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POVZETEK
Zapor z vsemi svojimi specifikami predstavlja edinstven teritorij, kjer se razvije povsem edinstven
družbeni sistem, katerega se raziskuje praktično od pojava zaporov dalje.
V diplomskem delu »Zaporniška subkultura v zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob
pri Mirni« sem si zadal raziskati, kakšne so značilnosti zaporniške subkulture v dveh največjih
zavodih za prestajanje kazni zapora pri nas in kako le-ta vpliva na vsakdanje življenje v njih.
V teoretičnem delu diplomske naloge so najprej predstavljene totalne institucije, kako so
nastajale, kakšne so njihove značilnosti in pa pojem, ki je v literaturi praktično neločljivo povezan z
pojmom totalnih institucij – dezinstitucionalizacija.
Sledi oris glavnih značilnosti in posebnosti institucije, ki predstavlja prostor, kjer nastaja in deluje
raziskovalni predmet diplomskega dela – govorimo seveda o zavodu za prestajanje kazni zapora.
Konec tega poglavja vsebuje tudi kratko predstavitev slovenskih zavodov, posebej sta
izpostavljena zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni, saj so v teh dveh
zavodih potekali intervjuji, uporabljeni v diplomski raziskavi.
Temu sledi pregled značilnosti zapora kot socialnega sistema, prizonizacije in dveh osnovnih
teoretičnih modelov (deprivacijski in importacijski), ki pojasnjujeta, kaj vpliva na proces
prizonizacije. Beremo tudi o tem, kakšne so prilagoditvene oblike in vzorci obsojencev za življenje
v zaporu.
Zadnji segment teoretičnega dela je obravnava pojem subkulture in zaporniške subkulture in
izpostavlja elemente, ki so potrebni za razumevanje zaporniške subkulture.
Praktični del diplomskega dela zajema opis raziskovalne metodologije, postopek zbiranja in
obdelave podatkov ter seveda interpretacijo dobljenih rezultatov.
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SUMMARY
Prison and its specifics present a territory, where a completely unique social system is developed.
This social system has been researched since the origin of prisons.
The goal of this BA dissertation entitled »Prison subculture in prisons Ljubljana and Dob pri Mirni«
is to investigate the characteristics of prison subculture in two biggest prisons in Slovenia, and
also how prison subculture affects the every day life of people in them.
In the theoretical part we first present total institutions, their origin, formation and development
and the term, which is (in bibliography) almost always mentioned in the concept of total
instituions - deinstitutionalisation.
In the second part we describe the characteristics and specifics of the institution, where the
research subject exists – the prison. The end of this part contains a short presentation of
Slovenian prisons. Because the interviews used in graduation research took place in prisons
Ljubljana and Dob pri Mirni, these two are presented in more detail.
The emphasis in the next chapters is on reviewing the features of prison as a social system,
prisonization and two theoretical models (deprivation model and importation model). These two
models reveal the factors that affect the prisonization process. We also present the adaptation
strategies (for the life in prison) of the inmates.
The final segment of the theoretical part is focused on the terms subculture and prison subculture
and emphasises the vital elements for the understanding of prison subculture.
The empirical part of this dissertation presents the research methodology, data collection and
processing, and the interpretation of the results.
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1. UVOD
Zapor, prestajanje kazni in življenje zapornikov so teme, ki burijo človeško domišljijo in
radovednost že od samih začetkov ustanove te vrste. Zapori in obsojenci so glavna tematika za
številne filme, dokumentarne oddaje in knjige, številna dela s to tematiko so postala prave klasike.
Sam menim, da si življenja za rešetkami ne moreš realno predstavljati, dokler ga sam ne doživiš.
Veliko ljudi je sicer mnenja, da obsojencem na prestajanju kazni ni nič hudega, češ da so
preskrbljeni s streho nad glavo in vsem potrebnim za življenje. To do določene mere drži, vendar
pa je vprašanje, če lahko ta »fizična« preskrbljenost nadomesti izgube kot so izguba svobode,
izguba avtonomije, omejenost dostopa do dobrin, katerim se nam, ki smo na svobodi, zdijo nekaj
povsem samoumevnega,…
Zapor predstavlja (ponavadi) premajhno in prenapolnjeno območje, kjer je zbranih veliko število
različnih karakterjev s kriminalno preteklostjo, od katerih se z omejitvami, ki so del njihovega
vsakdana, vsak spopada na svoj način. Njihovo življenje diktirajo zavodska pravila, da pa ta pravila
ne ostanejo le mrtva črka na papirju, skrbijo zaposleni v zavodu. Posameznik se mora znajti in
preživeti, tako da izpolnjuje formalna pričakovanja, ki so postavljena s strani zavoda, hkrati pa
mora paziti, da ga soobsojenci ne spoznajo kot preveč konformnega zavodskim pravilom. Če ne
izpolnjuješ vseh zahtev, si lahko sankcioniran formalno (zavod), kot tudi na neformalni ravni
(ostali zaporniki).
Strinjamo se lahko, da zavod za prestajanje kazni z vsemi svojimi specifikami predstavlja edinstven
teritorij, kjer se razvije povsem edinstven družbeni sistem, katerega se raziskuje praktično od
pojava zaporov dalje.
Tolpe obsojencev, potetovirani mišičnjaki, obračuni med obsojenci, fizično nasilje, trgovanje z
drogami, podkupovanje paznikov, spolno nasilje, prenatrpane celice,… so le nekatere izmed
podob v naših predstavah o življenju za rešetkami, ki večinoma temeljijo na podatkih, ki nam jih
posredujejo množični mediji in sredstva javnega obveščanja. Imajo pa zgoraj omenjene podobe še
eno skupno lastnost – so značilnosti unikatnega družbenega pojava, ki ga imenujemo zaporniška
subkultura. Zaporniška subkultura v dveh slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (Dob pri
Mirni in Ljubljana) pa je osrednjega tema tega diplomskega dela, za cilj sem si zadal raziskati,
kakšne so značilnosti zaporniške subkulture v naših zavodih in kako le-ta vpliva na vsakdanje
življenje v njih.
1

