila ta služba pri nas v okviru centrov, da bi bilo vse znotraj ene službe in bi 
tako vse ostalo povezano, ker takoj, pravi, ko imaš neko službo zunaj, nastanejo problemi.  
Sogovornik tako pravi, da za njegove pojme v tujini to področje ni boljše urejeno. Pri zunanji službi 
pravi, da se ljudje med seboj ne poznajo in ni nekega sodelovanja.  
 

Sogovornik pravi, da dobijo obsojenci največ pomoči samo od zavodov in centrov. Zasvojenim s 
prepovedanimi drogami pomagajo še programi za urejanje zasvojenosti, za druge pa pravi, da ne 
pomagajo. 
 

Glede pričakovanj obsojencev sogovornik pravi, da so si med seboj zelo različni. Eni so takšni, da 
mislijo, da bodo vse dobili, drugi pa so takšni, ki poskušajo ohraniti realen stik in vedo, da bodo 
mogli sami kaj narediti za to, da bodo kaj dobili. Eni so takšni, da sodelujejo in so aktivni, drugi pa 
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ne. Odpre pa temo, da je tudi naša politika zaposlovanja in vsega skupaj bolj delanje socialnih 
invalidov kot pa reševanje socialne problematike.  
 
Glede težav pri učinkovitem izvajanju postpenale sogovornik pravi, da se postpenala pri nas ne 
izvaja tako, kot bi se morala. Po njegovem mnenju je težava v naši sistemski zakonodaji, saj je vse 
pisano sistemsko, nič pa ni konkretizirano, kaj naj bi nekdo konkretno delal. Pri nas je vse zelo 
splošno - pomoč, sodelovanje, priprave na odpust, ampak nobeden ne ve točno, kaj to je. 
Sogovornik odpre temo o tem, da se je na Zakon o varstvu osebnih podatkov požvižgal, saj trdi, da, 
če delaš za ljudi, morajo podatki med strokovnimi službami krožiti. Razloži, da s tem, ko ti nekega 
podatka ne posreduješ naprej ali ga skrivaš, človeku ne pomagaš, ampak mu delaš škodo, saj mu 
pomagaš pri manipulaciji.   
Sogovornik se s tem, da bi bila težava pri učinkovitem izvajanju postpenale preobremenjenost 
strokovnjakov, ne strinja. Pravi, da je za običajne zadeve dovolj časa, res pa nimajo časa za 
vzdrževanje stikov z zunanjim svetom in za druženje z obsojenci. Na tem mestu odpre temo 
pomembnosti prostovoljcev, ki skrbijo za druženje. Strinja pa se, da se sociali ves čas nalagajo nove 
naloge, da je količina dela vedno večja, ni pa novih delavcev za to. Tudi s tem, da bi bila 
prezasedenost zavodov težava pri učinkovitem izvajanju postpenale, se ne strinja. Pravi namreč, da 
so pri nas zavodi v primerjavi z zavodi v tujini še vedno hoteli.  
 
Sogovornik se absolutno strinja, da učinkovita postpenala vpliva na zmanjševanje povratništva. 
Glede povratništva pove, da nekega zagotovila, da ga ne bi bilo, ni. Pravi, da je neko število ljudi le 
toliko osebnostno motenih, da enostavno zaidejo na kriminalno pot.  
 
Na vprašanje, ali zaporna kazen koristi ali škodi ljudem, sogovornik odgovori, da bi moral zavod v 
bistvu koristiti, saj je pri nas prisoten tretmanski način prestajanja kazni. Pravi pa, da, če pri hudih 
kaznivih dejanjih človeku ne moreš pomagati, je treba družbo zaščititi pred njim, torej ga izločiti iz 

nje, pa naj bo to zavod ali psihiatrična institucija.  
 
Glede resocializacijskega namena zavoda sogovornik pove, da je čisto odvisno od posameznika, 
kako to sprejme. Tisti, ki to sprejme kot pomoč, potem bo to tudi v pozitivnem smislu izkoristil. Pri 
tistih, ki pomoči ne sprejmejo, pa se zgodi to, kar velja med ljudmi, da so vzgojni zavodi in 
kazenski zavodi šola kriminala. Poudari, da je od človeka odvisno, kaj hoče od tega pobrati, ne pa 
od same institucije ali sankcije.  
 
Sogovornik se strinja, da se je o postpenali včasih več pisalo in govorilo. Ker je to več ali manj 
marginala, meni, da se o tem ne govori in se s tem področjem slabo ukvarjamo. Pravi, da družba 
temu področju ni naklonjena.  
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Na vprašanje, ali družba sprejme nekdanje obsojence, sogovornik odgovori, da je to odvisno od 
samega obsojenca. Razloži, da so nekateri takšni, da si že takoj dajo etiko »robijaš«21 in s to etiko 
ves čas operirajo. Pri takšnih ni bilo nekega uspeha, med temi pa je tudi največ povratnikov. Pravi 
pa, da obstajajo tudi izjeme, da so si nekateri zamenjali poklic in okolje ter so uspeli. Sogovornik 
pravi, da na nekdanje obsojence družba gleda različno. Najbolj očiten varovalni dejavnik, da se bo 
nekdanji obsojenec uspešno vključil v družbo, je, po njegovem mnenju, socialna mreža. Varovalni 
dejavniki pa so še nastanitev, zaposlitev, izobrazba, podpora svojcev in pa tudi lastne sposobnosti 
(izobrazba in motivacija). 
Sogovornik meni, da, če bi se o tej tematiki več pisalo in govorilo, bi lahko družbo pripravili do 
tega, da bi bili nekdanjim obsojencem bolj naklonjeni. Pravi, da je treba razbijati stereotipe. 
 
Glede zaposlitve nekdanjih obsojencev sogovornik pove, da jih delodajalci zaposlijo, da jim dajo 

možnost. Obstaja sicer dilema, ali povedati, da si bil v zavodu ali ne. Pravi, da, če poveš, te lahko že 
na začetku zavrnejo, če pa ne poveš, se dogaja, da te odpustijo kasneje. Tukaj gre za predsodke, 
veliko pa je odvisno tudi od socialnega čuta delodajalca. 
 
Sogovornik pravi, da bi postpenalo pri nas strokovni delavci ocenili za učinkovito, obsojenci pa bi 

jo ocenili za neučinkovito. Tudi sam se nagiba k temu, da ni učinkovita, saj meni, da se zadaj 
premalo vidi človek. Načelo naj bi bilo, da je za vsakim kaznivim dejanjem, pa je lahko še tako 
zavrženo, človek. Sogovornik tako poudarja, da ne smemo gledati kaznivega dejanja, ampak je 
treba gledati človeka. 

9.2 Intervju z Robertom Friškovcem 
 
Na samem začetku pogovora sem Robertu povedala, o čem se bova pogovarjala. V smehu me je 
vprašal, kaj je to postpenala. S tem mi je dal vedeti, da strokovnjaki še sami točno ne vedo, kaj bi 
naj na tem področju počeli. 
 
Robert je zaporniški vikar oziroma zaporniški duhovnik. Odpre temo, da je njegova naloga kot 
koordinatorja za duhovno oskrbo hoditi po vseh zavodih in slediti, če se obsojencem zagotavlja 
pravica do verske oskrbe. Poleg tega pa je ustanovitelj Centra Ecce homo (Glejte človek).  
Kot koordinator je zaposlen od leta 2004, na tem področju kot duhovnik dela 12 let, z zavodi pa se 
srečuje 20 let, saj je bil na začetku prostovoljec. 
 
Sogovornik pove, da Center Ecce homo deluje znotraj zaporniškega vikariata. Osem programov, ki 

deluje pod zaporniškim vikariatom, deluje tudi v Centru – programi za: zaprte osebe, žrtve kaznivih 
dejanj, delavce v zavodih, družine, prostovoljce, osebe po prestani kazni, Slovence zaprte po svetu 
in program obnavljalne pravičnosti. Center bo imel nekoč podobo zgradbe, zdaj se zbirajo še 
finančna sredstva. Sogovornik glede postpenalne dejavnosti odpre temo o samem centru, katerega 

                                                           
21

 Obsojenec. 
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bistvena stvar bo, da bo vseboval možnost bivanja za ljudi po prestani kazni, po načrtih naj bilo 
okoli 30 ležišč. V času treh do šestih mesecev bodo nekdanji obsojenci sodelovali s strokovnim 
delavcem in z njegovo pomočjo načrtovali ter preverjali izvedbo načrtovanega. Strokovnjak pa bo 
sodeloval tudi z institucijami. Pravi, da tega pri nas še ni, obstajajo sicer razni samski domovi, ni pa 
nekega programa za vključevanje nekdanjih obsojencev v družbo. V samem zavodu bo potekala 
predpriprava na to nastanitev, in sicer za tiste, ki bodo izrazili željo. Sogovornik pa izpostavi tudi 
program obnavljalne pravičnosti, s katerim pravi, da lahko obsojenci in odpuščeni ljudje preidejo na 
višjo raven glede svojega ravnanja, reagiranja. Storilce in žrtve kaznivih dejanj, pravi, je treba 
pripeljati do tega, da so slišani. Da se zavejo, kaj so povzročili s svojim dejanjem in da so slišani, 
zakaj so to sploh naredili. Sogovornik pravi, da je to za obsojence spodbuda in lekcija, da lahko 
gredo eno raven višje, pravi, da ima to zdravilen učinek na njihovo obnašanje, saj spoznajo tudi 
svoje ranjenosti. V okviru Centra v zavodu že deluje program za prostovoljce KPDVZ, ki 
spremljajo zaprte osebe.  
Do ideje ustanovitve Centra sogovornik pravi, ga je pripeljalo realno stanje, ki si ga je priznal. 
Opažal je namreč, da pridejo ljudje iz zavoda in nimajo kam iti, poleg tega pa nimajo nobenega od 
svojcev. Pravi, da so stiki z družino dostikrat pretrgani, včasih je razlog za oddajo v zavod povezan 
tudi s trpinčenjem v družini. Pravi, da je že sama odgovornost družbe, da se tem ljudem nekaj 
ponudi. Odpre temo, da je družba velikokrat pametna, pokaže na neke rešitve, vpije, naj gredo delat, 
ne da pa pogojev za realizacijo te rešitve. Pravi, da se delo že najde, problem je v tem, da človek 
nima nikjer bivati. Sogovornik odpre temo, da se je včasih lažje »oprijeti stare obrti«, kot pa začeti 
na novo. Zato jih veliko hitro pride nazaj v zavod. Sogovornik pove, da se zaveda, da je sam in da 
ni tako lahko vplivati na stvari, mu je pa pomembno vztrajati in pravi, da v vseh teh letih vidi 
napredke. 
 
Kot zaporniški duhovnik pravi sogovornik, ni vezan na to, da bi obsojence pripravljal na odpust. 
Kljub temu pa pravi, da je tam v vlogi svetovalca. O stvareh, povezanih s postpenalno obravnavo, 

želijo obsojenci govoriti z njim, on pa jim da predvsem tisto spodbudo, moč, da bodo sami nekaj 
naredili. Edino, kar lahko naredi je, da z njimi išče rešitve, možnosti, da skupaj razmišljajo za 
naprej. Sogovornik odpre temo, da imajo pri njem obsojenci prostor pokazati svoj strah, kako bo, ko 
bodo prišli ven. Pravi namreč, da pri obsojencih vidi, da se pri strokovnih delavcih naučijo govoriti 
tisto, kar le-ti želijo slišati. Pravijo, da bo že v redu, da bodo uredili. V resnici pa pravi sogovornik, 
je zadaj prisoten strah, kaj, če se jim zalomi. 
 
Sogovornika sem vprašala ali se postpenala začne s prvim dnem vstopa v zavod. Na to odgovori, da 
se to lepo sliši in da bi bilo preveč iluzorno, če bi bilo res. 
 
Glede angažiranja obsojencev za urejanje stvari ima sogovornik izkušnjo, da se dostikrat obesijo na 

nas, naj jim pomagamo, saj nimajo nikjer bivati. Brez sodelovanja ali pa brez dela z njimi, pravi, da 
ne gre. Pravi pa, da je zelo malo sistematičnih obsojencev, ki vedo kako postopati. Večinoma jim 
manjka motivacija, prisotno pa je tudi samopomilovanje. 
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Sogovornik odpre temo, da bi moral sistem postpenalne temeljiti na sistemu penale, torej 
kaznovanja. Pravi namreč, da mora biti to, kar je potem zunaj, posledica tistega, kar je bilo v 
zavodu. Tega pa, pravi, pri nas ni. Zanj sta to dva popolnoma različna svetova, ko se vrata od 
zavoda za nekom po prestani kazni zaprejo, je za zavod, kot da ta človek ne bi več obstajal. Pravi, 
da je potem na vrsti druga institucija. Logično bi bilo, pravi, da se sledi, kaj se z nekim človekom 
dogaja, če ne gre drugače, pa v povezavi z zunanjimi institucijami, ampak tega pri nas ni. Zato 
glede sodelovanja med institucijami pravi, da le-tega ni. Pri nas ni te logike, da bi ti pridobljeno 
znanje v zavodu omogočalo funkcioniranje za naprej. Pravi, da je v tujini drugače, sistemi so veliko 
bolj povezani, tudi prehajanje med sistemi je veliko lažje, to pa pripisuje večjim možnostim 
sodelovanja. Sogovornik odpre temo varstva osebnih podatkov. Zaposleni na centrih v zavode ne 
kličejo, da bi povprašali, kako je glede obsojencev, saj vedo, da ne smejo dobiti nobenih konkretnih 
podatkov. 
Odpre pa tudi temo, da strokovne delavce v zavodu dostikrat doživlja, da so prešibki, da ne vedo, 
kaj narediti. Naredijo nekaj, kar so naučeni, ampak pravi, da tudi tisto ne funkcionira vedno. 
 
Glede učinkovitosti postpenalne obravnave sogovornik v smehu pove, da je verjetno delno 
učinkovita. Pravi, da tudi, če je učinkovita samo 2 %, je še vedno učinkovita. Je pa prepričan, da bi 
lahko bila veliko bolj učinkovita. Pri tem znova odpre temo sodelovanja institucij. Pravi, da bi se 
morale iskati možnosti sodelovanja. Sogovornik pove, da ima občutek, da so v nekdanji Jugoslaviji 
vse te skupine bolj sodelovale, danes pa tega ni. 
 
Na vprašanje, katere pomoči so obsojenci deležni, sogovornik odgovori, da je to odvisno od centra 
za socialno delo oziroma od referentk, ki so tam, saj je včasih odločilno že to, kdo dvigne telefon, 
ali je pripravljen dati neko informacijo ali obsojenca takoj nadere, da ni poklical znotraj uradnih ur. 
Sogovornik sicer pravi, da ne želi enoznačno govoriti, da so odpovedali vsi centri in vsi zavodi za 
zaposlovanje, saj to ni res. Še vedno pravi, da sliši kakšno dobro izkušnjo. Obstajajo izjeme, tudi 

med strokovnimi delavci pravi, da se najdejo blesteče zvezde, ki naredijo veliko več kot je kdaj 
potrebno. Pravi tudi, da nekateri centri dobro sodelujejo z zavodi za zaposlovanje. Meni, da so 
obsojenci deležni pomoči predvsem s strani centrov in zavodov za zaposlovanje. Pravi, da nekateri 
centri sodelujejo s stanovanjskim skladom, da dobijo obsojenci namestitev. Pomagajo pa tudi z 
denarnim dodatkom. Zavodi za zaposlovanje pa omogočajo lažje iskanje oziroma najdenje službe. 
Pri tem odpre temo pomembnosti socialne mreže, na katero se lahko obrneš in ti je veliko lažje. 
Pravi, da je pomembna podpora tudi družini, saj je lahko prestajanje kazni tudi za njo nekakšen šok. 

Tudi sam daje podporo družinam, saj pri nas, pravi, nimajo kam iti. Sogovornika povprašam tudi po 
pomoči s strani zavodov, saj tega ni omenil. Pravi, da so strokovni delavci znotraj zavodov, ki si 
zelo prizadevajo za postpenalo, so pa tudi takšni, ki si prizadevajo bolj v teoriji. Zavod po svoji 
teoriji naj bi si prizadeval za pripravo človeka na odpust, tako je opredeljeno tudi v osebnem načrtu, 

pravi pa, da ima občutek, da gre samo za delanje kljukic, zmanjka nam pa pri občutku, občutljivosti, 
da bi kdaj naredili še kaj več, kot je treba. Gre samo za to, da se prestane tretman, obravnava. Pravi, 
da bi lahko bil odnos do postpenale veliko bolj goreč in veliko bolj zavzet. 
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Glede metod dela z obsojenci sogovornik poudari, da je zanj prva faza človeka slišati, saj se na 
osnovi tega pripravlja vse za naprej. Sogovornik se zaveda, da tak način dela zahteva več 
prilagodljivosti in več delavcev znotraj zavoda, ampak bo na tak način tudi kazen prestana bolj 
učinkovito, sama priprava bo bolj učinkovita. Mi pa gremo, pravi, po tem šablonskem obnašanju in 
mislimo, da tisto, kar je veljalo za enega, velja tudi za drugega. Sogovornik odpre temo dolgih 
kazni (od 15 let navzgor), pri katerih ima občutek, da se v zavodu kar ne ve, kaj bi, česa bi se lotili. 
Po navadi se samo odlaša, češ da je še čas. 
 
Glede pričakovanj obsojencev do institucij in do njega samega sogovornik poudari, da od vseh 
pričakujejo, da jim bodo pomagali. Na tem mestu sogovornik odpre temo dvoboja med institucijo in 
obsojencem. Strokovni delavci mislijo, da bodo obsojenci že prišli, obsojenci na drugi strani pa 
govorijo, da morajo strokovni delavci njim pomagati in da ni bilo nikogar k njim, nihče pa ne naredi 
tistega prvega koraka. Zato pravi, da se nič ne naredi, saj manjka stik in pobuda. 
 
Sogovornik pove, da mnogi obsojenci ob odpustu nimajo urejenega stanovanja ali službe. Oceni, da 
je približno 50 % takšnih. Med drugimi 50 % pa pravi, da so nekateri takšni, ki imajo idejo, kako se 
bodo znašli, na prostosti pa zmrznejo, saj ni tako, kot so si predstavljali. 
 
Na vprašanje, zakaj se postpenala pri nas ne izvaja tako dobro, sogovornik odgovori, da si nismo 

priznali drugačne vloge centra za socialno delo, zato pa tudi ne moremo začeti česa novega. Pravi, 
da so bili centri včasih zelo močni in zato še danes mislimo, da bodo vse naredili oni. Ves čas se jim 
nalagajo tudi nove odgovornosti in obveznosti. Sogovornik odpre temo probacijske službe, ki jo 
imajo ostale države in ki nam manjka. Obsojence s pogojno kaznijo bi bilo treba spremljati, pri nas 
pa še kar velja, da to delajo centri. Ker pa vsega le ne zmorejo pokrivati, pravi, se stvari ne izvajajo 
dobro in tako tudi postpenala ni tako učinkovita. Sogovornik pravi, da bi bilo treba ustanavljati 
različne stvari, izpostavi namreč, da imamo nevladnih organizacij za to področje zelo premalo. Ker 

ni pobud, pravi, je rezultat neučinkovita postpenala.  
 
Sogovornik nato odpre temo neodobravanja same družbe. Družba nekdanjega obsojenca ne želi 
blizu sebe, sogovornik pravi, da bi jih najraje križali. Težko pa je živeti s tem, da vsak dan doživljaš 
poglede prezira. Sogovornik pove, da naša družba ni odprta do skupine zaprtih oseb, za enega 
zgovornejših dokazov navede to, da bi pri nas podaljševali kazen do onemoglosti, če bi bilo le 
možno, bi ljudje sedeli do konca življenja. Poudari, da smo nestrpna družba, nestrpna do nekoga, ki 
je drugačen, takoj mu damo nalepko in ga damo stran. Sogovornik sicer pravi, da ne moremo 
posploševati, saj obstajajo izjeme. Se mu je tudi že zgodilo, da je delodajalec ponudil delovno 

mesto za nekdanjega obsojenca. 
Na moje vprašanje, ali bi bilo boljše spreminjati družbo kot posameznike sogovornik odgovori, da 
je to zanj alternativa. Za učinkovito postpenalo, pravi, je treba zajeti tudi to – spreminjanje družbe. 
Pravi, da sprememba družbe pripelje do neke sistemske spremembe. Sogovornik pravi, da morajo 
momentalne spremembe pripeljati do sistemske, da se bo v družbi spremenilo to ozračje, da se bo 
družba spremenila mišljenjsko. To se že dela, saj se predstavljajo različne zgodbe nekdanjih 
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obsojencev, kako so se postavili na noge in kaj je k temu pripomoglo. Sogovorniku se zdi 
pomembno, da se ljudje tega zavedajo. Tukaj sogovornik spet poudari, da se stvari spreminjajo, da 
se delajo neki pozitivni koraki, da začne marsikdo drugače gledati. 
 
Sogovornika povprašam tudi o ponovni vključitvi obsojencev v družbo. O tem pove, da so dobre in 
slabe izkušnje. Dobre so tam, kjer je nekdanji obsojenec sprejet z zanimanjem, kjer je okolje do 
njega empatično. Pravi, da je to odvisno od okolja. Slabe izkušnje pa so tam, kjer te prestrelijo, kjer 
okolje ni navajeno tega. Sogovornik pravi, če so optimalni pogoji izpolnjeni (streha nad glavo, 
služba, sprejetost v okolju), potem si lahko začne človek ustvarjati novo življenje. Pove pa, da 
dostikrat vsaj eden od teh pogojev ni izpolnjen.   
 
Glede povratništva sogovornik pove, da je učinkovita postpenala absolutno ena od stvari, ki 
pripomore k zmanjševanju le-tega. Pravi, da gre tukaj tudi za vprašanje učinkovitosti zavoda – ali je 
šlo samo za prestajanje kazni, ki jo je dodelilo sodišče ali je to pripomoglo tudi k človekovi rasti. 
Pravi, da se lahko nekdo po odpustu uspešno postavi nazaj, ampak, če ni razrešil svojih stvari, ki so 
ga pripeljale do kaznivih dejanj, se čez čas lahko zgodi to, da se v zavod vrne. Glede tega, zakaj je 
pri nas tako veliko povratnikov, sogovornik izpostavi smiselnost naših zavodov oziroma, kakšen 
smisel daje kaznovalna politika, kaj želimo z izrečeno kaznijo doseči. Pravi, da ne bi bilo nič 
narobe, če bi neki sodnik, ki je nekomu izrekel 5 let zaporne kazni, temu človeku tudi sledil, če je s 
to kaznijo res dosegel to, kar je želel. Poleg tega pa sogovornik izpostavi še strokovno delo znotraj 
zavoda, sodelovanje z institucijami in prehajanje med sistemi. Pravi pa tudi, da se obsojenci 
dostikrat oklepajo starega vzorca, tistega, kar poznajo in se zato vrnejo nazaj v zavod. V zavodu 
lahko teoretično predelajo stvari, ampak, če ne veš, kako je to konkretno videti, pravi, prideš nazaj. 
Izkušnje se namreč pridobivajo zunaj. Poudari pa, da si nihče ne želi znova priti v zavod. 
 
Sogovornik odpre temo tudi o samem kaznovanju. Sprašuje se, ali je kazen, ki jo nekdo dobi, res 

pravična kazen in kaj sploh želi neki sodnik sporočiti s tem, ko da nekomu neko kazen. Glede 
smiselnosti zaporne kazni sogovornik pove, da zanj osebno ni smiselna. Predvsem mu niso smiselne 
dolge kazni, za katere pravi, da samo poslabšajo stvari in slabo vplivajo na človeka, saj lahko tudi 
po odpustu doživlja zelo močne travme. Sam si predstavlja, da takšen človek zelo težko 
zafunkcionira, saj po tolikih letih hospitalizacije ni lahko iti nazaj. Pravi tudi, da sama kazen k 
učinku na človeka nič ne pripomore, pa ni važno ali dobi nekdo 30 ali pa 50 let. Po mnogih 
raziskavah je znano, da več kot dve leti in pol kazni nima nekega učinka. Pravi pa, da je tudi to ena 
od stvari, o kateri se v slovenskem prostoru nihče ne sprašuje. Pravi, da je v družbi splošno 
mišljenje, da daljša kazen pomiri žrtev. Sam se je z žrtvami pogovarjal in ugotovil, da to ne drži. Na 

tem mestu sogovornik poudari obnavljalno pravičnost, da slišiš potrebe žrtev in tudi potrebe 
storilcev. To, pravi, pripelje do tiste točke, kjer dobiš neko zadoščenje, ko lahko funkcioniraš. Pravi 

namreč, da ti idealni pogoji nič ne pomagajo, če znotraj nisi miren. 
Odpre pa tudi temo samega izvrševanja kaznivih dejanj. Pravi, da lahko človek zelo hitro pride v 
situacije ali do točke, ko naredi kaznivo dejanje. Sogovornik ne zagovarja ideje, da se rodimo z 
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genomom, ki že ob rojstvu napove kriminalno usmerjenost. Pravi, da te do točke, ko narediš 
kaznivo dejanje, pripelje veliko stvari. 
 
Na vprašanje, ali zavod resocializira ljudi, sogovornik odgovori, da verjetno kakšnega zagotovo. 
Doda pa še, da se mu beseda resocializacija včasih zdi lepa beseda - to narediti teoretično. Če pa to 
res delamo, pravi, da ne ve. 
 
Na vprašanje, ali zaporna kazen koristi ali škodi ljudem, sogovornik odgovori, da lahko koristi in 
škodi. Sam pravi, da skuša obsojence spodbujati, da zavod in čas preživet v zavodu izkoristijo v 
svojo rast. Lahko pa tudi škodi, saj se lahko obsojenci znotraj naučijo določenih stvari, ki jih prej 
niso znali.  
 
Glede dobrih praks v tujini sogovornik izpostavi probacijsko službo, nevladne organizacije na 

področju postpenale, ki jih je v Belgiji, na Švedskem, Finskem in Norveškem ogromno ter 
sodelovanje med institucijami. Pravi pa tudi, da v tujini postpenala dostikrat ni posebej ločena, da je 
naprej delo v zavodu, potem pa je navezava na čas po prestani kazni. 
 
Na vprašanje, zakaj se danes tako slabo ukvarjamo s to tematiko, sogovornik odgovori, da je danes 
mnoštvo drugih stvari. Da ni nekega interesa za postpenalo pa pripisuje tudi temu, ker včasih ne veš 
kaj in kako narediti. Stvari pa se ustavijo, pravi, tudi pri denarju. Pove pa tudi, da temu področju ni 
naklonjena sama družba in družbena klima. 

9.3 Intervju z Andrejo Muren Bratuž 
 
Andreja Muren Bratuž je po izobrazbi socialna delavka. V zavodu Dob je zaposlena od leta 2006. 
Na začetku je bila pedagoginja. Od aprila 2009 dalje pa je prerazporejena na delovno mesto 
socialne delavke.  
Za razlike med delom pedagoga in socialnega delavca sogovornica navede, da ima lahko pedagog 
do 80 primerov. Sogovornica sicer pravi, da je nekje 30 do 35 primerov obvladljivo, ni pa 
optimalno, saj ne moreš opraviti toliko razgovorov. Kot socialna delavka pa jih ima trenutno 160. 
Pravi, da ji zmanjkuje časa, saj je preveč obsojencev in kot osebno kritiko navede, da ji ne uspe 
posvečati toliko časa obsojencem, saj je postalo preveč administrativnega dela.  
Kot pedagog si nosilec primera in si zadolžen za vse. Kot socialna delavka pa pravi sogovornica, 
delaš zgolj na enem segmentu znotraj tega, seveda v sodelovanju s pedagogom in obsojencem. 
Pravi, da se v sprejemni fazi naredi uvodni razgovor in socialna diagnostika za obsojenca, kjer se 

definirajo njegove potrebe, težave in vse, kar bo treba urediti ter se obsojenca spremlja. Po navadi 
se ureja stalno bivališče, zavarovanje, denarna pomoč, nastanitev in socialna mreža. Po zakonu, 
pravi sogovornica, je treba najmanj tri mesece pred odpustom pripraviti konkreten program pomoči 
za obsojenca, kar prav tako naredi socialni delavec. Sogovornica pove, da je prednost socialnega 
dela v tem, da se veliko sodeluje z zunanjimi sodelavci. Pedagogi ostajajo znotraj Doba in njej, 
pravi, je velikokrat manjkal stik z zunanjim svetom. Pravi, da je delo socialne delavke poleg 
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naštetega tudi obisk na domu, kjer greš pogledat razmere in dati oceno, spremljanje pri namenskih 
izhodih, tudi prvo ugodnost lahko obsojenec koristi z njo, če nima nobenega drugega.  
Sogovornica pa poudari, da je glede sociale vse zelo široko zastavljeno. Pravi, da ima pedagog 
jasno določeno po zakonu, kaj mora delati, socialni delavci pa imajo tri člene, ki so zelo široko 
opredeljeni – da delajo po sodobnih metodah socialnega dela. Poudari pa, da načeloma vedno delajo 
za korist obsojenca. Ker pa je v zakonu premalo opredeljeno, kako delati in kaj delati, pravi, da so 
socialni delavci vseh zavodov naredili smernice oziroma priročnik za vse socialne delavce v 
zavodih, kako delati, da bo tudi praksa po vseh zavodih poenotena.  
 
Postpenalna obravnava, pravi sogovornica, se začne ob sprejemu, in sicer s tako imenovano 
socialno anamnezo. Naredi se tudi načrt socialnega vključevanja, kjer opredelijo, kje bo obsojenec 
nastanjen, kako bo z zaposlitvijo, da se uredijo zdravstveno zavarovanje in osebni dokumenti. Če 
obsojenci nimajo socialne mreže, se zaprosijo svetovalci prostovoljci, ampak pravi, da za zdaj tega 
ni veliko.  
 
Glede postpenalnih dejavnosti zavoda sogovornica pove, da so nosilci postpenalne obravnave centri 
za socialno delo. Zavod se s centrom poveže najmanj tri mesece pred odpustom. Pravi, da se skliče 
ožja koordinacija, center pride v zavod in skupaj naredijo načrt o konkretnih pomočeh. Obsojenca 
pa seznanijo tudi z vsemi obrazci in roki ter pravicami, ki jih lahko uveljavlja po prestani kazni. Pri 
tem sogovornica izpostavi problem pri osebah, ki so pogojno odpuščene, saj je treba pri njih zadeve 
urejati zelo na hitro. Vseeno pa pravi, da nihče ne gre na pogojni odpust, če nima urejenih stvari kot 
je namestitev. Sogovornica pravi, da se namestitev ureja v sodelovanju s centri. Izpostavi pa težavo, 
ker nekateri centri povejo možnosti, ki obsojencem ne ustrezajo. Obsojenci se nato obrnejo nanjo, 
ampak pravi, da se vedno najde neka rešitev. Nazadnje, pravi sogovornica, so dali enega začasno v 
zavetišče za brezdomce, ker ni bilo druge možnosti. Včasih pa so potrebne tudi širše koordinacije, 
pravi sogovornica, kjer se na terenu poleg centra dobijo še s centrom za zdravljenje odvisnosti od 

prepovedanih drog ali druge organizacije. Tako vsi skupaj z obsojencem določijo korake, kako 
postopati.  
Poleg tega pa se v zavodu ureja tudi zdravstveno zavarovanje, denarna pomoč, dokumenti, torej tudi 
najosnovnejše stvari. Zavod pa nudi tudi osebno pomoč ter razbremenilne in svetovalne razgovore. 
Sogovornica pravi, da čeprav so skupinske obravnave opredeljene v zakonu, se te trenutno ne 
izvajajo, saj nimajo možnosti za to. Pravi pa, da razmišljajo tudi v tej smeri, da bi nekaj naredili. 
Prav tako že leta nimajo skupine pred odpustom.  

Za iskanje zaposlitve pa pravi sogovornica, je zadolžen zavod za zaposlovanje. V zakonu je 
opredeljeno, da se lahko obsojenci, če je to opredeljeno v njihovem osebnem načrtu, na zavod 
prijavijo šest mesecev pred odpustom.  
 

Glede učinkovitih metod dela z obsojenci sogovornica pove, da ni nekega pristopa, saj je vsak 
obsojenec tako individualen in da jih ni mogoče primerjati med seboj. Vsak potrebuje nekaj 
drugega, pravi, nekateri bolj trd prijem, nekateri veliko spodbude, drugi potrebuje konkretno, da se 
jih ves čas spremlja. Pravi, da se za vsak posamezen primer sproti iščejo rešitve.  
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Na vprašanje o aktivnostih sogovornica odgovori, da so nekateri zelo dejavni, drugi pa manj. Pove, 
da sama sploh mlade obsojence, ki prvič prestajajo kazen, zelo motivira za to, da grejo v šolo.  
Sogovornica tudi pove, da je na Dobu veliko različnih dejavnosti, koncertov, projektov, 
izobraževanj. Veliko se dela na resocializaciji, tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev. Imajo 
nacionalno poklicno kvalifikacijo, osnovno šolo, srednjo šolo, višjo šolo. Sogovornica pove, da 
imajo obsojenci dosti možnosti in kdor želi, si lahko dobro osmisli prestajanje kazni. Pravi tudi, da 
so imeli dolga leta nazaj obsojenca, ki je kasneje diplomiral in je zdaj pravnik.  
 
Po prestani kazni, sogovornica pove, zavod ne nudi nobene pomoči več. Z dnem, ko je obsojencem 
odpuščen, nima sogovornica zoper njega nobenih pristojnosti več. Vsa pomoč je od tedaj naprej na 
centru za socialno delo. Sogovornico povprašam o smiselnosti tega, da ni neke kontinuitete, ona pa 
odpre temo probacijske službe, ki je v Sloveniji nimamo. Pravi, da so ta pooblastila dana na center, 
ki pa tega še ne izvaja, saj so kadrovsko okrnjeni.  
Z nekdanjimi obsojenci sogovornica tako nima stika. Pravi, da ji to dostikrat manjka, sploh pri 
tistih, ki je bila postpenala zelo zahtevna. Manjka ji povratna informacija, kako zdaj živijo in ali je 
tudi zavod uspel pri svojem delu. Pravi, da center te informacije ima, ona pa nima pooblastil in 
pristojnosti, da bi jih poklicala in povprašala. Sogovornica pravi tudi, da ne ve, koliko centri 
spremljajo nekdanje obsojence. Zaradi varstva osebnih podatkov ne sme teh podatkov dajati nihče. 
 
Glede sodelovanja med institucijami sogovornica pove, da je to odvisno od same organizacije in od 
samega centra. Pravi pa, da je veliko odvisno tudi od tega, koliko se strokovni delavci na centrih 
sami angažirajo. Nekateri, pravi, naredijo toliko, kot morajo, drugi pa ves čas iščejo rešitve. Za 
nevladne organizacije pa pove, da zelo priskočijo na pomoč kadarkoli so poklicane. Sogovornica v 
dobri luči izpostavi Rdeči križ in Društvo Projekt človek.  
Sogovornica odpre temo varovanja osebnih podatkov, ki otežuje delo. Poleg tega, da ne smejo 

razpolagati z osebnimi podatki obsojencev, ne smejo razpolagati tudi s podatki svojcev obsojencev. 
Pravi, da sta Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in Pravilnik o izvrševanju kazni zapora zelo 
slabo napisana.  
Sogovornica pa odpre tudi temo timov v zavodu. Vsak oddelek ima svoj tim, v katerem je en 
psiholog, en socialni delavec, določeno število pedagogov, vodja in pazniška služba. Pravi, da 
delajo skupaj in se skušajo v vsaki situaciji povezovati. 
 

Sogovornica pravi, da bi načeloma največ pomoči obsojenci mogli dobiti s centra za socialno delo 
(glede socialnih težav), saj je po zakonu on prvi, ki je dolžen pomagati v sodelovanju z zavodi in 
zavodom za zaposlovanje (glede dela). Pravi pa, da vemo, kako zavod poišče službo. Pri tem 
poudari, da se morajo obsojenci sami angažirati in je zelo veliko na njih samih že od začetka. 

Sogovornica nato odpre temo pričakovanj obsojencev, katera so, da bodo drugi vse naredili za njih 
in da jim mora center zagotoviti službo ter stanovanje, kar pa pravi, da ni res. Sama jih usmerja v 
čim večjo samostojnost, seveda pa pravi, da potrebne informacije vedno priskrbi in priskoči na 
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pomoč, če je to potrebno. Pravi pa, da obsojence prav tako sooča z dejanskimi pričakovanji, saj so v 
zavodu pričakovanja, glede tega, kaj vse mora država zagotoviti po prestani kazni, zelo nerealna. 
 
Glede sodelovanja obsojencev sogovornica pove, da so zelo različni. Nekateri bi bili pri njej vsak 
dan, se z njo pogovarjali in iskali rešitve. Teh sicer ni dosti, ampak pravi, da za te ve, da bodo zunaj 
uspeli. Nekateri pa ne želijo sodelovati. Za večino pravi, morajo oni skrbeti za stvari, ki jih 
potrebujejo, saj se sami ne spomnijo. Pri teh je vloga socialnih delavcev pomembna, saj sami ne 
zmorejo.  
 
Sogovornica dela zavodov na področju postpenale ne more oceniti, saj pravi, da je Dob specifika in 
so drugačni od drugih. Imajo namreč najtežje obsojence z najdaljšimi kaznimi in najtežjo socialno 
problematiko. Pravi pa, da je zaradi tega pri njih postpenalna obravnava bolj pomembna in da se 
trudi kolikor se lahko. 
Glede dela v zavodu Dob pa pove, da je postpenala zadnje obdobje zadovoljiva. Pravi, da se njihova 

stroka razvija in da sproti iščejo rešitve na posameznih primerih, sploh pri daljših kaznih (30 let), ko 
še ne vedo točno, kako postopati. Pravi, da so se poboljšali tudi centri, saj so včasih nekateri 
odklanjali hoditi v zavode. Pravi pa, da še vedno niso popolnoma zadovoljni.  
 
Na vprašanje, ali imajo obsojenci ob odpustu urejeno zaposlitev in nastanitev, sogovornica 

odgovori, da zaposlitve večina nima. Za lansko leto sogovornica pove, da jih je pri njej imelo 
urejeno zaposlitev pet obsojencev, predlansko leto pa nihče. Sogovornica pove, da nekateri že pred 
nastopom kazni niso imeli zaposlitve in so bila sama kazniva dejanja povezana s tem, da so bili 
nezaposleni. Glede nastanitve pa pove, da jo načeloma vedno najdejo. Odkar je socialna delavka, 
pravi, se ji še ni zgodilo, da ob odpustu nekdo ne bi imel urejene nastanitve. Težava je tam, pravi, 
kjer se par loči in ostane obsojenec brez vsega ter pri brezdomcih. Če ne drugega, pravi, obstajajo 
zavetišča za brezdomce ali samski domovi, tako, da nekaj se najde. Sogovornica pa pove, kaj ji je 

enkrat rekel obsojenec, ki je prestajal kazen že v enem drugem zavodu. Rekel ji je, da v tistem 
zavodu glede sociale ni bilo narejeno nič, ob koncu kazni je bil enostavno postavljen na cesto. 
 
Glede težav pri učinkovitem izvajanju postpenale sogovornica izpostavi Zakon o splošnem 
upravnem postopku in Zakon o varstvu osebnih podatkov. Birokratsko so vezani in pravi, da ne 
moreš več delati tako, da bi iskal rešitve, ampak moraš najprej obdelati vso papirnato vojno, kot 
temu sama pravi. Druga stvar, ki jo izpostavi pa je, da je premalo socialnih delavcev. Pravi, da ima 
trenutno 160 obsojencev, zna pa se zgoditi, da jih bo še več in vsemu težko sledi. Primanjkuje ji 
časa za obsojence, saj si težko vzame eno uro za razbremenilni pogovor, ker ima toliko 
administrativnega dela, razgovorov in sestankov. Pravi, da znotraj vseh obveznosti dela samo tisto, 
kar je nujno potrebno.  

 
Sogovornica se strinja, da na zmanjševanje povratništva vpliva učinkovita postpenala. Še vseeno pa 
pravi, da je velik del tudi na obsojencu, če sam to želi. Pravi pa, da ima občutek, da bo sociala pri 
nas glede na položaj države samo še slabša. Sogovornica odpre temo, da je za tiste, ki nimajo 
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ničesar in nikogar res zelo težko. Pove o izkušnji, ki jo je imela, ko je peljala enega fanta iz zavoda, 
kako je jokal in ji bil hvaležen, da je šla z njim. Pravi, vse, kar je imel s sabo, je bilo v dveh 
nahrbtnikih, drugega ni imel.  
Sogovornica pravi, da je povratništva pri nas več kot 50 %. Povratništvo, pravi, je odvisno od vrste 
kaznivih dejanj. Največ jih je povezanih z drogo in nasiljem, zdaj pa so dobili tudi prvega 
povratnika pedofila. Pove pa tudi, da je težava v tem, da, če sami obsojenci ne vidijo, da je treba 
nekaj narediti, jih oni ne morejo siliti. Sogovornica pa pravi, da prihaja tudi do tega, da pridejo 
nekdanji obsojenci nazaj v zavod, ker jim je to najlažje. Imela je primer, ko je gospod, ki je bil 
brezdomec, na sodišču prosil za dosmrtno kazen, saj je rekel, da ima na Dobu hotel s štirimi 
zvezdicami, doma pa je večkrat lačen.  
 
Glede vključitve obsojencev v življenje na prostosti sogovornica ne ve veliko, saj nima stika z 
nekdanjimi obsojenci. Predvideva pa, da se družba na obsojence odzove slabo, saj tako pravijo tudi 
obsojenci, ki so povratniki. 
Glede tega, kako bi lahko pripravili družbo, da bi bolj sprejemala populacijo nekdanjih obsojencev, 
sogovornica pove, da centri in zavodi ugotavljajo, da pri nas manjka probacijska služba. Pravi, da 
tabu, da bo nekdanji obsojenec nekaj naredil, obstaja in bo vedno obstajal. Pravi, da bi mogle na 
tem področju več narediti tudi nevladne organizacije, ki bi poskušale nekdanjega obsojenca 
vključiti v življenje na prostosti. Sogovornica izpostavi tudi socialno podjetništvo za nekdanje 
obsojence. Pravi, da je to tržna niša, ki pri nas ni izkoriščena in za to niti ni interesa.  
Sogovornica pravi, da družba ni naklonjena tej tematiki, zato se s tem tudi tako slabo ukvarjamo. 
Pravi, da so obsojenci družbi moteči, zato so bili tudi obsojeni in odstranjeni. Z njimi se želijo čim 
manj ukvarjati, glavno je le, da so varni pred njimi. 
  
Ali da kdo nekdanjim obsojencem zaposlitev in stanovanje, sogovornica ne ve točno. Pravi, da 
delodajalci tega podatka, da je človek prestajal zaporno kazen, nimajo in tudi zavod tega ne sme 

posredovati naprej. Lahko pa obsojenci povedo sami, da so prestajali kazen. Glede zaposlitve pravi, 
da je imela primer, da je delodajalec zahteval, da pride obsojenec po prestani kazni nazaj k njemu, 
kjer bo imel sobo in delal. Pravi, da je odvisno od človeka, kakšen odnos ima do te populacije. 
Veliko, pa pravi, je tudi samozaposlitev. Tisti, ki pa se je že prej težko zaposlil, se bo težko tudi po 
prestani kazni. Tudi glede stanovanja je tako, da nikjer ne piše, da si prestajal zaporno kazen. 
Ampak sogovornica pravi, da obsojencem pove, če jim bo stanovanje urejal center ali zavod, potem 
stanodajalci takoj vedo, da je obsojenec. In ker so obsojenci zunaj stigmatizirani, jih je težko 
namestiti. Zato pravi, jim predlaga, da si nastanitev iščejo sami v času ugodnosti, torej izhodov.  
 