Eden izmed ključnih dejavnikov rehabilitacije obsojencev je svetovalno delo v zavodu. Svetovalna
služba v zavodu za prestajanje kazni zapora je delovni prostor marsikaterega socialnega pedagoga,
ki je tako (so)odgovoren za rehabilitacijo obsojencev med njihovem bivanjem v zavodu. Da pa bi
bila rehabilitacija čim bolj učinkovita je za socialnega pedagoga pomembno poznavanje in
razumevanje zapora kot edinstvenega in zelo kompleksnega socialnega sistema, kjer odnosi med
posamezniki in relacije teh odnosov potekajo na drugačen način, kot v zunanjem svetu.
(Pre)velika vpletenost obsojenca v zaporniško subkulturo je lahko velika ovira pri uspešni
obravnavi le-tega, tako da je za socialnega pedagoga zelo pomembno, da ta socialni fenomen
pozna, razume in ga prepozna.
Seveda pa vsaka raziskava zahteva tudi ustrezno teoretično podlago. Temu je namenjen prvi –
teoretični del diplomskega dela. Tu so predstavljene totalne institucije, kako so nastajale, kakšne
so njihove značilnosti in pa pojem, ki je v literaturi praktično neločljivo povezan z pojmom totalnih
institucij – dezinstitucionalizacija.
Sledi oris glavnih značilnosti in posebnosti institucije, ki predstavlja prostor, kjer nastaja in deluje
raziskovalni predmet diplomskega dela – govorimo seveda o zavodu za prestajanje kazni zapora.
Konec tega poglavja vsebuje tudi kratko predstavitev slovenskih zavodov, posebej sta
izpostavljena zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni, saj so v teh dveh
zavodih potekali intervjuji, uporabljeni v diplomski raziskavi. Poglavje se zaključi z vpogledom v
svetovalno delo v zaporu, katere so pomembne kompetence svetovalnih delavcev in kaj to
pomeni za socialne pedagoge.
Temu sledi pregled značilnosti zapora kot socialnega sistema, prizonizacije in dveh osnovnih
teoretičnih modelov (deprivacijski in importacijski), ki pojasnjujeta, kaj vpliva na proces
prizonizacije. Beremo tudi o tem, kakšne so prilagoditvene oblike in vzorci obsojencev za življenje
v zaporu.
Sledi predstavitev pojma subkulture – kaj ta izraz pomeni, kaj privede do nastanka subkultur,…
Teoretični del zaključi še opis zaporniške subkulture in pregled elementov zaporniškega življenja,
ki so pomembni za razumevanje le-te.
Drugi – praktični del diplomskega dela zajema opis raziskovalne metodologije, postopek zbiranja
in obdelave podatkov ter seveda interpretacijo dobljenih rezultatov.
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2. TEORETIČNI DEL

2.1 TOTALNA INSTITUCIJA
Flaker (1998) govori, da se je večina totalnih institucij formirala v 19. Stoletju, lahko pa tudi še
kasneje. Za prednika institucij, katerih glavni namen je bilo odstranjevanje prestopniških skupin in
skupin z roba družbe iz širše okolice, štejemo t.i. hospital general. Tu ne govorimo o zdravstveni
instituciji, ampak gre za obliko delovanja, ki je sama odločala, sodila in izvrševala (Foucault, 1998).
Samostan je sicer obstajal že precej časa pred pojavom drugih oblik totalnih institucij, vendar ga je
»totalnega« naredil šele pojav protestantizma in njegovih oblik samostanske organizacije.

V 17. stoletju so v splošne zaprte ustanove zapirali različne skupine populacije (klošarje, stare,
invalide, sirote ...). Za takratno družbeno ureditev je značilno, da je bil fevdalizem v veliki krizi,
začenjal se je prehod v kapitalizem. Prej zaprta fevdalna družba se je morala odpirati. Ta proces
zapiranja ljudi v 17. stoletju je Foucault poimenoval veliko zapiranje, ki je imelo nalogo izničiti
nevarnost uporov. »Mesto je hotelo vzpostaviti varno javnost, kjer se meščanom ni treba bati, da
bi jih presenetilo kar koli neprijetnega ali nemoralnega« (Flaker, 1998: 69).

Proces velikega zapiranja se je odvijal v dobi racionalizma, norost je dobila podobo anomaličnosti
(Foucault, 1998). Ob upoštevanju tega lahko sklepamo, da je bila z duhom časa usklajena tudi
obravnava norosti in stanje v totalnih ustanovah. Velik doprinos k izboljšanju celotnega stanja je
prinesla specializacija.

Racionalnost je še danes ena od esenc institucij, saj za politiko delovanja institucij stoji celovit in
racionalen plan, ki izpolnjuje uradne cilje institucije. Specializacija totalnih ustanov se je začela, ko
se je vzpostavil meščanski družbeni red (Goffman, 1987, v Flaker, 1988). Flaker (1998) piše o tem,
da se je uveljavilo stališče, ki se sicer ne strinja povsem z radikalnostjo dezinstitucionalizacije,
pritrjuje pa temu, da totalne institucije povzročajo bedo, vzrok za to bedo pa vidijo v slabem
upravljanju teh ustanov.

Po obdobju industrijske revolucije je totalna institucija obsegala praktično celotni delavski razred.
Pripadniki tega razreda so bili v šoli, vojski, tovarni, zaporu ali pa na kazenskem delu. Pomemben
zasuk pomeni obrnitev predznaka zapiranja, ki je imel na začetku negativno konotacijo, saj so v
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totalne ustanove usmerjali družbi nekoristne člane. Specializacija pa je povzročila to, da se je
začelo znotraj totalnih ustanov ciljno določeno delovanje – vsak je bil tja priveden s točno
določenim razlogom in s ciljem, kaj naj bi počel.