Na vprašanje, ali zaporna kazen koristi ali škodi ljudem, sogovornica odgovori, da odvisno. Pravi, 
da nekaterim koristi, drugi pa se tukaj naučijo vsega tistega, česar se ne bi smeli naučiti. Pravi, da se 

nekdo, ki je prvič obsojen in pride na Dob ter prestaja kazen med osebami, ki imajo najgrša kazniva 
dejanja, z najvišjimi obsodbami, tu nauči določenih stvari in se marsičesa izuči. 
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Glede smiselnosti zaporne kazni sogovornica pove, da je smiselna. Sogovornica izpostavi gospoda 
Petrovca, s katerim se strinja, da ni bistvo višina kazni, saj višja, kot je, slabše je. Pravi, da na Dobu 
iščejo vse možne rešitve in jih ponujajo obsojencem. Pravi, da se morajo prilagajati spremembam in 
slediti trendom, saj se spreminjajo tudi kazniva dejanja in struktura obsojencev. 
 
Sogovornica pravi, da delajo na tem in poskušajo vse, kar je v njihovih močeh, da bi zavod ljudi 
resocializiral. Pravi, da skušajo ohraniti veščine dela, mentalne veščine in obsojence pripraviti na 
zunanji svet, saj je danes v tej recesiji težje kot je bilo prej. Sogovornica pravi, da se zelo trudijo in 
poskušajo narediti vse, da imajo obsojenci, čeprav so v zavodu, občutek, da še vedno ohranjajo 
neko normalnost. Tukaj sogovornica izpostavi, da ima Dob edini v Sloveniji možnost koriščenja 
garsonjer, izpostavi pa tudi to, da imajo redne obiske svojcev, tako da se vezi ne pretrgajo. Pravi, da 
Dob na tem mestu prednjači pred drugimi zavodi.  
 
Sogovornico povprašam tudi o kontinuiteti, če obsojenci dobijo v zavodu tisto, kar bodo potrebovali 
zunaj. Pravi, da tisti, ki to želijo, dobijo. Tisti, ki se vključujejo v razne skupine, potem tudi 
zaživijo. Pravi, da je to čisto odvisno od človeka, saj se z nekaterimi da delati, z drugimi pa čisto 
nič.  
 
Glede dobrih praks v tujini sogovornica izpostavi probacijsko službo in zunanje institucije, ki se 

vključujejo v zavod. Pravi, da je v tujini veliko govora o tej temi, na različnih televizijskih 
programih so tudi oddaje o obsojencih in njihovih zgodbah. Pove pa tudi, da vseeno vsi hodijo 
gledati k nam, kako delamo in da so naši zavodi vzor drugim zavodom po Evropi. Pravi namreč, da 
imamo mi edini obravnavo obsojencev in resocializacijo le-teh. Drugje v Evropi tega ni, saj 
obstajajo le pazniki in zunanje službe, ki izvajajo tretman. 
 
Glede učinkovitosti postpenale pri nas sogovornica pove, da skuša biti učinkovita. Pove, da se vidi, 

da je to težava in da se dela na tem. Odvisno pa je na koga naletiš na centru, zato pravi, da je osebna 
nota zelo pomembna. Na Dobu meni, da delajo dobro in se maksimalno trudijo, pravi, da skušajo 
strokovno nadgraditi zadeve, ko se pokažejo potrebe, seveda znotraj možnosti, ki jih omogoča 
uprava. Pravi pa, da se vedno podpirajo prostovoljni projekti, ki so usmerjeni v dobro in pomoč 
obsojencem.  

9.4 Intervju z Dušanko Janša 
 
Dušanka Janša ima več izobrazb, izpostavila je izobrazbo psihoterapevt transakcijske smeri in 

hipnoterapevt, saj je bilo to v konceptu intervjuja. Zaposlena je v društvu za Humanitarna dela in za 
izmenjavo dobrih praks, katerega pobudnica in predsednica je. 
Projekt RES_ZA (Resocializacija zapornikov: s postpenalno obravnavo na trg dela), pravi, da se je 
začel aktivno izvajati januarja leta 2011 na Štajerskem. Projekt pa bo trajal do konca leta 2012. 
Sogovornica pravi, da se je za projekt odločila, ker je kritična in so ji osebne izkušnje pokazale, da 
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se na tem področju ideje ne realizirajo. Pravi, da se bolj ali manj vsi raje držijo v coni užitka, kar 
pomeni, da prevzemajo čim manj odgovornost.  
Sogovornica pravi, da česa podobnega pri nas ni, saj v zavodih psihoterapevtskega pristopa ne 
poznajo oziroma ga ne izvajajo. Ona je edina psihoterapevtska pri nas na tem področju. Pravi, da se 
od nje uči tudi Evropa. Sogovornica odpre temo, da se premalo poudarja psihološki in socialni nivo 
ter da vedno znova manjka človeški faktor.  
Sogovornica odpre temo o njeni ideji projekta, ki je v tem, da se začnejo povezovati različne 
institucije. Projekt RES_ZA ima veliko partnerjev: birokratsko podjetje MRA, psihoterapevti, 
andragoški zavod, pravosodje in zavodi za prestajanje kazni zapora, varuh za človekove pravice ter 
mesta občina. Samoiniciativno, pravi, so pristopili centri za socialno delo in zavodi za zaposlovanje, 
saj so opazili težo in kvaliteto oziroma kompleksnost ideje.  
Na vprašanje, ali se bo projekt širil po celotni Sloveniji, sogovornica odgovori, da ne ve, če bo z 
njim še sploh nadaljevala. Pravi, da jo daje ambivalenca zaradi rigidnosti sistema in ljudi, ki ta 
sistem in to rigidnost ustvarjajo. 
 
Postpenalna obravnava, pravi sogovornica, se praviloma začne ob vstopu v zavod. Obenem pa 
pove, da ne bi govorila o tem, kako to institucije zares izvajajo in naj je tega ne sprašujem.  
 
Postpenalna dejavnost med prestajanjem kazni v okviru projekta je psihoterapija ali psihosocialno 

svetovanje. Sogovornica se večji del ukvarja s kognitivnim vidikom, pri katerem gre za primanjkljaj 
v primarni vzgoji. Tukaj sogovornica odpre temo, da družba proizvaja zapornike. Pravi, da smo za 
vsako kaznivo dejanje posredno odgovorni vsi. Pravi pa še, da je včasih treba tudi kakšno drugo 
stroko malce prisiliti in jih pozvati k moralnemu nivoju. 
Sogovornico povprašam tudi o pomoči pri iskanju zaposlitve in nastanitve. Pove, da izraz pomoč 
generalno črta iz vsake stvari, saj meni, da je to napačna drža. Pomoč, pravi, ljudje razumejo, kot da 
bo nekdo drug nekaj naredil namesto tebe. Sogovornica pa pravi, da mora vsak svoje probleme 

reševati sam, drugi so lahko le opora, podpora. Tako sama nudi podporo pri vsem.  
Sogovornica pa odpre temo o tem, da ne moremo govoriti izključno o socialno materialnem 
vprašanju. Pravi, da je zadeva kompleksnejša in da se mora delati tudi z družino in družbo, ki naj se 
vzporedno razvijata. Družino in družbo, pravi, sooča s tem, kaj so oni doprinesli do obstoječega 
stanja. Velika večina obsojenčevih družin, pravi sogovornica, namreč noče biti nič kriva. 
Sogovornica pa dela tudi s strokovnimi delavci. 
 

Postpenalna dejavnost po prestani kazni v okviru projekta pa obsega spremljanje nekdanjih 
obsojencev. Sogovornica pove, da nekdanjim obsojencem nudijo neko drugačno obliko zaposlitve 
oziroma delovne pogodbe, in sicer v smislu tega, da se nadzoruje tako delodajalca kot delavca, 
podpora se nudi tako nekdanjemu obsojencu kot tudi delodajalcu. Delodajalec je nekako zaščiten. 

Denarne pomoči pa ne nudijo. 
 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

90 

 

Glede ustreznih metod dela z obsojenci sogovornica pove, da je čisto odvisno. Pravi, da ni 
prijemov, ki bi ustrezali vsem. Sogovornica zagovarja človeški trenutek, osebno naravnanost, 
teorijo pa uporabi takrat, ko ji zmanjka prakse. 
 
Na vprašanje, ali je njeno delo na tem področju zadovoljivo, sogovornica odgovori, da z obsojenci 
zelo rada dela. Nerada pa dela z ljudmi, ki predstavljajo sistem.  
 
Za sodelovanje obsojencev v psihoterapevtski obravnavi sogovornica pove, je velik interes in da je 
z vsemi dobro sodelovala. Trenutno ima sogovornica v obravnavi 75 obsojencev. Ta zgovoren 
podatek, pravi sogovornica, kaže na njihovo uspešnost. Pravi, da se obsojenci za sodelovanje 
odločajo sami in da so vedno zelo pripravljeni sodelovati. Pravi, da je neki odstotek, približno 20 
%, s katerimi se ne da delati, ampak to še ni 100. 
 
Za obsojence, ki so sodelovali v projektu in so zdaj na prostosti, sogovornica pove, da se v 
zaposlitev niso preveč vključili, čeprav pravi, da je služb dosti.  
 
Na vprašanje, ali obsojenci dobijo zaposlitev ali jih kdo zaposli, sogovornica odgovori, da jih. In 
pravi, da tisti, ki jih zaposlijo, vidijo, da so to izredno pridni delavci.  
 
Glede tega, kako družba sprejme nekdanjega obsojenca, sogovornica pove, da je zdaj prisotna 
novodobna stigma. Pravi, da so se ljudje nekdanjih obsojencev včasih bali in so jih odrivali od sebe, 
danes pa jih malo preveč častijo. Še vedno pa pravi, da je to stigma, saj se potem, ko ta oseba 
potrebuje realno pomoč, vsi umaknejo. Še vedno, pravi, se nekdanjih obsojencev ne sprejema, meni 
pa, da bi jih mogli sprejeti, saj so ljudje tako kot vsi ostali. Sogovornica pravi, da so obsojenci zelo 
v redu ljudje, pravi, še celo najbolj v redu, zato meni, da obsojenci in nekdanji obsojenci niso 
problem (sogovornica omeni, da ima v zavodu slabše izkušnje s pravosodnimi policisti kot z 

obsojenci, pravi, da imajo le-ti mnogo lepši odnos). Problem, pravi sogovornica, so predvsem 
njihove družine. Družba pa krivi tistega, ki je neko stvar realiziral, ki je nekaj naredil, pravi pa, da 
ne vemo, da je tihi izzivalec pravzaprav glavni agresor. Sogovornica pravi, da si 95 % ljudi zatiska 
oči pred resničnostjo, sem pa sodijo tudi strokovni delavci, ne samo laična javnost.  
Sogovornica nato odpre temo, da je sama usmerjena k temu, da si obsojenci, če le imajo možnost, 
ustvarijo novo socialno okolje. Velika večina si tega želi, saj ne želijo vztrajati v starih vzorcih. 
V tem kontekstu sogovornica pove, da bi bilo treba spremeniti celotno strukturo družbe in ne samo 
parih posameznikov, ki jih zapiramo v zavode. Pravi, da sam sistem določa in s tem proizvaja 
reveže in v tem vidi problem. Meni pa tudi, da bi lahko družba, če bi začela kritično misliti, bolj 
sprejemala nekdanje obsojence in to tematiko. 
 

Na vprašanje, zakaj se danes tako slabo ukvarjamo s to tematiko, sogovornica odgovori, da nihče 
noče delati. Raziskave so, ampak to je premalo, potrebna je tudi realizacija. Pravi, da tega ni. 
Problem nastaja med tistimi, ki imajo možnosti odločanja. Pravi, da jim manjka človeški faktor, saj 
opravijo le tisto, kar morajo, vsakemu pa je težko narediti kaj več. Sogovornica pravi, da je družba 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

91 

 

generalno v ego stanju otroka in dokler ne bo prišlo do trenutka ideje razdajat se, narediti kaj brez 
plačila, tako dolgo bo vse ostajalo samo na raziskavah. 
Sogovornica pa odpre tudi temo, da jo je gospod Petrovec v njeni ideji za projekt podprl teoretično, 
praktično pa ne. Pojasni, da je ni podprl praktično zato, ker imamo institucije, katere bi morale te 
stvari izvajati. Teoretično pa, pravi, jo je podprl zato, ker se ljudje natančno zavedajo, da te 
institucije ne delajo tako, kot bi morale.  
 
Glede sodelovanja institucij sogovornica pove, da z nevladnimi organizacijami ne sodeluje, saj 
pravi, da je edina kot nevladna, saj se bolj ali manj nihče ne ukvarja s to tematiko. Nato pove, da so 
organizacije, ki tako ali drugače prispevajo, da pa je za tovrstno podporo pomemben drugačen vidik 
podpore.  
Glede zavoda pove, da je v zadnjem času bistveno bolj odprt. Še vedno pa pravi, da ostaja pri tem, 
da sta dva tabora ljudi (notranji in zunanji). Pravi, da imajo možnosti, ampak, da ne sprejmejo idej 
drugih. Pravi, da se zaposleni v zavodu izgovarjajo na birokracijo, ki je je ogromno. Sogovornica 
pove, da so jim to delo naložili za to, ker ni bilo rezultatov. Poudari, da se iščejo posamezniki, ki so 
dinamični in požrtvovalni na tem področju. 
 
Na vprašanje, kdo nudi obsojencem največ podpore, sogovornica v smehu odgovori, da pravosodje. 
Razloži, da jih ti umaknejo iz kaotičnega okolja, poleg tega pa pravosodje obsojencem nudi 
možnost udeležbe s centrom, z zavodom za zaposlovanje, s psihologom in podobno.  
Ko sogovornico soočim s tem, da bi glavni nosilci postpenale morali biti centri, na hitro odgovori, 
da imajo o tem govora 1. 2. 2012 in ostaja tiho. 
 
Glede pričakovanj obsojencev sogovornica pove, da jih sama zna vključiti, da so aktivni vsi, tako 
sogovornica kot obsojenec. Sogovornica obsojence spodbudi k temu, da sami povedo, kaj si želijo, 
kaj so njihove sposobnosti in koliko so na tem pripravljeni delati, saj pravi, da bodo oni delali na 

tem, ne drugi za njih. Pravi, da potrebujejo danes ljudje praktična, vsakodnevna pravila, ki bi jih naj 
obvladovali pa jih ne. 
 
Glede učinkovitosti postpenale pri nas sogovornica pove, da ni učinkovita. Za učinkovito 
postpenalo, pravi, se mora družba absolutno prestrukturirati in zavzeti vidik zavedanja samega sebe 
in svoje odgovornosti. Sogovornica pove, da so med nami ljudje, ki se tega sicer zavedajo, je pa v 
sistemu še veliko ljudi, pri katerih zataji človeški faktor.  
Ko sogovornico vprašam, kaj bi na tem področju še lahko naredili, v smehu odgovori, da bi morali 
vse strokovne delavce poslati na Goli otok, kjer bi videli, s čim se obsojenci srečujejo in jih potem 
pripeljati nazaj. Pravi, da strokovnjakom manjka realen vidik, fino pa je, če veš, kaj ta oseba 
doživlja. Pri nas, pravi, so stvari teoretično fantastično zastavljene, v praksi pa se ne realizirajo, saj 

ni človeškega faktorja in zato stvar odpoveduje. 
 
Na vprašanje, ali imajo obsojenci ob odpustu urejeno zaposlitev in nastanitev, sogovornica pravi, da 

ne. Sploh v današnjem času, ko so mnogi izgovori, da služb ni, zato pravi, da to nikakor ni urejeno. 
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Problem pa pravi, je tudi v tem, ker hočejo imeti delodajalci potrdilo o nekaznovanju. Obstaja pa 
druga možnost, in sicer, da se nekdanji obsojenci samozaposlijo.  
 
Nekdanji obsojenci, ki nimajo kam iti, pravi, se vrnejo nazaj. Glede povratništva pove, da je to 
edina pot, ki jo nekateri imajo. Sogovornica pravi, da včasih stroka, ki bi morala na tem delati, 
povratništvo opravičuje s tem, da je to najlažja pot za nekdanje obsojence. Sogovornica pa se s tem 
ne strinja in pravi, da je povratništvo edina pot. Sogovornica pravi, da je pri nas tako veliko 
povratnikov zato, ker se ne dela s tistimi strukturami, ki so glavni ustvarjalci – to so osebnostne 
motnje, ki se skrijejo in ki so tihi izzivalci oziroma agresorji. 
Sogovornica nato odpre temo o njeni viziji, ki je, da v prihodnosti ne bi bilo treba več govoriti o 
zavodih, kaj šele o postpenali. Želi si, da bi se z njeno idejo, da je človek v bistvu ujetnik samega 
sebe in ne zavoda, okužilo čim več ljudi. Želi si, da bi se družba zavedala svoje soodgovornosti. 
Nato pa odpre še temo medijev, za katere pravi, da so škodljivi, saj dajejo bralcem in gledalcem 
potuho, ker jih odmikajo od samih sebe in jih preusmerijo na druge. 
 
Glede težav pri izvajanju postpenale pri nas sogovornica izpostavi pomembno vlogo človeškega 
faktorja. Pravi, da ne smemo zavzemati stališča, da smo ločeni od kaznivega dejanja. Le na tak 
način, pravi, je mogoče vzpostaviti medčloveški odnos. Ker pa je v postpenali prikrito prisotno to, 
da obsojamo ljudi, kaj so naredili drugim, pravi, ni rezultatov. Na tem mestu sogovornica še enkrat 
pove, da zapornike ustvarja družba, rezultati pa prav to potrjujejo. Ne zavedamo se, pravi, da smo 
posredni sostorilci vsi, ki smo vključeni v celotno družbo. Pove, da na koncu realizirajo, storijo 
kaznivo dejanje le emocionalno šibkejši. Sogovornica še pove, da je človek agresivno bitje in da 
smo vsi mi v stanju moriti oziroma izvajati kazniva dejanja. 
Sogovornica pa še pove, da je težava pri izvajanju postpenale primanjkovanje strokovnjakov, 
strokovnjakov z dušo. Pomembno je, pravi, da zna biti človek subjektiven in hkrati delati stvar 
objektivno.  

 
Glede dobrih praks v tujini sogovornica pove, da jih ni. Pravi, da se po njenem projektu zgleduje 
tudi Evropa. Boljše, pravi, je v tujini urejeno le za mladostnike. Pravi pa tudi, da so na primer 
avstrijski zavodi drugače urejeni kot pri nas. Tam je bistveno več reda in več odnosa do samega 
človeka. Pri nas pa pravi, je še vedno preveč balkansko, ni reda in ni odnosa.  
 
Na vprašanje, ali zaporna kazen koristi ali škodi ljudem, sogovornica odgovori, da v določenih 
primerih koristi toliko, da to osebo umaknemo iz danega okolja. Pravi pa, da je potem treba delati z 
njim, da začne razumeti to svoje okolje. Vzporedno pa, pravi, je treba delati z družino, saj nič ne 
pomaga, če delaš samo z obsojencem, družina pa ostaja v starih vzorcih. 
 

Glede smiselnosti zaporne kazni sogovornica pove, da je smiselna in ni. Pravi, da je zadnje čase 
vedno več psihiatrične populacije in da ni v redu, da so zaprti na takšen način, kot so. Zato pravi, da 
bi ločila obsojence po kaznivih dejanjih in po osebnostnih strukturah. Na tem mestu pa še enkrat 
pove, da bi rada videla, da bi strokovni delavci več delali.  
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Glede resocializacijskega namena zavoda sogovornica pove, da zavod le-tega ne more dosegati. 
Pravi, da se dela na tem, ampak meni, da ni namen zavodov, kot se jim je zdaj naložilo, da bi človek 
prišel na prostost zdrav. Pravi, da ni nihče bolan, ampak, da je družba bolna v celoti. Da pa bi 
človeka pripeljali do tega, da začne misliti in ga varno peljali skozi vse, pa pravi, je premalo 
terapevtov.  

9.5 Intervju z Darkom22 
 
Kot rečeno, Darka spremljam dve leti kot njegova svetovalka. Naj na kratko opišem njegovo 
življenje, saj tega v intervjuju nisva veliko odpirala. Sogovornik ima mamo, pravega očeta pa ne 
pozna. Ker jih je zapustil, je nanj jezen, zato si je spremenil ime, saj ni hotel imeti povezave z njim. 
Sogovornik ima očima, ki ga je ves čas zatiral, maltretiral, poniževal. Pretepal ga je za vsako 
malenkost, enkrat celo tako, da cel mesec ni mogel v vrtec. Pri petnajstih letih ga je dal za tri leta v 
vzgojni zavod Planina. Ko je bil sogovornik star 22 let, je pobegnil od doma. Očima sovraži, saj ne 
more pozabiti tega, kar mu je počel. Tudi mamo na nekakšen način prezira, ker je vse to dopustila 
in se ni ločila. Sogovornik ima pravo sestro, ki pa je od doma pobegnila še prej kot on in že 10 let 
nimata stikov. Od doma je pobegnila, ker jo je očim posiljeval. Ima tudi babico, s katero nima 
stikov in ne ve, ali je še živa. Tudi z ostalimi sorodniki nima stika. Stik ima le z mamo, pa še to 
samo preko telefona ali pošte, saj noče njenih obiskov. Sogovornik zase pravi, da nima družine.  
Sogovornik ima končano srednjo lesarsko šolo. S šolo nima pretirano slabih izkušenj, le učiti se mu 
ne ljubi.  
 
Sogovornik v intervjuju pove, da je star 30 let. Pravi, da je njegovo življenje do zdaj v redu, čeprav 
ni popolnoma zadovoljen z njim, ker se mu je večkrat kaj zalomilo. Pravi, da mu ni bilo nikoli 
lahko. S starši, pravi, je bilo do 22. leta katastrofalno, potem, ko je šel na svoje, pa je bilo boljše in 
pravi, da se mu je življenje dobro odprlo. Imel je tudi firmo, ampak se mu je zalomilo, saj so ga 
oropali. 
Stik, pravi, ima samo z mamo pa še to samo preko pisem. Resnejšega stika si ne želi, saj se z 
družino ne razume dobro. Pravi tudi, da je dostikrat poskusil, da bi bili nazaj kot družina, ampak se 
nikoli ni dobro izšlo. 
 
Sogovornik je v zavodu zaradi tatvine. Pove, da je imel svojo firmo, in sicer servis mobitelov. 

Propadel je, ker so mu v firmo vdrli in vse pokradli, on pa ni imel ničesar zavarovanega. Ker je 
moral strankam plačevati odškodnine, mu je zmanjkalo denarja. Izgubil je tudi stanovanje, saj ni 

mogel plačati najemnine. Nato je začel krasti, pravi, vdiral je v gostinske lokale in videl, da se da na 
tak način dobiti denar, zato ni mogel nehati.  
 

                                                           
22 Ime je spremenjeno zaradi zagotavljanja anonimnosti. 
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Glede razmer v zavodu sogovornik pove, da je življenje v sobi z desetimi ljudmi katastrofalno. 
Zdaj, ko ima samsko sobo, pravi, da mu je lažje. Glede higiene, pravi, da je poskrbljeno, saj 
dobivajo higienski minimum (zobna krema, zobna ščetka, mila, toaletni papir in podobno). Tudi 
glede hrane nima pripomb, pove le, da ni ravno kvalitetna, je pa zadovoljen, da imajo vsaj kaj jesti. 
Zaveda se, da je kriv in da mora odslužiti svojo kazen. Pravi pa, da življenje v zavodu ni v redu in 
da je boljše biti zunaj. 
Na vprašanje, ali obstoječe razmere v zavodu pripomorejo k temu, da se človek spremeni na boljše, 
sogovornik odgovori, da je njemu ta kazen dala veliko šole. Nikoli več ne bi rad prišel v zavod. 
Pravi, da so tukaj prikrajšani za veliko stvari, stvari, ki njemu veliko pomenijo. Sogovornik 
velikokrat poudari, da ne bo nikoli več kradel, pove tudi, da bo raje trdo in fizično delal. 
 
Sogovornik je bil v zavodu že večkrat. Pravi, da je bil prvič zaprt v [slovenski zavod], kjer je kazen 
prestajal eno leto. Takrat, pravi, se je vse skupaj začelo. Ko je prestal kazen, so prišli še stari 
postopki za nazaj in zato je moral na Dob. Vsega skupaj, pravi, se je nabralo za štiri leta zaporne 
kazni. Sogovornik poudari, da mu kazen v [slovenski zavod] ni bila nobena šola, da ga ni nič 
izučilo. Pravi namreč, da je bil tam luksuz, imel je vso tehnologijo, ki si jo je želel, delal je v 
kuhinji, vsak konec tedna je imel izhode, bil pa je tudi na odprtem oddelku. 
 
Ko se je sogovornik po enem letu vrnil na prostost, pravi, ni bilo težko. Najprej, pravi, je šel na eno 

pivo. Glede nastanitve ni bilo težav, saj je imelo nekdanje dekle dve stanovanji. Pravi, da je bilo za 
vse poskrbljeno. Kasneje si je našel še nove prijatelje in se pri enem zaposlil v lunaparku. To službo 
je obdržal do dne, ko je moral iti na prestajanje kazni na Dob. Pravi pa, da je imel napačno družbo, 
saj so vedno zašli v težave in je bila vmes policija.  
 
Po odpustu sogovornik pravi, da ni bil v stiku z nobenim, ne z zavodom, ne s centrom za socialno 
delo in ne s humanitarnimi organizacijami. Ob odpustu, pravi, ni dobil nobene denarne pomoči, saj 

je imel prihranke od dela. Enkratno denarno pomoč, za katero je zaprosil, je dobil enkrat med 
prestajanjem kazni. Prihranki od dela pa so tudi na Dobu in trenutno ima prihranjenih 300 €. 
 
Tega, kako se je prilagodil na življenje na prostosti, se ne spomni dobro, spomni se le, da ga je bilo 
prvi dan zelo strah. Pravi, da je imel neki čuden občutek, kot da ga vsi gledajo. Pravi, da je na 
začetku bolj malo hodil ven, sčasoma pa je bilo v redu. Pove, da tudi zdaj, ko bo po štirih letih 
prišel na prostost, se malce boji. Ne ve točno, česa se boji, pravi le, da se v tebe naseli neki čuden 
občutek. Pravi, da ga imajo ljudje za eno žival, da ga nihče ne spoštuje. 
 

Na vprašanje, kako so nanj gledali znanci, ko je prišel iz zavoda, sogovornik odgovori, da tistih 
nekaj prijateljev, ki jih je imel, ni več poklical. Pravi, da je imel te prijatelje samo takrat, ko je imel 

denar, ko pa je potreboval pomoč, ni bilo nikogar blizu. Z nekdanjim dekletom, pravi, da je bilo v 
redu, rekla mu je le, naj se zdaj malo umiri in začne na novo. Sogovornik pa glede tega, kako so ga 
po prestani kazni drugi obravnavali, pove še, da je imel vedno čuden občutek. 
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Ponovna vključitev v družbo, pravi sogovornik, je bila uspešna, saj večina ljudi sploh ni vedela, da 
je bil v zavodu. Skrbi pa ga, kako bo zdaj. Pravi namreč, da ga pozna veliko ljudi in ima dosti 
prijateljev. 
Razlog, da se je takrat uspešno vključil v družbo, sogovornik pravi, je ta, ker je hotel začeti na 
novo. Odločil se je, da bo boljše živel in da si bo našel boljše prijatelje. Ti načrti, pravi, so se hitro 
podirali, saj je imel novo dekle, ki ni bila resna pa tudi družba je bila napačna. Pravi, da je izgubil 
kontrolo, ni se držal pravil, ki si jih je postavil in zato se je hitro vse porušilo. 
 
Glede ciljev, s katerimi je šel na prostost, sogovornik pove, da jih ni imel. Ni imel cilja, da bi začel 
delati in da ne bi več prišel v zavod, kot ga ima zdaj. Ker ni imel močnih ciljev, pravi, ga je vse 
skupaj premagalo in je znova prišel v zavod. Zdaj, pravi, ima zelo močen cilj in si želi odpreti 
firmo. 
 
Na vprašanje, ali je bil od odpustu informiran, kam se lahko obrne po pomoč, sogovornik odgovori, 
da v zavodu [slovensko mesto] teh informacij ni bilo. Pravi, da jih je na Dobu več. Pravi pa, da je 
imel svojo vzgojno kot tukaj na Dobu in da so delali podobno, torej svetovali. 
 
Glede tega, ali se je sam angažiral za iskanje pomoči, pravi, da takrat ne, saj je imel za vse 
poskrbljeno in o iskanju pomoči sploh ni razmišljal. Na odpust se ni pripravljal, saj ni ničesar 
potreboval, tudi denarja ne, pravi. Vprašala sem ga, ali ni potreboval pomoči pri urejanju družinskih 
razmer in odgovoril je, da bi to potreboval, ampak je on vedno vse naredil sam, na nikogar se ni 
obračal in nihče mu ni svetoval. Pravi, da ni tak tip človeka, da bi nekoga prosil za pomoč, saj mu je 
to čudno. Zdaj pa, pravi, o pripravah na odpust razmišlja vsak dan, pogosto hodi do pedagogov in 
jih sprašuje za stanovanje. Žal, pravi, je vsak dan neuspešno. Sam se pripravlja na odpust tako, da si 
išče stanovanje. Pravi, da ga je težko najti. Socialna delavka iz centra, pravi, bi mu lahko uredila 
streho nad glavo le v zavetišču za brezdomce, kar pa pravi, da zanj ne pride v poštev, saj se mu to 

zdi podobno kot zavod. Pravi, da si bo moral stanovanje najti sam in da ima nekaj prihrankov, 
uredil pa si bo tudi socialno pomoč, tako da bo lahko plačal najemnino. Sogovornik poudari, da se 
moraš znajti, da je sicer že dostikrat propadel, ampak, da nikoli ni prosil za pomoč. Ko pa si bo 
uredil stanovanje in prišel na prostost, ima namen takoj poiskati službo.  
Sogovornik odpre temo, da službe ni težko najti, če le hočeš delati. Pravi, da služba nikoli ni 
problem, problem je v ljudeh, ki se jim ne ljubi delati. Možnost za službo, pravi, ima pri prijatelju, 
ki ima lunapark, saj mu je rekel, da lahko pride kadarkoli nazaj. Pri njem pa bi imel tudi streho nad 

glavo. 
Sogovornik odpre tudi temo, da si moraš veliko stvari urediti sam. Pove, da ima soobsojenec čez 
dva dni odpust in mu niso uredili nič. Pove, da je tega bolj malo, da bi ti socialna delavka uredila 
stanovanje.  

 
Sogovornik pove, da je začel spet krasti zaradi napačne družbe in pomanjkanja denarja. 
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Ko je prišel v zavod Dob, pravi sogovornik, je bil pet dni v oddelku za začetnike, kjer so ga najprej 
spoznali. Nato so ga premestili v skupni bivalni prostor in naredili načrt dela, za katerega pravi, da 
je zelo splošen. Pravi, da so mu dali možnosti, v katere aktivnosti se lahko vključi, niso pa določali 
konkretnih ciljev, kaj bo v času prestajanja kazni dosegel. Pri tem načrtu, pravi, tudi ni aktivno 
sodeloval, dali so mu ga le v podpis. 
 
Na vprašanje, kako je videti njegov dan, sogovornik odgovori, da gre zjutraj ob 8.00 na delo in čisti 
prostore zavoda in šole. Do 15.00 je na delu, potem pa se v sobi ukvarja z računalnikom, ustvarja 
svojo glasbo ali pa igra računalniške igrice. Med prestajanjem kazni, pravi, je naredil tudi šolo in 
dobil diplomo. 
 
Glede vrst pomoči, ki jih je deležen, pravi, da ima dosti pogovorov s socialno delavko ali s 
pedagogom, saj gre vedno do njih, ko ga kaj zanima. Imajo tudi skupinske sestanke. Zdravljenja od 
odvisnosti ne potrebuje, pravi, ker ni odvisen. Mu pa nudijo zdravljenje revmatizma in pravi, da mu 
zagotovijo vse od injekcij do tablet, kar je zelo drago. Sogovornik še pove, da ima podporo od 
strokovnih delavcev in pravosodnih policistov. 
Na vprašanje, ali ga obiskuje socialna delavka iz centra, sogovornik odgovori, da je prišla le enkrat 
v treh letih. V smehu pove, da mu je prišla povedat, da mu lahko uredi zavetišče za brezdomce. 
S humanitarnimi organizacijami sogovornik nima stika. V zavodu so mu svetovali, naj jim piše za 
pomoč pri oblekah, ampak pravi, da mu je težko prositi za pomoč. 
Ko sogovornika vprašam, ali ima stik z zavodom za zaposlovanje, najprej vpraša, kaj to je, potem 
pa pove, da za zdaj še ne.  
Sogovornik odpre temo, da je veliko odvisno od pravosodnih policistov in komandirjev. Če te imajo 
na nizkem nivoju, pravi, ti ne odobrijo nič, ne glede na to, koliko prošenj napišeš. 
 
Na vprašanje, kaj trenutno najbolj potrebuje, sogovornik odgovori, da si želi samo to, da bi dobil 

stanovanje in kakšne izhode. Med temi izhodi, pravi, pa bi si urejal zaposlitev.  
 
Sogovornik spregovori tudi o ugodnostih. Zaprosil je za izhode, a so mu rekli, da niso možni, saj 
nima kam iti. Zanima pa ga, kako bo, ko bo prišel dan odpusta in ne bo imel kam iti, a bo to koga 
zanimalo, kam in kako bo šel. Pove, da je v zavodu priden, vsak dan dela, vsi ga hvalijo, uredil si je 
svetovalko, ampak nič od tega mu ne pomaga, da bi prešel na višjo stopničko. Pravi, da bi želel priti 
na polodprti oddelek, ampak, ker ima zadaj še en postopek in ker je povratnik, to ni mogoče, tako, 
da nima nobenih ugodnosti. 
 

Glede stikov z zunanjim svetom sogovornik pove, da jih nima, razen mene, ki sem njegova 
svetovalka. Pravi, da mu to trenutno največ pomeni, saj mu je lažje, ko se lahko z nekom pogovori, 

ki je od zunaj. Včasih, pravi, mu mama piše kakšno kartico, ampak vse ostaja samo na tej ravni. 
Več stikov z mamo si tudi ne želi, pravi. Na tem mestu sogovornik odpre temo, da je bilo narejene 
preveč škode in da je zamera tako velika in močna, da je težko odpustiti, tudi, če bi hotel. Pravi, da 
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trpi vsak dan, saj vsak dan misli na stvari, ki so se dogajale, hoče jih pozabiti, a ne more. Domov 
zato ne bo več šel. Pravi pa, da si želi več stikov z znanci. 
 
Na vprašanje, kdo mu nudi največ pomoči, sogovornik odgovori, da za zdaj še nihče. Pravi, da je 
prosil socialno delavko iz centra, naj mu uredijo stanovanje. Rekla je, da bodo poskusili, ampak 
sogovornik pravi, da se ne odziva kaj preveč. Uredili bi mu zavetišče za brezdomce, kar meni, da je 
najlažje, ampak pravi, da tega ne bo sprejel. Zopet poudari, da si bo moral vse urejati sam. 
Sogovornik pravi, da bi jim v zavodu pri vključitvi v družbo lahko več pomagali. Meni, da imajo 
vsa pooblastila, da bi ti lahko uredili stanovanje, ampak samo, če to hočejo. Pravi, da manjka tega, 
da bi pomagali tistim, ki zares nič nimajo. Odpre temo, da nekateri ljudje niso takšni kot on, ki se 
bo zunaj znašel. Nekateri res nimajo nič in so izgubljeni, zato jim ne preostane drugega, kot da 
izvajajo kazniva dejanja še naprej.  
 
Glede tega, komu najbolj zaupa, sogovornik pove, da samo sebi. Za pomoč se ne obrača k drugim, 
ampak samo k sebi. 
 
Glede svojih pričakovanj do zaposlenih pove, da od njih ne pričakuje ničesar. Pravi, da poskuša in 

hodi vsak dan k njim, čeprav pri sebi ve, da ne bo nič iz tega. 
 
Na vprašanje, ali strokovni delavci v zavodu in na centru sodelujejo med seboj, ne zna odgovoriti, 
saj pravi, da ne ve, kaj počnejo. Ko pride do pedagoga ali socialne delavke, mu vedno rečejo, da 
delajo na tem, pravi pa, da ne ve, ali resnično kaj delajo na tem. 
 
Glede ciljev, ki jih ima za po prestani kazni, sogovornik pove, da nima namena iti na staro mesto. 
Pravi, da pride to v poštev le v skrajnem primeru. Pravi, da ima namen začeti na novo, kar pomeni, 
menjati okolico, stanovanje in prijatelje.  

 
Glede tega, ali zaporna kazen ljudem koristi ali škodi, sogovornik pove, da je zanj koristna stvar. Če 
ne bi bilo tako strogega režima, pravi, bi ljudje čez zimo delali kazniva dejanja in prišli v zavod, saj 
takrat najbolj ustreza in bi to ves čas počeli. Pravi, da to eni sicer počnejo in da je takšnih 
povratnikov zelo veliko. Drugače pa je za tiste, pravi, ki razmišljajo, da je treba živeti boljše in 
drugače. Zato pravi, da je zaporna kazen smiselna. 
 
Na vprašanje, zakaj je toliko povratnikov, sogovornik odgovori, da zato, ker nimajo ljudje kam iti, 
nimajo službe in se ne znajdejo. Pravi, da je takšno življenje težko, sploh, če nimaš nobenega, h 
kateremu se lahko obrneš po pomoč. Pravi, da je v tem primeru najlažje spet kaj narediti in priti 
nazaj. 

 
Sogovornik pove, da se je v čas, kar je na Dobu, zelo spremenil. Pravi, da ima popolnoma drugačno 
mišljenje, da je drug človek. Pravi, da je zaradi tega postal tudi zelo močen in da mu bo to 
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pomagalo pri tem, da kaznivih dejanj ne bo več ponavljal. Pove, da se čez pet let vidi z žensko, 
otrokom, s stanovanjem in nekje na plaži.  

9.6 Intervju z Matejem23 
 
Matej pove, da je star 51 let. Na vprašanje, kakšno je bilo njegovo življenje v preteklosti, 
sogovornik odgovori, da sta se njegova starša ločila. Sam se je poročil pri dvajsetih letih, ko je 
prišel iz vojske in ima štiri otroke. Pravi, da je bilo življenje kar težko, a nikoli ni prosil za socialno 
pomoč, saj se je vedno znašel. Ko se je ločil, pravi, je šel predaleč in se zapletel z drogo. Stike s 
hčerko in sinom je obdržal, onadva pa sta ga redno obiskovala tudi v zavodu. Ima dokončani dve 
šoli, in sicer poklicno avtomehanično in šofersko. S starši se je dokaj dobro razumel do tridesetega 
leta, potem, ko je začel delati na črno s pijačo, pa ne več. Pravi, da se je takrat boril za preživetje. Z 
mamo nima stika že kar nekaj časa, saj pravi, da je takšen človek, ko se z nekom skrega, tako tudi 
ostane. Vseeno pove, da jo bo obiskal, ko pride na prostost. 
 
Nato pa se sogovornik razgovori o sami kazni. Kaznovan je zaradi droge, to pa je njegova prva 
zaporna kazen. Ob ločitvi je bil obupan in je potreboval denar, saj je ostal brez vsega, tudi brez 
stanovanja, ki ga je pustil ženi in otrokoma. Zato je začel s tihotapljenjem droge. Pove, da je štiri 
leta kazen prestajal v [hrvaški zavod], potem pa je prosil za premestitev in je zdaj šest let v zavodu 
Dob. Pove tudi, da je poskušal bežati, a jih je nekdo prijavil in so jih dobili. Takrat je dobil kazen 
21 mesecev obiskov za steklom po telefonu, brez stikov. To napako, pravi, obžaluje, saj bi lahko bil 
že zdavnaj zunaj, če je ne bi naredil. 
 
Ko je prišel v zavod, pravi, so naredili načrt. Pravi, da je bilo na začetku vse v redu. V načrtu je 
pisalo, da bo imel leta 2009 izhode, ker pa je leta 2007 poskusil bežati, se to ni uresničilo. To 
napako se je trudil popraviti, a pravi, da se to nikakor ni dalo. 
 
Glede razmer v zavodu pove, da so katastrofalne. Imajo velike sobe po 15 ali 18 ljudi, kjer je en tuš 
in eno stranišče. Pravi, da niso ravno higienske razmere, saj je prisotnih veliko različnih bolezni. 
Hrana, pravi, je skromna in si kmalu lačen po njej. Pravi, da je gretje samo do 15-te ure, potem pa 
ne več. Zdaj, pravi, ko so novi bloki in je v sobi manj ljudi, je boljše. Vseeno pa pravi, da se v 
takšnih razmerah človek ne more spremeniti na boljše, lahko je samo še slabše. Pove, da se z drogo 
ne bo več ukvarjal, saj mu je to bila neka šola.  
Sogovornik pove tudi, da so med zavodi velike razlike, najslabši pa pravi, da je zavod Dob. Najprej 
je bil v Hrvaškem zavodu, kjer, pravi, so vsi kadri veliko bolje urejeni in gledajo na obsojence 

popolnoma drugače kot pri nas. Nato je bil premeščen v [slovenski zavod], kjer je bil 9 mesecev, 
potem pa so ga dokončno premestili v zavod Dob. V prej omenjenem slovenskem zavodu, pravi, 
mu je socialna delavka zelo veliko pomagala, dobil pa je tudi izhode. Na Dobu pa pravi, delajo, kar 

                                                           
23 Ime je spremenjeno zaradi zagotavljanja anonimnosti. 
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hočejo in je v bistvu zavod država v državi. Pravi, da nič ne pomaga, če pišeš na ministrstvo, saj 
velja tisto, kar reče direktor zavoda Dob.  
 
Sogovornik je v zavodu delal dve leti, od jutra do večera, saj je želel popraviti škodo, ki jo je 
naredil s pobegom. Delal je v vzdrževanju, bil je avtomehanik in je dobil dobro plačo, pravi, kar 
200 €. Vključil se je tudi v program čiščenja okolice in to delo opravljal mesec in pol. Ko pa je 
videl, da mu delo ne omogoča nobenih ugodnosti, je vse opustil. Zdaj ne hodi v službo 22 mesecev. 
 
V času, ko ni delal, sogovornik pravi, je bil v sobi in se udeleževal prostočasnih aktivnosti 
(sprehodi, nogomet, košarka), bral je knjige in gledal televizijo. Šolo je želel delati, a potem ni, saj 
pravi, da ima tako že dve.  
 
Glede priprav na odpust s strani strokovnih delavcev sogovornik pravi, da se še niso začele pa gre 
ven čez 9 dni. Pravi, da sicer dobi informacije, kam se obrniti, ampak pove, da se potem vse ustavi 
na občini. Sam se pripravlja na odpust, pravi, pol leta in si večino stvari ureja sam s pomočjo hčerke 
in sina. Hčerko je prosil, da mu uredi podnajemniško stanovanje. Ko bo prišel ven, ima namen iti k 
nekdanjemu delodajalcu, če bi ga spet zaposlil. Pravi, da le-ta ve, da je v zavodu in da mu je 
obljubil zaposlitev. Če pa ga ne bi hotel zaposliti, pravi, ima še druge možnosti. Na zavod za 
zaposlovanje se je prijavil pred mesecem dni.  
 
Glede urejanje stvari za prostost pove, da socialna služba v zavodu še kaj uredi, kar pa se tiče 
vzgojnih kadrov in vodij blokov, pravi, da delajo velike razlike med obsojenci. V tem, pravi, je 
krivica. Ko bo zunaj, bo šel do socialne delavke na centru, saj pravi, da ga želi videti. 
 
Glede urejanja nastanitve sogovornik pove, da v zavodu socialna delavka dela na tem, občina pa 
nič. Sogovornik odpre temo, kako so mu v njegovem domačem kraju na občini vzeli 

podnajemniško stanovanje in ga označili za pokojnega. Na občini so ga tako izbrisali, potem pa mu 
rekli, da se mora prijaviti za stalno bivališče. Sogovornik še pove, da si je stanovanje urejal pet let. 
Prijavljal se je na razpise, a je dobil pet zavrnitev, ker ni imel stalnega prebivališča. Zadnje leto pa 
sta mu pomagala varuh za človekove pravice in socialna delavka iz centra, ki ga je, pravi, začasno 
prijavila na centru. Na tem mestu sogovornik pove, da je vedel, kakšen sistem je pri nas in kako 
dolgo vse skupaj traja, zato je te stvari urejal že pet let pred odpustom. Nad našim sistemom je 
razočaran. 
Sogovornik še pove, da mu je vodja obljubil, da bo dobil člen, da lahko gre dva meseca prej na 
odpust, če bo imel urejeno stanovanje. Hčerka mu je uredila stanovanje v najem, 25. 12. 2011 bi naj 
šel na odpust, tri dni pred odpustom pa, pravi, mu je vodja sporočil, da je negativno in da ne bo šel. 
Trenutno pravi, ima podnajemniško stanovanje, saj mu ga je uredila hčerka. 