Totalne institucije so svoj razcvet doživele v 20. stoletju. V času, ko je bil njihov razvoj na vrhu, pa
se je začelo tudi novo dogajanje na tem področju – dezinstitucionalizacija.

2.1.1 DEZINSTITUCIONALIZACIJA
Ta proces lahko poteka na različnih nivojih: strokovni, ekonomski, politični ... Na zahodu Evrope se
je to najbolj radikalno kazalo na področju psihiatrične obravnave ljudi.

Pomembna sta predvsem dva dejavnika: spremenjena zakonodaja, ki bolnišnic ni več obravnavala
kot esencialne oblike pomoči ljudem z duševnimi težavami, in pa drastično zmanjšanje
bolnišničnih kapacitet. Flaker (1998) navaja, da je bil prvi tovrsten zakon sprejet leta 1963 v
Združenih državah Amerike; v 60. ter 70. so predvsem v Zahodni Evropi trendi narekovali
sprejemanje podobnih zakonskih usmeritev, ki so v določenih državah (najbolj opazno v Italiji)
pomenile zaprtje psihiatričnih bolnišnic in podobnih ustanov.

Najbolj opazna kritika sta bila prav gotovo Foucault in Goffman. Širok spekter institucij (bolnišnice,
zavodi za prestajanje kazni zapora, vzgojni zavodi ...) je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
podvržen zvrhani meri nenehnega kriticizma. Vse to se je začelo z antipsihiatričnim gibanjem. Leto je leta 1968 dobilo obliko nenehnega boja proti nadzorovanju in indoktrinaciji, dveh dejavnikih,
na katerih je po mnenju predstavnikov tega gibanja bazirala institucionalna obravnava.

V 70. letih je vladalo prepričanje, da ustanova generira pri uporabnikih več patološkega, kot ga
prinesejo uporabniki s seboj (Skalar, 2000, v Šelih, 2000). Vsemu temu so sledile tudi spremembe
v celotnem sistemu. Zaradi zvrhane mere kriticizma so v sedemdesetih letih nekatere države
ukinile zavode (na primer Italija) ali pa precej omejile obseg njihovega delovanja (na primer
Nizozemska). Trend so postale manjše ustanove. Na območju nekdanje Jugoslavije se je stroka v
80. letih, v času prenove zavodov, zavzemala za uveljavitev manjših ustanov.
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Začelo se je tudi uveljavljanje različnih alternativ vzgojnim institucijam. Strokovne avtoritete so
zagovarjale širši in bolj kakovosten sistem rejniških družin, bolj prijazen in efektiven sistem
posvojevanja, krajše oziroma kratkotrajnejše obravnave in namestitve otrok, ki so bili socialno
ogroženi ali delikventni, v dijaške domove. Največji cilj je bil uvedba in utrditev stanovanjske
skupine kot najboljše rešitve za uporabnike in slednje so se najbolj oprijele kot alternativna
možnost in protiutež vzgojnim ustanovam. Leta 1981 so pri nas ustanovili prvo stanovanjsko
skupino (Skalar, 2000, v Šelih, 2000).

Proces dezinstitucionalizacije je bil pri nas najmanj močan na področju psihiatrične obravnave
uporabnikov, najbolj pa so rezultati tega procesa vidni na področju obravnave mladostnikov.
Logaški eksperiment je pomenil začetek, demokratizacija vzgojnega procesa pa ni bil končni cilj
tega procesa. Končni cilj tega procesa je bil, da bi stanovanjske skupine zamenjale zavode, hkrati
pa bi se krepila vloga skupnostnih služb (socialnega dela in socialne pedagogike) (Flaker, 1998).