 
Sogovornik pove, da bo ob odpustu imel nekaj denarja, saj je dobil socialno pomoč od zavoda, ki 
znaša 230 € in enkratno socialno pomoč, ki znaša 260 €. Poleg tega, pravi, ima še nekaj prihrankov 
od dela na zaprtem računu. 
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Zdravljena sogovornik ni potreboval, saj ni od ničesar odvisen. V zavodu je sam prenehal kaditi. 
Prav tako pa pove, da ni želel nobenega svetovanja, saj mu niso imeli česa svetovati. Imel je 
razgovore s pedagogi, pravi, ampak vedno je bila tema pobeg in da zaradi tega ne more dobiti 
ugodnosti. Zaradi tega ni več hodil na razgovore. Enega je imel le še pred odpustom. Pravi, da se ni 
udeleževal domskih sestankov, saj je želel, da ga pustijo pri miru. Pravi, da zadnji čas so ga pustili 
pri miru, prej pa so ga pregledovali, slačili in maltretirali. 
 
Stika z nevladnimi organizacijami, pravi, ni imel in ga tudi ne bo imel. Pravi, da je takšen človek, ki 
ni navajen, da mu drugi pomagajo in zato ne želi prositi za pomoč, tudi, če jo potrebuje. 
 
Najbolj sta mu od strokovnih delavcev pomagali, pravi, socialna delavka iz centra za socialno delo 

in socialna delavka v zavodu Dob. Socialna delavka iz centra, pravi, ga je obiskovala trikrat do 
štirikrat na leto. Ona mu je veliko pomagala pri tem, da so ga začasno prijavili na center za socialno 
delo.  
Socialna delavka v zavodu ga je ves čas spodbujala, pomagala mu je pri raznih papirjih, zaradi nje, 
pravi, je dobil socialno pomoč od zavoda. 
Ostali pa, pravi, mu niso pomagali nič. Sogovornik ima slabe izkušnje z zaposlenimi na občini v 
domačem kraju in z novo socialno delavko iz centra, saj so želeli, da vse ureja sam, pa čeprav je v 
zavodu. Pri tem mu niso omogočili pomoči, zato se je moral znajti sam. 
 
Glede pričakovanj do strokovnih delavcev v zavodu, pravi, da socialna delavka kaj več, kot je 
naredila, tako ni mogla. Sogovornik poudari, da je zanj res veliko naredila in da je to edino, kar 
lahko lepega pove od tukaj. Za druge pa pravi, bolje, da jih nikoli več ne sreča.  
 
Glede sodelovanja v procesu pomoči sogovornik pove, da ni sodeloval, saj mu ne bi mogli nič 

pomagati, ker je bil vodja bloka tako nasproten. Še enkrat pove, da mu niso nič pomagali, da so mu 
samo slabo naredili. 
 
Sogovornik pravi, da zaposleni na centru in v zavodu med seboj sodelujejo. Pravi, da pri njem so. 
Spet pa poudari, da dlje kot do občine ne gre, saj se tam vse ustavi. 
 
Glede stikov z zunanjim svetom sogovornik pove, da so pomembni in da jih je imel. Pravi, če jih ne 
bi imel in če ne bi ob odpustu ponj prišla hčerka in sin, ne bi vedel, kam naj se obrne in kam naj 
gre. Sogovornik skozi celoten intervju omenja hčerko in sina, ki mu zelo veliko pomenita. Pravi, da 
sta edina, ki sta ga v zavodu obiskovala. Imel je še nekaj stikov s prijatelji, ampak samo preko 
telefona. Izhodov ni imel.  

 
Sogovornik pravi, da je na odpust pripravljen, poudari, da zato, ker se je pripravljal sam. Pravi, da 
se je pripravljal tako, da je skušal pozabiti na vse, do česar je v zavodu prihajalo. Pravi, da se že dva 
meseca drži samo zase in razmišlja, kako bo. 
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Trenutno, pravi sogovornik, ne potrebuje nobene pomoči, saj se bo že sam znašel. Zunaj ima po 
zaslugi hčerke in sina urejeno vse. Sogovornik se zaveda, da bo težko, ko bo prišel ven, ampak, da 
bo s tem moral živeti naprej. Pravi, da se ne boji, da zunaj ne bi preživel, saj ima mnogo 
poznanstev. 
 
Glede ciljev za naprej pove, da želi prekiniti star način življenja in začeti na novo. Pravi, da je 
zaradi tega vzel stanovanje v drugem kraju. Njegovi cilji so, pravi, najti službo, delati in odkupiti 
stanovanje. Zaveda se, da bo težko, ampak pravi, da bo s sinom in hčerko zmogel. Pravi, da je bilo 
10 let v zavodu dovolj in ne bi šel več nazaj. 
Prva stvar, pravi, ki jo bo naredil, ko bo prišel ven, bo, da se bo šel dobro najest s hčerko in sinom. 
 
Glede tega, kako ga bo sprejela družba, meni, da v redu, saj ni nobenemu nič naredil. Potopil je le 
samega sebe, pravi. Meni, da ne bodo nanj nič drugače gledali, potem pa se popravi, da mogoče 
bodo, ker ni z njimi stopil v stik. 
 
Na vprašanje, česa ga je najbolj strah, ko bo prišel ven, sogovornik nima odgovora. Pravi, da ga 
nima biti česa strah, saj si je uredil glavno stvar, in sicer stanovanje. Pravi, da komaj čaka, da pride 
ven. 
 
Na vprašanje, ali zaporna kazen ljudem koristi ali škodi, sogovornik odgovori, da nekaterim koristi. 

Za 80 % obsojencev pa pove, da so se vrnili nazaj v zavod in da mi je potem lahko jasno, kako 
sistem deluje. Zase pravi, da mu je v eni meri koristil, v drugi meri pa ne. Pravi, da so ga hoteli 
psihično in fizično uničiti, a se ni pustil. 
 
Glede povratništva sogovornik pove, da ga je veliko. Pravi, da nekateri fantje, ki gredo ven, nimajo 
ničesar urejeno, zato enostavno pristanejo na cesti ali železniški postaji. Pravi, da nihče ne poskrbi 

za stanovanje, mogoče jim dajo le bivalne enote. Na začetku, pravi, je potreben neki kapital, česar 
pa ogromno obsojencev nima. Ker nimajo kam iti, ker nimajo denarja, pravi, začnejo krast in 
pridejo nazaj v zavod. Pravi, da to ni najlažja pot, ampak sigurna pot, ki se v teh primerih zagotovo 
zgodi. Na tem mestu se sogovornik vpraša, kdo je za to kriv. Pravi, da obsojenec že ne, ampak, da 
sta kriva država in sistem. Na tem mestu sogovornik odpre temo, da tisti obsojenci, ki nimajo 
denarja in stikov od zunaj, so tukaj zares ubogi. Pravi, da se iz teh ljudi najbolj norčujejo, jih 
zlorabljajo in jim grozijo. Pove, da se je njegov prijatelj zaradi teh stvari obesil, enako pa sta 
naredila še dva soobsojenca.  
 

Glede smiselnosti zaporne kazni sogovornik pove, da je zavod potrata denarja. Pravi, da bi bilo 
bolje, če bi nekje delali, si služili denar, pa še država bi imela nekaj od tega. Pravi, da to seveda ni 

možno za višje kazni, ampak bi se to lahko uredilo za krajše kazni. Tako pa, pravi, država daje 
denar, a nima nič od tega. 
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Na vprašanje, ali se je v tem času, ko je zaprt, kaj spremenil, sogovornik odgovori, da zelo. Najbolj 
pa bo videl, pravi, kako se je spremenil, ko bo zunaj. Pove namreč, da 10 let ni malo, ves čas pa gre 
za eno in isto rutino, katere se je zelo navadil. Pravi, da se zunaj ne bo težko navaditi na drug ritem, 
saj se na boljše hitro navadiš. Čeprav je kriza, pravi, je zunaj zagotovo boljše. Pravi, da tisti, ki hoče 
delati, dobi delo, tisti, ki pa noče, pa čez nekaj mesecev pride nazaj v zavod. 
 
Čez 5 let se sogovornik vidi zunaj in z otroki. Meni, da bo zunaj uspel. Pravi, da se bo trudil v tej 
smeri, če že ne zaradi sebe, pa zaradi hčerke in sina. Pravi pa, če bi slučajno moral nazaj v zavod, bi 
se raje dal ubiti, kot da gre še enkrat skozi to, saj je tako slabo. 
 
Skozi celoten intervju sogovornik odpira temo krivic, do katerih prihaja s strani pravosodnih 
policistov in vodij blokov. Pravi, da samo gledajo, kako bi te uničili in da večino obsojencev res 
uničijo. Pravi, da, če bi te ljudje srečal zunaj, ne ve, kaj bi v tistem trenutku naredil. Pravi, da so mu 
bolj škodili kot pomagali. Sogovornik pove, da, če v zavodu ne vztrajaš, te bodo pokopali. Pove pa 
tudi, da mu je v zavodu zelo težko samo zaradi krivic, do katerih prihaja, drugače pa pravi, da ni 
težko. 
 
Čez celoten intervju pa sogovornik odpira tudi temo naše države in sistema v zavodu, za katerega 
pravi, da je sramoten in da nikakor ne deluje. Pravi, sploh, če se postaviš proti sistemu, si takoj v 
težavah. Slej kot prej, pravi, se ujameš v past in te pretepejo do modrega, prijatelju, pravi, so med 
brcanjem počili bobnič. Pove, da ga je po krivici doletela samica. Sogovornik pove, da se zaveda, 
da je to zavod, ampak, da bi vseeno lahko bolj človeško ravnali z obsojenci. Pravi, da bi mi lahko 
povedal še veliko več in mogoče to tudi bo, in sicer javno. Tudi v zavodu, pravi, jim je že povedal, 
da enkrat bo prišel na prostost in bo prišlo v javnost, kaj vse tam delajo. Pove še, da ve za 
pravosodne policiste, kateri v zavod nosijo drogo, potem pa nadlegujejo njega, češ da ima on prste 
vmes. 

9.7 Intervju z Vladom24 
 
Celoten dobesedno pretipkan intervju z Vladom je v prilogi diplomskega dela. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Ime je spremenjeno zaradi zagotavljanja anonimnosti. 
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10. PRIKAZ KODIRANJA INTERVJUJEV 
 
Zaradi obsežnosti intervjujev vključujem v diplomsko delo le del kodiranega intervjuja, ki služi kot 
prikaz kodiranja. 
 

INTERVJU KODE 1. REDA KODE 2. REDA 
 
S: »In zakaj si se odloču, da 
boš začel s tem Centrom?« 
 
R: »Em, preprosto kot izziv. 
Ker ne vem, ljudje pridejo vn 
iz zapora pa grejo spat pod 
isto smreko, kot so spal prej, 
ane, pa ne da bi se mi zdej ti 
ljudje smilil, ampak … tut 
odgovornost družbe na nek 
način, kaj ponujamo ane. 
Lahko je vpit delat nej gre, 
sej človk si že išče delo, 
ampak kaj, če nima nikjer za 
spat al pa če nima, ne vem, 
nikjer se za najest. Kdaj tko 
mam občutek, da družba zna 
bit pametna, ane in pokaže na 
rešitev, ni pa pogojev, da bi 
človk recimo dobil tisto 
rešitev, ane. Tko, da men je 

bil to izziv, ane, kaj nardit, 
ljudje so prhajal vn iz zapora 

in je reku, js nimam nikamor 
za it, preprosto js nimam 
nikamor za it ane, imam 
problem, ker recimo nimam 
nobenga od svojcev, ma 
nizko socialno mrežo, 
problem, da konc koncev ma 
lahko pretrgane stike, kar se 
dostkrat zgodi, ko nekdo 
pade v zapor, da z njim tut 

domači čist odklopjo … To 

  
 
 
 
 
Ob odpustu nekateri ljudje 
nimajo urejene nastanitve. 
 
 
Tudi družba je odgovorna za 
skrb ljudi po prestani kazni. 
 
 
 
 
 
Družba pozna rešitve, ni pa 
pogojev, da bi do te rešitve 
prišli. 
 
 
 
 
Nekdanji obsojenci pravijo, 
da nimajo kam iti. 
 
 

 
 
 
Nekateri ljudje ob odpustu 
nimajo socialne mreže. 
 
 
 

 
 
 
 
 
nastanitev po prestani kazni 
 
 
 
odnos družbe do nekdanjega 
obsojenca 
 
 
 
 
 
odnos družbe do nekdanjega 
obsojenca 
 
 
 
 
 
nastanitev po prestani kazni 
 
 
 
 
 
 
odnos družbe do nekdanjega 
obsojenca 
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na nek način slišm, zarad 
tega, kr to, da je nekdo pršu v 
zapor, je lahko povezan tut z 

nekim dolgim obdobjem pred 
tem, ko je blo neko trpljenje, 
trpinčenje znotraj družine, ne 
vem, karkoli že, mučenje 
drug druzga in je blo potem 
najlažij, ko je padu v zapor, 
prekint stike, ane. Ni pa tko 
lahko pridet nazaj, ane, 
posebej, če stvari niso 
razrešene, če odnosi niso 
poravnani in tak človek 
ostane odzuni. Tko, da mene 
osebno je prpelalo do, bom 
reku, te ideje predvsem 
realno stanje. Em … Ki sem 
si ga priznau, kr sem te ljudi 
srečval, tut uzunej recimo, 
ane, al pa ob vprašanju, ko 

nekdo pade nazaj, ane, v 
zapor, da mu je blo velik 
lažij se oprijet stare obrti, če 
dam v navednice, kot pa 
začet neki novga no. Ne vem, 
čist izkušnja, ko mi človek 
reče, ko sva bla skupaj na 

Centru za socialno delo, ane 
in sva naletela na zlo en tak 

zanimiv, negativn odziv 
strokovne delavke na tem 
centru, ki je mene šokiru, kaj 
šele njega pa mi on reče, veš 
kaj Robi, js mam tega dost, 
ane, za ta denar, k bi ga js 
tukej dobil, bi ponoč vdru v 
pet avtomobilov in pobral pet 
avtoradiev in bi dobil več. 
Tko … Se ti zdijo stvari … 
Ja sj je res ane. Govort z 

 
Prihod v zavod je lahko 
povezan z neugodnimi 
razmerami v družini. 
 
 
 
 
 
Vrnitev na prostost ni 
preprosta, posebej, če človek 
nima dobrih odnosov z 
bližnjimi. 
 
Do ideje za Center je 
sogovornika pripeljalo realno 
stanje. 
 
 
 
Včasih se je zunaj lažje 
držati tistega, kar znaš, kot 
pa začeti na novo. 
 
 
 
 
Negativna izkušnja s 

strokovno delavko na centru 
za socialno delo. 

 
 
 
Lažja pot je kriminalna pot. 
 
 
 

 
 
 
 

 
razlogi za prihod v zavod 
 
 
 
 
 
 
 
odpust obsojenca 
 
 
 
 
Center Ecce homo 
 
 
 
 
 
razlogi za povratništvo 
 
 
 
 
 
 
center za socialno delo 
 
 
 
 
 
razlogi za povratništvo 
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nekim načelom pravičnosti, 
ane, js s skupinami, s 
katerimi delam, pa nej bojo 
to čist mladi, bom reku, 
pubertetniki ane, pa ti 
sporočajo, ej zakaj ste vi 
tastari zmeri tuk pametni, 
ane, zakaj zmeri vse sam 
neki veste, ane, če pa 
pogledam vaša dejanja, se pa 
tega ne držite. In zlo 
podobno mi struktura, bom 
reku, zaprtih dostkrat to 
sporoča. Že s samim 
principom kaznovanja, ane, a 
je kazen, ki jo nekdo dobi, 
res tista kazen, dejmo v 
navednice, ki je pravična? 
Kaj sploh nek sodnik želi 
sporočit s tem, ko da nekomu 
deset let kazni al pa dve leti 

kazni al pa šest mescov kazni 
… Tko, js skušam res pri nas 
gledat na ta celoten sistem 
no, kaj se dogaja. Zavedam 
se, da sm sam in da ni tko 
lahko vplivat na stvar, ampak 
pomembno mi je pa vztrajat 

in v vseh teh letih vidim, da 
se je že marsikaj spremenilo 

in tut marsikaj nardilo.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razmišljanje o pravičnosti 
kaznovanja. 
 
 
Kaj želi sodnik sporočiti s 
kaznijo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
V vseh letih 
sogovornikovega delovanja 
so vidni napredki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
smiselnost zaporne kazni 
 
 
 
smiselnost zaporne kazni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
učinkovitost postpenalne 
obravnave 
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11. ANALIZA INTERVJUJEV PO KATEGORIJAH 
 
V analizi intervjujev povzemam, kar so mi povedali sogovorniki. Zaradi lažje preglednosti analizo 
intervjujev razdelim na posamezne kategorije in podkategorije oziroma kode drugega reda25. 

11.1 Dosedanje življenje obsojencev 
 
Družina 
 
Vsi obsojenci so imeli v družini težave, eden izmed njih še posebej (»… Preveč je blo škode, težav … 

Zamera je tko velka in močna, da je težko, tut, če bi hotu odpustit, je težko odpustit … Taka velka škoda, da 

je težko pozabit. Trpi človek vsak dan … Vsak dan misliš, hočeš pozabt pa ne morš.«). Bilo je namreč 
polno maltretiranja in trpinčenja. Nihče izmed obsojencev nima stika s starši. 
 
Tudi s partnerkami imajo vsi obsojenci slabe izkušnje, eni manjše, drugi večje (»Men se je naprej svet 

podru, vrjam, da se mi je svet podru, ko se je to zgodlo … In sm biu že v bistvu tik pred unim, da se zapletem 

spet v stare vode … Droge in … Zaklučt svoj lajf …«).  

 
Šola 
 
S šolo obsojenci nimajo pretirano slabih izkušenj, kolikor so jo obiskovali (»Neki cajta okol šole, neki 

cajta v šolo …«). Vsi imajo končano srednjo šolo, dva imata končani dve srednji šoli. 
 

Vzgojni zavodi 
 
Eden izmed obsojencev da je bil redno po vzgojnih zavodih (»… 8 let v Malči Belič … 7 mescov v 

Jaršah. To je blo to od popravnih domov, mislm, teh tamajčkenih. Pol so pa une ta višje inštance.«). Tudi 
drugi obsojenec je bil tri leta v vzgojnem zavodu Planina. 
 

Zadovoljstvo z življenjem 
 
Življenje obsojencev, pravijo, je bilo oziroma je, tako težko kot lahko. Čeprav jim je bilo težko, so 
se vedno znašli in nikoli niso iskali pomoči. Zaradi svojih napak so prisiljeni živeti to življenje (»… 

Res dobesedno sm prisiljen žvet to živlenje … Pač zarad enih svojih lastnih napak v mladosti, k pač nism niti 

razmišlu s svojo glavo, k sm razmišlu čez oči alkohola, čez oči droge, čez oči, ne vem … Marsičesa druzga, 

sam tist, kar je pomembno v živlenu, ne.«).  
 

                                                           
25 V analizi intervjujev zaradi lažje razumljivosti opisujem pripovedovanja dveh skupin ločeno, in sicer, 
strokovnih delavcev in obsojencev, en izmed njih je nekdanji obsojenec. 
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Kljub težkemu življenju je eden izmed obsojencev srečen s tem, kar ima in ostaja optimističen 
(»Kljub temu ne, da sm čist poponoma brez vsega … Nimam dnarja, ja mam, se mi zdi, da mam ene 2 € zdle 

v žepu … Drgač pa nimam čist popolnoma nč … Nč, nč, nč. Ampak mam ful! Ful! Mam lubezn, k jo dajem 

drugim, mam svobodo, k … Je neki lepga, mam … Mam tist svoj jst, k vem, da sm to js, mam svojo rastlino, k 

jo mam najraj …«). 

 
Prestajanje kazni zapora te zaznamuje za celo življenje, ampak enemu od obsojencev vseeno ni tako 
hudo, saj pravi, da mu meditacija daje voljo in veselje do življenja (»… Js trpim s tem, kar sm naredu v 

preteklosti, v bistvu bom mogu žvet s tem pač do konca svojga živlenja zgleda… Sam ni mi hudga v bistvu 

…«). 
 
Vsi obsojenci pravijo, da niso nikoli prosili za pomoč. To jim je čudno, pravijo, saj niso navajeni, 
da jim kdo pomaga. Strinjajo se, da se moraš znajti čisto sam.  

11.2 Izkušnja z zavodi 
 
Vsak od sogovornikov ima z zavodi veliko izkušenj. Eden od strokovnih delavcev dela na tem 
področju 20 let, drugi 30 let, ostali dve sogovornici pa tudi že vrsto let. Vsi obsojenci imajo 
izkušnje z različnimi zavodi, saj kazni niso prestajali samo v enem.  
 
Ena od strokovnih delavk iz izkušenj pove, da so obsojenci zelo v redu ljudje, problem pa so 
predvsem njihove družine (»… So to zelo, čist, zelo ok ljudje ne, zdej bom rekla, še celo najbolj ok ne, em 

… In predvsem družine ne, njihove družine so problem …«). Slabše izkušnje ima strokovna delavka s 
pravosodnimi policisti kot pa z obsojenci (»… Mam slabše izkušne s pazniki, ko pa obsojenci, torej 

obsojenci bistveno lepše vzgojeni kot pa pazniki.«). 
 

Razlogi za prihod v zavod 
 
Strokovni delavec pove, da je lahko prihod v zavod povezan z nekim obdobjem v preteklosti, ko je 
bilo v družini trpljenje in trpinčenje. Človek lahko hitro pride do točke, ko začne izvajati kazniva 

dejanja, do tega pa ga pripelje marsikaj (»Sej se človek ne rodi tak, js ne bom tega nkol zagovarju, da, ne 

vem, mamo nek genom, ki pravi, da smo že od svojega rojstva kriminalno usmerjeni, ampak prideš do teh 

točk, ka vse prpele, to je malo morje …«). Drugi strokovni delavec meni, da marsikdo kaznivo dejanje 
naredi iz nevednosti in neinformiranosti. Strokovna delavka pa pravi, da se v zavodu znajdejo le 
emocionalno šibkejši (»… Ti ljudje, ki so zaprti, so samo emocionalno šibkejši, emocionalno šibkejši in so 

nekako padli na izpitu ne. Ker glavni agresorji so še vedno zunaj …«). Ti ljudje, pravi, imajo uničeno 
zaupanje v ljudi in so zaradi tega prišli tako daleč.  
 
Obsojenci pravijo, da jih je do izvajanja kaznivih dejanj pripeljalo predvsem pomanjkanje denarja 
(»… Denarja je zmankal, pol tut stanovanja, k sm mel v najemu, nism mel za plačat, še stanovanje zgubu 

…«). Enemu od njih so vlomili v podjetje in mu vse pokradli, ker pa ni imel zavarovanja, je moral 
plačevati odškodnine. Kmalu so se začele finančne težave, poleg tega pa se je zapletel z napačno 
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družbo. Tudi drugi obsojenec je imel napačno družbo, denar pa je potreboval za drogo (»… Mene je 

do čuze prpelela sam droga. Zato, kr v bistvu sm se začel družt iz takim folkom in … V bistvu sm hotu videt, 

kak je to, če si pač zadet … Sej, k si enkrat, je lepo ne, sam, k pol porajtaš, da kr naenkrat rataš od tega 

odvisn in rabš, ne iz dneva v dan vedno manj, ampak rabš iz dneva v dan vedno več. Pol pa enkrat začnejo 

finančna sredstva kopet in lej, k ni keša … Kaj je najlepša varjanta, koker zvedet, kje je pa ga it iskat … Pa 

ne glede, a je treba za to človeka ubit al je treba za to nardit rop al je treba za to, ne vem, preplezat Triglav 

… Vrjam, da takrat v tistem momentu, k ti veš, da te na drugi strani čaka dnar, si prpravlen it tut iz glavo 

direktno čez zid, ampak na poln šus dup in boš pršu na drugo stran, zato, kr veš, da na drugi strani te čaka 

dnar. Ampak valda ne, če ne delaš po pameti, se ti tut to zjalovi ne in evo ti čuzo …«). Tretji obsojenec se 
je ločil in bil zaradi tega obupan, izgubil je stanovanje, prav tako pa je nujno potreboval denar. 
 
Eden izmed razlogov pa, pravi obsojenec, je tudi sam način življenja. Pravi namreč, da je to neki 
začaran krog, v katerem se ves čas vrtiš (»… Tist, k greš po par mescov je ipak nek, nek krog lajfa, k v 

bistvu se non stop vrti, prideš notr, greš vn, prideš notr, greš vn …«). 
 

Kaznivo dejanje in dolžina kazni 
 
Eden izmed obsojencev je v zavodu zaradi tatvin (»Pol sm pa začel krast, vdirat v gostinske lokale v 

[slovensko mesto]. In na tak način sm dobivu denar, vidu sm, da se s takmu načinom da dobivat denar in 

nism mogu nehat … In potem so me dobil.«). Dobil je štiri leta zaporne kazni.  
Drugi obsojenec je tihotapil drogo in za to dobil pet let zaporne kazni. Kazen je prestajal na 
Hrvaškem, potem pa je prosil za premestitev. V Sloveniji je dobil še dodatnih pet let zaporne kazni, 
saj so mu drogo našli še doma. 
Tretji obsojenec je bil v zavodu zaradi ropa, dobil pa je tri leta in pol zaporne kazni.  
 

Razmere v zavodih 
 
Dva izmed strokovnih delavcev se strinjata, da razmere v slovenskih zavodih niso tako slabe (»… Pr 

nas so še zmerom hoteli v primerjavi z zapori v tujini.«). 

 
Obsojenci pa so popolnoma drugačnega mnenja. Pravijo namreč, da so razmere katastrofalne in da 
ne pripomorejo k temu, da bi se človek spremenil na boljše (»… Sam slabš je še lahka.«). V sobah je 
tudi do 18 ljudi, pravijo (»Dosti različnih ludi je notr, eni so čisti, eni so umazani, eni majo rad mir, eni 

majo rad, da se derejo. In tukaj je, ne morš bit z takimi ludmi, k so, kak bi reku, nasprot tebe. Težko je, zelo 

težko …«). V sobi je en tuš in eno stranišče, pravijo, zato je tudi higiena zelo slaba (»… Ne veš, ker ma 

kako bolezn. Zlo se je treba ahtat ne … Mislim, če se ne ahtaš, velik se jih tuki, dobi hepatitis, se drogirajo 

pa ista igla pa tak ne …«). Obsojenec pravi, da je dobro, ker dobivajo higienski minimum. 
Zdaj, ko so zgradili dva nova bloka, pravijo obsojenci, so se razmere v starem delu malce izboljšale, 
saj je v sobah le še po deset ljudi. Obsojenec, ki je v novem bloku, je zdaj zelo vesel, saj ima 
urejeno tako kot sam želi, poleg tega pa ima samsko sobo, kjer se zelo dobro počuti.  
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Mnenja glede hrane so deljenja. Eden izmed obsojencev je hvaležen, da sploh kaj dobijo jesti, pravi, 
da je dobro, ampak ni tako kvalitetno. Drugi pa pravi, da je hrana slaba, da si po njej takoj lačen, 
prav tako pa je tudi samo razdeljevanje le-te slabo (»… Soka ti ne dajo za pit polet ne, to je sramota!«). 
 
Dva obsojenca pravita, da je droge v zavodih zelo veliko (»Zato, k je več droge v zaporu k odzuni, 

vrjam.«). Eden od njiju pravi, da jo notri nosijo tudi pravosodni policisti. Enemu obsojencu se je v 
teh razmerah vseeno uspelo odvaditi kajenja.  
 
Delo v zavodih je zelo slabo plačano, pravijo obsojenci. Ljudje v zavodu zato nimajo denarja (… 

Ker nima, je bogi tle, res bogi … Tistga res zezajo, zlorablajo res ... Tak, ko kolega moj, ko se je obesu tle iz 

drugega bloka … Ker so mu grozil …). Eden izmed obsojencev pove, da je srečen, ker je deležen 
pomoči hčerke in sina, saj drugače ne bi imel prav ničesar.  
 
Eden izmed obsojencev pove, da se v zavodu razume tako s pravosodnimi policisti kot s 
soobsojenci in zato nima nobenih težav. Drugi pa pove, da so ga imeli nekako na piki in ga dolgo 
niso pustili pri miru (»… Zdej zadn cajt so me pustil ne, prej so me pa slačt pa uno, mislm, prav uno 

maltretiranje človeka, slačl, pregledval …«). 
 
Obsojenci pravijo, da so v zavodu prikrajšani za veliko stvari, ki jim veliko pomenijo. Eden izmed 
njih je vesel, da mu dovolijo vsaj uporabo lastnega računalnika.  
 
Eden izmed obsojencev pove, kako hude so kazni, če prekršiš zavodska pravila. Poskus pobega mu 
je prinesel 21 mesecev obiskov za steklom po telefonu. Pravi pa, da je pobeg možen, saj jim je 
skoraj uspelo. 
 
Obsojenci se strinjajo, da je veliko odvisno od pravosodnih policistov in komandirjev, ali boš neko 
ugodnost dobil ali ne (»Tuki je sam odvisno od paznika al pa od tega glavnega. Če te ma bol na takem 

nivoju, ti ne bo dal nič.«). Obsojenec pove, da igrajo na svoje načine in da ni dobro, če se postaviš 
proti njim (»Men so tut rekl, povejte kej pa bote dobil ugodnosti, vse. To majo ne, tete svoje in paznik sam 

reče, dej ga mal zajebavi, bo naredu problem, v prvem bloku te bojo prebutal, da boš plav ko … To vse prek 

paznikov ne, ampak, da pa glavno besedo pa vodja …«). Nasilja je v zavodih veliko, pravi obsojenec 
(»… Mene so tedi, ko sm bežal, so me tepl, kolegu so bobnič, so ga brcal, bobnič mu je poknu …«). Nasilja 
pa je dosti tudi s strani soobsojencev (»… Dvakrat so me napadl dva, trije pa ne morš ne, pr tem ne morš 

nič ne ... Branu sm se, kulk sm se lahka … To je vse blo naštiman ne. Tak je … Zlo težk je, ne, tule, v zaporu 

je zlo težk …«). Zato obsojenec pravi, da je zavod država v državi (»Delajo, kak oni hočejo, tak je ne. 

Mislim, zapor je država v državi ne … Pišem lahk na ministrstvo al pa bilo kam, ne pomaga nič ne, to, kar 

bojo tu rekl, ka bo direktor reku ne …«). 
 
Eden od obsojencev meni, da si vse to zasluži, saj je naredil kaznivo dejanje in je kriv (»… Za mene 

je tko, js, če sm neki kriv … Je pač to to. Pač morem bit v zaporu, svojo kazen odslužt …«). Drugi pa pravi, 
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da kljub temu, da je to zavod, se ne bi smelo z obsojenci tako delati (»… Sej je zapor to ne, ampak ne 

morš pa tak delat s človekom … Absurd!«). En obsojenec prav tako pravi, da si v zavodu samo številka. 
 
Obsojenec pravi, da je ob stresnih razmerah zelo pomembno vztrajati (»Če ne vztrajaš, ne, te bojo 

pokopal …«). Pravi, da tukaj večino ljudi uničijo (»… Sam gledajo, kak bi človeka, večino ne, večino … 

Uničjo …«). Težko mu je zato, ker vidi, do kakšnih krivic prihaja (»Men je težk v zaporu sam tulk, ker 

vidim kaka krivica se dela, drugač pa ni tulk …«).  
 
Razmere po zavodih v Sloveniji pa niso enake. Obsojenec izpostavi, da je v enem zavodu doživel 
pravi luksuz (»… Tam sm imel DVD, televizijo, računalnik, zvočnike, radio s CD plejerjem … Vse 

tehnologijo. Delu sm v kuhni, hodu sm vsak vikend ven …«). Tudi drugi obsojenec pove, da je v drugem 
zavodu socialna služba mnogo boljša. 
Eden izmed obsojencev pa pove, da so tudi razmere v tujini popolnoma drugačne kot pri nas. Same 
razmere bivanja in različne službe so mnogo bolje urejene kot pri nas, pravi (»Vsepovsod je drugač. 

Nikol, nikol v Slovenijo …«).  
 

Potek dneva v zavodu 
 
Obsojenec opiše potek dneva, in sicer se zjutraj vstaja ob 6.00 in se gre na zajtrk. Nato se gre na 
delo ali na sprehod. Potem je kosilo in zopet sprehod. Nato sledi prosti čas v sobi. Zvečer je večerja 
in zaklepanje v sobo.  
 
Eden izmed obsojencev zjutraj dela, in sicer čisti prostore zavoda. Po delu pa je v sobi in se ukvarja 
z računalnikom - ustvarja glasbo in igra računalniške igrice. 
 
Dva obsojenca se strinjata, da je vsak dan ista rutina in da to ni malo dni (»V bistvu je iz dneva v dan 

isti cikel, iz dneva v dan isti ritem, iz dneva v dan isti tempo, iz dneva v dan isto …«). 

11.3 Postpenalna obravnava med prestajanjem kazni 
 
Začetek postpenalne obravnave 
 
Glede ocene, kdaj se postpenalna obravnava začne, so si strokovni delavci različni. Dva izmed njih 
suvereno povesta, da se začne ob sprejemu obsojenca v zavod. Druga dva se strinjata, da se 
praviloma postpenalna obravnava začne ob sprejemu, ampak ob tem izražata velik dvom v to, kako 

se to v resnici izvaja (»Sej v bistvu postpenala se začne takrat, ko se nastopi kazen ne. Ampak ne bi o tem, 

kak to zares gre, tak, da prosim ne sprašujte me, kak to sicer institucije izvajajo … Praviloma se naj začne 

ob vstopu na prestajanje kazni.«).  

 
V sprejemni fazi, povedo strokovni delavci, je v zavodu uvodni razgovor, s pomočjo katerega se 
naredi socialna diagnostika oziroma anamneza za obsojenca, kjer se definirajo njegove potrebe, 
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težave, kar bo potrebno urediti in podobno ter osebni načrt. Ta načrt pošlje zavod centru za socialno 
delo, ki ima možnost pripomb.  
Obsojenci prav tako povedo, da so v zavodu v sprejemni fazi z njimi naredili osebni načrt. Eden od 
obsojencev pove, da se pri tem niso določili nobeni konkretni cilji za vnaprej in da so mu dali 
osebni načrt samo v podpis.  
 

Vrste pomoči med prestajanjem kazni 
 
Strokovna delavka pravi, da je v zavodu Dob ogromno različnih dejavnosti, ki so namenjene 
resocializaciji. Vključuje se tudi veliko zunanjih izvajalcev. Tako imajo tisti obsojenci, ki si pomoči 
želijo, veliko možnosti, da si osmislijo prestajanje kazni.  
 
Glavna pomoč med prestajanjem kazni, pravijo strokovni delavci, je priprava na življenje na 
prostosti. Zato se v zavodih izvajajo določene delavnice z vsebinami lažjega vključevanja na 
prostost. Pravzaprav gre ves čas za priprave na odpust. Eden od strokovnih delavcev pove, da se s 
samo pripravo na odpust ali obravnavo v zavodu ne ukvarja, saj to po zakonu ni njegovo delo. 
Eden od obsojencev teh priprav ni bil deležen (»Do zdej še ne, do zdej še ne pa grem ven čez devet 

dni.«). Tudi drugi obsojenec pred odpustom ni bil deležen nobenih priprav in nobenega svetovanja, 
k njemu je prišla le socialna delavka iz centra in mu rekla, naj se, ko bo zunaj, oglasi pri njej, da mu 
bo pomagala urediti vse stvari za lažjo vključitev v družbo. 
 
Če je kazen dolga, gre za vzdrževanje stikov s svojci in urejanje odnosov z njimi. Prav zaradi tega 
imajo na Dobu možnost koriščenja garsonjer, da se te zveze ne pretrgajo. Strokovni delavci menijo, 
da je delo z družino zelo pomembno (»... Ker, kaj meni pomaga ne, mi vsi na tem bogem človeku delamo 

ne, ker oni so meni še vedno bogi, torej dvakratna žrtev ne, vsi v njega, v njega, tam oni ne, pa kr ostanejo v 

starih vzorcih ne in ga zopet ne.«).  
Eden od obsojencev pove, da je pri urejanju družinskih razmer potreboval pomoč, ampak se glede 
tega ni na nobenega obračal. Obiskov bližnjih ni imel, saj se ne razumejo dobro. Druga dva 
obsojenca pa sta imela redne obiske bližnjih. Eden izmed njiju pove, da mu podpora bližnjih zelo 
veliko pomeni. 
 
Ena izmed strokovnih delavk pa poleg pomembnosti dela z družino poudarja tudi delo z družbo (»… 

Zagotovo se more tudi družba in družina vzporedno razvijat …«). Pravi, da poskuša te ljudi soočati s 
tem, kaj so doprinesli do obstoječega stanja26. 
 
Katere vrste pomoči so obsojenci deležni, pravi strokovni delavec, je odvisno od centra za socialno 
delo. Nekateri centri sodelujejo s stanovanjskim skladom in gre za sodelovanje pri urejanju 
nastanitve. Druga strokovna delavka pa pravi, da je iskanje nastavitve na centru in zavodu, da 

skupaj najdejo neko rešitev (»… Nastanitev. Pa je pomoč centra za socialno delo pa mi. Mamo pa težave 

                                                           
26 Da so ljudje zaprti v zavodih. 
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ne, ker nekateri centri pridejo, povejo, maste možnost to, to, to, to, obsojenc reče, nič mi ne ustreza, ja potem 

si pa sami pomagajte ne. In potem sm js v neljubi situaciji, ko obsojenc reče, lejte center mi noče pomagat ne 

oziroma ponudu je možnosti, kaj obstaja v njihovem območju, ampak od tle naprej ni moč več nardit nič. Em 

… Nekako se vedno neka rešitev najde. Zadnjega, k sm mela s to problematiko pa je bla še zdravstvena 

problematika, smo ga v zavetišče za brezdomce dali začasno, ker ni blo drugje.«). Tudi ostali strokovni 
delavci pravijo, da se pomaga pri urejanju nastanitve, pri nekaterih obsojencih celo pri prijavi 
stalnega bivališča. 
Obsojenci z urejanjem nastanitve niso zadovoljni (»… Kar se pa tiče za stanovanje, to pa katastrofa ne. 

Sej delajo ne, sej delajo, socialna to delajo, ampak od zunih ne, občina.«), saj tega, da bi ti uredili neko 
stanovanje, skoraj ni (»Edino, kar je rekla, je, da bomo probal, ampak nič se ne odziva kej preveč …«). 
Enemu obsojencu je center ponudil zavetišče za brezdomce, kar pa je zanj nesprejemljivo (»Js 

mislim, da to koker so mi zdej najdli za brezdomce, da je to najlažja varianta, da me fliknejo kje in je to to. 

Ampak ne bo to to.«).  
 
Za iskanje službe, pravijo strokovni delavci, je zadolžen zavod za zaposlovanje, ampak pri tem 
pomagajo tudi sami strokovni delavci. 
En obsojenec se je mesec pred odpustom prijavil na zavod za zaposlovanje (»Na zavod sm se prjavu 

ja. Že tuki, mi je vse papirje dala socialna, tak, da mi je hčerka vse ven nesla pa vse na zavodu uredila.«). 
Drugi obsojenec pa pove, da pomoči pri iskanju zaposlitve ni bil deležen. 
 
Vsi strokovni delavci pravijo, da je v zavodu prisotno (psihosocialno) svetovanje in osebna 
individualna pomoč, ki vključuje razbremenilne in svetovalne razgovore. Pri tem dva strokovna 
delavca še posebej poudarita, da je treba obsojenca slišati (»Potrebno je samo slišati.«) in ne 
zanemarit človeškega faktorja (»… Premalo se poudarja, torej psihološki nivo in pa socialni nivo ne. Tu 

je moment faktorja človeka vedno znova, ne glede na to al si izobražen al nisi izobražen ne, tu zgubljamo na 

celi fronti.«). Prav tako je pomembna obnavljalna pravičnost, pove eden izmed strokovnih delavcev, 
saj je treba slišati tako žrtve kot zaprte osebe, saj prav to pripelje do ponovnega funkcioniranja. 
Skupinskih razgovorov, pravi strokovna delavka, v zavodu trenutno ni, čeprav so v zakonu 

opredeljeni. Skupinske obravnave v zavodu imajo le pedagogi, ki imajo male vzgoje skupine.  
Tudi obsojenci povedo, da so deležni svetovanja, če ga le želijo. Imajo pa tudi domske sestanke. En 

obsojenec še posebej poudari, da je za te stvari v zavodu dobro poskrbljeno (»... Maš v bistvu, maš 

psihologa, maš psihiatra … Maš v bistvu … Kar se teh stvari tiče, je poskrblen notr …«), ampak je odvisno 

od vsakega posameznika ali to sprejme ali ne. Eden od obsojencev na primer ni hodil na razgovore, 
saj je menil, da mu nimajo kar pomagati (»Eh, sej mi ne bi nč mogl pomagat. Ker je vodja tulk nasprotn 

bil ne. Škoda dol hodit, zaka bi jim js cajt tratu, če lahk enim drugim, k bo dobu izhode, pomagajo ne. Men 

nimajo kej pomagat, men so sam slabo naredl.«). 
 
Vrsta pomoči so tudi prostovoljni svetovalci, ki spremljajo zaprte osebe. Strokovni delavci namreč 
pravijo, da imajo nekateri obsojenci zelo šibko socialno mrežo in je treba delati tudi na tem. 
Eden od obsojencev ima svetovalko, ki ga spremlja in mu to veliko pomeni (»… Veliko pomen, 

trenutno mi največ pomen to.«), saj nima nobenih drugih obiskov in stikov z zunanjim svetom 

(»Nobenga. Sej zato pa ful veliko cenim to, mi ful velik pomeni.«). 
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Eden od obsojencev pove, da so v zavodu različne skupine, redno prihaja tudi duhovnik, kar pravi, 
da je ena pozitivnih stvari. Najbolj pozitivna stvar pa, pravi obsojenec, je tečaj umetnosti dihanja, ki 
mu je zelo pomagal tudi vnaprej.  
 
Obiskov socialnih delavcev iz centrov nekateri obsojenci niso bili pogosto deležni. K enemu 
obsojencu je v treh letih socialna delavka iz centra na obisk prišla samo enkrat. Med tem ko drugi 
obsojenec pove, da mu je socialna delavka iz centra hitro pomagala, sploh pri prijavi stalnega 
bivališča in da je bila pri njem redno (»… Ona je bla tuki pa 3x, 4x na leto, vsak drug mesec.«). Tretji 
obsojenec pove, da mu je socialna delavka iz centra veliko pomagala, uredila mu je socialno pomoč, 
že preden je prišel na prostost, za kar ji je najbolj hvaležen. 
 
Med samim prestajanjem kazni, pravijo strokovni delavci, obsojenci do denarne pomoči niso 
upravičeni, saj imajo v zavodu vse, kar potrebujejo za preživetje. V izjemnih primerih se lahko 
dodeli izjemna denarna socialna pomoč, kar pa običajno ni praksa centrov. So pa obsojenci deležni 
denarne pomoči ob odpustu, v najboljšem primeru dobijo eno redno in eno izredno pomoč.  
Obsojenec pa pove, da je denarno pomoč dobil enkrat med prestajanjem kazni, ob odpustu pa je ni 
dobil. Drugi obsojenec pa bo dobil ob odpustu enkratno socialno pomoč, ki znaša 260 € in pa 
denarno pomoč od zavoda, ki znaša 230 €. Tudi tretjemu obsojencu so uredili socialno pomoč. 
 
Med prestajanjem kazni se urejajo tudi najbolj osnovne stvari od urejanja osebnih dokumentov, 
zdravstvenega zavarovanja do seznanjanja z obrazci in roki, kdaj se kaj odda in seznanjanja s 
pravicami, ki jih lahko oseba uveljavlja zunaj po prestani kazni. Prav tako pa je veliko informiranja. 
Na Rdeči križ se gre tudi po obleke za obsojence.  
Glede zdravljenja pove obsojenec, da se zdravi zaradi revmatizma in da mu v zavodu omogočajo 
vsa potrebna zdravila, ki niso poceni (»… Vse, od tablet do vse, do injekcij. Recimo, mam zdej eno 

zdravilo, k je zlo drago, Humira, to je biološko zdravilo pa mi hvala bogu omogočjo, da oni pač urejajo to, 

ker je baje pač zelo drago zdravilo.«). Tudi drugi obsojenec pove, da je v zavodu skupina za odvajanje 
od prepovedanih substanc, ki pa se je je udeležil, da je potem dobil izhode.  
Eden od obsojencev pove, da je bilo v drugem zavodu, kjer je prvič prestajal kazen, zelo malo 
informiranja in da ga je na Dobu več. Drugi obsojenec pa pove, da je v zavodu dovolj informacij, 
ampak da se na koncu vse ustavi na občini. 
 
Ena od strokovnih delavk poudari, da potrebujejo obsojenci tudi pomoč pri praktičnih, 
vsakodnevnih opravilih, ki naj bi jih obvladali, pa jih ne. Zato je pomembna vrsta pomoči tudi ta, da 
si samo v oporo.  
Obsojenec pove, da je podpore s strani zaposlenih v zavodu še kar dosti deležen. 
 

Strokovna delavka pravi, da je možno z njo koristiti tudi namenske izhode in prvo ugodnost, če 
obsojenec nima nikogar drugega.  
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Dva od obsojencev povesta, da nimata nobenih ugodnosti. Želita si izhodov, a jih ne dobita (»Js sm 

prašu tukej, če bi se lahko zmenil za kakšne izhode pa to … Pa sej pravjo, joj, kam, kako, sej nimaš kam it. 

Kaj pa pol, ko bo pršu dan, ko bom js mogu it vn … A me bo kdo vprašu, kam boš šu, kako boš šu … «). En 
obsojenec pa je dobil izhode po dveh letih in pol. Imel je triurnega, peturnega in enodnevnega z 
nočitvijo, koristil pa jih je z bližnjimi. 
 
Tri mesece pred odpustom, pravi strokovna delavka, se po zakonu naredi konkreten program 
pomoči za obsojenca, v katerem se opredeli vse tisto, kar obsojenec potrebuje, na primer: 
nastanitev, denarna pomoč, prijava na zavod za zaposlovanje, kdo ga pride iskat in podobno. 
 
Eden od obsojencev pove, da bi lahko v zavodu nudili več pomoči glede ponovnega vklopa v 
družbo, saj je to močna ustanova. Drugi obsojenec pove, da je socialna delavka v zavodu v redu. 
 

Katere pomoči si obsojenci želijo 
 
V primeru, da imajo obsojenci zunaj že urejene stvari, si ne želijo nobene pomoči. To izkušnjo je 
imel obsojenec, pri katerem pa so se razmere spremenile in zdaj nima zunaj prav ničesar. Pravi, da 
si trenutno želi dobiti eno stanovanje in izhode, da bi si med njimi uredil zaposlitev.  
Dva obsojenca pa si želita tudi več stikov z zunanjim svetom. Enega izmed njiju obiskuje samo 
svetovalka. Poudari, da si obiskov staršev ne želi, pogreša samo obiske znancev. 
 
Nasploh sem opazila, da obsojenci potrebe in želje po neki pomoči ne izražajo, saj mislijo, da se 
bodo znašli sami.  
 

Metode dela z obsojenci 
 
Strokovni delavec poudari, da je v osnovi treba človeka slišati in mu dati možnost (»… V osnovi 

slišat človeka, že čist na začetku …«). Druga strokovna delavka pa zagovarja človeški moment in 
osebno naravnanost. Teorija, pravi, je uporabna, ko nam v praksi zmanjka dna.  
 
Vsi strokovnjaki se strinjajo, da ni dobro uporabljati nekih šablon in posploševati en primer na vse 
ostale (»Mi gremo po tem šablonskem obnašanju, ane, da to, kar je za tega Janeza blo ok, pa je blo ok, da 

bo zdej tut za Miha, ampak ta Miha je čist en drug patron …«). Metode dela se morajo prilagajati 
vsakemu obsojencu posebej, saj vsak potrebuje drugače prijem in pristop. Izbira metode dela pa je 
pogojena tudi z vrsto kaznivega dejanja. Tako se za vsakega posameznika rešitve iščejo sproti.  

 
Aktivnosti v zavodu 
 
Strokovni delavec pravi, da je vsaka aktivnost, v katero se lahko obsojenec vključi, dobrodošla, saj 
jim ob tem čas hitreje mine in še marsikaj koristnega lahko naredijo. V zavodu Dob je veliko 
različnih aktivnosti (»… Na Dobu je ogromno tega.«), v njih pa se vključujejo tudi zunanji izvajalci. 
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Imajo vse od izobraževalnih dejavnosti, projektov do koncertov. Tisti obsojenci, ki želijo, si lahko 
dobro osmislijo prestajanje kazni (»… Majo možnosti no, kdor želi, si tle lahko res osmisli prestajanje 

kazni ne, kdor pa ne želi, ga pa tut silit ne mormo …«). 
Vsi obsojenci se teh aktivnosti udeležujejo, eni bolj, drugi manj. En obsojenec pove, da je 
udeleževanje teh aktivnosti pozitivna stvar (»… Ena odskočna deska, en zagonski elan, ipak ne … Ne 

glede na to, da si stacioniran nekje med štirimi stenami, k veš, da moreš bit 24 ur zaprt, ipak pride ena 

svežina nekje od odzuni in ena lubezen, ipak čutš, da te ma še vedno edn rad, k pride h teb in ti hoče neki dat. 

Zato je v bistvu ena pozitivna stvar, da se udeležuješ takih stvari, zato, kr v bistvu menjaš izkušnje, poveš 

pač, ne vem, določene stvari … V bistvu tut dost lažij pol teb … Nasledn tedn do spet obiska, k bo pršu, dost 

lažij pretrpet tist tedn notr …«). 
Nekateri se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi kot so fitnes, nogomet, košarka, sprehajanje, drugi pa 
so raje v sobi za računalnikom, ali gledajo televizijo in berejo knjige. 
 
En strokovni delavec bi si želel, da bi bilo več fizičnega dela.  
Vsi obsojenci so v zavodu delali. Eden čisti prostore zavoda in šole. En je bil avtomehanik, delal je 
cele dneve in je na mesec zaslužil 200 €. Sodeloval je tudi pri čiščenju okolice. Le-ta je delal zaradi 
ugodnosti, ker pa jih po dveh letih ni dobil, je z delom prenehal. Eden pa je imel več vrst dela: v 
montaži, v strojni delavnici in v gradbeni skupini (»… Že uno iz lupga dolgcajta ne, zato, da ti mine cajt 

… Zato, da zabiješ uno dosadno, k ti je dosadno po cele dneve v sobi viset, greš delat in uno … Pač delaš na 

normo, je res, da delaš na normo, ampak ipak … Sej dobiš tistih par centov, dobiš plačan, v bistvu ni vse 

skup nč, ne vem, zdle men se zdi, da majo 100 € … Ampak moraš dosegat normo ne. V bistvu je izkoriščanje 

delovne sile, če tko pogledamo, ampak uno, zato, da ti mine cajt, da ti ni dosando, pač greš delat.«). 
 
Ena strokovna delavka pravi, da obsojence še posebej motivira za šolanje, kjer so možni različni 
programi. Pri tem vse obsojence, ki so vključeni v šolanje, pohvali, saj so zelo pridni (»Lih včeri mi 

je eden reku, da je naredu v šestih mescih dvanajst izpitov … Pa je reku, ja men se zdi pa da je blo to še kr v 

redu. Sm rekla, to je odlično ne, ja ne vem, je reku, sm rekla, ja moje stališče je, da je to odlično …«). 
En obsojenec je v zavodu naredil šolo in za to dobil diplomo. Druga dva v šolo nista hodila, saj sta 
imela le-to že narejeno. 

11.4 Postpenalna obravnava po prestani kazni 
 

Vrste pomoči 
 
Dva od strokovnih delavcev povesta, da med zavodom in prostostjo ni neke kontinuitete (»To, kar se 

v zaporu dela oziroma to, kar je potem uzuni, more bit samo posledica tega, kar je v zaporu. Pa ni. Zame sta 

to dva popolnoma dva različna svetova no. Ko se vrata za nekom po prestani kazni od zapora zaprejo, je za 

zapor, kot da ne bi več ta človek obstajal.«) ter da zavod po prestani kazni ne nudi nobene pomoči več 
(»Z dnem, ko je odpuščen, js nimam več nobenih pristojnosti zoper njega.«). 
Strokovni delavki zato manjka neka povratna informacija (»Meni manka, meni manka … Sploh pr 

tistih, k je bla zlo zahtevna postpenala em … So meli dolge kazni pa, bom rekla, kr težka kazniva dejanja in 

mi manka feedback dostkrat, kako zej živijo, a je vse v redu, a smo uspeli, center ve ne, js nimam pooblastil, 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

116 

 

nimam pristojnosti, da center pokličem pa povprašam ne. To manka, za občutek, kolk je tvoje delo prneslo do 

tega, da se je kej rešlo, tle manka no, vsaj meni osebno.«). 
Po zakonu tudi ni določeno, pravi strokovni delavec, da bi nekdo po odpustu moral sodelovati s 
centrom, razen seveda, če nima ukrepa pogojnega odpusta z varstvenim nadzorom. Strokovna 
delavka pa pravi, da je po prestani kazni vsa pomoč na centru, čeprav ne ve, koliko dejansko centri 
spremljajo nekdanje obsojence, saj zaradi varstva osebnih podatkov do teh informacij nima dostopa. 
Tudi obsojenci povedo, da po prestani kazni niso ostali v stikih z zavodom. Eden izmed njih tudi s 
centrom ni imel stika, medtem ko sta ostala dva obsojenca ta stik še imela (»… Js hvala bogu, sm mel 

to socialno delavko na centru, k mi je zlo stala ob stani, tko, da mi je v bistvu ona povedala, kam se lahko 

obrnem …«).  
 
V zavodu Dob so začeli s projektom Bridge, v katerem bodo obsojenca spremljali šest mesecev 
pred iztekom kazni in še najmanj šest mesecev po izteku kazni. Namen tega projekta je namreč 
ugotoviti, ali so potrebe po spremljanju realne. 
 
Obsojenec pove, da si je šele po prestani kazni urejal stvari, kot so prijava na zavod za 
zaposlovanje, iskanje službe in stanovanja, to pa je počel sam (»Šele pol, k sm vn pršu. Sej iz zapora ne 

morš ti nč, v bistvu šele pol, k vn prideš … Si v bistvu začneš urejat vse ne.«). 
 
Vrsta pomoči, ki jo nudi center po prestani kazni, je denarna pomoč. 
En obsojenec je sicer ni dobil, druga dva pa sta jo dobila.  
 
Ostalo pomoč po odpustu pa največ nudijo različne nevladne organizacije. Inštitut Prelomi pomaga 
pri urejanju nastanitve, iskanju zaposlitve, urejanju zdravstvene problematike in izobraževanju (»… 

Vse te zadeve, ki bi jih naj inštitucije nudle po odpustu, ane, jih recimo nekje bolj, bom reku, poglobljeno al 

pa bolj intenzivno opravlja Inštitut.«). 
Pri iskanju zaposlitve in nastanitve se morajo veliko angažirati nekdanji obsojenci sami. Pomembno 
je, da se prijavijo na zavod za zaposlovanje in se tam aktivno vključujejo. Pri nastanitvah je po 
navadi težje pomagati, če ne drugega se najde zavetišče za brezdomce, kar nekdanji obsojenci vidijo 

kot najnižjo možnost (»... To so pa neke nastanitve, za ktere js dostkrat rečem, da so bolj žnj kategorije, 

ampak pomen pa to streho nad glavo pa pojstlo pod sabo …«). 
Tudi v projektu RES_ZA skrbijo za stik in spremljanje nekdanjih obsojencev po prestani kazni. 
Nudijo pa tudi možnost drugačne oblike delovne pogodbe, kjer se nadzoruje delodajalca in delavca 
in kjer je delodajalec na neki način zaščiten. Dela pa se tudi z družino in s samo družbo. 
 
Eden od strokovnih delavcev je v fazi izgradnje Centra za nekdanje obsojence, kjer bodo imeli 
možnost bivanja, prostora pa bo za 30 ljudi (»Znotraj tega centra bo tut recimo program po prestani 

kazni, konkretno ležišča za ljudi od treh do šestih mescov, da lahko tam bivajo in da sodelujejo z nekim 

strokovnim delavcem …«). 
Takšne vrste pomoči, da bi v okviru nekega programa vključevali zaprte ljudi v družbo, pri nas še 
ni. Obstajajo razni samski domovi, ki pa te funkcije nimajo.  
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Ena od vrst pomoči po prestani kazni je tudi obnavljalna pravičnost, ki nekdanjemu obsojencu 
pomaga do razumevanja žrtve in obratno, pomaga do tega, da so slišani. Strokovni delavec pravi, da 
je to neka spodbuda in lekcija, da lahko gre človek eno raven višje. Ta vrsta pomoči ima na 
človekovo obnašanje neki zdravilen učinek (»… Ko se pravzaprav zaveš, kr dokler ti ne veš, kaj si s tem 

povzroču, kaj ti doživlaš, al pa dokler ti nisi slišan, zakaj si to pravzaprav naredu na drugi strani, ne morš 

čez …«). 
 

Katere pomoči si obsojenci želijo 
 
Po prestani kazni imajo obsojenci največjo potrebo po nastanitvi in zaposlitvi. Eden izmed njih pa 
pove, da je potreboval prav vse (»… V bistvu vse. In kar se tiče same nastanitve in kar se tiče finančnih 

sredstev in kar se tiče samga vklopa v živlene … Sej nimaš nč … Ko prideš iz zapora …«). 
 

11.5 Institucije in strokovnjaki, ki nudijo postpenalno pomoč 
 
Strokovni delavec pravi, da ni res, da so ustanove postpenalne obravnave odpovedale (»Js nikol ne 

želim zdej enoznačno rečt, ja ne vem, vsi centri so odpovedal, zavod je odpovedu, ni res! Bom slišu dobro 

izkušno, pa je nardu korak zarad tega, kr je tam meu dobro izkušno …«). 
Strokovna delavka pa pravi, da institucije, ki bi naj zagotavljale postpenalno obravnavo le-tega ne 
počnejo tako, kot bi morale (»… Me je gospod Petrovec podprl teoretično v mojem projektu, praktično ne, 

zaradi … Torej zakaj praktično ne, zaradi tega, ker mi mamo institucije, katere bi mogle to izvajat ne in 

teoretično ja, zato, ker se natančno zavedajo, da te institucije ne delajo tako, kot bi mogle …«). Doda pa še, 
da so organizacije, ki delajo na tem področju, ampak, da bi bil potreben drugačen vidik podpore.  
Tako strokovna delavka kot obsojenec se strinjata, da zunanje institucije svojega dela ne izvajajo 
dobro. Medtem ko strokovna delavka cilja na centre, obsojenec cilja na občino. 
Drugi obsojenec pa pravi, da strokovni delavci niti na zavodih niti na centih nič ne naredijo, da 
moraš vse dobesedno narediti sam.  

 
Problem pri strokovnih delavcih, pravijo strokovnjaki, je, ker jim včasih zmanjka občutek oziroma 

občutljivost za to, da bi kdaj naredili več kot je treba, poleg tega pa nihče ne želi prevzemati 
odgovornosti (»… Bol al manj še vedno se vsi raje držijo v coni užitka, kar pomeni ne, čim manj, ne vem, 

neke odgovornosti …«). Problem pa je tudi ta, da jim velikokrat zmanjka človeški faktor (»… Dejansko 

premal vidjo tle zadi človeka ne, ker nekje nečelo naj bi blo, da za vsakim kaznivim dejanjem pa je lahko še 

tko zavrženo, je človk ne in ne glej kaznivo dejanje, kaznivo dejanje je zavrženo, tist, k ga je pa storu, je pa 

človk, ti morš človeka gledat.«). So pa seveda tudi izjeme (»So izjeme, tut med strokovnimi delavci … Bom 

reku blesteče zvezde, ki nardijo velik več, koker bi lahko za nekoga al pa koker je sploh potrebno kdaj, 

najdeš posameznike.«). Je pa katastrofalno, pravi strokovna delavka, da se morajo iskati posamezniki, 
ki so na tem področju energični, dinamični in požrtvovalni.  
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Strokovno delavko pri visoko izobraženem kadru moti tudi to, da so strašansko rigidni in je 
posledično z njimi najtežje delati. Poleg tega pa pravi, da strokovnjakom manjka realen vidik (»… 

To pomeni, da moreš ti doživet enako, fajn je, če si, veš, kak je, približno se ti šajna, kaj doživlja ta oseba ne 

in zato je to celostn pogled ne. Tu pa samo ne … Ni! Ni tistega faktorja človeškega … Nočejo prevzemat 

odgovornost za nikogar …«). 
 
Strokovni delavci se strinjajo, da je uspeh postpenalne obravnave velikokrat odvisen od 
angažiranosti samega strokovnega delavca, ki dela na tem področju (»Zelo, zelo odvisno. Ker zakon 

nam opredeljuje tolko, pol je pa odvisno od tebe, kolk maš narejeno ne. Eden reče, lejte to pa to pa to pa to, 

eden bo pa iskal in iskal in iskal rešitve ne.«). 
Prihaja tudi do tega, da se morajo stroke med seboj spodbuditi, da se kaj naredi (»… Včasih je treba 

tudi kako drugo stroko malce prisilit in jih pozvat na moralnem nivoju …«). 
 

Zavod za prestajanje kazni zapora 
 
Strokovni delavci povedo, da nudijo zavodi med prestajanjem kazni različno pomoč: osebno 
pomoč, svetovalne in razbremenilne razgovore, ureditev zdravstvenega zavarovanja, urejanje 
osebnih dokumentov, urejanje denarne pomoči, seznanjanje s pravicami, namestitev pa urejajo v 
sodelovanju s centri. Strokovna delavka meni, da zavodi dobro poskrbijo za te stvari, s tem pa se 
strinja tudi eden izmed obsojencev (»… Maš psihologa, maš psihiatra … Maš v bistvu … Kar se teh stvari 

tiče, je poskrblen notr ...«). 
Obsojenci prav tako povedo, da so v zavodih deležni svetovanj, različnih pogovorov, podpore 
strokovnjakov in pravosodnih policistov, skupinskih sestankov, obiskov duhovnika, zdravljenja, 
denarne pomoči, informacij, eden ima tudi prostovoljno svetovalko, eden pa se je vmes prijavil na 
zavod za zaposlovanje. Na voljo pa imajo tudi različne aktivnosti. 
Eden izmed obsojencev pravi, da tega, da bi ti uredili stanovanje, ni. Drugi pa pove, da ni bil 
deležen pomoči pri iskanju zaposlitve. Tudi strokovni delavci te naloge zavoda ne omenjajo.  
 
Eden od obsojencev pove, da ti v zavodu po eni strani pomagajo. Po drugi strani pa ne, saj 

nekaterim obsojencem ni cilj spremeniti se, ampak gledajo, kako bodo prišli nazaj. 
 
S socialno službo v zavodu so razmeroma vsi obsojenci zadovoljni (»… Ona mi je velik pomagala, res 

velik … Pa tut tak me je spodbujala …«). Enim so pomagali več, drugim malo manj. Glede drugih 
zaposlenih v zavodu pa povedo, da niso nič pomagali. Eden od obsojencev pove, da socialna služba 
v zavodu še kaj uredi, razočaran pa je nad celotnim sistemom vzgojne službe in vodij blokov (»… 

Kar se tiče, da bi kej uredil, ane, kar se tiče socialne službe pa to ne, to še nekot gre ne. Kar se tiče pa drugo, 

bi reku, vzgojne pa pol glavnih, ko so, ne, za blok ne, vodja ne, pa delajo vlke razlike ne, posebej med nami 

zaporniki …«). 
 
Problem v zavodih, pravijo strokovni delavci, je preobremenjenost strokovnih delavcev, ki imajo 
mnogo preveč obsojencev oziroma primerov, kot je optimalno število. Strokovna delavka pove, da 
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jih je kot pedagoginja imela tudi do 60, kot socialna delavka pa jih ima trenutno 160. Ker je postalo 
preveč administrativnega dela, ji zmanjkuje časa za obsojence. Druga strokovna delavka pa pravi, 
da so delavcem v zavodih morali naložiti toliko pisarniškega dela, saj prej ni bilo rezultatov (»… Vsi 

se zgovarjajo, da je ogromno birokracije, sej js tudi ne, ampak zakaj se zgovarjam, ravno zarad tega, ker 

njim so prav mogli dat neko delo glede na to, da rezultatov ni blo, te pač neki naredi, da bodo rezultati …«). 
 
Strokovna delavka v zavodu pa še pove, da je glede socialne službe v zakonu vse zelo široko 
zastavljeno, saj imajo tri člene, ki opredeljujejo njihovo delo (»Kar se tiče sociale, je vse nekako zlo 

široko zastavljeno, em … Težko … Pedagog ma jasno določeno po zakonu kaj mora delat ne, socialni delavci 

mamo tri člene, bi rekla, ki so zelo široko opredeljeni, da delamo po sodobnih metodah socialnega dela …«). 
Eden izmed strokovnih delavcev izpostavi tudi, da strokovni delavci v zavodih dostikrat ne vedo, 
kaj narediti, da so preprosto šibki. Načeloma pa, pravi strokovna delavka, vedno delajo za korist 
obsojenca in kljub vsemu se stroka zavodov razvija. 
 
Nekateri strokovni delavci znotraj zavodov veliko naredijo in so prizadevni, drugi pa bolj malo (»So 

strokovni delavci znotraj, ki se zlo prizadevajo in so delavci, ki se … Prizadevajo, bom reku, tko bolj v teoriji 

ane. Sej zapor nej bi se po sami svoji osnovi prizadevu zato, pripravo človeka na odpust, tut v tem osebnem 

načrtu ane, sam mam kdaj občutek, da je tko (vzdihne), delamo klukce ane, ja je bil udeležen v tej skupini, 

klukca.«). 
 
Ena izmed strokovnih delavk pove, da so zadnje čase zavodi veliko bolj odprti, kljub temu pa so 
strokovni delavci še vedno rigidni (»Morem poudariti, da je zapor kot celota v zadnjem času bistveno bolj 

odprt. Zopet pa ostajam pri istem ne, zopet sta vedno dva tabora ne, vedno dva tabora ne in ljudje ne vejo ne 

em … Ne vem, nekomu nekaj uspe ne in pol naenkrat ne, kaj bo zej ta, ki je prišla od zunaj ne, pa bo tu, ne 

vem, pamet nam solila ne. Majo pa možnost ne in ne premaknejo se ne iz svoje …«). 
 
Odnos med strokovnimi delavci in obsojenci, pravi strokovni delavec, dostikrat vodi v slepo ulico, 
kjer nihče nič ne naredi (»… Js to poslušam v zaporu, ko je zaprta oseba pa strokovni delavci, ja js ne bom 

hodu tja neki prosjačt ane, k pol bom izpadu, k nek ritoliznik ane, strokovni delavci pa rečejo, ja nč se ne 

obrne k nam, mi pa tut ne bomo zdej ga neki in pol vsi tko … K med dvema ognjema poslušaš ane, nobeni pa 

ne nardijo tistga koraka.«). 
 

Center za socialno delo 
 
Strokovni delavci povedo, da centri nudijo različno pomoč: vzdrževanje stikov z bližnjimi, urejanje 
družinskih razmer, priprave na odpust, v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje urejajo prijavo na 
zavod za zaposlovanje in zaposlitev, v sodelovanju s stanovanjskimi skladi in zavodi urejajo 
nastanitev, denarna socialna pomoč. 
Obsojenci pa povedo, da so s strani centra deležni denarne pomoči, obiskov socialnih delavk, 
prijave stalnega bivališča na centru, podpore, pomoči pri vključitvi nazaj v družbo in pri iskanju 
nastanitve, kar pa je omejeno samo na zavetišče za brezdomce. 
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Obsojenci so imeli obiske socialnih delavk iz centra različno. Dva sta jih imela redno, enega pa je v 
treh letih obiskala samo enkrat.  
 
Ena izmed strokovnih delavk pravi, da so nosilci postpenalne obravnave centri za socialno delo. 
Druga strokovna delavka pa se ob tem, ko jo vprašam, ali se s tem strinja, zadrži komentarja 
(»Ostajam tiho.«), saj meni, da centri svojih nalog ne izvajajo.  
Upokojeni socialni delavec zase pravi, da je izvajal vse tisto, kar se je le dalo in kar je napisano v 
zakonu. Ocene glede drugih centrov ne more dajati, pove pa, da se na centru, kjer je bil zaposlen, 
zares angažirajo le tri sodelavke, za druge pa pove, da se slabo vključujejo (»Lahko rečem za tri 

kolegice, da se res angažirajo, za ostale pa nč.«).  
 
Strokovni delavec pove, da je odvisno od centra, koliko pomoči bodo deležni obsojenci. Pravi, da 
nekateri centri dobro sodelujejo z zavodi za zaposlovanje in s stanovanjskimi skladi, vse pa je 
odvisno od tam zaposlenih (»… Odvisno od referentk, ki so tam ane. Js kdaj vidm tko, da lahko že sam 

tukaj nekdo pokliče, ko dvigne telefon, kdo dvigne telefon, al je prpravlen dat neko informacijo al ne, lahko 

ga takoj nadereš pa rečeš, ja lejte, niste poklicu znotraj uradnih ur …«). 
 
Strokovni delavci imajo s centri tako dobre kot slabe izkušnje. Eden od njih si je zapomnil eno še 
posebej negativno (»… Izkušnja, ko mi človek reče, ko sva bla skupaj na centru za socialno delo, ane, in 

sva naletela na zlo en tak zanimiv, negativn odziv strokovne delavke na tem centru, ki je mene šokiru, kaj 

šele njega pa mi on reče, veš kaj Robi, js mam tega dost ane, za ta denar, k bi ga js tukej dobil, bi ponoč vdru 

v pet avtomobilov in pobral pet avtoradijev in bi dobil več.«). 
En strokovni delavec pa pove, da je treba kakšen center včasih tudi spodbuditi k delu (»Včas je treba, 

ne vem, mogoče kakšen center dobesedno mal vzpodbost al pa vzpodbudit ane, da kakšno stvar nardi al pa 

se jo loti in pol običajno s skupnimi močni to nardimo.«). 
Prav tako pa imajo različne izkušnje s centri tudi obsojenci. Nekateri obsojenci so z delom socialnih 
delavk zadovoljni, drugi ne. Enemu je socialna delavka hitro in veliko pomagala, največ pri prijavi 
stalnega bivališča na centru. Tudi drugemu je veliko pomagala (»… Njej res, lej … Kapo dol, svaka ji 

čast, to, k mi je ta ženska tut dobrga nardila … V bistvu ja, če ne bi blo nje, jst v bistvu, k sm pršu vn iz 

zapora, po moje bi tut brez dnarja bil in brez vsega.«). Eden pa je imel izkušnjo, da so mu glede 
nastanitve ponudili le zavetišče za brezdomce (»Preko socialne sm se obrnu, so mi ponudli zavetišče za 

brezdomce v [slovensko mesto]… Sam to za mene ne bo, ker ne vem … Mam občutek, kot da sem spet v 

zaporu, ko so mi rekl, da je osem ludi v eni sobi pa to … Pol pa, če pogledam pa mal preštudiram, če je to za 

brezdomce, to pomeni, da so ljudje notri tisti, k jih uzun srečamo pod mostom pa to … Js upam, da nism na 

tak nivo padu, da mene dajo v tam notri. Nism ni pes, ni nič, da bi šu kje notri. Zaslužm si, ne vem, vsaj eno 

stanovanje.«).  
Pove pa en obsojenec, da imel srečo, saj je naletel na dobro socialno delavko. Po njegovem mnenju 
obstajajo namreč tudi popolnoma brezbrižne (»Marsikje uno, k jih dobesedno briga, samo pač prideš h 

njim in si dobesedno za njih številka ne. Gledajo, da te čim prej odpikajo …«).  
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Strokovna delavka pove, da so se centri poboljšali. Nekateri namreč niso želeli hoditi v zavode, ker 
pa so jih malo spodbudili in ker so se zaposleni zamenjali, se spreminja tudi praksa. Niso pa še 
popolnoma zadovoljni.  
 

Zavod za zaposlovanje 
 
Strokovni delavci pravijo, da za urejanje zaposlitve skrbijo samo na zavodih za zaposlovanje. Oni 
namreč lažje iščejo oziroma najdejo službo. 
 
Eden od strokovnih delavcev pravi, da zavodi za zaposlovanje svojih možnosti in programov ne 
ponujajo dovolj (»… Marsikdo niti ne ve za vse možnosti pa programe, ki jih ZZZ majo al pa ponujajo, no 

sej, glih zato, kr jih ne ponujajo, ane, se ne ve, kaj bi mu lahko vse ZZZ nudil.«). 
Eden od obsojencev najprej niti ni vedel, kaj to je zavod za zaposlovanje. On se ni prijavil nanj. 
Ostala dva obsojenca sta se na zavod za zaposlovanje prijavila, eden že mesec dni pred odpustom, 
drugi pa šele potem, ko je prišel ven. 
 

Inštitut Prelomi 
 
Na Inštitutu Prelomi nudijo, pravi strokovni delavec, priprave na odpust v okviru različnih delavnic. 
Zajemajo pa tudi pomoč po odpustu, kar vključuje pomoč pri iskanju nastanitve, zaposlitve, prijava 
na zavod za zaposlovanje, urejanje zdravstvene problematike, urejanje finančnega stanja in 
izobraževanje. Obenem je tam družinska svetovalnica, torej gre tudi za delo z družino. 
 

Center Ecce homo (Glejte človek) 
 
Strokovni delavec, ki je ustanovitelj Centra Ecce homo, pove, da je ustanovljen znotraj 

zaporniškega vikariata. Pokriva delo z različnimi skupinami ljudi: zaprte osebe, žrtve kaznivih 
dejanj, delavci v zavodih, družine zaprtih oseb in žrtev kaznivih dejanj, prostovoljci, ljudje po 
prestani kazni, Slovenci zaprti po svetu in program obnavljalne pravičnosti. Gre predvsem za, pravi 
strokovni delavec, podporo, oporo, osebno pomoč, svetovanje, spremljanje prostovoljcev in 
predpripravo na bivanje v centru.  
 
Ta center bo imel nekoč podobo zgradbe, kjer bo možna nastanitev od treh do šestih mesecev za 
približno 30 ljudi, kjer pa bodo uporabniki sodelovali tudi s strokovnim delavcem.  
Strokovni delavec pravi, da tega pri nas še ni (»Ne tega preprosto ni še no. Mislm, imamo te razne 

samske domove, ampak ne v okviru nekega rečmo programov vklaplanja zaprtih ljudi v družbo …«). 
Sam pravi, da ga je do ideje za ta center pripeljalo realno stanje, ki si ga je priznal, ko je na prostosti 

srečeval nekdanje obsojence, ki niso imeli kam iti. 

 
 
 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

122 

 

Projekt RES_ZA 
 
Strokovna delavka pravi, da zajema projekt različne vrste pomoči: psihosocialno svetovanje, 
podporo pri vsem, kar (nekdanji) obsojenci potrebujejo, delo z družino in družbo, spremljanje ljudi 
po prestani kazni, drugačno obliko delovne pogodbe oziroma drugačen način zaposlitve in tudi delo 
s strokovnimi delavci. 
 
Strokovna delavka, ki je idejna vodja projekta, pove, da se je zanj odločila zaradi osebnih izkušenj 
in svojega kritičnega pogleda (»… Osebne izkušnje, ki jih pač mam pa predvsem en kritičn pogled ne, 

pogrešam realizacijo in pogum v ljudeh stati za svojimi odločitvami …«). Institucije oziroma sami zavodi 
psihoterapevtskega pristopa ne poznajo, njej pa se zdi bistven za tovrstno pomoč oziroma podporo.  

Česa podobnega pri nas še ni. Strokovna delavka pravi, da se pri nas ukvarjajo s postpenalno 
obravnavo, ampak ne na tako zastavljen način. Od nje se uči tudi Evropa.  
 

Humanitarne in nevladne organizacije  
 
Strokovna delavka v zavodu pove, da se humanitarne in nevladne organizacije veliko vključujejo v 
pomoč. Rdeči križ pomaga z oblekami in ostalimi osnovnimi stvarmi. Nevladne organizacije, kot so 
Društvo Projekt človek in Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, pa sodelujejo pri zdravljenju 
odvisnosti od prepovedanih substanc. 
 
Obsojenci stika s humanitarnimi organizacijami niso imeli. Enemu od njih so priporočali naj piše na 
Karitas za obleke, ampak se na to še ni pripravil. Eden od njih pa pove, da tega stika tudi ne bo 
imel, saj ni takšen človek. 
Z nevladno organizacijo je imel stik samo eden od obsojencev, in sicer z Društvom Kralji ulice, kjer 
so mu pomagali do stanovanja.  

 

Sodelovanje med institucijami 
 
Glede sodelovanja med institucijami so si strokovni delavci večinoma enotni, da le-tega ni 
(»Slovenci še zmerej nismo v fazi, bom reku, nekega sodelovanja, ampak vsak gradi svoj kupček in je 

pameten …«). Nekateri to tudi jasno in glasno povedo (»Ne, ni ga! Ne, ne, ne … Je, ampak zlo formaln, 

po črki zakona, birokratsko.«). Zato strokovni delavci pravijo, da tega pri nas manjka. Ideja projekta 
RES_ZA je ravno zato bila, da bi se začele smiselno povezovati različne institucije. 
Ena od strokovnih delavk pove tudi, da z ljudmi, ki predstavljajo sistem nerada dela, zelo rada pa 
dela z obsojenci (»Z njimi strašno rada delam, strašno rada delam ne, zelo nerada pa delam z samim … Z 

ljudmi, ki predstavljajo sistem. V tem delu je ta človeški faktor, ki odpove.«). 
Ena strokovna delavka pa pravi, da sodelovanje med institucijami je, ampak, da je le-to odvisno od 

organizacije ali centra (»Odvisno od organizacije, odvisno od centra. Imamo boljše centre, slabše centre«).  
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En obsojenec še posebej izpostavi, da pri njem so sodelovali, drugi pa pove, da ne ve točno, kaj 
zares počnejo (»… Ne vidim, ne vem, kaj počnejo. K pridem dol, prašam, kaj je kej novega, hja delamo na 

tem, delamo na tem. A se dela al se ne dela, to pa ne vem.«). 
 
Strokovni delavci sicer pravijo, da se različne stvari poskušajo reševati v sodelovanju z 
institucijami, ampak, da jih je treba k temu spodbuditi.  
 
Strokovna delavka pravi, da si morajo socialni delavci v zavodu izoblikovati široko mrežo 
sodelavcev in poznanstev zunaj zavoda. Pravi še, da je znotraj zavoda sodelovanje timov dobro. 
 
Strokovni delavec ilustrira primer sodelovanja zavodov in centrov (»... Kolko ljudi, ki na centrih za 

socialno delo pokrivajo postpenalo, pokličejo v zapore, pa vprašajo čist tko, mal bi sam povprašal, ane, kako 

je … Bojo takoj rekl, ja ne pokličem zarad tega, kr vem, da ne smem dobit nobenih konkretnih podatkov …«). 
Strokovna delavka iz zavoda sicer pove, da se najmanj tri mesece pred odpustom po zakonu 
povežejo s centri, pove pa še, da ni pristojna poklicati centra glede podatkov o nekdanjih obsojencih 
(»… Js nimam pooblastil, nimam pristojnosti, da center pokličem pa povprašam …«). 
Strokovni delavci so enotni, da pri sodelovanju med institucijami veliko oviro predstavlja Zakon o 
varstvu osebnih podatkov (»… Velko oviro predstavlja Zakon o varstvu osebnih podatkov, to prosm, da 

nekam napišeš, zato, ker enostavno je onemogočeno sodelovanje med strokovnimi službami. Ker za tem 

zakonom eni skrivajo svoje nedelo ane, ker se jim enostavno ne lub delat in se enostavno skrijejo za 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov, drugi v zavodih se bojijo, da jih ne bojo obsojenci tožil«).  
 
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami pa eden od strokovnih delavcev označi še za slabše (»Tam 

je pa še slabš! To sodelovanje je pa še slabš, kr tam je pa itak popolna tema v smislu izmenjave teh podatkov, 

kr kokerkol obrneš, ane, vsak podatek je pol na konc koncev že osebni podatek. Da se delat edin na način 

osebnih poznanstev, sam to ni pol strokovno legitimno delo, lahko je vsebinsko strokovno, ni pa uradno.«). 
Tudi druga strokovna delavka z nevladnimi organizacijami ne sodeluje.  
Strokovna delavka iz zavoda pa pravi, da z nevladnimi organizacijami veliko sodelujejo (»Nevladne 

organizacije zelo, zelo priskočijo na pomoč, kadarkoli so poklicane.«), še posebej izpostavi Društvo 

Projekt človek, Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike in Rdeči križ (»… Vklučimo lahk tut 

Rdeči križ … Zdej mamo enga fanta na detoksu v Ljubljani, ki nima nikogar in težava je v temu, ker ne more, 

nima niti 30 € za dat, kar pride v ta skupni fond za cigarete pa kavo. In smo se dogovorili s centrom, da se 

poveže z Rdečim križem, ki mu zagotovi ta sredstva in tut potem kasnej, vse, kar potrebuje, nekako mu bo 

center pomagu z Rdečim križem prit, al do oblačil al do vseh stvari, kar jih je potrebno za vklučitev v Projekt 

človek, kjer pač morjo met gojzerje, k stanejo, nahrbtnik, je kr obsežen seznam, kaj zahteva za vklučitev, tko 

da … To se mi zdi zdej trenutno primer dobre prakse, ta primer no, ta fant …«). 

 

Kdo nudi obsojencem največ pomoči 
 
Strokovni delavci so si glede tega, kdo nudi obsojencem največ pomoči, dokaj enotni. Eden izmed 
njih pove, da so obsojenci deležni pomoči predvsem s strani centrov in zavodov za zaposlovanje. 
Strokovna delavka iz zavoda pove, da tako naj bi res bilo, ampak … (»Načeloma bi mogli največ 
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pomoči dobit glede socialnih težav s centra za socialno delo, zarad iskanja dela zavod za zaposlovanje, 

ampak vemo, kok zavod za zaposlovanje službe ti poišče …«). Sicer pa pravi, da so centri po zakonu prvi, 
ki so dolžni pomagati (»… Po zakonu ja. Oni so prvi, prvi, ki so dolžni pomagat ne, v sodelovanju z nami 

ne, pripravit program.«). En strokoven delavec prav tako omeni centre, zraven pa še zavode in v 
primeru zasvojenosti različne programe za zdravljenje (»… Samo ZPKZ in CSD. Dobr, druga stvar je pr 

teh zasvojencih, ane, s prepovedanimi drogami, kjer se vključujejo tut te programi za urejanje zasvojenosti. 

Ampak to je spet na prostovoljni bazi ane. Drug pa … Ne.«). 
Ena strokovna delavka pa malce v smehu pove, da imajo obsojenci največ podpore od pravosodja, 
ki jih umakne iz kaotičnega okolja. Poleg tega pa jim pravosodje nudi stik s centrom, z zavodom za 
zaposlovanje in s psihologom, ki nudijo pomoč. 
 
Enemu obsojencu sta največ pomoči nudili socialna delavka v zavodu in socialna delavka na centru. 
Za drugega je bila še posebej poglavitna socialna delavka v zavodu, imel pa je tudi podporo 
psihologinje v zavodu, za katero pove, da sta bila malo zaljubljena. Tretji obsojenec pa pove, da mu 
za zdaj ni pomagal še nihče (»Zaenkrat še noben … Js sm v bistvu reku socialni, da nej mi zrihtajo eno 

stanovanje, ali tu v [slovensko mesto] al v [slovensko mesto], ni važno, samo nej mi zrihta, da mam za kam 

it. Edino, kar je rekla, je, da bomo probal, ampak nič se ne odziva kej preveč to.«). 

11.6 Sodelovanje obsojencev v pripravah na odpust 
 

Aktivnost obsojencev 
 
Strokovni delavci se strinjajo, da brez sodelovanja obsojencev ne gre (»Brez njihovga sodelovanja al 

pa brez dela z njimi ne gre.«), saj morajo svoje probleme reševati sami (»Svoj problem morš res sam 

rešit, js sm tebi lahko samo opora.«). Od samega začetka je tako veliko na njih samih (»Če se sam ne 

angažiraš, bolj znotraj teh delavnic, kako se prpravi življenjepis pa take stvari … Načeloma je zelo na njih 

samih in to od samga začetka tut …«). Zato si morajo tisti, ki hočejo delati, službo poiskati sami (»Js 

tebi lahko zrihtam, ne vem, banalno, stanovanje ne, banalno ti lahko zrihtam neko službo, ampak glej, če ne 

boš ti hodu tja, pa če ne boš ti redno plačeval, boš pol vse zgubu ne, kdo je pol kriv ne.«). 

Obsojenci se tega, da je veliko na njih samih, zavedajo (»Če mi ne morjo tle pomagat, si bom sam 

pomagu.«). Dva sta prepričana, da bosta morala vse narediti sama (»… Če ne nardiš vse sam, tut nč 

nimaš.«). Vsi obsojenci povedo, da se moraš znajti. Nihče od njih pa tudi ni iskal pomoči ali prosil 
zanjo (»Znajt se morš. Dostkrat sm propadu, ampak nikol nism pomoč prosu.«). Eden izmed njih celo 
poudari, da zaupa samo sebi in da bi se po pomoč obrnil samo nase (»Samo na sebe … Tko, koker si 

bom naredu, tko bom imel …«). 
 
Strokovni delavci pravijo, da so obsojenci različni, so takšni, ki se angažirajo sami (»Sej so ljudje, 

ampak je verjetno zelo majhen procent, ki bo zlo racionalno reku, aha, imam ta problem, nimam službe, do 

tega pridem recimo s temi in temi koraki, tko sistematično …«), večina pa je takšnih, ki se jih ne. 
Strokovna delavka iz zavoda pravi, da morajo večini obsojencem skrbeti za njihove stvari. 
Predvsem jim manjka motivacija, zato strokovni delavci delajo na tem in predvsem s tistimi, ki ne 
zmorejo. 
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Strokovni delavec in strokovna delavka iz nevladnih organizacij pravita, da je udeležba pri njih na 
prostovoljni bazi in da se za sodelovanje odloči veliko obsojencev (»… So vedno zelo pripravljeni 

sodelovat ne, dobro neki odstotek itak vemo, rečmo že pr sami medicini, zdravstvu vemo, da je na svetu 20 % 

ljudi, ki so tako ali drugače nekako torej delinkventno obrnjeni …«). Strokovna delavka ima z vsemi 
obsojenci, s katerimi je do zdaj intenzivno sodelovala, dobre izkušnje. 
 
Eden izmed obsojencev je v razgovorih s pedagogi na začetku sodeloval, kasneje, ko je videl, da mu 
nimajo kaj pomagati, pa ni več hodil k njim. V procesu pomoči tako ni sodeloval. Želel je, da ga vsi 
pustijo pri miru. Druga dva pa sta redno hodila na razgovore. Eden izmed njiju se je v zavodu 
udeležil tečaja umetnosti dihanja preko Art of living foundation, kar mu zelo veliko pomeni (»Men 

osebno je v bistvu na splošno ta Art of living foundation, ta umetnost dihanja, mi je dala tist, v bistvu, nekak 

povod, ker v bistvu pr tem sm js, v bistvu, nekak začutu samga sebe, ko sm se začel ukvarjat iz meditacijo in 

sm v bistvu začutu svoje cilje … In v bistvu vidu svojo vizijo življenja, kaj v bistvu sploh hočm in kaj lahko 

nardim iz svojega živlena ne. Tko, da v bistvu mene je to gnal naprej, ne v bistvu une skupine …«). 
Eden izmed obsojencev je v pripravah na odpust še posebej aktiven, saj nima še ničesar urejeno (»… 

Študiram na veliko, vsak dan, skorej vsak dan hodm do pedagogov, kaj za stanovanje …«). V primeru, ko 
je imel isti obsojenec zunaj vse urejeno, se ni angažiral nič. Tudi drugi obsojenec, ki je tik pred 
odpustom, se je na odpust pripravljal pol leta prej, pet let prej pa si je urejal stanovanje (»5 let sm 

prosu, 5 let, ne 6 mescov! 5 let sm pisu, pisu.«). Pravi, da je na odpust pripravljen, ker se je pripravljal 
sam (»Sm … Zato, kr sm se sam prpravlu, ne oni …«). Tretji obsojenec pa se na odpust ni pripravljal. 
Obsojenci povedo, da so si oziroma si bodo službo našli sami. Podobno je tudi s stanovanjem. Eden 
od njih si ga je našel sam preko hčerke, drugi pravi, da si ga bo iskal mesec pred odpustom, tretji pa 
je stanovanje dobil s pomočjo Društva Kralji ulice. 
 
Tako strokovni delavci kot obsojenci pa poudarijo, da je vse odvisno od posameznikov, kaj hočejo 
od prestajanja kazni pobrati (»… Vse je pa valda odvisn od tebe. Al boš odnesu une pozitivne stvari al boš 

odnesu une negativne stvari pa, ko boš pršu vn, boš gledu najkrajši rok, kako boš pršu nazaj notr… Al se boš 

pa pol udzuni probu postavt nekak na noge pa začet žvet svoj lajf pa … Probat it naprej.«). Če se bodo 
obsojenci spremenili, ni toliko odvisno od institucije ali od sankcije, kot je odvisno od njih samih 

(»Človeka ti spremenit ne moreš, če se on sam noče. Lahko pa pokažeš način, če ga ne bo sprejel, težko …«). 
S tem se strinja tudi obsojenec (»… Zato, kr sm v bistvu sam hotu to, zato, kr sm v bistvu nekje, nekje v 

svoji podzavesti sm meu uno … Spremenit samga sebe …«). 

 
Pričakovanja obsojencev do institucij 
 
Eden izmed strokovnih delavcev pravi, da dostikrat prihaja do tega, da se ljudje obesijo na njih 
(»Ker dans vidm v življenju, da dostkrat se tko no, ljudje kr obesjo na nas, ane, dej mi pomagi ne, js nimam 

nikjer za spat, ne … In te prav stiska, ane, sej res, šit ne, tip more uzuni spat …«). 
 
Strokovni delavci so v večini enotni, da obsojenci od njih pričakujejo pomoč (»Od kogarkoli, ne zdej 

sam mene, se pričakuje, da bodo mu pomagal. Ne da so to možnosti, ki jih on lahko izrabi.«). Ena 
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strokovna delavka pravi celo, da obsojenci od nje pričakujejo, da bo vse naredila namesto njih (»… 

Oni pričakujejo, da bom js vse nardila. Dejte vi napisat napisat ta obrazec, dejte vi napisat, pa dejte vi 

poklicat in vedno, vedno mogoče delujem tko stroga, ampak vedno rečem, dejte vi. Pridte čez dva, tri dni z 

obrazcem, kar ne boste znal izpolnt, vam bom pomagala, tle maste navodila, tko, tko, tko je treba, dejte sami, 

zunaj ne boste me mel.«). 
Drug strokovni delavec pa meni, da so si obsojenci različni in da vsi obsojenci ne pričakujejo tega, 
da bodo za njih vse naredili drugi (»Eni so tisti, ane, k misljo, da bojo vse dobil ne, drugi so pa tisti, k 

poskušajo le nekak ohrant realn stik, ane in vejo, da bojo mogl sami kej narest, zato, da bojo kej dobil …«). 
 
Pričakovanja obsojencev pa po pričevanjih strokovnih delavcev niso visoka samo do njih, ampak 
tudi do institucij in države (»Center za socialno delo mi mora zagotovit službo, mi mora dat stanovanje … 

Ja to ni res ne … Že to, da jih soočamo s to dejansko, kaj lahko pričakujejo, kaj ne … Pričakovanja tukaj so 

zlo nerealna, kaj vse je potrebno, da država zagotovi po prestani kazni za nekatere.«). Ne le, da so 
pričakovanja nerealna, obsojenci so v svojih željah tudi malce razvajeni (»Kr dans se dogaja tut to, da 

si razvajen, ane, v tem, kakšno službo bi mel …«). Strokovna delavka zato izpostavi, da je pomembno 
razčistiti, kakšna so pričakovanja in želje. 
 
Obratno pa pravijo obsojenci, saj od zaposlenih niso pričakovali oziroma ne pričakujejo ničesar (»… 

Ne prčakujem nič, probavam, vsak dan jih težim in kar bo, bo …«). Eden pravi, da je od njih brezveze 
karkoli pričakovati, saj moraš tako vse narediti sam (»… Prčakvat v bistvu, tist, kar rabiš od strokovnih 

delavcev in samih zaposlenih v zaporih in … Po teh centrih in to … Je brezveze, ker … Ti ne bojo nardil nč, 

če ne boš dobesedno vse naredu sam. In jim dobesedno vse prnesu tja in bojo oni pol na konc sam rekl, vav, 

lej, sej to je pa res to, hvala … In se ti bojo še podpisal odspodi pa udarl štempl in boš mel vse … Se torej 

pravi, kaj so nardil zate? Nč … Zato, kr si naredu vse sam.«). 

11.7 Pripravljenost obsojencev na odpust 
 
Eden izmed strokovnih delavcev pravi, da naj bi bile priprave na odpust naloga zavodov, ampak, da 
se mu kdaj zdi, da je tako samo v teoriji. Še ena strokovna delavka pove, da institucije, ki bi morale 

to izvajati, tega ne delajo tako, kot bi morale (»… Te institucije ne delajo tako, kot bi mogle …«), zato se 
iščejo posamezniki, ki to dejansko počnejo (»… Najbolj žalostno je, da dobesedno se iščemo taki ne, 

dobesedno se iščemo ne, mislim to je najbolj grozno ne …«). Tudi drug strokovni delavec pove, da se na 
centru, kjer je bil zaposlen, res angažirajo samo tri zaposlene socialne delavke, drugi pa se slabo 
vključujejo. 
Obsojenci povedo, da jih v zavodu na odpust niso pripravljali (»Do zdej še ne, do zdej še ne pa grem 

ven čez 9 dni.«).  
Dva obsojenca sta se na odpust veliko pripravljala sama (»… Sm začel študirat, ne, mal, k sm vidu, da 

stanovanja nč ne bo ne … Pol leta že prej …«). Eden izmed njiju pove, da je bil na odpust pripravljen, 
ker se je pripravljal sam. Pripravljal se je tako, da je skušal pozabiti na to, do česar je prihajalo in da 
se je držal bolj zase (»… Nimaš kej druga, ko pozabit na to ne … Js sm že zdle dva mesca skos, čist skos 

postelja, čitanke, v tv sobo grem, ko ni skor nobenga noter ne, dnevnik smo zadnč trije notr gledal, ob petkih 
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je podalšan program, sm zmerom do 2, sam do 2 zjutri ne … In pol študiraš ne, ka boš …«). Enemu 
obsojencu pa se je pripravljanje na odpust zdelo nesmiselno in se ni pripravljal.  
 
Eden izmed obsojencev pove, da bi lahko zavod pri vključitvi v družbo mnogo več pomagal, sploh 
tistim, ki nimajo nič (»In tuki manka to, manka tele … Da zrihtajo ljudem, keri nimajo.«). Eden namreč 
izpostavi, da je težko iti nazaj, če nimaš zunaj nikogar (»Prideš zle ven ne, recimo, js bom pršu pa me 

bota hčerka pa sin čakala ne, me bota pelala v stanovanje pa to, ampak … Da pa to ne bi mel, pa ne vem, ka 

bi blo ne … Kam bi se obrnu ne, ne bi vedu, na kero stran bi šou ne …«). 
 
Strokovna delavka iz zavoda pove, da ne gre na odpust nihče, ki nima zunaj urejenih stvari kot je na 
primer nastanitev. Pove pa tudi, da imajo pred odpustom nalogo oceniti ljudi, ali pri njih obstaja 
nevarnost ponovitve kaznivega dejanja (»Mi nobenga ne bomo spustili na prostost, če ocenjujemo, da je 

nevaren pred iztekom kazni …«). 
Eden od obsojencev je imel že ob nastopu kazni vse urejeno, zato tudi ob odpustu ni bilo težav. 
Drugi obsojenec si je vse uredil sam s pomočjo hčerke in sina. Tretji obsojenec pa ob odpustu ni 
imel urejeno nič, vse si je urejal šele nekaj časa po tem, ko je bil zunaj. Na odpust ni bil dobro 
pripravljen. 
 
Strokovni delavec pove, da imajo nekateri obsojenci pred odpustom občutek, da se bodo zunaj že 
znašli, ampak se jim potem kmalu zatakne (»… So nekateri, ki majo tisto, bom reku, idejo, js bom že, se 

bom že znajdu, pa pol, k pride vn, pa zmrzne, k ni tko, koker si je on predstavlu.«).  
In prav vsi obsojenci menijo, da se bodo zunaj že nekako znašli (»Ker ljudje eni niso taki kot sm js, da, 

ko pride vn pa se bo znajdu …«). Samo eden od njih pa se zaveda, da bo zunaj težko (»Zdle bo pa spet 

ne, težko ne, ko bom pršu ven.«). 
 

Urejena nastanitev 
 
Dva izmed strokovnih delavcev povesta, da mnogi obsojenci, približno polovica, ob odpustu nimajo 
urejene nastanitve (»… Ljudje so prhajal vn iz zapora in je reku, js nimam nikamor za it, preprosto js 

nimam nikamor za it …«). Strokovna delavka iz zavoda pa pove, da se to, da ne bi našli nastanitve, pri 
njej še ni zgodilo in da v tem primeru obsojenec tudi ni odpuščen (»Ne, pr men, odkar sm socialna 

delavka, ni blo tega primera. Načeloma smo vedno najdli nekje nekaj, da je šou. Če ne druzga, gre v 

zavetišče za brezdomce, samski dom … Neki se poskuša najt …«). Ji je pa obsojenec, ki je kazen prestajal 
še v drugem zavodu, povedal, da do tega prihaja (»In je reku, da prejšnje prestajanje kazni, ko je bil v 

drugem zaporu, glede sociale ni blo nč narjeno … Enostavno je bil postavlen na cesto in znajdi se …«). 
Podobno zgodbo pove tudi eden izmed obsojencev, saj njegovemu prijatelju niso uredili nastanitve 
(»Zej moj prijatu eden, še dva dni je tle, brez stanovanja je, brez vse … Pa niso mu nič zrihtal.«). Pravi, da 
tega, da bi ti uredili nastanitev, skoraj ni (»… Socialna delavka je za to v službi, da proba ti zrihtat 

stanovanje in tako dalje, da maš kje živet uzun … Ampak tega je bol slabo, ni tega.«). Tudi ostala dva 
obsojenca se strinjata, da velika večina ljudi ob odpustu nima urejene nastanitve (»… So šli ven 
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fantje, so enostavno na cesti ne, država sploh ne poskrbi za stanovanje … Mogoče za ono, kak se reče, 

bivalne enote ne, so jim dal …«), eden od njiju je to izkusil tudi na lastni koži.  
 
Lažje je pri tistih obsojencih, pravijo strokovni delavci, ki imajo urejeno nastanitev že ob nastopu 
kazni, pri takšnih ob odpustu po navadi ni težav, razen, če se vmes kaj zalomi. Pri enemu od 
obsojencev je prišlo do ločitve in izgube stanovanja, kasneje pa si je s pomočjo hčerke in sina 
stanovanje vseeno uredil. 
Strokovna delavka poudari, da je nastanitev lažje iskati sam, brez pomoči centra ali zavoda (»… Js 

tut obsojencem povem, če se vključi center za socialno delo al pa zavod pri iskanju stanovanja, bojo prvo 

vprašali, kaj ste naredu, zakaj ste tukaj. Vejo, da ste obsojenc. Če pa sam iščete stanovanje, znotraj 

ugodnosti, nihče vas ne vpraša, a ste obsojenec, tko, da kr neki ljudi si je našlo stanovanje že v času 

prestajanja kazni, da lahko koristijo ugodnosti nekje …«). Dva izmed obsojencev pa nista tega mnenja, 
saj pravita, da je stanovanje težko najti. 
 
Tisti obsojenci, ki nimajo kam iti, pravi strokovna delavka, se vrnejo nazaj v zavod. Tudi izkušnja 
enega izmed obsojencev je takšna (»… Sm mel frenda … On je v bistvu, k je pršu vn, je reku … 

Stanovanja nimam … Kam nimam jet … Prav, js bom naredu sranje in bom šu nazaj.«). 
 

Urejena zaposlitev 
 
Glede tega, ali imajo obsojenci ob odpustu urejeno zaposlitev, so si strokovni delavci in obsojenci 
enotni, da nimajo. Strokovni delavec pove, da približno polovica obsojencev ob odpustu nima 
urejene zaposlitve, druga strokovna delavka pa pravi, da je takšnih večina obsojencev. Strokovna 
delavka iz zavoda pove, da imajo zaposlitev urejeno le redki (»Js za sebe lahko govorim, v lanskem 

letu, kar jih je blo odpuščenih, jih je melo 5 urejeno zaposlitev. Prejšnje leto pa nobeden …«). 

 
Obsojenčevi strahovi pred odpustom 
 
Strokovni delavec pove, da pri obsojencih obstaja strah pred odpustom, ki pa ga strokovnim 
delavcem v zavodu neradi zaupajo (»… V resnici je pa uzadi ta strah, kaj, če se mi zalomi, ane, kaj, če me 

bo, ne vem, ta oseba, ki mi sveto oblubla, da bo to pa to nardila, zaj…, tko okol prnese.«). 
 
Eden od obsojencev pove, da je strah res prisoten (»… Zej recimo po štirih letih, k bom šou ven, se mal 

bojim … Tak čuden občutek pride v teb. Ko grem recimo v Novo mesto in ko te vsak pogleda, prav en tak 

občutek, zamislš se, da ljudje čim vidjo paznika pa tebe, da te majo za eno žival, da te spoštuje ne noben 

…«). Drugih dveh obsojencev pa pred odpustom ni bilo ničesar strah. Eden izmed njiju se je zavedal 
posledic in se je pripravil na to, kar bo (»Niti me ni blo strah, zato kr … Sm se nekak, nekak sm se zavedu 

posledic … Kaj bo v bistvu … Nekak, a veš, v bistvu že uno gledanje samih filmov in v bistvu branje knjig in 

podoživljanje določenga  folka, k je že pisu o teh stvareh al pa, k je to doživlu … Ti da nekak uno naznanje, 

da pač si spet eden od tistih, k boš mogu trpet svoje posledice nerazmišljanja al pa mogoče prehitrga 

razmišljanja, k si v bistvu se po svoji lastni neumnosti odloču nardit bedarijo ne … In se v bistvu nekak 

zavedaš, da boš pač s temi posledicami mogu žvet cel lajf in se nekak sprjazneš s tem ne … Ti je v bistvu mau 
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lažij pridet vn pa mau lažij začet vse skupi kuker, če uno ... Mah, sej, kaj je, js sm bil pa v zaporu, vaaa zdej 

sm pa frajer …«). Je pa bilo istega obsojenca strah med izhodom v Ljubljano, saj ni bil navajen 
drugačnega življenja (»Sm pršu do Prešerca, sm se pr lekarni postavu in sm klicu sestro, ej sekica me 

prideš lepo prosim iskat, da me peleš domov, zato, k se bojim. Res, mene je blo dobesedno strah it po centru, 

takrat so še avtobusi vozil čez Tromostovje, mene je blo dobesedno strah, zato, kr nism bil več navajen, niti 

na promet …«). 
 

Učinkovitost postpenalne obravnave 
 
Glede učinkovitosti postpenalne obravnave pri nas so vsi strokovni delavci bolj črnogledi. Eden od 
njih v smehu pove, da verjetno delno je učinkovita (»… Verjetno delno je učinkovita. Kr to je tak termin 

učinkovita ne, ja, sej tut, če je sam 2 % učinkovitost, je še zmer učinkovita. Ampak sem pa prepričan, da bi 

lahko bla veliko veliko bol učinkovita.«). Drugi pa pravi, da je odvisno od tega, koga vprašaš – 
strokovni delavci pravijo, da je učinkovita, obsojenci pa, da ni (»Zdej, če bom gledu s strani al pa dal 

oceno s strani strokovnih delavcev, bom reku, da je učinkovita, če bi pa vprašala obsojenca, bi pa povedu, 

da je neučinkovita. Pa mislm, da bol ta ta druga drži ne.«). Sam se strinja, da postpenalna obravnava ni 
učinkovita, in sicer zato, ker se premalo gleda človek in preveč kaznivo dejanje, ki ga je storil. Še 
ena strokovna delavka prav tako pravi, da ni učinkovita in da bi za učinkovito postpenalno 
obravnavo pri nas potrebovali prestrukturiranje družbe (»Za temeljno idejo učinkovite postpenale ne, se 

more družba absolutno prestrukturirat, zavzet vidik zavedanja sebe samega in samo odgovornega.«). Še ena 
strokovna delavka pa pravi, da postpenalna obravnava skuša biti učinkovita (»Se vidi, da je to težava 

in se dela na temu ne. Je pa odvisno, na koga naletiš na centru, žal je osebna nota zlo odvisna.«).  
Tudi obsojenci se strinjajo, da delo ni tako uspešno, ni namreč tega, da bi ti pomagali urediti 
nastanitev in zaposlitev, kar obsojenci najbolj potrebujejo. Eden izmed njih je zelo kritičen in pove, 
da so mu v zavodu bolj škodili kot pomagali. Drugi pa pove, da te v zavodu popolnoma nič ne 
poboljšajo.  
 
Eden izmed strokovnih delavcev meni, da bi lahko bil odnos do postpenalne obravnave veliko bolj 
zavzet, kot je (»Odnos do postpenale bi lahko bil veliko bolj goreč, veliko bolj zavzet.«).  

 
Vseeno pa strokovni delavci izpostavljajo, da se stanje izboljšuje (»… V vseh teh letih vidim, da se je 

že marsikaj spremenilo in tut marsikaj nardilo.«). Tudi na Inštitutu Prelomi so glede postpenalne 
obravnave kar uspešni. Prav tako se v zavodu Dob trudijo maksimalno, strokovna delavka pa pravi, 
da je zadnje obdobje delo na tem področju zadovoljivo, niso pa še popolnoma zadovoljni (»Zadnje 

obdobje je! Tut centri so se poboljšali, nekateri centri so odklanjali hodit v zapore, pa smo mal prtisnli, pa 

so se mal ljudje zamenjali, tko, da se spreminja praksa, nismo pa še popolnoma zadovoljni …«). 
 
Ena strokovna delavka pa izpostavi še, da so naši zavodi vzor Evropi, saj drugje ne izvajajo 
tretmana, obravnave obsojencev in resocializacije kot pri nas (»Vsi hodijo k nam gledat, kako pa mi 

delamo. Naši zapori so za vzor recimo drugim zaporom …«).  
 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

130 

 

Težave pri izvajanju postpenalne obravnave 
 
Postpenalna obravnava pri nas se, pravijo strokovni delavci, ne izvaja tako, kot bi se morala (»Ne, se 

ne izvaja …«). Težave za to pa strokovni delavci vidijo v različnih stvareh. Eden od njih vidi težavo 
v sistemski zakonodaji (»… K vse je neki pisan sistemsko, ni pa nč konkretiziran, kaj nej bi kdo konkretno 

naredu.«). 
Eden izmed strokovnih delavcev za težavo pri izvajanju postpenalne obravnave vidi to, da si nismo 
priznali manjše vloge centra (»Mi še kr vrjamemo, da bojo centri, tut njim se nalaga določena 

odgovornost in obveznosti, ampak kr ne sfolgajo … Dejansko nima več tiste vloge, kot jo je mel včasih …«). 
Pravi, da centri ne zmorejo vsega pokrivati in zaradi tega tudi postpenalna obravnava ni tako 
učinkovita. 
Druga strokovna delavka vidi težavo v Zakonu o splošnem upravnem postopku in Zakonu o varstvu 
osebnih podatkov, ki jih vežeta (»… Birokratsko smo zavezani, ne moreš več delat tako, da bi res rešitev 

iskal, ampak prvo moreš vso papirnato vojno, rečem js temu, obdelat, zapise …«). Kot drugo težavo pa 
navaja preobremenjenost strokovnih delavcev v zavodu, saj jih je premalo (»Premalo nas je, to je pa 

osnova …«). Ni toliko časa za razbremenilne pogovore z obsojenci, kot si želi sama in tudi 
obsojenci, ampak je čas samo za nujne stvari. Drugi strokovni delavec pa problema 
preobremenjenosti ne vidi, saj pomagajo tudi prostovoljci. 
Ena od strokovnih delavk pa težavo vidi v tem, da ni prisotnega človeškega faktorja (»Definitivno pa 

je, da manka strokovnjakov, predvsem manka strokovnjakov z dušo, ne, ki zna razlikovat, torej bit subjektivn 

ne in hkrati delat stvar objektivno, tega pa ni …«). Poleg tega pa je v postpenalni obravnavi, pravi ista 
strokovnjakinja, velikokrat prikrito prisotno napačno stališče (»Do sleherne osebe, ne glede, kaj je ta 

oseba storila nekomu, ne pozabmo, da naključij ni, ne zavzemati stališče in se istovetit v situacijo, katere 

člen nikoli nismo bli ...«) in zato je učinkovitost takšna, kot je. 
 
Strokovni delavci ugotavljajo, da se s tematiko postpenalne obravnave pri nas slabo ukvarjamo. 
Eden izmed strokovnih delavcev meni, da zato, ker je mnoštvo drugih stvari in ni takšnega interesa 
za to področje, poleg tega pa tudi družbena klima temu ni naklonjena. S tem se strinjajo tudi drugi 

strokovni delavci, eden celo pravi, da je to področje »marginala«. Druga strokovna delavka pa 
meni, da se slabo ukvarjamo zato, ker nihče noče delati realizacij raziskav, raziskave so že, ampak 

to je premalo. Problem pri nas je, da se nič ne naredi v praksi (»… Teoretično so stvari fantastično 

zastavljene, teoretično! Pa, ko je pa treba v prakso spravit pa tega ni in zato pravim, da stvar odpoveduje, 

zopet zaradi človeškega faktorja.«).  

11.8 Vključitev obsojencev v družbo po prestani kazni 
 

Odpust obsojenca 
 
Strokovni delavec pravi, da odpust ni preprost, še posebej ni preprost v tistih primerih, ko odnosi v 
družini niso urejeni. Tudi strokovna delavka iz zavoda se strinja, da je težko, če zunaj nimaš 
nobenega, kar se po dolgo preživetem času v zavodu dostikrat naredi (»… Za tiste, ki nimajo res nič, 

nobenga zunaj, nikogar, je zelo zelo zelo težko. Js sm zdej tega fanta na detoks peljala in se mi je od oddelka 
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do vhoda v zavod jokal, solze so mu kaplale, je reku, hvala, ker greste z mano, ker vi ste me od začetka 

spremlala, lažje mi je, da ne gre paznik z mano in sma se celo pot pogovarjala … Ker vse, kar je meu, je blo 

v dveh nahrbtnikih, druzga nima …«). Veliko lažje je namreč, če imaš zunaj krog ljudi, na katere se 
lahko obrneš, pravijo strokovni delavci. Najlažje pa je tam, kjer lahko gredo odpuščeni obsojenci 
domov.  
Eden izmed obsojencev pove, da moraš imeti ob odpustu neki začetni kapital, s katerim si urediš 
osnovne stvari, da lahko preživiš prvi mesec. Pravi, da potem gre tudi naprej. Tudi drugi obsojenec 
pravi, da je tisto, kar zaslužijo v zavodu premalo, saj je od veselja ob odpustu vse zapravil. 
 
Dan odpusta imata obsojenca v lepem spominu, enemu od njiju pa se je ta dan vlekel bolj kot 
celotna kazen (»… Lep spomin zadn dan, k greš vn, sam vleče se ti pa, ti povem  ... Cela robija27 ne traja 

tok cajta, koker tistih zadnih par ur pred izhodom, k veš, da še to in free …«). Povesta, da sta zunaj najprej 
spila pivo. Tretji obsojenec, ki je tik pred odpustom, se le-tega močno veseli, prva stvar, ki jo bo 
naredil pa je, da se bo šel s hčerko in sinom dobro najest. Uredil pa si bo tudi službo pri nekdanjem 
delodajalcu. 
 
Enega izmed obsojencev je bilo prvi dan odpusta zelo strah, saj je imel občutek, da ga vsi gledajo 
(»… Me je blo prvi dan zelo strah … Neki čuden občutek je bil, kot da te vsak neki gleda.«). Drugega pa je 
bilo strah, ko je šel prvič po dveh letih na izhod, saj ni bil več vajen zunanjega življenja in prometa. 
Pove pa, da je takrat kar lebdel (»… Po tistih dveh letih, ko sm pršu prvič vn, k sm stopu čez kapijo28, k sm 

šou v bistvu sam, brez, da vem, da paznik hod za mano, sm po moje sam lebdel, ne hodu.«). 
 

Urejanje nastanitve po prestani kazni 
 
Strokovni delavec in obsojenec povesta, da veliko odpuščenih obsojencev nima urejene nastanitve 
in so v resnični stiski, saj nimajo kam iti (»… Ljudje pridejo vn iz zapora pa grejo spat pod isto smreko, 

kot so spal prej …«). 
 

Strokovna delavka pove, da je problem v tem, ker so obsojenci zunaj stigmatizirani in jih je zato 
težko namestiti. Boljše je, da si namestitev iščejo sami, saj jim nikjer ne piše, da so prestajali kazen 

zapora. 
Tudi dva obsojenca se strinjata, da je težko najti stanovanje. Enemu izmed njiju je pomagalo 
Društvo Kralji ulice in mu uredilo nastanitev. Ima pa problem, ker ne ve, kako bo plačal najemnino. 
Eden izmed obsojencev si je stanovanje uredil v novem kraju, saj se želi umakniti in prekiniti stare 
stike. Želi začeti na novo. 
 
 
 
 
                                                           
27 Zaporna kazen. 
28 Zaporniška vrata. 
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Urejanje zaposlitve po prestani kazni 
 
Večina nekdanjih obsojencev, pravi obsojenec, redne službe ne dobi, zato nekateri delajo na črno. 
Obsojenec pravi, da je od prestajanja kazni odnesel veliko pozitivnih stvari, a mu to ni prav nič 
pomagalo, ker ni dobil službe (»… K sm pršu pa vn, pa ne glede na vsa ta znanja, k sm jih prnesu vn … V 

bistvu mi ni nč pomagal, zato, k službe nism dubu … Vsak, k mu povem, kako mi je ime … Je še v redu … K 

mu povem kulk sm star, je tut še ajd, v redu, sej 39 ipak si še pr močeh ne ... Ampak, k mu povem, da sm bil 

pa v zaporu … Žal mi je, oprosti mam pa že vse zaseden, ne morš delat pr men …«). 
 
Strokovni delavci pa pravijo, da so izjeme med delodajalci, ki dajo zaposlitev tudi nekdanjim 
obsojencem (»Js sm tut že doživu to, da je nekdo reku, ej, če boš pa kdaj meu kakšnga tacga pa se obrn.«). 
Dostikrat se zgodi, pravijo strokovni delavci, da dajo nekdanjim obsojencem službo njihovi 
nekdanji delodajalci, saj vedo, da so pridni delavci in jih hočejo nazaj. 
Eden izmed obsojencev pove, da se je po prestani kazni zaposlil v lunaparku, zaposlitev pa mu je 
ponudil delodajalec sam, ker je videl, da je priden in spreten za delo. Ker je moral po dveh letih 
ponovno nastopiti kazen, je službo izgubil, a pravi, da ga le-ta še čaka, saj je bil delodajalec 
zadovoljen z njim. Tudi drugega obsojenca zaposlitev še vedno čaka pri nekdanjem delodajalcu. 
 
Podatka, da so ljudje prestajali zaporno kazen, ne sme naprej posredovati nihče, pravi strokovna 
delavka. Prihaja pa do tega, da delodajalci zahtevajo potrdilo o nekaznovanju. Pri nekdanjih 
obsojencih zato obstaja dilema, pravijo, ali naj delodajalcem povedo, da so prestajali zaporno kazen 
ali ne. Dogaja se namreč, pravijo obsojenci, da zaradi tega, ker so bili v zavodu, ne dobijo službe. 
Tisti, ki tega ne povedo, pa so odpuščeni kasneje, ko se to izve (»Junija 2004 sm pršu iz zapora pa sm 

delu pr marskermu privatniku … Al me je nategnu al dnarja nism dubu … Če sm hotu dobit redno zaposlitev, 

čim so zvedl, da sm bil v zaporu, pozabi … Delu sm pr človeku, k sm mel 1200 € plače na mesec, dok ni 

zvedu, da sm bil v zaporu … In nasledn dan sm pršu na šiht, je reku oprosti, dej pejt za en teden na dopust. 

Sm šou za en teden na dopust, nism šou več nazaj na šiht …«). 
 
Redki nekdanji obsojenci, pravi strokovna delavka, pa iz sebe veliko naredijo in so uspešni (»… 

Mamo tut obsojenca, k je bil pr nas leta dolga nazaj, ki je zdej pravnik in je diplomiru.«). Pravi še, da so 
nekateri že pred nastopom kazni imeli samostojna podjetja, ki so jih dali v mirovanje ali v vodenje 
nekomu drugemu, ko pa so prestali kazen, so s podjetjem nadaljevali. Nekateri pa so s samostojnim 
podjetjem začeli po prestani kazni, pravi obsojenec (»… Ena dva clo poznam, k smo še zdej v stiku, k sta 

v bistvu pol tut svoj privat odprla kafiče in … V bistvu uspešno res.«). 
 
Tako strokovna delavka kot obsojenci se strinjajo, da je dela dovolj, če le hočeš delati (»Sej za službo 

nikoli ni problem, sam, če človek hoče delat. Nikoli ni problem! Službe je zmerej, dela je kolker hočeš, samo 

problem je pr ludeh, k eni bi radi imeli denar, ampak se jim ne dela … Js vem za sebe, ko bom pršu vn, isti 

dan lahko mam službo, isti dan.«). 
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Razlogi za ne/uspešno vključitev obsojencev v družbo 
 
Vključitev nekdanjih obsojencev v družbo je zelo različna, pravijo strokovni delavci, saj so dobre in 
slabe izkušnje. Ali bo vključitev dobra ali slaba, je v veliki meri odvisno od okolja, pravi strokovni 
delavec. Drug strokovni delavec pa pravi, da je veliko na obsojencih samih, saj je pomembna 
njihova lastna motivacija. Nekateri namreč z etiketo »robijaš« operirajo ves čas, drugi pa se 
poskušajo spremeniti. 
K dobri vključitvi enega od obsojencev je pripomoglo ravno to, da se je odločil, da bi zaživel 
boljše. Želel si je najti nove prijatelje in začeti novo življenje.  
 
Tako strokovni delavci kot obsojenci se strinjajo, da nekdanji obsojenci nosijo stigmo, ki jih ovira 
pri nadaljnjem življenju in vpliva na to, da se nekdanji obsojenci ne morejo uspešno vključiti v 
družbo. 
Obsojenec pove, da pri nas nekdanji obsojenci težko zares uspejo (»… Žal to pr nas vrjam, da ni šans, 

da uspeš … Lahko ja, ampak morš met pa fejst dobr krog znanstva pa fejst dobr krog okol sebe …«). Eden 
izmed obsojencev se je sicer dobro vključil v družbo, ker pa je dobil napačno dekle in družbo, pravi, 
je izgubil kontrolo nad seboj ter prekoračil postavljena pravila, zato se je kmalu spet znašel za 
rešetkami. 
 
Strokovni delavci pravijo, da je pri ponovni vključitvi v družbo pomemben varovalen dejavnik 
socialna mreža in s tem povezana podpora svojcev (»… Če ma porušeno socialno mrežo, to je že 

negativen moment in lahko zlo slabo vpliva …«). Pomembno je tudi, pravijo, ali ima človek urejeno 
nastanitev, zaposlitev, izobrazbo, torej, če ima izpolnjene optimalne pogoje za življenje (»Če so, bom 

reku, optimalni pogoji izpolnjeni, da človek dobi neko streho nad glavo, da je v okolju sprejet, dobi službo … 

Si lahk začne ustvarjat neke lastne korenine, to je čist fajn. Dostkrat vsaj kakšen od teh elementov škripa 

…«). Poleg tega pa, pravi strokovni delavec, je pomembna tudi neka empatija okolja, v katero se 
obsojenec vrača. Uspešno pa se vključijo tudi tisti, ki zamenjajo okolje, poklic in začnejo na novo. 
Ena izmed strokovnih delavk je zagovornica tega in obsojencem pomaga pri tem, da si ustavijo 

novo socialno okolje (»Če le ma možnost in velika večina si tega tut želi, ustvarit novo socialno mrežo, kar 

je edino pravilno … Nočejo svojih vzorcev ...«). 

Eden izmed obsojencev je ob odpustu začel na novo in zamenjal okolje. V družbo se je dobro 
vključil, saj nihče ni vedel, da je prestajal kazen. Tudi drug obsojenec se je v družbo odlično 
vključil, saj je imel zunaj široko podporno socialno mrežo, pomagala pa mu je tudi njegova 
pozitivna energija (»… Te pozitivne svoje energije, k me majo v bistvu dobesedno res vsi radi …«). 

 
Težave nekdanjih obsojencev na prostosti 
 
Strokovni delavci se strinjajo, da je ena največjih težav stigma, ki jo nosijo nekdanji obsojenci (»… 

Js vrjamem, da je težko živet s tem, če vsak dan, ko greš po ulci, doživlaš ene poglede prezira. To je pa ta, k 

je bil v zaporu … Če to čutiš pa sej enkrat maš dost in greš ne …«). 
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Strokovni delavec vidi težavo tudi v tem, da so obsojenci prepričani, da se bodo na prostosti že 
znašli, ko pa pridejo ven, vidijo, da ni tako, kot so si prestavljali in zmrznejo.  
 
Obsojenec pove, da je v težave na prostosti zašel zaradi napačne družbe (»… Prijatlje sm si najdu … 

Sam sm najdu pač ene, ki niso bli ne vem kok v redu in z njimi sm pol dosti zaglavu … Al smo šli to ali ono 

… Skos je bilo neki za … Zmeri je bla policija vmes.«). Drugi obsojenec pa je imel na prostosti finančne 
in ljubezenske težave, za katere pravi, da so prisotne še zdaj.  
 

Navaditi se na zunanje življenje 
 
Strokovni delavci menijo, da nekdanji obsojenci v družbi težko zafunkcionirajo, saj je po več letih 
težko iti nazaj, sploh danes, ko se stvari zelo hitro spreminjajo.  
Eden izmed obsojencev se je na zunanje življenje počasi navajal (»Hodu sm bol malo vn za začetek. 

Pol, k se mi je počas odpiral, potem je blo pa v redu.«). Eden izmed obsojencev pa se je težko navadil 
na zunanje življenje med izhodom, saj ni bil vajen ničesar več (»V bistvu, ko bi pršu iz kletke v 

džunglo.«). Po odpustu pa pravi, se mu ni bilo težko navaditi, saj je imel krog prijateljev, ki so mu 
stali ob strani. Vseeno pa pove, da se je bilo težko navaditi na čisto drug ritem življenja (»Ja, ma to 

se je … To ipak ti ostane uno, nekak ti ostane v podzavesti … K rabš pol spet eno inkubacijsko dobo, da se 

pač navadš na tist sistem lajfa, k je čist drgačn, k ni neki pod prisilo …«). Drugi obsojenec, ki je tik pred 
odpustom, meni, da bo zunaj težko, ampak da bo s pomočjo hčere in sina zmogel. Pravi, da se mu 
na drug ritem ne bo težko navaditi (»Ja na bolš se je dobr navadit ne, na slabij je težk it, na bolš pa … 

Zunih je bolš sigurno …«). 
 
Nekdanji obsojenci vseh svojih odgovornosti niso navajeni prevzemati naenkrat, zato strokovni 
delavec meni, da jih je treba na to navajati postopoma (»Zato se men tle ni zdel nč spornega, če je 

center plačval stanarino, za ostalo so mogl skrbet pa sami ... Pol, ko se zaposli pa itak socialna pomoč 

odpade in more prevzet pol še to odgovornost, da si stanarino plačuje.«). 
 

Odnos družbe do nekdanjega obsojenca 
 
Tako strokovni delavci kot obsojenci se strinjajo, da je naša družba nestrpna do obsojencev, prav 
tako pa tudi do nekdanjih obsojencev (»… Smo nestrpna družba, nestrpna do nekoga, ki je drugačen, 

preprosto drugačen, takoj mu damo nalepko in ga damo stran, posebej pa so to skupine tut zaprtih oseb.«). 
Eden izmed strokovnih delavcev pove, da bi družba te ljudi najraje križala (»… Če nekega človeka 

prpelemo ven iz zapora, ane, pa ga postavmo v katerokol okrožje al pa okolje, kaj ljudje začnejo, ane, ja sam 

tega ne, ane, vse druge lahko, ampak tega pa ne, ane, ampak potem, k druge prpeleš, rečejo, tut drugih ne 

ane … Em, bi jih najrajš križal.«). Strokovna delavka pa pravi, da želi biti družba varna, zato so 
obsojenci družbi moteči (»Družbi so obsojenci moteči, zato so bli obsojeni, odstranjeni in družba želi, da 

so tukaj ne. In da se čim manj z njimi ukvarjajo. Da so varni.«). 
Obsojenci se zaradi tega nesprejemanja počutijo kot manjvredne osebe (»… K si enkrat v zaporu … 

Ne, da si samo smet … Ampak si za njih več ko smet, odpadek, k je v bistvu nerazgradljiv, k v bistvu bi najraj 
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vidl, da te sploh nikjer več ni …«). Do česar je prihajalo v zavodu, pravi obsojenec, se pogosto 
nadaljuje na prostosti (»… Dok si v zaporu, si številka. Ko prideš iz zapora, si še vedno samo številka …«). 
 
Ne samo družba, tudi družina in prijatelji s temi ljudmi dostikrat popolnoma prekinejo stike, pravijo 
strokovni delavci (»… Se dostkrat zgodi, ko nekdo pade v zapor, da z njim tut domači čist odklopjo …«). 
To pove tudi obsojenec (»… Velka večina, ko je v zaporu, se jih vsi odpovejo.«). 
Eden izmed obsojencev svojih prijateljev ni več poklical, saj so ga pustili na cedilu, ko je 
potreboval njihovo pomoč. Drugega obsojenca je velika večina sprejela dobro, saj je imel neki krog 
ljudi, ki so mu stali ob strani in ga še vedno podpirajo. Kljub vsemu pa je določen krog prijateljev, 
pravi, zaradi tega, ker je bil v zavodu, izgubil (»… Je pa pač določen krog frendov, k sm jih mel prej, k 

so rekl, kaaa, v zaporu si bil, adijo, sploh te ne poznam, kva pa si …«). 
 
Že sama represija družbe, pravi strokovni delavec, kaže na to, da do te tematike nismo odprti (»Niso 

odprti do tega ne, niso odprti. En od zgovornejših dokazov je to, da bi pr nas podalšval kazni do 

onemoglosti, če bi blo možno. Če bi ljudi sprašval, bi ljudje sedel do konc življenja v zaporu.«). 
 
Družba je velikokrat pametna, pravi strokovni delavec, in pokaže na neko rešitev, ne da pa pogojev 
za to, da se ta rešitev doseže. 
 
Strokovni delavci in obsojenci se strinjajo, da te stigma obsojenca spremlja vse življenje in da je v 
tem velik problem (»… Čim si enkrat v zaporu, si štemplan pač iz uno … Arestant al pa džanki … 

Zapečaten si za cel lajf. Pozabš lahko na vse dobrine«). Strokovna delavka pravi, da je danes prisotna 
novodobna stigma (»... Prej včasih so se ga bali ne, so ga, ne vem, proč ne. Zdaj ga, bom rekla, ne, malo 

preveč častijo ne in se jim zdi to kul, fajn, ampak zakaj pravim, da je to stigma, zaradi tega, ker, ko pa je 

treba vseeno tej osebi pomagat realno ne, se pa enako vedejo vsi, da se umaknejo … Kralj si ne, ko pa 

pravzaprav ta kralj mora jest ne, pa ni nikjer nikogar …«). Ravno to se je zgodilo enemu od obsojencev, 
zato prijateljev ni več poklical (»… Prijatla maš sam, ko maš ti denar, ko si skupej … Ko pa ti zaglaviš v 

zapor pa, da rabš kakšno pomoč, pa je ni. Nobenga ni …«). 
To stigmo občutijo nekdanji obsojenci vsak dan, pravijo obsojenci, saj se v njih naseli neki občutek, 

da jih vsi gledajo in da jih nihče ne spoštuje.  
 
Strokovni delavci menijo, da je za učinkovito postpenalno obravnavo poleg spreminjanja 
posameznikov, treba spremeniti tudi celotno strukturo družbe (»Ker, če družbo spreminjaš … Pride 

neka sistemska sprememba ane. Ker tle je ta razlika, pomagat momentalno osebi al pa sistemsko ane … Ni 

zdej to glih sam mišleno zakon, z nekim zakonom al pa z nekimi podzakonskimi akti al kakorkoli, ampak, bom 

reku, družbeno mišleno, mišljenjsko.«). Eden izmed strokovnih delavcev opaža, da se stvari počasi 
spreminjajo in da se delajo pozitivni koraki v tej smeri.  
 
Ena izmed strokovnih delavk je prepričana, da obsojence proizvaja sama družba (»… Družba 

proizvaja zapornike ne … In js pravim, da torej za vsako kaznivo dejanje smo posredno odgovorni vsi! Brez 

izjeme, ne glede na to, al se je zgodilo to v Ameriki al tam pa kakorkoli, to dinamiko ustvarjamo mi vsi ne! Le 

emocionalno šibki je na koncu realiziral-storil po družbenem predpisu kaznivo dejanje …«) in da obsojenci 
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ter nekdanji obsojenci sploh niso problem, problem je družba, ki je v celoti bolna. Zato meni, da se 
mora družba zavedati svoje soodgovornosti. 
 
Da bi družba postala tej tematiki bolj naklonjena, pravijo strokovni delavci, bi bilo treba razbijati 
stereotipe (»Ta tabu obsojenc bo neki naredu, ja obstaja in bo obstajal …«). O tem bi se moralo več 
pisati in govoriti, nekdanji obsojenci bi morali širši množici predstaviti svojo zgodbo, kako so se po 
odpustu postavili na noge, da bi se ljudje tega začeli zavedati (»… Pred realnostjo si pa resnično … 

Morn povedat, 95 % ljudi zatiska oči ne, generalno …«). Strokovna delavka tako zahteva tudi, da začne 
družba kritično misliti. Poleg tega pa, pravi strokovni delavec, je treba delati skupaj z žrtvijo in 

obsojencem, saj se dogaja, da obsojenci prestanejo kazen, žrtve pa se še vedno počutijo ogrožene. 

11.9 Povratništvo 
 
Tako strokovni delavci kot obsojenci se strinjajo, da je pri nas veliko povratništva. Eden izmed 
obsojencev pove, da večina nekdanjih obsojencev pride nazaj (»… 80 % pa … Odkar sm js tle ne, pa so 

se vrnal po 2x že, po 2, 3 lete. Pol vete kak sistem dela …«). 
 
Vsi strokovni delavci se strinjajo, da učinkovita postpenalna obravnava vpliva na zmanjševanje 
povratništva (»Seveda, da vpliva! Jasno da!«). Se pa strinjajo tudi, da ni vse na učinkoviti postpenalni 
obravnavi, temveč tudi na obsojencih (»Ampak tle je velik del tut na obsojencu, kdo želi.«).  
 
Povratništvo je včasih edina pot, pravi strokovna delavka, ki nekdanjemu obsojencu preostane, ni 
pa najlažja (»Edina! Ni najlažja, edina. Ni najlažja ne, bom tut, bom to rekla ne, da ta struja, ki piše al pa, 

ki bi mogla na tem delat ne, opraviči to na ta način, najlažja … Ne, ni res, edina! Edina!«). S tem se strinja 
tudi eden od obsojencev. 
 
Eden izmed obsojencev je v zavodu drugič, in sicer zaradi enakega kaznivega dejanja kot prvič, 
tatvine. Pravi, da mu prvi zavod ni dal šole, bila pa tudi kratka kazen. Tudi drugi obsojenec je bil v 
zavodu večkrat, in sicer štirikrat, razlog kaznivega dejanja je bil vedno enak, potreboval je denar za 
drogo.  
 

Razlogi za povratništvo 
 
Eden izmed strokovnih delavcev pravi, da je včasih lažje iti po poti, ki jo poznaš kot pa začeti na 
novo (»… Ko nekdo pade nazaj, ane, v zapor, da mu je blo velik lažij se oprijet stare obrti, če dam v 

navednice, kot pa začet neki novga …«). Tudi strokovna delavka pravi, da prihaja do tega, da ljudje 
pridejo nazaj, ker je to najlažje (»… K mam gospoda, ki je dobil 7 let zarad poskusa umora in je 

brezdomec in je reku sodnici, dejte mi dosmrtno prosim … Ker imam na Dobu hotel štiri zvezdice, kr doma 

sm večkrat lačen.«). Nihče si ne želi priti nazaj, pravi strokovni delavec, a se oklepajo starih vzorcev, 
torej tistega, kar poznajo (»… Če js se odločm, da … Da bom hujšal, si neki zmišlujem, pa, če ne vem na 

kakšen način, kaj … Potem bom zlo hitr pristal pr hladilniku, kr poznam samo to, kako se prehranjuje, ne 
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vem pa, kako se hujša, kaj delat.«). Izkušnje se namreč nabirajo na prostosti in ne v zavodu (»… Sej v 

zaporu lahko ti predelaš neke teoretične stvari, ampak, če ne veš, kako to konkretno zgleda zunaj, prideš 

nazaj ane …«). 
Tudi obsojenci se strinjajo, da je povratništvo včasih najlažja pot (»… Pol je pa najlažje, da spet kej 

nardiš pa prideš nazaj.«). Eden izmed obsojencev pa pravi, da povratništvo za tiste ljudi, ki nimajo 
zunaj nič, ni najlažja pot, ampak edina (»Sigurno bojo pršl nazaj notr! Ne, da je najlažij, sigurno bojo 

pršl notr.«).  
 
Povratništvo je prisotno zato, pravijo strokovna delavka in obsojenci, ker odpuščeni obsojenci 
nimajo kam iti in se vrnejo nazaj (»… Zato, ker ljudje nimajo kam it, ljudje nimajo kam it, nimajo službe 

in je težko je tak živlenje, če nimaš nobenga pa da se ne morš obrnt ... Pa, da se ne znajdeš, je težko.«). To je 
za njih edina pot, da preživijo, pravi obsojenec (»… Poznam par primerov, k pa v bistvu res dobesedno, 

ko so pršl vn … Niso v bistvu več najdl druge rešitve, kuker najbližja trgovina al pa najbližje sranje, da … It 

nazaj.«).  
Eden od obsojencev je kazniva dejanja ponovno izvajal zaradi pomanjkanja denarja, dejansko ni 
mogel preživeti. Poleg tega pa je bila prisotna tudi napačna družba.  
 
Včasih pa se zgodi tudi to, pravi obsojenec, da se v letih prestajanja kazni zunaj vse spremeni. Ker 
za človeka zunaj ni več pravega življenja, želi priti nazaj v zavod. To se je zgodilo tudi prijatelju 
obsojenca, ki pove njegovo zgodbo (»… Sm mel frenda, k je 10 let sedu, njemu je blo dost težij. On je v 

bistvu, k je pršu vn, je reku, prav, stari, prav, js odzuni res nimam več lajfa, prav, prvo kot prvo, prav, 

nobenga več ne poznam, od mojih frendov so vsi pomrl … Stanovanja nimam … Kam nimam jet … Prav, js 

bom naredu sranje in bom šu nazaj. Eh, ka je naredu? Tist, kar jim je oblubu. Šu je do župnika, je župnika 

ubil pa je dubu 30 let.«). 
 
Strokovna delavka pa opozori, da je treba pogledati tudi vrsto kaznivih dejanj. Povratništva je 
namreč največ, pravi, pri kaznivih dejanjih povezanih z drogo in nasiljem. Eden izmed obsojencev 
razlog za ponovno izvajanje kaznivih dejanj navede ravno drogo. Poleg tega pa izpostavi sam način 
življenja (»… Tist, k greš po par mescov je ipak nek, nek krog lajfa, k v bistvu se non stop vrti, prideš notr, 

greš vn, prideš notr, greš vn … Nek začaran krog, k se v bistvu vrtiš …«). 
  
Po izkušnjah nekaterih nekdanjih obsojencev se kriminalen način življenja tudi bolj splača, pravi 
strokovni delavec. Takšni ljudje z etiketo »robijaš« operirajo celo življenje in teh je med povratniki 
največ.  
 
Eden izmed razlogov, pravi strokovni delavec, zakaj se nekdanji obsojenci lahko vrnejo v zavod, je 
tudi ta, da ne razčistijo stvari, ki so jih pripeljale do izvajanja kaznivih dejanj (»… Sej ti lahko se čist 

uspešno postavš nazaj iz zapora, ampak, če nisi razrešu svojih stvari, ki so te prpelale … Do kaznivih dejanj, 

se čez čas zgodi to, da se vrneš lahko …«). Strokovna delavka se strinja, da morajo težavo rešiti 
obsojenci sami (»Težava je v temu, da, če sami ne vidijo, da je treba neki naredit na tem, jih ne mormo silit 

…«). 
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Strokovni delavec pravi, da je pri nas tako veliko povratništva zato, ker se ne ve, kakšen smisel daje 
kaznovalna politika in kaj želimo s kaznijo doseči. Poleg tega pa so tukaj tudi drugi procesi (»… Od, 

bom reku, strokovnega dela znotraj zapora, povezovanja z ostalimi inštitucijami, te občutljivosti, ko konča 

zapor, a je s tem človekom zdej vse v redu al ni …«). Druga strokovna delavka pa pravi, da je 
povratništva tako veliko, ker se ne dela s tistimi strukturami, s katerimi bi se moralo (»Zaradi tega, 

ker se s tistimi strukturami, ki so glavni akterji, ne dela! In to so osebnostne motnje ne, osebnostne motnje so 

pravzaprav izredno lepljive, se izredno skrijejo ne in so tihi izzivalci al pa tihi agresorji …«). Kot pravi 
strokovni delavec je povratništvo vedno bilo in vedno bo, saj je določen odstotek ljudi toliko 
osebnostno motenih, da že zato zaidejo na kriminalno pot.  
 

11.10 Doživljanje zaporne kazni 
 
Smiselnost zaporne kazni 
 
Eden izmed strokovnih delavcev se sprašuje o pravičnosti in smiselnosti zaporne kazni, ki jo izreče 
sodnik in meni, da kazen, višja od dve leti in pol, ni učinkovita (»… Kazen sama nič ne pripomore, pa 

če daš ti 30 let al pa 50 let, k učinku na človeka, ane, da kej več, k dve let pa pol kazni, nima nekega haska 

ane. Sam tut to je ena stvar, k se jo pr nas v slovenskem prostoru noben nč ne sprašuje no.«).  
 
Strokovnjaki se strinjajo, da so dolge kazni problematične (»K vidim, da dolga kazen lahko samo 

poslabša stvar, predvsem na vplivanje na človeka, tut, ko ga po tistem obdobju spustiš vn, so lahko zelo 

močne travme, ki ostanejo človeku …«), saj se potem kar ne ve, kdaj bi se nekaj začelo delati (»… Da kr 

ne vemo, kdaj bi se česa lotl ane. Sej je še čas ane, sj ma 30 let ane … Zdej je šele 10 ane …«). Strokovna 
delavka pa kljub temu pravi, da so trenutno izrečene 30 letne zaporne kazni smiselne, saj je brala 
obsodbe teh ljudi.  
 
Eden od strokovnih delavcev pravi, da v zavodu zagotovo kakšnega resocializirajo, ampak ne ve, ali 
se na tem res kaj dela (»Ta, bom reku, beseda resocializacija, preobrazt nekoga ane, pa prenovil pa 

spodbudil drugačnosti … Tko bom reku, čist iskreno, se mi kdaj zdi lepa beseda ane … To nardit, tko 

teoretično, ampak, al to res delamo al ne, pa ne vem.«). Strokovna delavka iz zavoda potrdi, da na tem 
delajo. Drug strokovni delavec pa pravi, da je to, ali se koga resocializira, odvisno od posameznika 
in ne toliko od kazni in institucije. Če se človek želi spremeniti, se bo sam, drugače pa je zanj zavod 
šola kriminala, pravi. Ena izmed strokovnih delavk pa pravi, da zavod ne more resocializirati, 
čeprav se na tem dela (»… Namen zaporov ni, kar se jim je zej naložlo, v smislu tega, zaj bo pa on prišu 

zdrav ven ne, sej ni noben bolan ne, družba je bolana v celoti.«). 
Eden izmed obsojencev pravi, da te v zavodu čisto popolnoma nič ne poboljšajo in da je tam v 
bistvu višja šola za kriminal (»Dobit 3 leta pa pol zapora, pridet v zapor, kjer sedijo morilci … Kaj maš 

notr druzga, koker šolo za kriminal, to je v bistvu višja šola za kriminal.«).  
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Za enega od strokovnih delavcev zaporna kazen ni smiselna, za drugo strokovno delavko pa je, saj 
neke sankcije morajo biti. Ena izmed strokovnih delavk pa pravi, da zaporna kazen je smiselna in 
ni. Ker je zadnji čas večji del psihiatrične populacije, pravi, ni dobro, da so zaprti na takšen način, 
kot so (»Tak, da absolutno bi ločla po … Samih kaznivih dejanjih, po osebnostnih strukturah …«). 
Eden izmed obsojencev pravi, da je zaporna kazen smiselna, drugi pa se s tem ne strinja (»To je 

potrata dnarja! Bolš bi blo, da bi uzuni delat jih dal … Tu pa država deva dnar pa ka ma … Nič.«). Tretji 
obsojenec pa pravi, da je za nekatere obsojence zaporna kazen smiselna, to pa je odvisno od njih 
samih (»Zej pa čist odvisno od vsazga posameznika … Je zaprt, a mu je to … Da se bo pač nekje stacioniru 

za neko obdobje in razmislu, kaj iz svojmu živlenju hoče nardit u naprej, al mu bo to pač neka točka, v katero 

se bo cel svoj živlenje vrtel v krogu in bo žvel v tem začaranem krogu neprekinjeno.«).  
 

Ne/koristnost zaporne kazni 
 
Strokovni delavci se strinjajo, da zaporna kazen tako koristi kot škodi. Zavod bi moral koristiti, 
pravi strokovni delavec, saj že tretmanski način prestajanja kazni vpliva na to, da se z obsojenci 
dela. Strokovni delavci pravijo, da obsojence spodbujajo, da ta čas dobro izkoristijo v svojo rast, kar 
nekaterim tudi uspe. Koristnost zaporne kazni pa eden od strokovnih delavcev vidi tudi v tem, da se 
tja umakne ljudi, ki so družbi nevarni. Druga strokovna delavka pa koristnost vidi v tem, da se tja 
osebo umakne iz obstoječega kaotičnega okolja. Nekaterim obsojencem pa zaporna kazen škodi, 
pravijo strokovni delavci, saj se tam naučijo določenih stvari, ki jih prej niso znali (»… Eni se pa 

naučijo vse tistga, kar ne bi se smeli naučit tukaj. Ker nekdo, ki je prvič obsojen pa pride na Dob, pride med 

naj … Osebe, ki majo najgrša kazniva dejanja, z najvišjimi obsodbami in se nauči … Mam izkušnjo, da tut 

nekateri so se izučil iz tega.«). Zato se je za zavode uveljavil izraz šola kriminala, ki ga navede tudi 
eden izmed obsojencev.  
 
En obsojenec pravi, da je zaporna kazen koristna stvar (»… Če ne bi blo tko strog režim, bi človk recimo 

kradu, bi pršu v zapor, čez zimo, takrat najbol paše, maš za jest, za pit in pol spet vn pa not pa vn pa not … 

Eni to delajo, je takih ljudi, povratnikov ful. Oni, ki pa študira, da ni to to, da je treba živet mau boljše pa 

spet, kok bi reku, drugo …«). Drugi obsojenec se s tem ne strinja, saj meni, da so mu tam bolj škodili 

(»Kr so mi tulk gorja naredl, da … Js vem ne, bol so mi škodl, ko pa pomagal ne …«). Hoteli so ga 
psihično in fizično uničiti, a se ni pustil (»Men niso nič pomagal, mene so u… hotl uničit, uničl me 

niso!«). Pravi, da zaporna kazen koristi le redkim, večina pa se vrne nazaj. Tretji obsojenec pa pravi, 
da mu je zaporna koristila in škodila. Koristila mu je zato, ker je tam naredil stvari, ki jih zunaj 
verjetno ne bi. Škodila pa zato, ker je zdaj zaradi tega stigmatiziran (»Škodu pa zarad tega, ker … Me 

današnji sistem države in družbe zarad tega, kjer sm biu, sprejema kot eno manjvredno osebo.«). 
 

Cilji obsojencev za prihodnost 
 
Vsi obsojenci so si za cilj postavili, da ne bi prišli več nazaj v zavod (»… Ker ne bi še enkrat rad gledu 

hčerko pa sina, da bi sem hodla na obiske. Bol hudo je za njih, ko pa za mene …«). Dva od njih imata cilj 
na prostosti najti službo. Za cilj sta si postavila tudi to, da začneta na novo. Zato, pravita, bosta 
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zamenjala okolje in družbo (»Moj namen je vse spet na novo. Kar pomeni, menjat okolico, menjat 

stanovanje, menjat prijatle. Vse na novo. To je moj cilj, ko pridem vn.«). Eden od njiju si mora najti še 
nastanitev, kar si bo urejal mesec dni pred odpustom, drugi pa bi rad stanovanje odkupil. Obsojenec 
ima namen na prostosti obiskati mamo, s katero že dolgo ni imel stika. Eden izmed obsojencev pa 
ob odpustu ni imel nobenih ciljev, razen tega, da ne bi šel več nazaj.  
Obsojenec, ki drugič prestaja kazen, pravi, da ob prvem odpustu ni imel močnih ciljev, zato se je 
kmalu spet vrnil. Tokrat ima močen cilj in se bo v skladu z njim tudi trudil, želi si odpreti firmo. 
 
Dva izmed obsojencev se zavedata, da bosta s tem, kar sta naredila in prestala, morala živeti celo 
življenje (»… Js trpim s tem, kar sm naredu v preteklosti, v bistvu bom mogu žvet s tem pač do konca svojga 

živlenja zgleda …«). Eden izmed njiju pa ima namen zgodbo, ki se odvija v zavodu, razkriti širši 
javnosti.  
 

Čez pet let se nihče od obsojencev ne vidi v zavodu. Eden izmed njih se vidi z družino nekje na 
plaži. Drugi se vidi z otrokoma in meni, da bo uspel. Tretji pa se vidi na svojem potovanju v Tibetu. 
 

Sprememba osebnosti obsojencev 
 
Vse obsojence, pravijo, je prestajanje kazni dobro izučilo (»… Men je dalo v glavnem veliko šole …«). 
Zato so vsi prepričani, da ne bodo nadaljevali s kaznivimi dejanji in da bodo raje trdo delali (»Miljon 

posto sm, da ne bom več nič nič kradu več … Magar kramp, lopato, da bom delu.«).  
 
Vsi obsojenci povedo, da so se v času prestajanja kazni zelo spremenili (»Js sm se spremenu ful veliko, 

zelo veliko. Čisto drugo mišljenje, drugi človek sm, ni več to, koker je blo prej. Mam tut občutek, da sm poleg 

te stvari tudi zelo močen, da se ne bo več ponavlalo te stvari, zelo sem močen.«). Tudi drugemu obsojencu 
se je smisel življenja popolnoma spremenil (»… Taprav cajt mi je kliknal v mojih možganih, da sm začel 

mal drgač razmišlat pa gledat na kompletn sistem živlenja.«). 
 
Dva od obsojencev svojo napako priznata in jo obžalujeta, eden pove, da zaradi tega še danes trpi. 

11.11 Postpenalna obravnava pri nas in v tujini 
 
Pomanjkljivosti naše države in sistema 
 
Strokovni delavci pravijo, da pri nas ni neke kontinuitete med zavodom in prostostjo, ni tega 
sodelovanja (»… Sistem postpenale more temeljit na sistemu penale, to se prav na sistemu kaznovanja. To, 

kar se v zaporu dela oziroma to, kar je potem uzuni, more bit samo posledica tega, kar je v zaporu. Pa ni.«). 
Pri nas je namreč tako, pravijo, da vsak opravi svoje delo, potem pa so na vrsti drugi (»… Se ne 

ubadamo več, ta organizacija je opravla svoje, kar je mela za opravt, potem so pa drugi. Če so zdej drugi 

odpovedal, ni več naš problem.«). 
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Strokovni delavci se strinjajo, da pri nas manjka probacijska služba (»… Pr nas tele probacijske službe 

ni v Sloveniji, ki bi obsojenca spremljal tut po prestani kazni. Načeloma so ta pooblastila dana zej na center 

za socialno delo, ki pa še tega ne izvajajo, ker pač so tut kadrovsko mal okrnjeni …«). 
 
Pri nas manjkajo tudi, pravijo strokovni delavci, poceni možnosti nastanitve za odpuščene 
obsojence, ki nimajo po prestani kazni kam iti. Včasih so bili za to namenjeni samski domovi, danes 
pa je na voljo le kakšen poceni hostel (»… Ampak kej dost tega pa ni no, da bi nekdo, ki je brez vsega, 

iskal neko pocen varianto nastanitve za neko daljšo obdobje …«). 
Obsojenci pravijo, da veliko odpuščenih obsojencev nima kam iti in da država za nastanitev 
premalo poskrbi (»… V bistvu sama država premal poskrbi za to, da bi se nekam stacioniral …«).  
Včasih dajo kakšne bivalne enote, pravijo, to pa je tudi vse. Prav tako je tudi z zaposlitvijo. Za te 
stvari obsojenci krivijo državo in sistem (»… Sej priznam, sm sam kriv, da sm naredu neumnost, da sm 

šou rop nardit, da sm na banki dvignu kredit, da sm si sposodu dnar od države, zato, da mam zdej tok 

minusa, k ga ne morem vrnt. Nism pa js kriv, da ne dobim službe, nism js kriv, da ne dobim, ne vem … 25 

kvadratov, zato, da lahko normaln bivam, da lahko normalno žvim in da lahko normalno funkcioniram. To 

pa nism js kriv, ampak je kriva naša država.«). 
 
Obsojenci imajo do države negativen odnos, saj jim ne dajo osnovnih stvari za bivanje (»Kar žal do 

naše države to ne morš nardit, da bi ostal v poštenih odnosih do nje, kr tut ona do tebe samga ni.«). Tudi do 
samega sistema nimajo nič kaj boljšega mnenja (»… Ta sistem, kako sploh vse skupi deluje … Ti tko al 

tko prvo kot prvo, ti pride na jetra, pol ti pride na žolč, pol ti pride še kam drgam, na kakšno besedo, k se ji 

reče k…«). 
 
V našem prostoru pa je problem tudi zaprtost in neodobravanje določenih tem, pravi strokovni 
delavec (»… Že sama ideja govort o kaznovanju, ljudeh, ki pridejo vn ane, Slovenija je tak majhen prostor, 

da to takoj sesuje, ne vem, daš en članek nekam, tu sesuje u iber ne, čist neki avtomatičnega za neke države, 

kjer je to normalno, pr nas takoj sesipamo vse, dol podret ane.«). Problem, po mnenju strokovne 
delavke, pa je tudi v rigidnosti sistema oziroma ljudi, ki ta sistem ustvarjajo. Le-ta večkrat poudari, 

da s temi ljudi nerada dela, saj jim manjka človeški faktor.  
Rigidnosti sistema se je zavedal tudi eden izmed obsojencev, ki je stanovanje urejal že pet let pred 

odpustom (»… Js sm vedu, kak sistem je … Da bo trajal. To je Slovenija, vete, to ni Nemčija.«). 
 
Eden izmed strokovnih delavcev izpostavi tudi politiko zaposlovanja, ki po njegovem mnenju ne 
rešuje socialne problematike (»… Tut naša politka zaposlovanja in vsega tega, je bl delanje socialnih 

invalidov, kt pa rešvanje socialne problematke …«). Strokovna delavka prav tako pravi, da je problem v 
tem, ker sam sistem proizvaja reveže (»… Sam sistem je tisti, ki, bom rekla pozira, kdo ja pa kdo ne, ne. 

Kar pomeni, da proizvaja reveže …«).  
 
Za težavo pri učinkovitem izvajanju postpenalne obravnave eden izmed strokovnih delavcev vidi 
sistemsko zakonodajo, saj je vse pisano sistemsko in nič konkretno, kaj naj bi se delalo. Tudi druga 
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strokovna delavka vidi težavo v zakonu, saj pravi, da sta Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in 
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora zelo slabo napisana.  
 

Tujina 
 
Strokovni delavci, kot že rečeno, se strinjajo, da pri nas manjka probacijska služba, ki jo imajo 
ostale države. V tujini, pravijo, je tudi mnogo več nevladnih organizacij na področju postpenalne 
obravnave. 
Strokovni delavec pravi, da so po tujini sistemi nasploh veliko bolj povezani in da lahko zato človek 
lažje prehaja iz enega v drug sistem (»… Sodelovanja recimo različnih inštitucij ane. Tut dostkrat ni 

ločeno postpenala posebi, že delo v zaporu in potem navezava po prestani kazni …«). 
Po tujini je bolj razvita tudi obnavljalna pravičnost, za katero si pri nas prizadeva eden od 
strokovnih delavcev. Po tujini pa, pravijo strokovni delavci, je tudi več samega govora o tej 
tematiki. 
Tudi sami zavodi so v tujini veliko boljše urejeni kot pri nas. Strokovna delavka pravi, da je tam 
bistveno več reda in odnosa do samega človeka. S tem se strinja tudi eden izmed obsojencev, ki je 
štiri leta kazen prestajal v Hrvaškem zavodu (»… Ta kader čist drugače je ne, čist drugač gledajo …«).  
 
Dva od strokovnih delavcev menita, da to področje v tujini ni boljše urejeno. Strokovna delavka 
meni le, da je boljše urejeno za mladostnike.  
 

Vizija 
 
Strokovni delavci so prepričani, da bi se dalo pri nas na področju postpenalne obravnave še 
marsikaj narediti. Ena izmed vizij je probacijska služba, ki jo imajo v tujini. Pravijo, da bi bilo treba 
ustanoviti različne nevladne organizacije, ki jih je trenutno zelo premalo za to področje. Eden izmed 

strokovnih delavcev izpostavi tudi alternativne oblike kaznovanja, ki bi jih pri nas lahko bilo več 
(»… Da se zaporna kazen nadomesti z delom v splošno korist in pa ta inštitut pogojne obsodbe z varstvenim 

nadzorom in pogojni odpust z varstvenim nadzorom.«). Strokovna delavka izpostavi idejo socialnega 

podjetništva za obsojence in nekdanje obsojence, kar je po njenem mnenju neizkoriščena tržna niša. 
Vizija ene izmed strokovnih delavk pa je tudi ta, da v prihodnosti ne bi bilo več zavodov (»Pač to je 

ena taka, ena vizija … Da pravzaprav bi dovolj velik krog ljudi okužla s to idejo ne, da gre pravzaprav v tem 

naprej ne. Da je človek v bistvu ujetnik samega sebe, ne pa zapora.«).  
Eden izmed strokovnih delavcev pa poudari, da je prvi pomemben korak iskati možnosti 
sodelovanja. 
Strokovna delavka malce v smehu pove, da bi bilo dobro vse strokovne delavce poslati na Goli 
otok, da bi videli, kaj obsojenci doživljajo in jih potem pripeljati nazaj. Na tak način bi si strokovni 
delavci pridobili realen vidik in tisti človeški faktor, ki je pri tem delu potreben. 
Eden izmed obsojencev pa ima idejo, kako bi lahko država poskrbela za namestitev odpuščenih 
obsojencev, ki nimajo kam iti. Namestili bi jih lahko v propadajoče hiše, stanovanja ali pa bi 
možnost nastanitve uredili v Cukrarni, ki trenutno propada. 
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12. UTEMELJENA TEORIJA 
 
»… Čim si enkrat v zaporu, si štemplan pač iz uno … Arestant al pa džanki. Zapečaten si za cel lajf …« 

(sogovornik Vlado). 

 
Pripovedovanja strokovnih delavcev in obsojencev se na nekaterih mestih zelo razlikujejo, kar ne 
preseneča, saj gleda na neko stvar vsak človek drugače, iz svojega zornega kota.  
 
Strokovni delavci in obsojenci se strinjajo, da institucije ne zagotavljajo postpenalne pomoči tako, 
kot bi morale. Praksa centrov se sicer izboljšuje, ni pa še popolnoma zadovoljivo. Kot sem 
predvidevala tudi sama, se zakonska določila v praksi ne izvajajo tako, kot bi se morala. 
 
Strokovni delavec pravi, da je lahko prihod v zavod povezan z nekim obdobjem v preteklosti, ko je 
bilo v družini trpljenje in trpinčenje. Pri vseh obsojencih so se v preteklosti pojavljale težave v 
družini. Dva od treh sta bila tudi v vzgojnem zavodu. Njihovo življenje je bilo tako lahko in tudi 
težko. Sama menim, da ima otroštvo posameznika velik vpliv na njegov življenjski potek. To 
povezavo dokaže dejstvo, da ima večina obsojencev težko in nezavidljivo otroštvo. 
 
Vsi obsojenci so kazniva dejanja izvajali zaradi pomanjkanja denarja. Tudi raziskava v Združenih 
državah Amerike je pokazala, da so ravno finančne težave tisti problem, ki največkrat pripeljejo do 
povratništva oziroma izvajanja kaznivih dejanj. 44 % obsojencev v tej raziskavi je namreč 
odgovorilo, da je pomanjkanje denarja prispevalo k povratku (Colter, 1975 v Klančar, 1993). 
 
Glede razmer v naših zavodih se mnenja strokovnih delavcev in obsojencev razlikujejo. Strokovni 
delavci pravijo, da razmere niso tako slabe, obsojenci pa pravijo, da so katastrofalne. Vsak človek 
vidi neko stvar subjektivno. Takšno razliko v videnju razmer si razlagam na podlagi tega, da so 

obsojenci tam 24 ur na dan in jim zavod na neki način predstavlja začasen dom, strokovni delavci 
pa so tam le del dneva. Poleg tega pa na drugačno videnje razmer najbrž vpliva tudi razlikovanje 
vlog. Strokovni delavci so namreč del sistema in ga nekako zagovarjajo, obsojenci pa so lahko do 
njega bolj kritični.  
 
Glede tega, kdaj se začne postpenalna obravnava, si strokovni delavci niso enotni. Morala bi se 
začeti ob sprejemu, ampak nekateri dvomijo, da se to res zgodi. Iz pripovedovanj strokovnih 
delavcev nisem dobila enoznačnega odgovora, kdaj se postpenalna obravnava začne, iz teorije pa je 
odgovor jasen, da je treba s pripravami na postpenalno obravnavo začeti že ob nastopu kazni (Brinc, 
1989). 
 

Tako strokovni delavci kot obsojenci se strinjajo, da je v zavodih veliko različnih aktivnosti, ki so 
namenjene resocializaciji. O tem pišem tudi v teoriji in različni avtorji se s tem strinjajo. Meni pa se 
sicer še vedno zdi, da v nekaterih zavodih aktivnosti za obsojence primanjkuje in bi jih lahko bilo 
dosti več.  
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Strokovni delavci se strinjajo, da je poglavitna pomoč v zavodu usmerjena k pripravi obsojencev na 
življenje na prostosti. Kljub temu pa vsi obsojenci teh priprav niso deležni, zato se nekateri 
pripravljajo sami. Nekateri obsojenci pa si vse stvari urejajo šele zunaj. 
 
Strokovni delavci pravijo, da pomagajo pri urejanju nastanitve. Obsojenci s tem urejanjem niso 
najbolj zadovoljni, saj je možnost nastanitve v zadnjem času omejena samo na zavetišče za 
brezdomce. Postavlja se mi vprašanje, ali so obsojenci preveč izbirčni in razvajeni, ali pa se 
strokovni delavci precenjujejo v tem, koliko pomagajo. Obsojenec je namreč mnenja, da bi lahko v 
zavodu nudili več pomoči glede ponovnega vklopa v družbo. Po podatkih Ministrstva za pravosodje 
(2012) je v letu 2011 pomoč pri urejanju nastanitve potrebovalo 68 obsojencev, v času odpusta pa 
neurejenih nastanitev ni bilo. 
Tako strokovni delavci kot obsojenci pravijo, da je nastanitev za obsojence težko najti, saj so 
stigmatizirani.  
 
V zavodu pomoči pri iskanju zaposlitve ni, le-to urejajo na zavodih za zaposlovanje pa še to, po 
pripovedovanjih strokovnih delavcev, bolj slabo. Tudi Brinc (1976 v Vrabec, 2008) meni, da naloga 
iskanja zaposlitve obsojencem prvenstveno ne sodi v sklop nalog socialne službe. 
Nekdanji obsojenci službo težko dobijo. Največkrat jih zaposlijo nekdanji delodajalci, ki jih 
poznajo in vedo, da dobro delajo. Pogosta pa so tudi samostojna podjetja. Drugače pa se tako 
strokovni delavci kot obsojenci strinjajo, da je dela dovolj, če le hočeš delati. Vseeno je imelo v letu 
2011 zaposlitev po odpustu urejeno le 26,7 % obsojencev in mladoletnikov (Ministrstvo za 
pravosodje, 2012). Potemtakem to pomeni, da nekdanji obsojenci za delo niso motivirani, menim pa 
še, da tudi samo stanje v državi ne zagotavlja zaposlitve za vse, ki bi si je želeli. 
 
S socialno službo v zavodu so obsojenci zadovoljni, za druge (vodje blokov in vzgojna služba) pa 

pravijo, da nič ne pomagajo.  
 
Glede tega, katere metode dela z obsojenci so najbolj učinkovite, nisem dobila konkretnega 
odgovora, saj strokovni delavci pravijo, da so metode dela individualizirane. Vsak obsojenec 
namreč potrebuje drugačen prijem in pristop. Kot pravi Brinc (1987 v Žist, 2009) na vse obsojence 
z doslej poznanimi metodami ni mogoče vplivati, zato v svetovni literaturi ni opisana niti ena 
terapevtska metoda, ki zagotavlja zanesljivo rehabilitacijo. 
 
Strokovni delavci se strinjajo, da med zavodom in prostostjo ni neke kontinuitete. Gre za dva 

različna svetova, kjer pridobljeno znanje v prejšnjem svetu bolj malo koristi v drugem. Tudi 
Altschuler in Armstrong (1994 v Vrabec, 2008) pravita, da ni kontinuitete, prehodnosti ali 

doslednosti med dogajanjem v zavodu in življenjem izven njega.   
 
Zavod po prestani kazni v zvezi z obsojenci nima več pristojnosti, vse pristojnosti po odpustu so na 
centru. Strokovni delavec, upokojeni socialni delavec na centru, pa pravi, da po zakonu ni določeno, 
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da bi moral obsojenec sodelovati s centrom, razen, če nima ukrepa pogojnega odpusta z varstvenim 
nadzorom. Sama na tem mestu opažam neko luknjo v zakonu, saj ni nikogar, ki bi moral skrbeti za 
pomoč odpuščenim obsojencem. Največ pomoči po odpustu tako nudijo nevladne organizacije. 
 
Strokovni delavci se strinjajo, da sodelovanja med institucijami ni. Veliko oviro pri tem 
sodelovanju predstavlja Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki ne dovoljuje, da si različne službe 
med seboj izmenjujejo podatke glede obsojencev in njihovih družin. 
 
Obsojenci so po mnenju strokovnih delavcev največ pomoči deležni s strani centrov in zavodov za 
zaposlovanje pa tudi zavodov. Obsojenci pravijo drugače, saj izpostavijo samo socialno delavko v 
zavodu in socialno delavko na centru. 
 
Ugotovitve glede pričakovanj obsojencev do institucij in zaposlenih se v odgovorih strokovnih 
delavcev in obsojencev razhajajo. Večina strokovnjakov pravi, da se obsojenci dostikrat obesijo na 
njih in pričakujejo, da bodo za njih vse naredili. Pravijo, da imajo obsojenci nerealna pričakovanja 
tudi do države, kaj jim mora le-ta po odpustu zagotoviti. Obsojenci pa pravijo, da od strokovnjakov 
ne pričakujejo ničesar.  
 
Večina strokovnih delavcev meni, da se veliko obsojencev ne angažira za sodelovanje v procesu 
pomoči. Dva od treh obsojencev pa sta rekla, da sta v procesu pomoči redno sodelovala. Na to 
protislovno ugotovitev verjetno vpliva to, da so strokovni delavci imeli v mislih obsojence, ki niso 
motivirani, jaz pa sem v raziskavo zajela obsojence, ki so se prostovoljno odločili za sodelovanje, 
torej so bili verjetno vsaj malo motivirani in spadajo v tisti odstotek obsojencev, ki se angažirajo.  
Tako strokovnjaki kot obsojenci se zavedajo, da se morajo obsojenci dosti angažirati, če želijo, da 
bodo po odpustu imeli kaj urejeno. Sploh je to potrebno pri iskanju zaposlitve in nastanitve, saj jim 
tega drugi ne uredijo. 

Obsojenci potreb po pomoči ne izražajo (ne v zavodu ne na prostosti), saj menijo, da se bodo znašli 
sami. V raziskavi je avtorica ugotovila, da se 70 % obsojencev strinja s trditvijo, da moraš v zavodu 
sam poskrbeti zase, saj ne moreš pričakovati, da bodo drugi skrbeli zate (Žist, 2009). 
 
Strokovnjaki in obsojenci pa se strinjajo tudi, da na spremembo osebnosti najbolj vplivajo obsojenci 
sami, če to želijo. Vpliv institucije ali sankcije ni tako velik. Raziskava v Združenih državah 
Amerike to potrjuje, saj je pokazala zelo majhno možnost vplivanja na obsojence, da bi le-ti 
spremenili svoje vedenje ali menjali stališča. To se zgodi le pri tistih, ki si svoje življenje želijo 
spremeniti (Renteria, 1968 v Klančar, 1993). 
 
Glede učinkovitosti postpenalne obravnave pri nas so vsi strokovni delavci bolj črnogledi, saj 

pravijo, da ni učinkovita oziroma se trudi biti učinkovita. Tudi obsojenci se s tem, da ni učinkovita, 
strinjajo, saj pravijo, da te v zavodu nič ne poboljšajo. Strokovnjaki pravijo, da se stanje sicer 
izboljšuje, niso pa še popolnoma zadovoljni. Tudi v teoriji so avtorji glede učinkovitosti 
postpenalne obravnave bolj črnogledi. 
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Strokovna delavka pravi, da ne gre na odpust nihče, ki nima zunaj urejenih stvari za preživetje. Na 
odpust tudi ne gredo tisti, pravi, pri katerih v zavodu ugotovijo, da obstaja nevarnost ponovitve 
kaznivega dejanja. Tukaj se mi postavlja vprašanje, zakaj je potem toliko povratništva, če na 
prostost spustijo samo tiste, pri katerih ni nevarnosti, da bi znova izvajali kazniva dejanja. V tem 
vidim neko protislovnost in menim, da niti prva niti druga trditev ne držita popolnoma.  
Moje predvidevanje potrdijo tudi nekateri strokovni delavci, ki pravijo, da polovica obsojencev ob 
odpustu nima urejene nastanitve. Obsojenci so v tej oceni še bolj kritični, saj pravijo, da je takšnih, 
ki ob odpustu nima urejene nastanitve, večina. Podatki Ministrstva za pravosodje (2012) pa kažejo, 
da v letu 2011 v času odpusta neurejenih nastanitev ni bilo. Sprašujem se, zakaj so ti podatki tako 
različni. 
 
Glede zaposlitve ob odpustu pa se tako strokovni delavci kot obsojenci strinjajo, da je večina nima. 
Po mnenju Brinca (1976 v Vrabec, 2008) je zaposlitev osnovni in pogosto najtežje rešljivi problem 
nekdanjih obsojencev. 
 
Pripravljeni na odpust so tako samo tisti obsojenci, ki za to poskrbijo sami. 
 
Tako strokovni delavci kot obsojenci se strinjajo, da je odpust težak, še posebno za tiste, ki nimajo 
zunaj nikogar. Tudi raziskava, sicer malce starejša, kaže, da ima večina obsojencev (62,12 %) 
težave ob odpustu (Brinc, 1984). Vsi sogovorniki se strinjajo, da se na zunanje življenje ni tako 
preprosto navaditi. Tudi Corden (1978 v Brinc, 1989) meni, da razvije obsojenec v zavodu navade, 
ki na prostosti niso primerne. Prizonizacija tako povzroči nesposobnost za reševanje še tako 
preprostih problemov. 
 
Tako strokovni delavci kot obsojenci se strinjajo, da se tisti odpuščeni obsojenci, ki nimajo kam iti, 

slej kot prej vrnejo nazaj v zavod. Oboji se strinjajo, da je povratništva pri nas veliko. Menijo 
namreč, da se je lažje držati tistega, kar znaš kot pa začeti nekaj na novo. Povratništvo je včasih 
najlažja pot, za nekatere je edina pot, nekaterim pa povratništvo predstavlja sam način življenja. 
Brinc (1976) pravi, da si številni povratniki večkrat zaželijo pretrgati zaprti življenjski krog, »zavod 
– prostost - zavod«, vendar so mnogi preslabotni in tudi njihovi že tako skromni poskusi vse 
prepogosto naletijo v okolju na preveč ovir in premalo sprejemanja ter podpore. Večina povratnikov 
nima po nekaj neuspelih poskusih več niti dovolj moči, da bi v življenju sploh poskusili dosegati 
uspehe še kje drugje, razen v prestopništvu. 
 

Strokovnjaki se strinjajo, da učinkovita postpenalna obravnava vpliva na zmanjševanje 
povratništva, velik del pa je tudi na obsojencih, če se sploh želijo spremeniti. Tudi Brinc (1991c) 

meni, da povratek ni odvisen samo od tega, kar se dogaja z obsojencem v zavodu, temveč tudi od 
drugih dejavnikov. 
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Za težave pri izvajanju postpenalne obravnave strokovni delavci navajajo sistemsko zakonodajo, 
prevelika pričakovanja do dela centrov, Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, preobremenjenost strokovnih delavcev v zavodu in neprisotnost človeškega 
faktorja pri strokovnjakih, ki delajo z obsojenci. Strokovni delavci velikokrat izpostavijo, da 
strokovnjaki pri delu z obsojenci niso dovolj občutljivi in človeški. Tako strokovnjaki kot sistem so 
rigidni. Uspeh postpenalne obravnave pa je največkrat odvisen ravno od angažiranosti strokovnih 
delavcev. Tudi Brinc (1989) meni, da strokovnjakom manjka osebna zavzetost za probleme 
(nekdanjih) obsojencev. Njihova zavzetost je lahko le razumska, politična in abstraktna, ne pa 
osebna, čustvena in človeško doživeta. 
 
Vključitev obsojenca nazaj v družbo je po mnenju strokovnih delavcev odvisna od okolja in samega 
nekdanjega obsojenca. 
 
Tako strokovni delavci kot obsojenci se strinjajo, da nosijo nekdanji obsojenci stigmo celo 
življenje. Dva obsojenca se zavedata, da bo s tem, kar sta naredila, treba živeti celo življenje. Tudi 
Brinc (1989) meni, da stigma ostane vse življenje, še po smrti ljudje govorijo o nekdanjem 
obsojencu, zaporniku, roparju ali morilcu.  
 
Vsi se strinjajo, da je naša družba nestrpna do populacije obsojencev. Do obsojencev pa so nestrpni 
tudi bližnji, torej družina in prijatelji. Javnost tej tematiki res ni naklonjena, zato je to področje na 
takšni točki kot je. Brinc (1994) namreč pravi, da zaradi nenaklonjenosti javnega mnenja niso 
mogoče izboljšave zavodov, kaj šele izboljšave položaja obsojencev in nekdanjih obsojencev. 
Lucien (1991 v Žist, 2009) zato pravi, da je storilec kaznivega dejanja v obliki socioloških razlag 
predstavljen kot žrtev krivičnih (na primer izkoriščevalskih ali zatiralskih) družbenih razmer. 
 
Za učinkovito postpenalno obravnavo je poleg spreminjanja posameznikov, treba spremeniti tudi 

celotno strukturo družbe. Strokovni delavci pravijo, da se v tej smeri delajo pozitivni koraki. Brejc 
(1984) pravi, da je obravnava usmerjena le k posamezniku, da bi se le-ta spremenil. Prezre pa se, da 
gre za dvosmeren recipročen proces, ki mora biti hkrati usmerjen tako k posamezniku kot k družbi. 
 
Glede smiselnosti zaporne kazni so mnenja deljena tako pri strokovnih delavcih kot pri obsojencih. 
Nekateri strokovni delavci namreč menijo, da zavodi obsojencev ne morejo rehabilitirati, čeprav je 
to njihov namen. Brinc (1985) pravi, da je malokdo pripravljen razmišljati o neprimernosti zavoda 
in nezmožnosti, da bi sploh lahko rehabilitiral obsojence. V teoretičnem delu diplomskega dela pa 
lahko beremo o tem, da zavodi te naloge res ne morejo izvajati. 

 
Tako strokovni delavci kot obsojenci pa menijo, da zaporna kazen koristi in škodi. Le en obsojenec 
izpostavi, da so njemu bolj škodili kot pomagali. Brinc (1994) pravi, da so si danes strokovna 
spoznanja penologije enotna samo v tem, da zavod večini obsojencev bolj škoduje kot koristi. 
Življenje v zavodu namreč nikoli ni boljše kot življenje izven zavoda, je pa veliko slabše. 
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Obsojenci pravijo, da je v zavodu pomembno vztrajati, saj te bodo drugače pokopali. Tudi Žistova 
(2009) v svoji raziskavi ugotovi, da približno 70 % obsojencev meni, da lahko v zavodu dobro 
preživiš samo, če si dovolj trden in močan. 
 
Strokovni delavci se večinoma strinjajo, da pri nas manjka probacijska služba. Manjka tudi možnost 
nastavitve, kar pravijo tako strokovni delavci kot obsojenci. Stanovanjska politika za zaprte osebe 
namreč še vedno nima izdelane vizije, zato imajo obsojene osebe malo možnosti za lastno 
razreševanje nastanitvenega problema (Ministrstvo za pravosodje, 2012). Strokovni delavci pravijo 
tudi, da bi na tem področju potrebovali več nevladnih organizacij. 
 
Naši zavodi so vzor Evropi. Če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, bi lahko rekli, da 
imamo boljši sistem. Ampak, ali deluje? 
 
Kljub vsemu se tako obsojenci kot strokovni delavec strinjajo, da so zavodi šola kriminala. Prav 
tako meni Kanduč (1993), saj raziskave kažejo na to, da zavod ne poboljšuje, temveč je šola 
kriminala.  
 
Vseeno pa so se vsi obsojenci v času prestajanja kazni zelo spremenili. Vsi pa imajo tudi isti cilj - 
da ne bi prišli več nazaj v zavod. Vsem obsojencem je zavod neka šola, zato kaznivih dejanj ne 
bodo več ponavljali. Menim, da lahko zavod obsojencem, kljub vsem negativnim vplivom, ponudi 
tudi konstruktivno izkušnjo - če ne drugega jih spametuje in jim pokaže, kje si v prihodnosti 
zagotovo ne želijo biti. To se sicer lepo sliši, resničnost pa je dostikrat drugačna – veliko nekdanjih 
obsojencev se vrača v zavod, številke povratništva so namreč ekstremne. Čeprav nihče od nekdanjih 
obsojencev ne želi iti nazaj v zavod, prihaja do tega, da jih njihov način življenja slej kot prej 
ponovno pripelje do izvajanja kaznivih dejanj. Nekateri namreč ne znajo drugega ali pa nimajo 
drugačnih možnosti. Zato še enkrat poudarjam, da so nekdanji obsojenci ljudje, ki potrebujejo novo 

priložnost za boljše življenje, saj je lahko drugače ves trud zaman.  
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13. ZAKLJUČEK 
 

»Nečesa bi se morali zavedati: nihče ni dober ali slab, uspešen ali neuspešen, in če hočete, pošten ali 

nepošten, zaradi nas ali zato, ker noče biti drugačen, temveč zato, ker drugačen ne more in ne zna biti in ker 

mu morda tudi mi nismo znali ali mogli pomagati, da bi to bil« (Orel, 1980, str. 87). 

 
Rezultati raziskave nas opozarjajo na neuspešnost postpenalne obravnave. Dejstvo, da se 
postpenalna obravnava pri nas ne izvaja tako, kot bi se morala, glede na splošno stanje v državi, ne 
preseneča, saj pri nas trenutno marsikaj ni urejeno (socialna in ekonomska politika, vzgoja in 
izobraževanje, stanovanjska politika in politika zaposlovanja), ne samo postpenalna obravnava. 
Socialna kriza je danes vsesplošna in ni samo problem obsojencev. 
 
Strokovni delavci in obsojenci se strinjajo, da institucije ne zagotavljajo postpenalne pomoči tako, 
kot bi morale. Glede učinkovitosti postpenalne obravnave pa izražajo črnogledost in se nagibajo k 
temu, da ni učinkovita. 
 
Strokovni delavci se strinjajo, da je poglavitna pomoč v zavodu usmerjena k pripravi obsojencev na 
življenje na prostosti, kljub temu pa vsi obsojenci teh priprav niso deležni. Nekateri obsojenci ob 
odpustu nimajo urejenih osnovnih stvari za preživetje, takšni pa se po navadi kmalu vrnejo nazaj v 
zavod. 
 
Strokovni delavci in obsojenci se strinjajo, da nosijo nekdanji obsojenci stigmo celo življenje, to pa 
jih prikrajša za različne dobrine. Nesprejemanje družbe postavlja nekdanje obsojence v 
neenakopraven položaj. 
 
Oboji se prav tako strinjajo, da je zaporna kazen tako koristna kot škodljiva. Vseeno pa, pravi Brinc 
(2005), bodo zavodi še dolgo nenadomestljivi, saj družba ne pozna boljšega sredstva. 
 

Človeka je danes lahko obsoditi in oddati v zavod. Postavlja pa se vprašanje, kaj bo z njim po 
prestani kazni. Sodišče bi moralo ob sojenju razmišljati za naprej in se dobro vprašati, koga obsoditi 

na kazen zapora in kako dolga naj bo ta kazen. Kazen zapora namreč pogosto napravi iz obsojencev 
trajno nesposobne ljudi za življenje v normalnih življenjskih okoliščinah. Zlasti dolgotrajna kazen 
poruši vse človekove mostove za vrnitev v družbo (Brinc, 1989). Ob vsakem deviantnem vedenju, 
tako mladoletne kot polnoletne osebe, se je zato treba vprašati, kako je najbolje ukrepati, kaj želimo 
z zaporno kaznijo doseči in kakšen je njen smisel. Če ne vemo, kaj točno želimo doseči, ne moremo 
določiti vrste in trajanja kaznovalnega ukrepa in na drugi strani metod, postopkov, tehnik, sredstev 
in ciljev izvrševanja le-teh. Zaporne kazni se izrekajo pogosto, ampak dvomim, da se ob izreku ve, 
kako bo ta kazen na neko osebo vplivala. V večini primerov zaporna kazen ne vpliva pozitivno, 
sploh pri osebah, ki so prvič prestali zaporno kazen. Ob izreku zaporne kazni se premalo zavedamo, 
kaj le-ta osebi povzroči. Da ji namreč dosmrtni pečat, ki ga težko spere s sebe. 
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Skozi pisanje diplomskega dela sem ugotovila, da smo tej tematiki nasploh zelo nenaklonjeni. Gre 
za odpore v nas samih in emocionalne odpore do tovrstne populacije, ki so v naši miselnosti še kako 
prisotni. V družbi namreč prevlada stališče, da so zavodi namenjeni kaznovanju, tja se namreč 
nameščajo zločinci, ki morajo trpeti tako, kot so njihove žrtve. Tam zato nimajo česa iskati stvari 
(izobraževanje, tehnologija, prostočasne dejavnosti in podobno), ki jih imamo poštenjaki na 
prostosti. Velikokrat slišim, da imajo naši obsojenci tako že preveč, da so naši zavodi luksuzni, da 
so hoteli, kjer obsojenci preganjajo svoj čas in razmišljajo le o tem, kako bi na čim lažji način 
prestali kazen ali zbežali na prostost. Ne zavedamo pa se, da zaporna kazen prizadene obsojenca do 
te mere, da v običajnem življenju ni več sposoben živeti in preživeti brez kriminala, ki mu je dobro 
poznan. Ne zavedamo se, da sami ustvarjamo pogoje, v katerih ljudje postanejo kriminalno 
naravnani, saj jim drugega ne preostane. Podobno pravi tudi Žist (2009, str. 18, 19): »Tako jim je 
edina pot za preživetje ponovno kriminalna pot, na kateri se najbolje znajdejo, jim je domača, ker je 
pač edina, ki jo poznajo v svojem življenju. In tudi oni postanejo žrtev sistema in družbe, v kateri 
živimo«. 
 
Na podlagi izkušenj dela z obsojenci sem opazila, da to niso posebni ljudje, temveč so ljudje, ki jim 
je treba ponuditi drugo priložnost v življenju. Vsak od njih ima svojo življenjsko zgodbo, vsak nosi 
pozitivne izkušnje, pozitivne potenciale, pozitivne vzorce vedenja, potrebujejo le novo priložnost, 
za to pa je potrebno drugačno razmišljanje o njih. Premalo se zavedamo, da so to navadni ljudje z 
navadnimi problemi in da se lahko slej kot prej med njimi znajdemo tudi sami. 
 
»/…/ drugačnosti tako rekoč ni, ker je z njo tako ali drugače zaznamovan prav vsak človek /…/. 
Hendikepiranost in smrt sta tisti dve okoliščini, ki elito človeštva treznita do najmanj enega 
spoznanja: da smo vsi v enem čolnu, zato enaki – nepreklicno enaki v svoji drugačnosti« (Felc, 
1995, str. 95–96 v Kroflič, 2006). 
 

Kriminalitete in kaznivih dejanj ne moremo popolnoma preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, da se 
ta problem zmanjša. Vsi lahko vplivamo. Največ lahko k temu pripomorejo strokovni delavci, tudi 
socialni pedagogi, in sicer na prvem mestu s človeško obravnavo obsojenih oseb. Ker pa smo glas 
šibkejših, moramo delati tudi z družbo. Ker je posameznik del širše družbe, del celote, ker je z njo 
povezan, so vse akcije, ki ne vključujejo tega okolja, neuspešne. Ni možno spreminjati 
posameznika, če ne vplivamo na okolje in ni možno spreminjati okolja, če ne vplivamo na 
posameznika. 
 
»V zvezi s kazenskim pravom se je izoblikovalo profesionalno socialnopedagoško delovno 

področje, ki pod pojmom pomoč kaznovanim zajema vse socialnopedagoške ukrepe in programe 
pomoči in svetovanja, tudi kontrole in nadzora, ki so kot posledica kaznovanosti na izbiro glede na 

faze kazenskega postopka« (Lange, 1993, str. 85).  
Zavod tako predstavlja socialnemu pedagogu eno od možnosti zaposlitve. Lahko pa socialni 
pedagog deluje tudi kot zunanji sodelavec zavoda, zaposlen v kakšni organizaciji ali društvu za 
pomoč obsojencem. Socialni pedagog lahko s svojo strokovno usposobljenostjo in predvsem 
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človeško naravnanostjo obsojencem mnogo ponudi – tako med samim prestajanjem kazni kot po 
odpustu. Izhajati mora iz posameznikov - njihovih potreb, želja in sposobnosti ter vse te njihove 
lastnosti umestiti v socialno okolje. Obsojenca mora obravnavati kot subjekt. Upoštevati mora 
varovalne dejavnike, ki izhajajo iz njegovega ožjega in širšega socialnega okolja. Spodbujati jih 
mora, da razvijejo svoje potenciale in jim ponuditi tudi druge možnosti. Socialni pedagog si mora 
prizadevati k odprtosti, z vnašanjem čim več elementov iz zunanjega okolja v zavod. Sodelovati 
mora tudi z ostalimi strokovnjaki, tako v zavodu kot zunaj zavoda. Sodelovati pa mora tudi z 
družino in socialnim okoljem obsojenca. Njegova pomoč mora biti usmerjena v obsojenčevo lažje 
vključevanje v družbo, pri čemer pa ne zadostujeta samo moralna opora in svetovanje. Opremiti jih 
je treba z znanjem in spretnostmi, kar bo obsojencem višalo samozavest in samopodobo. Socialni 
pedagog tako zagotavlja možnosti dodatnega izobraževanja. Ustrezno je tudi sodelovanje z 
delodajalci, ki bi bili pripravljeni zaposliti nekdanje obsojence. Prav tako pa je pomembno 
sodelovanje s stanodajalci, ki bi omogočili primerno in dostopno nastanitev. Ne nazadnje lahko 
socialni pedagog pomaga pri urejanju zdravstvenega zavarovanja. Pomembna je tudi podpora ob 
odpustu in na prostosti, dokler si nekdanji obsojenec ne uredi življenja. Socialni pedagog pa mora 
poleg vsega delovati tudi širše, ozaveščati javnost o zaporniški tematiki ter s tem vplivati na javno 
mnenje in kaznovalno politiko. 
 
Menim, da bi bilo treba zmanjšati uporabo zavoda in skrajšati povprečno trajanje kazni. Boljše bi 
bilo, da bi v zavode pošiljali storilce najtežjih kaznivih dejanj, za druge pa bi uporabljali 
alternativne kazni. Prestajanje zaporne kazni ob vikendih, hišni zapor in nadomestna kazen z 
opravljanjem dela v splošno korist namreč nimajo tako usodnih posledic na človeka kot pa zaprt 
režim zavoda. Pri nas, kljub predpisani zakonodaji, oblike alternativnega prestajanja zaporne kazni 
izvajamo le v redkih primerih. Drugače pa je urejeno v tujini. V nekaterih skandinavskih državah 
(na primer Danska) zapirajo le storilce najtežjih kaznivih dejanj, obsojenci z »blažjimi« kaznivimi 
dejanji pa ostanejo na prostosti in namesto zaporne kazni prestajajo alternativne kazni. Delajo v 

korist skupnosti – pomagajo v domih upokojencev, delajo z brezdomci in podobno. (Žist, 2009). 
Za boljše delovanje naših zavodov se mi zdi smiselno tudi, da bi se pravosodni policisti vsaj malo 
izobraževali v pedagoški smeri. Prav oni z obsojenci preživijo največ časa in zdi se mi primerno, da 
imajo nekaj znanja tudi s področja obravnave obsojenih oseb. 
 
S svojo raziskavo sem dosegla zastavljene cilje. Dobila sem vpogled v urejenost, ali bolje, 
neurejenost področja postpenalne obravnave v Sloveniji. 
Pomanjkljivost moje raziskave je, da sem postavljala vprašanja, ki so se mi zdela relevantna za 
mojo raziskavo, premalo pa sem se posvetila samemu sporočilu obsojencev in strokovnih delavcev. 
 
Ob koncu pisanja diplomskega dela se mi še vedno poraja vprašanje, ali je sploh možno obsojence v 

tako zaprti instituciji, kot je zavod, pripravljati na življenje na prostosti. Kar se ljudje naučijo v 
zavodu, jim bolj malo koristi na prostosti, saj sta to popolnoma drugačna svetova. Še vedno pa mi je 
uganka, kako spremeniti naravnanost celotne družbe do obsojencev in te tematike, glede na to, da 
do zdaj v mišljenju družbe ni bilo večjih pozitivnih premikov. 
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»Za veliko moških in žensk, obsojenih na zaporno kazen, izguba svobode predstavlja nepremagljivo 
stigmo in občutek nezmožnosti za uspešno obvladovanje vsakodnevnih zahtev izven zidov zapora« 
(Zagorc, 2004a, str. 4). Zato je, dokler obstajajo zavodi za prestajanje kazni zapora, potrebna tudi 
rehabilitacija, da lahko omili posledice prestajanja zaporne kazni (Kanduč, 1993).  
Zavodi ne morejo preprečiti ne kriminalitete ne povratništva, zato so le-ti najdražje in najmanj 
koristno sredstvo v boju s kriminaliteto. Svoje delovanje morajo usmeriti na uresničljive cilje. 
Največ, kar lahko storijo, je, da obsojencem olajšajo prestajanje kazni, skrbijo, da se jim po prestani 
kazni uredijo življenjske razmere ter rešujejo njihove probleme, ki so posledica prestajanja kazni 
(Brinc, 1991c; Brinc, 1994). 
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15. PRILOGA 

15.1 Intervju z Vladom 
 
S: No, sej lahko kr začnema … najprej me zanima kolk ste stari? 
V: Ne me vikat prosm! 39 drgač. 
 
S: Aha ok. In kako je tvoje živlenje, tvoja živlenska zgodba, kak bi jo opisu? 
V: (smeh) Em … Ne vem … Moja živlenska zgodba … Tragokomedija. 
 
S: Ka to pomen? 
V: Em … (smeh). Komedija veš kva je ne, v bistvu smeh, johoho, oh in sploh. Tragika pa tut veš 
kva je ne, žalost in vse skupi … V bistvu je tko, da ne vem… Sistem države, v bistvu ne države, 
zato kr v bistvu država niti ni nč kriva pr tej stvari, je, zato, kr v bistvu dela premal na teh stvareh, 
em … Sam sistem ludi, samo sprejemanje populacije okol tebe … Do ludi, k so pač iz enga druzga 
sloja, je pr nas pač tok hud pereč problem, da bog pomagi ne … 
 
S: In to se tut pr teb pozna al kak? 
V: Mislim, v bistvu lej ne, pr men osebno se to niti ne pozna ne, zato kr … (smeh) Ja komedija, 
zakaj komedija … Lej ravn zarad tega, zato, kr js v bistvu ne da nočem žvet tega živlena, zato, kr 
sm ga pač prisiljen žvet, res dobesedno sm prisiljen žvet to živlenje … Pač zarad enih svojih lastnih 
napak v mladosti, k pač nism niti razmišlu s svojo glavo, k sm razmišlu čez oči alkohola, čez oči 
droge, čez oči, ne vem … Marsičesa druzga, sam tist, kar je pomembno v živlenu, ne. In v bistvu, 
kam, do kam te prpele? Prpele te do enga tazga nivoja v bistvu, k … Se na koncu res lahko vprašaš, 
a sm bil sploh vreden tega al … Mislim, a je to moj lajf, al sm v bistvu samo en robot, k sm del tega 
sistema, k v bistvu ga morn trpet al kaj …  
 
S: Pol praviš, da ti je blo v živlenju težko in lahko? 
V: Ma ja, sej mi je lahko še zmerom. Vrjem, da men je … Kljub temu ne, da sm čist poponoma brez 
vsega … Nimam dnarja, ja mam, se mi zdi, da mam ene 2 € zdle v žepu … Drgač pa nimam čist 
popolnoma nč … Nč, nč, nč. Ampak mam ful! Ful!  
 
S: Česa? 

V: Mam svobodo, mam lubezn … Mam lubezn, k jo dajem drugim, mam svobodo, k … Je neki 
lepga, mam … Mam tist svoj jst, k vem, da sm to js, mam svojo rastlino, k jo mam najraj … Lej pač 

… Peace, love and free (smeh) Res … Sej ne rabš druzga, sam pač folk tega ne šteka in ne vem, 
česa jih je strah sploh … Ne vem, lej …  
 
S: A šolo maš narjeno? Kake maš izkušne z njo? 
V: (smeh) Dobre. Ne, mam … Osnovna šola je tko juhuhu, mislim, uno, je blo, kva pa vem … Sej 
ne vem, ene 7 let sm hodu al 8 al 9. Neki cajta okol šole, neki cajta v šolo tko da ... 
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S: Pol naprej pa nč več? 
V: Ne, mam dve, sredno lesno pa slikopleskar. 2 šole mam narjen. Pol pa še računalnik pa ... 
Mislim mam kr ene par stvari, tko da … V bistvu, če bi zdele dubu recimo plac, da mi dovolijo, da 
si sezidam bajto, ne rabm nobenga, zato, kr znam vse, od do … Si jo nardim, v bistvu tut v 
kompletu sam. Edino, kar bi poklicu, bi poklicu, da mi pridejo varovalke zvezat skupi, edin to, edin 
to ne znam, drgač pa čist vse. 
 
S: Pol maš dobre izkušne z njo? 
V: Ma ja … Mislim, tut živlenske in kar se tiče same šole in to je … Milina. 
 
S: Ka pa z družino kak si se razumel, ko si bil še otrok, mladostnik rečmo? 
V: E … (tišina) Ma ja, v bistvu, ka pa vem no, lej. Zdej zaenkrat o teh stvareh ti glih ne bi kej dost 
govoru ne, zato, kr to boš lahko tut prebrala, zato, kr v bistvu je nastajanje knjige, avtobiografije 
moje, k bo opisano v bistvu kompletno moje otroštvo in vse, tko, da, če bo vse posreč, jo dobiš prva 
za prebrat no. Je pa že v nastajanju. Tko, da bom ene par stvari, ti ne bom glih direktno povedu, 
zato, kr jih bom pustu za presenečenje tut v knjigi no.  
 
S: Ka pa če probaš strnt, ste se v redu razumel al so bli kaki problemi? 
V: Ma ja in ne no. V bistvu sej veš kako je … En lajf enga mladostnika, k v bistvu, ne vem … Za 
časa komunizma v bistvu osemdesetih let ne … Sm 72 letnik ne. Žuri, študenti, mladina, veš kako 
je blo to … Ludilo, res. Mislm, ne vem … Lajf prej al pa dons, ko noč pa dan, razlika. Prej smo 
žural pa ne glede al si bil skin al si punks al si bil metalc al si bil klošar al si bil, ne vem … Smo bli 
skupi, smo bli frendi, smo bli uno … Dans kaj … Zarad litra vina se skregat pa stepst pa ne vem … 
Ni brezveze? Zakaj? Zarad litra vina človeka ubit, svojga prjatla ubit, zato, kr ti ni dal za litr vina … 
Alo! Pa kje žviš, mislm, prosm … 

 
S: Pa si bil več čas doma al tut po kakih zavodih? 

V: Tut ja … 8 let v Malči Belič … 7 mescov v Jaršah. To je blo to od popravnih domov, mislm, teh 
tamajčkenih. Pol so pa une ta višje inštance. 
 
S: Kje si bil pa v zaporu? 
V: Em … Koper, Pula, Povšetka, največja, najdalša pa 3 pa pol na Dobu. 
 
S: A druge so ble pa bol kratke? 

V: Ja, tist so ble pa tko, par mescov, 6 mescov, 3 mesce … Pula 8 mescov.  
 
S: Zaka pa si pristal v zaporu? Ka je bil največji problem? 
V: Ne, v bistvu, haha, sej ne, da bi bil problem. V bistvu sploh problemov ni blo ne. Sej to je 
največji štos ne. Ko v bistvu … Sej ne rabš, da je problem pač, da pristaneš v zaporu, zato, k v 
bistvu največja fora je, da sploh ni problem to ne. Fora je blo v tem, da v tistem času, ko pač ne vem 
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… Gremo leta nazaj obujat spomine em … Neumnost delat, vse živo, kar je nepotrebno državi, kar 
država v bistvu ne pusti … Ampak, tist, kar ne pusti, tist je neki najlepšga, se torej pravi, neki more 
bit, da te neki prvlač na tem. Valda, čeprav to je lari fari, bluzijo … Ne, sej ni to tko, k sm govoru kr 
brezveze … Ma sej ne vem lej … V bistvu, ka pa vem, veš kva je, mene je do čuze prpelela sam 
droga. Zato, kr v bistvu sm se začel družt iz takim folkom in … Ne vem, v bistvu, neki me je 
prtegnal, v bistvu sm hotu videt, kak je to, če si pač zadet … Sej, k si enkrat, je lepo ne, sam, k pol 
porajtaš, da kr naenkrat rataš od tega odvisn in rabš, ne iz dneva v dan vedno manj, ampak rabš iz 
dneva v dan vedno več. Pol pa enkrat začnejo finančna sredstva kopet in lej, k ni keša … Kaj je 
najlepša varjanta, koker zvedet, kje je pa ga it iskat … Pa ne glede a je treba za to človeka ubit al je 
treba za to nardit rop al je treba za to, ne vem, preplezat Triglav … Vrjam, da takrat v tistem 
momentu, k ti veš, da te na drugi strani čaka dnar, si prpravlen it tut iz glavo direktno čez zid, 
ampak na poln šus dup in boš pršu na drugo stran, zato kr veš, da na drugi strani te čaka dnar. 
Ampak valda ne, če ne delaš po pameti, se ti tut to zjalovi ne in evo ti čuzo … 
 
S: Kake pa so tvoje izkušne z zapori tle pr nas? 
V: Majka (smeh) Mislim ne … Prevzgojni … Kao to naj bi bil … Ne prevzgojni … Čaki … ZPKZ 
... Zavod za prestajanje kazni zapora pa pol je še uno kao neki, ne vem, mislm …  
 
S: Ja, včas so bli pa kazensko pobolševalni zavodi. 
V: Ja, pobolševalni domovi in ja … Kaj te pa pobolšajo? Čist popolnoma nč. Ko prideš notr, recimo 
sitna ribica, tko, k js, ajde zarad tistih, ne vem, 2000 mark, v tistem času govorimo ne … Dobit 3 
leta pa pol zapora, pridet v zapor, kjer sedijo morilci, kjer sedijo res uni, k so miljone obračal okol 
… Mislim, uni, k miljone obračajo okol, tko ne sedijo, ne, ampak uni pač, k so bli deležni nekje tam 
pr unih … In v bistvu, kaj maš notr druzga, koker šolo za kriminal, to je v bistvu višja šola za 
kriminal. Prideš vn v bistvu dobesedno kriminalc, vse je pa valda odvisn od tebe. Al boš odnesu une 
pozitivne stvari al boš odnesu une negativne stvari pa, ko boš pršu vn, boš gledu najkrajši rok, kako 

boš pršu nazaj notr … Al se boš pa pol udzuni probu postavt nekak na noge pa začet žvet svoj lajf 
pa … Probat it naprej. 
 
S: Kak je blo pa pr teb, česa si več pobral, negativnih al pozitivnih stvari? 
V: Mah oboje. Mislm, js tko nism kej dost pobiru, zato, k sm že preveč iz sabo prnesu (smeh). Ne 
res, v bistvu ne vem lej … Sm pobral ja, par negativnih stvari, k jih mogoče prej nism vedu, sm jih 
vedu pol ne. Sm pa pobral tut par pozitivnih stvari, recimo notr sm naredu tečaj umetnost dihanja 
prek Art of living foundation, k mi v bistvu zlo velik pomen … Začel sm se ukvarjat iz meditacijo, 
v bistvu najdu sm samga sebe a veš … Sej po eni strani sm odnesu dost pozitivnga, ampak po drugi 

strani je pa v bistvu … Ti bom skrajšu, zato, da ne boš postavala vprašanje … K sm pršu pa vn pa 
ne glede na vsa ta znanja, k sm jih prnesu vn … V bistvu mi ni nč pomagal, zato, k službe nism 

dubu … Pa čeprav znam delat vse od keramike, knaufa, malarije, zidarije, ni da ni … Ampak vsak, 
k mu povem, kako mi je ime … Je še v redu … K mu povem kulk sm star, je tut še ajd v redu, sej 
39 ipak si še pr močeh ne ... Ampak, k mu povem, da sm bil pa v zaporu … Žal mi je, oprosti, mam 
pa že vse zaseden, ne morš delat pr men … Ja prav, hvala … 
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S: Noben noče vzet? 
V: Junija 2004 sm pršu iz zapora pa sm delu pr marskermu privatniku … Al me je nategnu al dnarja 
nism dubu … Če sm hotu dobit redno zaposlitev, čim so zvedl, da sm bil v zaporu, pozabi … Delu 
sm pr človeku, k sm mel 1200 € plače na mesec, dok ni zvedu, da sm bil v zaporu … In nasledn dan 
sm pršu na šiht, je reku oprosti, dej pejt za en teden na dopust. Sm šou za en teden na dopust, nism 
šou več nazaj na šiht … Sej ni problema, a veš pač … Js trpim s tem, kar sm naredu v preteklosti, v 
bistvu bom mogu žvet s tem pač do konca svojga živlenja zgleda … Sam ni mi hudga v bistvu, zato, 
kr … Po drugi stani mi je pa … To, k sm ti prej govoru umetnost dihanja, meditacija … Grem delat 
še zadn izpit, da dobim v bistvu, kr mi še ene dva izpita mi mankata, da dobim status učitlna za 
meditacijo … In grem delat to, kar me veseli, ampak v bistvu, kle pr nas ne bom uspel, zato, kr mi 
nočjo dat tut tiste osnove, da bi lahko vsaj osnovno zaštartu. Tko, da v bistvu bom zgleda žal mogu 
zapustit to našo preljubo Slovenijo in it nekam, kjer me bojo uno, Vlado welcome. Res ... Ni kle … 
Ni šanse … Še uno majčken … Sej … Al ne rabm dost. Zarad mene taka sobca, k je tole, ne rabm 
več … Tok, da mam računalnik, tok, da mam tv, da lahko pridem nekam na topl, da si lahko 
skuham. Ne rabm čist nč več … Pa po možnosti mi dej en vrtiček, da mam lahko 4 pijantice, da si 
jih posadim. 
 
S: A pol misliš, da razmere v zaporu ne prpomorejo k temu, da bi se človk na bolš spremenu? 
V: Mah v bistvu lej … Ma ne sam razmere … Sam razmere pr nas, v naših zaporih, so v bistvu 
katastrofalne, zato, kr je prenatrpano je vse skupi. Računi, v sobi, kjer bi mogl bit 8 oseb, jih je 14, 
15. V sobi, kjer bi mogla bit 2, so štirje al pa clo 6. Nimaš niti osnovnih unih, mislm … Un osnovno 
maš, tiste 3 obroke na dan, tuširanje, ampak ipak, a veš uno … Kruto je, ne. Pa ipak tiste recimo, 
zdej pr men 3 leta pa pol … 3 lepa pa pol recimo dobskega živlena … V bistvu je živlene v zaporu, 
k vstajaš zjutri ob 6ih, maš zajrtk, maš sprehod, maš kosil, maš sprehod, maš večerjo, maš 
zaklepanje v sobo in to je to. Če slučajno delaš, maš po zajtrku odhod na delo, prideš iz dela, kosil, 

sprehod, spet soba, televizija, večerja, spanje … V bistvu je iz dneva v dan isti cikel, iz dneva v dan 
isti ritem, iz dneva v dan isti tempo, iz dneva v dan isto … Da ne rečeva kaj ne … Piiip (smeh). Tko 
da, a veš, ipak pol recimo … Js, k sm bil v Lublani 98', dol pr Zmajskem mostu, tega Spara pa tega 
sploh še blo ni, te, kva je, pravna fakulteta, to tut še ni blo. A veš uno … In pol pač po dveh letih in 
pol, k sm pršu prvič na izhod, sm pršu z avtobusom iz Dolenjske, sm pršu v Lublano na avtobusno 
postajo, iz avtobusne postaje sm vedu, da se gre po Miklošičevi dol do Prešernovga spomenika … 
Že tko me je skor avto zbil, zato, k nism bil več navajen na semaforje, nism bil več navajen na 
promet (smeh). Sm pršu do Prešerca, sm se pr lekarni postavu in sm klicu sestro, ej sekica me 
prideš lepo prosim iskat, da me peleš domov, zato, k se bojim. Res, mene je blo dobesedno strah it 

po centru, takrat so še avtobusi vozil čez Tromostovje, mene je blo dobesedno strah, zato, kr nism 
bil več navajen, niti na promet niti na … A veš uno … Tu ni prometa, tu maš v bistvu vsakodnevni 

lajf k … Pač si med štirimi stenami … Če greš vn, si isto med štirimi stenami, samo da gledaš nebo. 
V bistvu, ko bi pršu iz kletke v džunglo.  
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S: Ti je blo pol težk se navadit na živlenje na svobodi? 
V: Mah, v bistvu niti ne, ne … Zato, kr hvala bogu lej, mam tok znanga folka, mam tok frendov, 
mam tok prjatlov, da mi v bistvu ni težko. Zato kr … Mam tak krog frendov, k mi res stoji ob strani 
… Res uno, mi ni panike no. 
 
S: Se ti ni blo pol težk navadit na čist drug dnevni ritem? 
V: Ja, ma to se je … To ipak ti ostane uno, nekak ti ostane v podzavesti, ker … A veš … Sam 
dober, sej pravim, te 3 leta pa pol, to je ipak tut ena taka doba … Je v bistvu že uno, k rabš pol spet 
eno inkubacijsko dobo, da se pač navadš na tist sistem lajfa, k je čist drgačn, k ni neki pod prisilo, k 
v bistvu moraš, če ne, si kaznovan zarad tega ne … Tko da … Ipak maš še vedno uno, tut po parih 
letih ti pride še uno, kakšen feedback ne, ups, aja sej … Ipak. Recimo, sm mel frenda, k je 10 let 
sedu, njemu je blo dost težij. On je v bistvu, k je pršu vn, je reku, prav stari, prav, js odzuni res 
nimam več lajfa, prav, prvo kot prvo prav nobenga več ne poznam, od mojih frendov so vsi pomrl 
… Stanovanja nimam … Kam nimam jet … Prav, js bom naredu sranje in bom šu nazaj. Eh, ka je 
naredu? Tist, kar jim je oblubu. Šu je do župnika, je župnika ubil pa je dubu 30 let. Sam on jim je 
lepo povedu, prav, lejte, prav, js živlenja odzuni nimam, prav, js bom pršu nazaj. On jim je že 
preden je šou vn, povedu to.  
 
S: Ti si reku, da si 2004 šou vn iz Doba … A od takrat si še šou kej nazaj? 
V: Ne, v bistvu mel sm še eno, sm mel pol eno preiskavo na Povšetovi zarad ene neumnosti, k sm 
tut neki probavu za brezveze, sam ... Hvala bogu sm se pol … Taprav cajt mi je kliknal v mojih 
možganih, da sm začel mal drgač razmišlat pa gledat na kompletn sistem živlenja. 
 
S: A se mogoč spomneš, kak je blo na Dobu, ko si pršu? Ste naredl kak načrt dela, ka boš dosegu, 

ka boš delu? 

V: Ne, v bistvu … Joj čaki … Pišuka, kva smo že mel sploh … V bistvu js, ko sm pršu dol … Joooj 
... 
 
S: Ste naredl, če boš kej hodu v šolo, če boš delu? 
V: Ja, to ja, to te sprašujejo … To maš tko al tko, ko ti povejo, v bistvu, maš po 60 % prestane kazni 
maš lahko prve izhode, v bistvu po 50 % glede na pridnost. Zdej odvisn je … Maš možnost it delat, 
valda je odvisn vse od tebe … Zdej, lahko hodš na terapije, maš raznorazne skupine, maš 

zaposlitev, da greš delat ... Ampak pač maš določen, kamor te oni dajo ne. Sej dost nimaš na izbiro 
ne, maš montažo, livarno al pa strojno. Tko da ja … Dela se gasilska oprema, juhuhu, koko sm jo 

mel rad ej … (smeh) 
 
S: A ti si delu? 
V: Ja pa ej … Že uno iz lupga dolgcajta ne, zato, da ti mine cajt … Zato, da zabiješ uno dosadno, k 
ti je dosadno po cele dneve v sobi viset, greš delat in uno … Pač delaš na normo, je res, da delaš na 
normo, ampak ipak … Sej dobiš tistih par centov, dobiš plačan, v bistvu ni vse skup nč, ne vem, 
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zdle men se zdi, da majo 100 € … Ampak moraš dosegat normo ne. V bistvu je izkoriščanje 
delovne sile, če tko pogledamo, ampak uno, zato, da ti mine cajt, da ti ni dosando, pač greš delat. Js 
recimo najprej sm delu v montaži in sm v bistvu te tavelke spojke za ročnike, k so za gasilsko 
opremo, gumice nabiju gor, tesnila. Pol sm se zgrebu, sm šu iz montaže delat v strojno, sm delu na 
cmc mašini, sm delu prav te spojke za cevi. No pol pa glede na to, da mam mizarsko šolo pa vse 
skupi, sm se pa zgrebu, da sm šu delat v gradbeno skupino in sm biu malar na Dobu ... (smeh) Tko 
da a veš … Mislim, mi je blo res uno juhuhu, milina, ej res. Greš v bistvu, hodš po blokih, smo 
malal okne, sobe … Al pa recimo, k so se kje stepl pa se je razbila šajba, sm mogu it v blok pa 
šajbo zamenat pa tak. Mislm, res uno a veš, ni enoličn del, ampak non stop neki v muvingu in to je 
res uno … 
 
S: A tut v šolo si kej tam hodu? 
V: Ne, v bistvu maš varjatno tut šolo ja, majo v bistvu neke programe, takrat je bla gostinska pa, ne 
vem, še neki vem, da so mel … Računi to je leta 2000, to je 12 let nazaj v bistvu … Ja, so bli eni 
prav programi … Tko, da je kr ene par jih poznam, k so v bistvu uspešno šolo nardil tut notr … Ena 
dva clo poznam, k smo še zdej v stiku, k sta v bistvu pol tut svoj privat odprla kafiče in … V bistvu 
uspešno, res. Pol pa tut recimo tko raznorazne skupine, recimo župnik tut prhaja, ta Friškovc, tut 
ena od dost pozitivnih varjant … No pol recimo ta zlo pozitivna varjatna Art of living foundation, 
umetnost dihanja, k smo mel tečaj … To … Res pozitivna varjatna za notr, kr v bistvu not je stresa 
joh in oh in sploh in še in še … Tko da, to je bla tok pozitivna varjatna, k so jo nardil, mislm res. 
Men še dones to, js … Js v bistvu, takrat sm se navadu … Čeprav pol v bistvu, nekak vmes med 
tem cajtom ne, sm nekak te stvari tut js mal … Šihta ne dobim, to ne dobim, uno … In sm tut js mal 
te stvari dol potlaču ne, čeprav … Od lanskega leta sm začel pa kr efektivno iz meditacijo vsak dan 
dve ure, dihanje vsak dan vsaj po dve, tri ure … Tko, da mam 5 ur efektivnega treninga sam na seb. 
Zej sm clo prjavlen, grem še delat zadn izpit 10. marca, tko, da pol dobim v bistvu status učitlna.  
 

S: Ti to pomaga pr tem, da lahk vse skupi prenašaš? 
V: Ja ej … Free res, mislm, svobodno ja … Ne glede na vse muke, tegobe in vse, kar se mi dogaja 
zdle, finančno totalno v podnu, vprašanje, če bom obdržu stanovanje, zato, kr ne morm plačat … 
Me to drži pokonc, da še vedno hodm brez keša, brez vsega, hodm iz pokončno glavo in me ni 
strah, če mi zdle rečejo spoki pa pejt. Ja grem, ampak še vedno bom svoboden, še vedno bom js js, 
še vedno bom Vlado. 
 

S: Pol si se udeleževal teh raznih aktivnosti? 
V: Ja, zato, kr v bistvu, veš kako je … To je nekak, pišuka, kaj nej rečem … Em … Ma ja, ena 
odskočna deska, en zagonski elan, ipak ne … Ne glede na to, da si stacioniran nekje med štirimi 
stenami, k veš, da moreš bit 24 ur zaprt, ipak pride ena svežina nekje od odzuni in ena lubezen, ipak 

čutš, da te ma še vedno edn rad, k pride h teb in ti hoče neki dat. Zato je v bistvu ena pozitivna 
stvar, da se udeležuješ takih stvari, zato, kr v bistvu menjaš izkušnje, poveš pač, ne vem, določene 
stvari, k recimo … Dost lažij je eno stvar recimo, k te teži al pa recimo eno breme, k ga nosš v seb, 
recimo, k ga nočeš povedat recimo enmu tvojmu bližnjih al pa enmu, k ga v bistvu poznaš, ti je 
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težko njemu povedat … In ipak je dobr včasih, da mogoče pride pa ena taka oseba, recimo zdle v 
tem primeru ti … Da ipak lahko tut una čustva, k jih mogoče pred komu pa ne bi povedal ne … Jih 
pred njemu izliješ na plan in je v bistvu tut dost lažij pol teb … Nasledn tedn do spet obiska, k bo 
pršu, dost lažij pretrpet tist tedn notr ne, a veš … 
 
S: A si mel tut kake obiske? 
V: Ja. E ... Mama pa sestra. V bistvu, mama pa sestra sta mi kr dost hodile no … Čeprav po moje bl 
zarad sestre, mama sama niti, dvomim, če bi … Zato, k … Sej ipak, ne, da sva skregana, ne, da … 
Ne, da se sovražma, k se ne! Ampak ipak, ne vem, lej … Mava neko distanco, obedva se zavedama, 
da je ona moja mama, ipak … Ampak … Še vedno ne glede na to, da vid, kaj se iz mano dogaja … 
Da v bistvu … Ve, da kadim … V bistvu ve, da kadim travo, ve, da sadim travo, ve, da mam iz 
travo vse. Res, to je v bistvu moj lajf. Js, če ne bi mel trave, tut vrjam, da zdle tle ne bi bil. Zato, kr 
js funkcioniram, registriram in sploh razmišlam samo zarad tega, kr kadim. Kr drgač se mi ne da 
niti razmišlat niti nimam vole za karkoli … Ker mi je brezveze. Mislim … Tut, če se karkoli trudm, 
če hočem karkoli nardit, me država zabije, da ne morem, zato … Lej, ja … Sej priznam, sm sam 
kriv, da sm naredu neumnost, da sm šou rop nardit, da sm na banki dvignu kredit, da sm si sposodu 
dnar od države, zato, da mam zdej tok minusa, k ga ne morem vrnt. Nism pa js kriv, da ne dobim 
službe, nism js kriv, da ne dobim, ne vem … 25 kvadratov, zato, da lahko normaln bivam, da lahko 
normalno žvim in da lahko normalno funkcioniram. To pa nism js kriv, ampak je kriva naša država. 
Zato, k čim si, si manjvreden, če maš 10.000 € v žepu, si vse. Če si na nivoju mene, k nima nč, ne 
da nisi nč, ampak si manj k nč za njih ... 
 
S: Pol sta ti onedve na nek način stale ob strani? A ti še stojita? 

V: Ja mi ne. Sekica mi tko vedno, s sekico sma tko v bistvu … Ne glede enajstim letom razlike … 
Ne vem, res … To je uno, lubezn, k je res … Kozmično, ja, v bistvu sva kozmično povezana. Brat 
pa sestra v vseh nivojih.  

 
S: A če bi ju zdej prosu za pomoč, bi te vzele k seb? 
V: Ne bi jih niti prosu.  
 
S: Ti je težk prosit za pomoč al kak? 
V: Ne, ne ... (smeh) Ne! Ne, da mi je težk prost za to, zato, k vem, da, če bi, ne bi blo problema, bi 
me takoj … Ampak niti nočem. Zato, kr dokler mam svoje roke, dokler mam svoje noge, dokler sm 
sposobn, tok, kuker sm sposobn, vrjamem, da ej … Si lahk še zmerom sam zrihtam. 
 

S: Izhode si tut mel ne, si reku prej? 
V: Ja, v bistvu, čeprav je … Sej ja … V bistvu po dveh letih pa pol prvi izhod 3 ure. V bistvu sm 

samo gor do ta prve gostilne smo šli na kosil pa sm šu nazaj. Niti ne vem, kako sm hodu, zato, k po 
moje, da takrat, po tistih dveh letih, ko sm pršu prvič vn, k sm stopu čez kapijo, k sm šou v bistvu 
sam, brez, da vem, da paznik hod za mano, sm po moje sam lebdel, ne hodu. No, pol v bistvu maš 
naslednji izhod, je bil 5 ur. Sm lahk že šol do, v bistvu do Trebnga. V mest, vav ... (smeh) No, pol 
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nasledni izhod je bil pa že enodnevni z nočitvijo, pol maš pa vikend ne. No, sej takrat tist enodnevni 
z nočitvijo sm pršu v Lublano, k sm na Prešernovem spomeniku sestro poklicu, da me je pršla iskat, 
da me dam pele, k … (smeh) Pa še eno pivo sm spil po dveh letih pa pol, k sm šu prvič … A veš, 
uno … Prvi izhod sam, vaaa ... (smeh) Gremo na pivo. V Trebnem, predn sm šu na vlak, sm si dva 
piva vzel in sm jih na vlaku spil do Lublane, sm bil viu … Kr žvižgal mi je ej … (smeh) 
 
S: In kako pomoč so ti kej v zaporu nudl? 
V: Ah, sej v bistvu notr maš vse, maš … Te skupine za odvajanje od prepovedanih substanc ne … 
 
S: In si šou? 
V: Ja … Zato, da sm dubu izhode, zato, kr to je bla poglavitna stvar. Zato k … Sm mel tut določena 
obdobja, k smo bli na teh stvareh kr zlo dost aktivni. 
 
S: In si se tam pol odvadu? 
V: Ne, še bol navadu. Zato, k je več droge v zaporu k odzuni, vrjam. Ne, v bistvu nism se odvadu, 
hodu sm samo na skupino, zarad tega, zato, da sm lahko izhode dubu. Čeprav, ipak ne glede na to, 
da sm se drogiral vseen … Ampak takrat, k sm pač vedu, da bom mel urinski test, sm nehu in … 
Zato, da ne bi blo kakšnih komplikacij ne. Drgač pa … Ka pa vem no … Js sm v bistvu še pol, k sm 
iz zapora pršu, sm v bistvu še kr dolg cajta vztraju na heroinu … In pol sm se še clo neki na 
metadon prjavlu … In sm še clo metadon sm pil, se mi zdi, da ravn en mesec al neki več, k en 
mesec. No, pol mi je pa v bistvu čez noč, mi je uno … Pa niti ne čez noč, zvečer mi je v bistvu 
usekal uno. Sm se ga še zadel, v bistvu iz heroinom, kokainom, tablete, pač ni, da ni, kar je blo in še 
alkohol zraven. In mi je šteknal v glavi, ta star zdej pa nehi. In zjutri, k sm se zbudu, sm nehu. In 
dones je že … 7 let pa pol … Od lanskega novembra pa tut brez alkota. Ampak na travi pa čist skos, 
na travi pa čist skos. In tut že v Jugoslaviji, preden je Slovenija sploh obstajala, k je bla še 
Jugoslavija, so me ustavl takrat miličniki, zdej so policisti, takrat so bli še miličniki … Gospod 

miličnik je bil … Em… Kaj maš pa to? Travo … To ne smeš kadit. Sm reku, sej tut zakona ne bo, 
da mi bo prepovedu, dok bom živ, jo bom kadil … Res … Ni zakona, edin, če me takoj obesjo ding 
ding …  
 
S: Kakega svetovanja si tut bil deležn, so ti nudl podporo? 
V: Ja, maš v bistvu, maš psihologa, maš psihiatra … Maš v bistvu … Kar se teh stvari tiče, je 
poskrblen notr no, tko, da … Sam je pa, sej mislm … Čist odvisno je od vsazga posameznika ne … 
Zdej, a si ti pršu v zapor se res uno … Skulirat pa pač ajde … Veš, da si naredu napako, maš svoje 
za odlužt in, k boš pršu vn, boš spremenu živlene in žveu naprej tko, k je treba … Čeprav se to žal 
ne da, ne … Zato, kr čim si enkrat v zaporu, si štemplan pač iz uno …Arestant al pa džanki. Sej je 
isto sranje … Zapečaten si za cel lajf. Pozabš lahko na vse dobrine … Niti najmanj … Zato, kr jih 

maš še ipak lahko več, k si jih mel prej. Sam je pa od vsazga posameznika odvisn, kero pot krene, al 
krene naravnost, al krene levo al krene pa desno. 
 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

165 

 

 
S: A ti si sodeloval v tem procesu pomoči, si se hotu kej spremenit? 

V: Ma ja, lej … V bistvu, kako naj rečem … Men osebno je v bistvu na splošno ta Art of living 
foundation, ta umetnost dihanja, mi je dala tist, v bistvu, nekak povod, ker v bistvu, pr tem sm js v 
bistvu nekak začutu samga sebe, ko sm se začel ukvarjat iz meditacijo in sm v bistvu začutu svoje 
cilje … In v bistvu vidu svojo vizijo življenja, kaj v bistvu sploh hočm in kaj lahko nardim iz 
svojega živlena ne. Tko, da v bistvu mene je to gnal naprej, ne v bistvu une skupine, uno pač … 
Tist, kar morš nekak po reglcih delat, zato, da pač dobiš neke ugodnosti in pač … Neke dobrine, k ti 
pripadajo v zaporu. Morš pač nardit en sklop od skupine za odvajanje, od pač urinskih testov, do ne 
vem … Svetovalnih skupin, do … A veš … Morš vse to dajat čez, da maš lahko izhode ne in to maš 
vsak tedn skor ne … Tko da, ne vem … Sej je, po eni strani ja, ti pomagajo … Po drugi strani pa … 
Zej pr enmu je uno, čez en ušes notr, čez druzga vn, a veš, zato, k ve, da, k bo pršu vn, ne bo gledu 
na to, kako se bo ustalil, kako si bo najdu stanovanje, kako bo probu začet delat, če bo dobu službo 
ne … Al pa se postavt na noge, če mu bo ratal ne, ampak bo gledu, kako bo šu nazaj notr … Tist, k 
pa ma v planu, da, k bo pršu iz zapora vn, da si bo probu ustvart družino, če bo mel le možnost … 
Bo probu začet delat, če bo mel le možnost … Si bo ustvaru lajf, če bo mel le možnost ne … Pa pač 
odnese vse tiste pozitivne stvari in gleda samo uno pozitivno, ne gleda več tiste negative. Čeprav, v 
bistvu, morš tut tisto negativo včasih pogledat, zato, kr je ipak kanček pozitivnga notr. Ja … Pač … 
Žal smo prsiljeni v tem našem sistemu, lej … Men je kolega recimo … Ena zlo lepa, lepa, lepa, lepa 
gesta od … V bistvu je, ma me ko za brata, sva cimra, živiva že skupi par let in … Za nov let, v 
bistvu, sm se sfuru iz meditacije, sm mal odplavu in sm mu pokazu, kakšen je svet meditacije, kje js 
… Kako js v bistvu sploh žvim in je reku, prav, veš Vlado, najlepši daril, k sm ga dubu kdajkoli v 
živlenu, sm ga dubu letos od tebe. Sm reku, kaj si pa dubu od mene, nč … Prav ne, prav plavam v 
nebesih, prav, a je to možno … Sm reku, ja, je možno, je možno. Plavaš lahko, brez, da … Zadet si 
lahko, brez, da vzameš pikico droge, brez, da se dotakneš tablet, brez, da se primeš flaše, brez, da 
karkoli nardiš, si lahko tok lepo zadet, da … Kakšen seks … Veš kakšen orgazem dožviš lahko tko, 

velik lepši … Preseksu sm še pa še, ampak vrjam, da tazga orgazma ni, ga ni! Pa ne glede na to, a si 
sam al si pa s partnerko, isto … Brez, da se dotakneta en druzga … Dožviš orgazem, ampak veš 
kakšen, noro, noro …  
 
S: Ok, če grema še mal nazaj … Tvoja socialna delavka iz CSDja je pršla kej k teb v zapor? 
V: Ja, ona je bla pa … No, sej njej res, lej … Kapo dol, svaka ji čast, to, k mi je ta ženska tut dobrga 
nardila … V bistvu ja, če ne bi blo nje, jst v bistvu, k sm pršu vn iz zapora, po moje bi tut brez 
dnarja bil in brez vsega, a veš, k ipak uno … Vn prideš tko, v bistvu maš neki zasluženga, maš neki 
našparanga, ampak ipak … Uno, k prideš vn, si že takoj, prva stvar, k je, si hepi, zato, k si odzuni in 

takoj, vav, treba zafeštat valda, tist splahni, kot da ni … 
 
S: Ona ti je pol to denarno pomoč uredila? 

V: Ja in socialno in vse. V bistvu mi je ona že skor zrihtala, predn sm js skor vn pršu, sm mel že 
zrihtan vse. In mislm, res … Vse socialne taka, k je ona al pa še ene par, k jih poznam … Ma milina 
… Ampak, ipak, so pa spet tut oni sami odvisni od sistema države, k komplicira za brezveze … 
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Zdej pa kamorkoli greš to povedat, te majo za bebca al te majo pa za popolnega kretena in te 
zaprejo zarad tega. Zato, kr govoriš resnico in si takoj aktivist in takoj, ne vem kaj vse … Samo, da 
te lahko zaprejo … In kaj majo od tega? Nč. Spet žvim na račun stroškov države. Mislm … Sej … 
Kaj majo … Brezveze k … Živčn ratam, k začnem razmišlat zadne cajte, vrjam ... Zato pa mam, tok 
stvari mam v planu, ampak pozitivnih stvari in če bi mi to dovolil nardit, vrjam da … Bogat sm že 
tko al tko, zato, kr sm miljarder iz tem kar mam, zato, kr mam lubezn v seb, zato, k mam samga 
sebe pa zato, k mam krog ludi okol sebe, k me podpirajo v tem, kar delam, zato, kr so vidl kaj 
delam in vejo, kaj delam in me podpirajo v vsem. Ampak uno, da bi država dojela, da v bistvu iz 
tem, če bi mi dovolil to nardit, js lahko državi v roku dveh let al pa ajde, da ne bomo pretiraval, 
dejmo rečt tri … Vrnem vse, kar sm dolžn plus tega, da ostane men, da lahko čist normalno žvim. 
Ravn včer sm na internetu gledu, 60 x 60 metrov rabš prostor, nč več … 
 
S: Kakšno idejo maš to? 
V: Industrijsko konopljo. 60 x 60 metrov prostor, v enmu letu industrijsko konoplo posadiš, 
požanješ, 8600 litrov dizlskega goriva dobiš vn. Nafta se draži, zakaj ne bi lahko doma delu. Država 
bi mela davk od tega, država bi mela profit od tega … Ampak ne, ne dojamejo ... Človk si je raka 
pozdravu iz oljem od marihuane. Psihični bolniki v psihiatričnih bolnišnicah jim dajo travo, zato, da 
se pomirijo, zato, da so čist mirni pol. Rakavim bolnikom dajejo travo, zato, kr odpira apetit, zato, 
kr rak te pohujša … Mislm pa ka … Kaj pa jim ni jasn. Vse je črno na belem napisan, vse je 
znanstveno dokazano. Harrison Ford je leta 47 naredu avto iz trave, k so tolkl iz macolo po njemu 
pa ga niso razbil. Ford … Konstruktor avtomobilov je naredu avto pa jim še dans ni jasn, da je trava 
vse … Še dans ne dojamejo, da je to v bistvu dobrina, k v bistvu prevlada in bencinu in nafti in 
vsemu. Za hrano jo maš lahko doma … Mislm … Pač ne tuki, lej, sj sm reku, js v bistvu … Žal 
zgleda, da iz tem mojim znanjem, kar ga mam in iz tem pač, kar hočem delat, tle pr nas žal ne … V 
bistvu me ne pustijo … Zato, kr tut poslovnega, sm hotu s.p. odpret, da bi delal, mi ne pustijo 
poslovnega računa odpret za s.p., zato, kr sm dolžn državi. Ja, kako nej pa delam, če mi ne pustite 

osnove stvari … Ja, mislm … 
 
S: A stike z nevladnimi organizacijami al pa z zavodom za zaposlovanje si tut kej mel v zaporu? 

V: Ne …  
 
S: Ti je pol kdo pomagu pr iskanju zaposlitve? 
V: Ne …  

 
S: Tut prjavu se nisi na zavod al kak? 
V: Ne. Šele pol, k sm vn pršu. Sej iz zapora ne morš ti nč, v bistvu šele pol, k vn prideš … Si v 
bistvu začneš urejat vse ne. 

 
S: Ja naj bi blo to že pred odpustom ne … 

V: Naj, naj … Naj je največje vprašanje, a veš … 
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S: Pol šele, ko si pršu vn, si si začel urejat? 
V: Ja, nč prej. V bistvu lej, ne vem, zdej po tem novem sistemu kako majo … Čeprav po moje, da 
se ni kej dost spremenil od takrat, k sm bil js pa do zdej. Vsaj glede na to, na določene stvari, k 
frendi pravjo, k prhajajo, k so v čuzah pa to. V bistvu se stanje v zaporih ni tut pikico drastično dost 
kej spremenil, ampak v bistvu kvečjem še mogoče kakšno pikico slabše ratal. Razn to, da majo na 
Dobu dva nova bloka pa majo že zmerom gužvo ... (smeh) A veš, mislm … 
 
S: A pol šele, ko si pršu vn, si si začel rihtat zaposlitev? 
V: Ja, v bistvu, vse, kar se tiče stvari, k jih v bistvu mam, sm si začel rihtat šele jah … Po moje ene 
dva mesca po tem, k sm bil že odzunih. 
 
S: Pa ti je CSD kej pomagu pr tem? 
V: Ja, v bistvu, tko ti bom povedu no ... Lej js hvala bogu sm mel to socialno delavko na centru, k 
mi je zlo stala ob stani, tko, da mi je v bistvu ona povedala, kam se lahko obrnem, da bom najlažji 
pa najhitrej pršu čez to … Kr recimo pr marsiktermu se to ne zgodi ne. Marsikje uno, k jih 
dobesedno briga, samo pač prideš h njim in si dobesedno za njih številka ne. Gledajo, da te čimprej 
odpikajo … Da čimprej uno … Dijo, se vidmo drug teden, pridte, če bo kej novga, če ne, se vidmo 
čez 14 dni ... Ej, js pa hvala bogu mam tak krog in znancev in v bistvu, bom reku, tut teh na centrih 
za socialno delo in to, jih poznam, tko, da v bistvu, če druzga ne, vsaj pokličem in dobim 
informacijo, kje je una najlažja varjanta za čimhitrej, čimlažij, da ni nekih brezveznih komplikacij 
tko, k je za vsako stvar potrebno. 
 
S: In kje si pol dobu službo? 
V: Še nikjer! (smeh) Ej, delu sm, sej ti pravim, delu sm na črno, delu sm pr enmu, v bistvu montažo 
okn, vrat, dok ni zvedu, da sm bil v zaporu … Me je poslal za en teden na dopust in … Nč …  

 
S: Kaj pa stanovanje, si si že prej rihtu? 
V: Ne, zato, k stanovanja ne rabm.  
 
S: Kak ne rabiš, kje si pa bil pol, kam si šou? 
V: E na morje se mi zdi ... (smeh) Ne res, bil sm na morju ene pol leta. To je bla prva stvar. 
 

S: Uzun na ulci? 
V: Ja, u šotoru. Mislm ne, lej … Ja sej vidš, to je recimo, tam je v bistvu najlepše, k ne, da se lahko 
pohvalm, ja pa se, prav pohvalim se lahko iz tem … Hvala bogu sm tak človk v bistvu, tok mam 
tiste pozitivne energije v seb, tok mam tiste lubezni v seb in ne vem česa še, da v bistvu kamorkoli 

v Sloveniji … Pa je to recimo, vzemva od Ptuja do Kopra pa od naše preljube tromeje pa do 
Črnomla … Kamorkoli grem, kamorkoli pridem, me pozna vsaj edn in sem vedno dobrodošu. 
Vedno se najde tist košček zame, da, če duzga ne, si spalko dam na tla. A veš, tko, da … Res, 
vedno. Mislm … Ipak sm gledu vedno tko, da se nism nobenmu zameru, da sm vedno ostal, uno, v 
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poštenih odnosih … Če se je seveda le dal ne ... Kar žal do naše države to ne morš nardit, da bi ostal 
v poštenih odnosih do nje, kr tut ona do tebe samga ni. 
 
S: In kak si pol do tega stanovanja pršu, k ga maš zdej? 
V: Ej, to sm pršu pa glih tle preko društva Kralji ulice. V bistvu sm tlele že skor od samga začetka, 
same ustanovitve društva … Zanimivo lej … Pač en nov lajf, en nov način zaslužka, en nov način 
pridobivanja finančnih sredstev iz prodaje časopisa. Športna sekcija, fusbal … V Braziliji smo bli 
kot predstavniki brezdomcev, športna ekipa, nogometna. Lansk let so bli u Parizu, letos grejo v 
Mehiko. A veš … Ipak lej … Spet sm najdu en način lajfa, ne da s tem pomagam samo seb, ampak 
pomagam tut drugim, v bistvu, k pride raznorazn folk pride sm, marsikdo rab sam toplo besedo, 
marsikdo rab pogovor, marsikdo uno … Pride sam pogledat pa gre. Ampak v bistvu, js mam uno … 
Pomagej drugim, pomagej seb … V bistvu roka roko umije, obe umijeta obraz ne. Če pomagaš ti 
drugmu, pomaga on teb. Maš vse … Pa čeprav nimaš nč. 
 
S: Pol, če te prav razumem, so ti na tem društvu pomagal pridet do stanovanja? 
V: Ja, v bistvu so mi oni nekak pomagal. Lej, sej hvala bogu … Zato se pa tut js trudm neki za njih 
nardit, a veš. Tut v bistvu zdej, k bom naredu ta tečaj, kaj mislš, da ne bom mel skupine tuki za 
meditacijo? Sigurno. In oni majo, ta prvi, k jo bojo mel, bojo mel sprostitveno meditacijo džabe … 
Kompletni Kralji, organiziran samo za njih. Sigurno. 
 
S: Ampak zdej maš pa problem s tem stanovanjem, kr ne morš plačat al kak? 
V: Ja, lej … Zdej pa pač, zdej pa tko ne … Glede na to, sej po moje, da, če se js ne motim, sm clo 
po moje majčken sam plunu u skledu, če nism … Se mi zdi, da sm js ene dva dni prepozn vlogo 
oddal koker bi jo mogu oddat. Tko, da možno, da sm tut clo sam kriv, ne bom niti trdil … 
 
S: Kakšno vlogo to? 

V: Za dodelitev denarne socialne pomoči, zato, kr ta stara vloga mi je do 31. januarja velala, sam 
zdej bi mogu pa js doma pogledat. Men se zdi, da sm js oddal 28. januarja. In še nism niti odločbe 
dubu, nimam niti denarja. Eni so dobil nakazan, cimer moj tut še ni dubu. Kako bom plaču? Ne vem 
… Še hvala bogu, da so, da me zastopjo, da sm se lahko pogovoru, ampak … Če drug mesec ne 
bom dubu … Pol ne vem … Šotorišče … Zbirat podpise, kdo gre zraven. Več nas bo, večje 
možnosti mamo. Kok je hiš, kok je bajt, kok je stanovanj … K dobesedno propadajo, k se podirajo 
… Dej … Lej, al pa zmrznem na cesti. Za stroške bomo že, iz prodaje časopisa, vrjam, da zaslužm 
za stroške na mesec, čist komot ... Socialno podporo mam pa za preživetje … Pol bi se dal žvet ne. 
Al mi dejte pa službo. En prostor, da se lahko nekam vselim, da lahko delam pa, da lahko 

funkcioniram. 
 
S: Kdo ti je pol največ pomagu od strokovnih delavcev, ko si bil v zaporu? 
V: (tišina) Ka pa vem … 
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S: Ta socialna delavka, k si prej reku mogoče? 
V: Ja, v bistvu, ta socialna je bla nekak poglavitna. V bistvu sm mel no, eno psihologinjo sm mel v 
zaporu, k sva bla majčken zalublena … 
 
S: (smeh) 
V: Ja no, kaj, če je pa res, če sva se pa zalubla, dej ... Čeprav ona to v bistvu ne bi smela, ampak sej 
v bistvu pol na konc je tut ona službo pustila … Je šla drgam delat. Ampak sva pa v bistvu 3 leta pa 
pol, dok sm bil js v zaporu, je bla ona tut tam. Začela je en teden, preden sm js pršu na Dob, je ona 
začela na Dobu delat kot psihoterapevtka. No in v bistvu sva 3 leta pa pol sva se … Vsak teden … 
Dvakrat dobivala na razgovorih … (smeh)  
 
S: Kaj ta smeh pomeni? (smeh) 

V: (smeh) 
 
S: Kaki so bli ti razgovori? 
V: Oh joj … Čustveni, lepi ... (smeh) Zlo zanimivi. Ljubezenski … V bistvu je bla ena avanturca 
tko 3 leta pa pol je trajala … Ne, k pol po tistem, se res nisva več vidla … 
 
S: Ok, če mal spremenima temo … Kaj si pa prčakval od teh zaposlenih, če pustima psihologinjo na 

strani … 
V: V bistvu nč, v bistvu nč … 
 
S: Nobene pomoči nisi prčakval od njih? 
V: Ne, ne. Lej … Ma ne vem, mogoče, mogoče mam jst tak, tko gledam na ta svet al pa ne vem, tko 
vidm to, da … Je brezveze od kogarkoli karkoli prčakvat, zato, kr … Ja … Ne, v bistvu ne, narobe 

sm se izrazu, ne od kogarkoli karkoli prčakvat, zato, kr … Prčakvat v bistvu tist, kar rabiš od 
strokovnih delavcev in samih zaposlenih v zaporih in … Po teh centrih in to … Je brezveze, ker … 
Ti ne bojo nardil nč, če ne boš dobesedno vse naredu sam. In jim dobesedno vse prnesu tja in bojo 
oni pol na konc sam rekl, vav, lej, sej to je pa res to, hvala … In se ti bojo še podpisal odspodi pa 
udarl štempl in boš mel vse … Se torej pravi, kaj so nardil zate? Nč … Zato, kr si naredu vse sam. 
In, če ne nardiš vse sam, tut nč nimaš. 
 
S: Kako pomoč si pa najbolj rabu? 
V: Ko sm bil v samem zaporu al ko sm pršu vn? 

 
S: Pol, k si pršu vn. 
V: Kako, lej … V bistvu vse. In kar se tiče same nastanitve in kar se tiče finančnih sredstev in kar 
se tiče samga vklopa v živlene … Sej nimaš nč … Ko prideš iz zapora … Dok si v zaporu, si 
številka. Ko prideš iz zapora, si še vedno samo številka, ampak se moreš ipak znajdet … Sam … 
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Nobeden ti ne … Te bo prjel za rokco pa te bo pelu, lej, to maš tuki, to maš tuki … Ampak morš 
vse to nardit sam.  
 
S: In kak si se znajdu, kak je blo, ko si pršu vn? 
V: (tišina) V bistvu jst, jst, se ja, zato, kr, a veš zdej … Sej ti pravm, čist odvisn je od vsazga 
posameznika, ko pač … Sploh reagiraš, kako mislim, kako sploh gledaš na sam potek, v bistvu, 
lajfa, tvojga osebnga al pa lajfa kompletne družbe, k v bistvu … Zdej, a se ti vklopš v družbo, k žvi 
okol tebe in v bistvu žviš ta njihov nivo al se pa pač vklopš v ta … Višji razredni sloj, k maš, k si v 
bistvu dobesedno lahko prvošiš vse. Sam, zakaj bi mel un sloj, k si lahko dobesedno vse prvošiš 
mislim … Sej ne, da rabm uno … Ajde ne rečem, da zdle se bi branu, da mi kapne miljonček v žep, 
niti najmanj … Zato, k vem, kaj bi naredu. Prva stvar, k je, pufe poravnam, druga stvar, k je, si 
kupm pa eno parcelo, ampak iz tem, da si postavm gor lesenjačo, ne zidano, leseno bajtico … Pa ne 
visoko, nizko ... Vrtek zraven. Res … Al pa ladja pa na morje … Čeprav študiram neki Španijo 
ampak … Španijo že sanjam, vrjam, da 20 let jo sanjam, sanjam jo, pa še nism bil, tut, edin s 
prstom po zemlevidu,… Drgač pa še tut od bliz jo nism vidu pa že 20 let jo sanjam … Pa v 
retrocenter sm mislu it v Španijo pa sm se raj sam spucu doma. Zato, k vem, kaj bi blo, če bi šou 
dol, me ne bi blo nazaj. Prav dol sm mislu jet na zdravljenje, sam sm se pol nekak odloču, da se 
bom kle skleniru in sm kle to vse naredu. Zato, k vem, da če bi šou dol, bi dol ostal, ne bi sploh več 
hodu nazaj. Čeprav me je že predlanskem me je držal, da bi v Braziliji ostal, k smo dol bli. Sam dol, 
k vidš … Mi pravmo klošarmo, ja … Mi tut k od klošarja nismo, k vidš živlene dol v Braziliji, se pa 
zamisliš ne … Mi v bistvu še živimo gospodsko, res … Dol maš bajtico iz kartona, streha je iz 
kartona narjena, štir stence, ni okna, ni vrat, namest vrat je zavesca, namest okna je pa karton ... 
Mislm … Otrok 5 let, zvečer prnese škatlo iz trgovine, se pred trgovino uleže, glavo na stopničko, 
se z dekico pokrije … 5 let star otrok … To je lajf al kaj … Un pa naš bogi Pahor pa z 3200 ne 
morem prežvet cel mesec, revčk ... Sej smo rekl kle na Kraljih, glih lansk let smo mel eno 
zajebancijo … Bomo prav nardil eno akcijo, vsak po 5 € mu bomo nesl, zato, k ne more prežvet na 

mesec … Mi pa iz 230 lahko pa še to nam vzamejo … 
 
S: A pol se ti zdi, da si se ti dobr vkluču v družbo? 
V: Ne dobr, odlično ... (smeh) Ja, lej … Ne no, sej ti pravm, v bistvu ja, js sm se dobr vklopu, zato 
kr …  
 
S: Si mel neko mrežo uzunih? 

V: Ja … Te pozitivne svoje energije, k me majo v bistvu dobesedno res vsi radi … Vpraš, sej … 
Ipak je Vlado Vlado ne … Tragično komedijo … Zganja vedno … Vedno nasmejan, če so še taki 
problemi, ne vem … Res, v bistvu, a veš, k že uno dobesedno res ni nobenga izhoda, razen še 
šnirnca pa na ta prvo vejo, se js še vedno smejem pa optimistično dalje … Kaj, sej lej … Za vsakim 

dežjem posije soncem, za vsakim soncem pade dž, kaj ... Gremo na joint pa to je to ... (smeh) 
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S: Pol se ti ni blo težk prilagodit na živlenje na svobodi? 
V: Ej, v bistvu ne no … Men osebno ne, res … Poznam par primerov, k pa v bistvu res dobesedno, 
ko so pršl vn … Niso v bistvu več najdl druge rešitve, kuker najbližja trgovina al pa najbližje sranje 
da … It nazaj.  
 
S: S kakimi cilji si pa ti pršu vn, kaj si si zadal? 
V: Ej, ma ne vem ... Nism takrat, ko sm pršu iz zapora, niti nism mel nekih prav strateških ciljev, 
tko, da bi reku, zdej pa … Ne vem … Tko, ne nism, res … Niti nism ciljev mel … 
 
S: Si nisi reku, da tle pa ne bi več nazaj pršu? 
V: Ja ne, to ja, to ja! To sm reku ej ... Ne, kr ipak, lej … Sej res, 3 leta pa pol, kuker se sliš mal … 
Je mislm, res … Užas, užas. Še enkrat … Ma ne, sej ne, da še ne bi enkrat preživu tega, bi ne … 
Ampak, ne vem … Ne no. 
 
S: Pa te je blo česa strah, predn si šou vn? Ka si mislu, da bo najteži? 
V: Me ne, v bistvu, ne no ... Niti me ni blo strah, zato, kr … Sm se nekak, nekak sm se zavedu 
posledic … Kaj bo, v bistvu … Nekak, a veš, v bistvu že uno gledanje samih filmov in v bistvu 
branje knjig in podoživljanje določenga folka, k je že pisu o teh stvareh al pa, k je to doživlu … Ti 
da nekak uno naznanje, da pač si spet eden od tistih, k boš mogu trpet svoje posledice 
nerazmišljanja al pa mogoče prehitrga razmišljanja, k si v bistvu se po svoji lastni neumnosti odloču 
nardit bedarijo ne … In se v bistvu nekak zavedaš, da boš pač s temi posledicami mogu žvet cel lajf 
in se nekak sprjazneš s tem ne … Ti je v bistvu mau lažij pridet vn pa mau lažij začet vse skupi, 
kuker, če uno ... Mah, sej, kaj je, js sm bil pa v zaporu, vaaa, zdej sm pa frajer … Jah, sam kje, 
frajer v svojem srcu edin pa mogoče v očeh kakšnga druzga, drgač pa … Vrjam, da, k si enkrat v 
zaporu … Ne, da si samo smet … Ampak si za njih več ko smet, odpadek, k je v bistvu 

nerazgradljiv, k v bistvu bi najraj vidl, da te sploh nikjer več ni … 
 
S: A se ti zdi, da te je družba dobr sprejela, ko si pršu iz zapora? 

V: Ma ja, ma ne … Velka večina me je sprejela v bistvu takšnga kot sm, velka večina so vedl, da 
sm js še zmerom Vlado in so me sprejel tut tko, kot sm bil … Je pa pač določen krog frendov, k sm 
jih mel prej, k so rekl, kaaa, v zaporu si bil, adijo, sploh te ne poznam, kva pa si … Je pa določen 
krog prjatlov, k sm jih dubu pa zarad tega, k sm biu v zaporu pa na nov. Pa, k so v bistvu dost boljši 
frendi koker uni, k sm jih zgubu. Dost bol pošteni, dost bol realni, dost bol komunikativni … Dost 
bol sprejemljivi, če je treba pomagat en drugmu, se gre pomagat, ne gledat, kako en druzga zajebat, 
kako en drugmu nož v hrbet porint … Ampak ne, če je treba tut zadn kos kruha delit na štir dele, se 
zadn kos kruha na štir dele razdeli. 

 
S: Ka pa družina kak te je sprejela potem? 
V: Mah …  
 



Bednjički, S. (2012). Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo – postpenalna obravnava v Sloveniji. 

172 

 

S: So kej drgač gledal na tebe? 
V: Ne, ma sekica še vedno, sej ti pravm iz sekico sva uno … Nerazdružljiv člen. En drugmu, če je 
treba, karkoli … 
 
S: Ka pa starša? 
V: Oče je žal že pokojn … (tišina) Čeprav … Če bi fotr bil dans kle, ah … Ne, da bi mogu bit kle, 
ampak mogu bi bit kje na kakšni plantaži zdle pa delat. Ja k fotr moj je bil … V bistvu, sej kaj … 
Dobesedno, kaj gledam sam v seb … Gledam svojo reinkar … Ma ne reinkarnacijo fotra, ampak 
zato, kr v bistvu sm bil star 35 let, k mi je fotr umrl … Ja, v bistvu … Gledam samga sebe, lajf 
samga sebe od rojstva pa gledam svojga fotra, zato, k, k je umrl, se je naselu v men in v bistvu žvim 
isti lajf, zato, kr je bil isti, k jst in po karakterju in po duši … Še tok u govnu, še tk u blatu … Glavo 
pokonc pa jet naprej … Kaj mi pa morte, sej, lej … Tist, kar te ne ubije, te okrepi! Res, vrjam. In … 
Žvet iz tem motom, da, tist, kar te ne ubije, te okrepi, je težko … Ampak se da. Čeprav v bistvu, da 
prideš do vsega skupi, ne, je pa poglavitno naprej, da razčistš sam s sabo, kaj, kako, zakaj, pa kaj 
drugim … Čeprav vrjamem, da je najtežja stvar, k sm jo mel v živlenu … Ni mi blo težko v čuzi bit 
… Ni mi težko blo se drogirat … Ni mi težko blo pit, ni mi težko blo seksat, ni mi težko blo kadit, 
nč … Najtežja stvar mi je bla, k sm stal doma, k sm se postavu pred špegu, pred špeglom rečt sam 
seb, Vlado oprosti za vse, kar si naredu pa oprosti vsem, k so ti karkoli nardil … Morm to nardit? Ej 
stari, to je moj ego, da se bom js svojmu egotu opraviču … Alo! A veš … Ampak to je osnovni 
korak, to je osnovni korak, da greš lahko stopno višji, če ne nardiš tega … Pust … Ej odlož knigo 
… Used se v kot pa razmisl sploh, kaj hočeš od lajfa, vstan, pejt pred špegu, naret pa pejt naprej. Al 
pa živ v zablodi … 
 
S: Predvidevam, da je teb to uspel? 
V: (smeh) Vrjam, da s tako lubeznijo in s takim veselom. Ja, lej, popolnoma. Lej, sej za to sm se 
odloču, da grem šolo nardit, grem delat izpit, da dobim status učitlna. Kr prvo kot prvo, me to 

veseli, rad bi to delil z drugimi, zato, kr čutm v tem lubezn, čutm v tem dobrino in … Tut 
materialno se da iz tem velik nardit, vrjam. Na splošno meditacija, nimaš lepšga. 
 
S: A se mogoč spomneš, kaj si prvo nardu, ko si pršu iz zapora? 
V: Šou sm na pivo ... (smeh) Ne, res no, se ne zajebavam. Vrjami po 3 letih in pol, ta prva stvar, ko 
sm pršu iz Doba … In od kapije na Dob greš po klancu gor pol maš pa tko eno cestico in takoj, ko 
prideš do te glavne ceste, ne, je na drugi strani glavne ceste, je gostilna ... In direktno v uno gostilno 

sm šou in sm spil dva Laška piva, ampak ledeno mrzla in od unih Laških pivov sm biu tok pjan, da 
ne vem, kok sm pršu do Trebnga. 
 
S: Pa si tik pred odpustom mel kaka svetovanja, si dobu kake informacije, kam se obrnt po pomoč? 

V: Ne. Ne, ne. Ne, v bistvu, js sm mel … Men se zdi, ene 14 dni al tri tedne, preden sm šou vn, je 
bla ta socialna delavka pr men iz centra za socialno delo in mi je v bistvu ona sama rekla, da, ko 
pridem vn, da se nej oglasm pr njej in da mi bo ona pomagala zrihtat vse stvari, da se bom nekak 
vkluču v družbo, tko, da … Sam sm reku, lej, kar se tiče same družbe, mi ne rabš pomagat, ker 
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mam krog ludi v [slovensko mesto], k me poznajo, tko, da v bistvu ne rabm neki za vklop v družbo 
… Sm reku, edino, kar se tiče pa samih finančnih sredstev, te bom pa prosu ja, za doselitev socialne 
pomoči … Tko, da v bistvu, mi je ona takrat zrihtala, da sm dubu dnar no … 
  
S: Kdaj si se pa sam začel prpravlat na odpust? Mogoče tut psihično? 
V: Ej, ne … Sploh se v bistvu nisn prpravlu, zato, kr je brezveze se ti prpravlat, zato, ker … Lej 3 
leta pa pol v zaporu, vrjam ... Po eni strani ti gre hitr, po drugi strani se ti vleče, k pondelk popoldne 
… Bog pomagi in joj in sploh. Zadnji dan, ko  sm vedu, da grem vn, me je paznik, ob šestih zjutri je 
pršu v sobo … Je reku, prav, Vlado ob osmih greva pa vn ne, mava pa izpust dones. Ja, paznik … 
Od šestih zjutri pa do osmih, sm js spil 20 dek kave pa skadu 2 škatle cigaret. Tiste dve ure, od 
šestih pa do osmih, vrjam, da 3 leta pa pol ni blo tok dolgih, k tiste dve ure ej … Nikamor ej, vsake 
5 minut se mi zdi, da sm gledu na uro pa nikamor se ni premaknala … Sploh nism mel občutka, cajt 
pa nikamor. Pa tko sm sedu na oknu, kdaj bo, dej ... K je pa odklenu vrata, pa kr uno, k kr ne veš, a 
bi prjel a bi … A veš uno … Je uh … Lep spomin zadn dan, k greš vn, sam vleče se ti pa, ti povem 
... Cela robija ne traja tok cajta, koker tistih zadnih par ur pred izhodom, k veš, da še to in free …  
 
S: Ob odpustu si najbol rabu nastanitev pa zaposlitev ne, si reku? 
V: Ja, uno, kr v bistvu, a veš ... Dobr ajde, lej ... Zdej nekateri pač majo kam it ne … Velka večina, 
ko je v zaporu, se jih vsi odpovejo. Kr v bistvu, ko ti prideš vn, velka večina sploh nima kam jet in 
valda, da tist, k nima kam jet, kaj bo gledu ... Kako nardit sranje pa it nazaj notr. Zato, kr v bistvu 
sama država premal poskrbi za to, da bi se nekam stacioniral … Cukrarna, namest, da propada, bi 
lahko nardil, evo … Prostore noter, ko prideš iz zapora, na sobco, stacioniri se, tle maš sobo, ne 
vem, za en mesec al pa dva mesca, dok se ne probaš znormalizirat … Če ne pa ipak na, maš tle sobo 
pa živ, da ne zmrzneš nek odzuni … 
 
S: A se ti zdi mogoče, da je zato tulk povratnikov, k nimajo kam it? 

V: Ma lej …  
 
S: Kr pr nas je zlo velik povratnikov ne … 
V: Ja, ja. To je absolutno res, ampak lej ... Pišuka, ne vem … Ja po eni strani bi lahko reku ja, ne, 
po drugi strani pa … Ipak a veš, lej, sej, če pogledaš kaj, sej v bistvu v zaporu, ko si, kaj ti pa 
manka … Maš zajtrk, maš kosiu, maš večerjo plus tega, da maš dopoldansko malco, popoldansko 
malco … Zdej, če greš še delat, v bistvu dobiš še dnar za to, dobiš še plačan. Za kadit maš, droge 
maš noter oh in sploh in še, če ne greš do zdravnika po tablete, alkohol se tut nardi notr iz 
malinovca … Tko, da v bistvu kaj pa rabš? V bistvu od zuni pa res nimaš nč … In enim pač v 
bistvu ta način živlenja, da si nekje stacioniran, da te ma nekdo 24 ur pod komando, nekaterim pač 
to odgovarja ne, in zato pač stremijo za tem, k pride vn, kako čimprej pridet nazaj … Eni pa pač 

uno ne … K si notr, ti je uno, ipak ta sistem, kako sploh vse skupi deluje … Ti tko al tko, prvo kot 
prvo, ti pride na jetra, pol ti pride na žolč, pol ti pride še kam drgam, na kakšno besedo, k se ji reče 
k… in pol morš počas to skint dol pa jet naprej, k drgač vrjam, da te požre ko termit tram ... (smeh) 
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Jah … Tko znam, včasih znam kakšno stvar mal tko obrnt, da pride glih na smeh, da ni glih tok eh 
... 
 
S: Pa si mel kake težave na svobodi, s čim si se sooču? 
V: Sej to jih mam še zdej.  
 
S: Kašne recimo? 
V: Finančne … 
 
S: Pa še kake? 
V: Lubeznske … (tišina) Še kej? Še kej? Sej sploh težav nimam … 
 
S: In pr vsem tem ti pomaga meditacija, da greš čez to? 
V: Absolutno. Lej … Js sm že, od lanskega leta sm samski … Po osmih letih pa pol me je zapustila 
… Iz 6 let staro hčerko … Men se je naprej svet podru, vrjam, da se mi je svet podru, ko se je to 
zgodlo … In sm biu že v bistvu tik pred unim, da se zapletem spet v stare vode … Droge in … V 
bistvu sm mel še clo v planu za svoj rojstn dan od nardit …  
 
S: Kaj to? 
V: Od … Zaklučt svoj lajf, končat in to je to … Ampak ... Ipak sem pol čez neke določene poglede, 
neke določene nivoje svojega živlena, spet pogrunto, da je to čist v bistvu brezveze, ker iz tem bi v 
bistvu samo dal vesele in zadovoljstvo tistim, k mi to prvošjo … Čeprav vrjam, da jih gledam 
dones, te, k so mi to prvošl … Pa pridejo do mene pa mi dajo roko pa se pogovarjajo z mano, Vlado 
sva ti čast, ka si naredu iz sebe … Kaj sm naredu? Zapil sm se ga, hotl ste me nazaj na drogo spravt, 
hotl ste me ubit … Ne … Vladota ste nardil močnejšga, Vlado je šol eno stopnico naprej, Vlado je 
začel spet risat, Vlado je začel spet pisat, Vlado je začel spet meditirat, Vlado je začel spet v šolo 

hodt … Vlado je šu res, ne eno stopnico višji, ampak en nivo višje … V tisto smer živlena, kjer jo 
hočm, k vem, da je pozitivna in zame in za mojo samo okolico in iz katero vem, da lahko folku okol 
sebe dobesedno pomagam … Zato, kr me to tut veseli, zato, kr hočem pomagat ludem in k so na 
drogi in k so na alkoholu in k so na tabletih … Zato, kr sm bil na vsem tem, kr vem, kako je to in 
lažje ti bom pomagu js, k sm šou čez vse to sam, brez nekih dohtarjev, brez nekih skupin, brez 
nekih sranj in ne vem česa … Ti v bistvu ipak lahko svetujem iz svoje lastne, iz svojih lastnih 
izkušn, ker sm to čez dajal … Ti lahko povem, kaj in kako … Koker un recimo, k je dans … Doktor 
znanosti in umetnosti in ne vem kaj še … Pa je prebral 300 in eno knigo, js sm pa to na svojem 
lastnem telesu sprobu … Kdo mislš, da bo vedu več, on al js? Po moje, da obedva, sam, da jst eno 
stvar več vem, kako zgleda kriza, on pa ne … 
 

S: Veš kaj me še zanima, ka je blo tisto, kar te je prpelal ponovno do zapora, si reku, da si bil 

večkrat? 
V: Ja, lej, ena stvar je droga, ena stvar je … V bistvu sam način živlena … Zdej, recimo zdej … 
Sam Dob ne, mi je dal uno odskočno desko, da v bistvu res nism hotu več zapora ne …Drgač pa 
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uno tist, k greš po par mescov, je ipak nek, nek krog lajfa, k v bistvu se non stop vrti, prideš notr, 
greš vn, prideš notr, greš vn … Nek začaran krog, k se v bistvu vrtiš, a veš … Sej v bistvu tut na 
Dobu, k sm bil, bi še zmerom lahko mel ta krog, vn, noter, vn, noter, vn, noter … Ampak js sm 
stopu vn iz tega kroga, js nočm bit v temu krogu … Zato, kr … Če hočm bit v temu krogu, pol je 
isto sranje, če grem zdle pa se ubijem, ker … Brezveze, to ni lajf …   
 
S: Si se pol tle na Dobu kej spremenu? 
V: Ja, zato, kr sm v bistvu sam hotu to, zato, kr sm v bistvu nekje, nekje v svoji podzavesti, sm meu 
uno … Spremenit samga sebe ne … Mogoče ne glih, da sm kazo to na vn, ampak nekje v svoji 
podzavesti sm meu uno, spremenit samga sebe ne … In v bistvu mi tut, lej, hvala bogu, dones mi to, 
vrjam, da ne 100 %, ampak 180 % uspeva.  
 
S: Ka bi pol reku, da zapor škodi ljudem al koristi? Če pogledaš sebe recimo. 
V: Oboje …  
 
S: Zakaj je škodu pa zakaj koristu? 
V: Koristu zato, kr sm po eni strani naredu stvari, k jih mogoče ozdzuni ne bi … Škodu pa zarad 
tega, ker … Me današnji sistem države in družbe zarad tega, kjer sm biu, sprejema kot eno 
manjvredno osebo.  
 
S: In te to omejuje pr tvojih željah, ciljih? 
V: Ma mene osebno ne … Sej omejujejo se sami, js vrjam, da se ne iz tem … Mislm … Ne me 
narobe razumet, ampak … Js tega sveta sploh ne vidm več … Js vidm sam še tist, kar hočm videt 
… Recimo zdle v tem primeru, vidm tebe, zato, kr … Pa tebe bi že tut tko pogledu tut, če te ne bi 
hotu videt, ampak … So stvari, k jih, v bistvu, grem mim njih in jih sploh ne vidm, ker jih nočm 
videt … Kr vidm samo tist, kar men paše in tist, kar je za mojo dušo dobr … In iz ostalim se sploh 

ne obremenjujem … Kr, če bi se obremenjeval iz tem, bi si poslal metek v glavo … Res … 
 
S: Se ti pol zdi, da je zapor smiseln? 
V: Odvisno za koga …  
 
S: Kak to misliš? 
V: Sej ti pravm, lej … Na svetu smo različni ljudje … In ... Sam zapor, beseda zapor … Kaj ti 
pomen beseda zapor? Da si nekje zaprt … Zakaj? Valda si zaprt zato, kr si naredu neko dejanje, 
zaradi katerga moreš bit zaprt ne. Zej pa čist odvisno od vsazga posameznika … Zato, ker je zaprt, a 
mu je to, a mu je to … (tišina) želja, da je zaprt … In, da se bo pač nekje stacioniru za neko obdobje 
in razmislu, kaj iz svojmu živlenju hoče nardit u naprej, al mu bo to pač neka točka, v katero se bo 

cel svoj živlenje vrtel v krogu in bo žvel v tem začaranem krogu neprekinjeno. Al mu je to sam uno, 
lej … Pač sm naredu neumnost, sm prisiljen v to, da to nardim, da to odsedim, da odslužm svojo 
kazen, k jo mam za odlužt in grem u boljši lajf ... Mislm se trudt, da grem v boljši lajf … Sej, žal to 
pr nas, vrjam, da ni šans, da uspeš … Lahko ja, ampak morš met pa fejst dobr krog znanstva pa fejst 
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dobr krog okol sebe, da … Čeprav, v bistvu, men ne bi blo panike, sam, lej … Men je čist kul tko, k 
mi je. 
 
S: A ti, k si pršu iz zapora, si šou v isti kraj al si šou v drugo okolje? 
V: Ne, v bistvu čist u istga … 
 
S: Ti ni blo, da bi šou v drugo okolje na novo začet? 
V: Ne, zakaj? Sej tut, če te sovražjo tle, te bojo tam tut … Ne vem no … Al pa mogoče ne takoj, na 
začetku, zato, kr na začetku te še ne bojo poznal, ampak, k te bojo pa spoznal, te bojo pa isto tam 
sovražl al pa kle. Tak, da je čist isto sranje al greš v Turčijo al greš v Pakistan al greš v Afganistan 
al pa v Sloveniji ostaneš. Sam, da mogoče dol bi te spoznaval 20 let, tle te pa tk poznajo vsi … 
Ampak v bistvu maš 20 let lagodnga živlena … (smeh) 
 
S: Kje se pa ti vidiš čez 5 let rečmo, kake maš cilje za naprej? 
V: (tišina) Če bo vse po sreč, v Tibetu. Če bo vse po sreč … In to bom šou sigurno, vrjam. Tut, če 
bom šou iz Slovenije, bo en del mene ostal v Sloveniji, zato, kr … En moj atomček bo ostal tle, 
zato, kr, ne vem … Je tok stvari, k sm vložu v njih, ipak … Ampak šou bom pa dol sam zarad sebe 
… Šou bom na svoje potovanje … Čeprav sm dol tko vsak dan … Če nism dol, sm pa v vesolju. 
 
S: Ja super no! Js upam, da ti uspe. Hvala ti za tale pogovor, zlo velik koristnih stvari si mi povedu 

in hvala, da si delil svojo zgodbo z mano. Ti tale pretipkan pogovor prnesem, bi ga mel? 
V: Ja, lahko, dej prnes enkrat sem pa grema še na kako kavo … 
 
S: Ok zmenjeno. 
 

 

 

 