2.1.2 ZNAČILNOSTI TOTALNIH INSTITUCIJ
Lukač (2005, v Potočnik, 2005: 9) Goffmanovo teorijo totalne ustanove definira kot »segregirani
prostor, ki v celoti zajeme človeka. V prostoru, ki funkcionira kot zaprta struktura, sta zagotovljeni
popolna oskrba in kolektivna aktivnost. Kaže na družbeno ločevanje, zaprtost in izolacijo. Ponavadi
so take institucije postavljene na obrobje družbe in so izvzete iz družbenih dogajanj. Uporabniku
je v totalni instituciji odvzeta vsakršna skrb za samega sebe, kar pomeni razkroj odnosa do lastne
identitete, ki se kaže v apatij in umiku v osamljenost. Kot zaprta struktura so totalne institucije
nevsakdanje. Uporabniki so zaradi posledic takšnega bivanja nesposobni preživeti izven ustanove
v primarnem socialnem okolju, ampak potrebujejo strokovno pomoč. Življenje in bivanje v
instituciji je večinoma proti njegovi volji in je krivično. Odnosi v ustanovi so večinoma uniformni,
formalni in površni«.

»Osnovne značilnosti totalnih ustanov so, da se vsi vidiki življenja odvijajo na istem kraju in pod
isto oblastjo; vsaka faza dnevne dejavnosti se odvija vpričo velikega števila drugih ljudi, ki so
enako obravnavani in od katerih zahtevajo, da delajo isto stvar, skupaj; za vse dejavnosti obstaja
urnik, ki je vsiljen od zgoraj, s sistemom eksplicitnih formalnih pravil in telesom uradnikov; različne
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vsiljene dejavnosti sestavljajo enotni racionalni načrt z namenom, da se zadovolji uradni cilj
ustanove« (Goffman, 1961, v Mali, 2006: 21).
Zavod za prestajanje kazni zapora kot ustanova v taki obliki, kot jo poznamo pri nas, zaobjema
prav vse lastnosti, ki so v tej definiciji. Poraja se vprašanje, kako znotraj vseh pravil in omejitev, ki
so značilna za tako ustanovo, funkcionira človeški faktor – kako na istem prostoru funkcionira
večja skupina ljudi, od katerih se vsak poleg teh omejitev in pravil sooča še z svojimi osebnimi
problemi in občutji, in kako ta skupek interakcij krmilijo tisti, ki so za to zadolženi – zaposleni v
zavodu za prestajanje kazni zapora.

Totalna institucija, ki s hišnim redom diktira življenje po vnaprej določenih pravilih poseže prav na
vsako vsako področje in aspekt življenja stanovalca. Kljub organiziranosti in prizadevanjem za čim
boljšo simulacijo vsakdanjega življenja, pa se še vedno ne uspe približati dvema primarnima
značilnostima življenja v sodobni družbi – plačanemu delu (znotraj institucij sicer obstajajo oblike
plačanega dela, vendar je plačilo ponavadi zelo slabo in izbira zelo majhna) in pa družinskemu
življenju. Goffman zato pravi, da je zaradi zgoraj opisanih razlogov pač nemogoče ustvariti domače
družinsko okolje (Goffman, 1987, v Flaker, 1988). Glede na to, da se v naših zavodih za prestajanje
kazni zapora pojavlja tudi možnost plačanega dela, lahko rečemo, da se naši zapori vsaj na enem
od dveh področij, ki jih navaja Goffman, otresajo podobe rigidne in zastarele ustanove. Družinsko
okolje, vsaj v tradicionalnem pomenu te besede, pa je zaenkrat utopičen cilj.

Ko oseba pride v totalno ustanovo je seveda takoj podrejena življenju te institucije. Postopek
sprejema ponavadi pomeni tudi to, da se odpove svojim osebnim predmetom, ki posamezniku ne
predstavlja zgolj lastništva nad temi stvari, ampak ga na te stvari ponavadi vežejo tudi določeni
spomini ali čustva. Neizogibna posledica je torej izguba emocionalnega ali duhovnega kapitala
posameznika in ločenost od svoje družbene in čustvene realnosti (Haralambos in Heald, 1989).

Posameznik je lahko ob svoj naziv ali pa je obravnavan zgolj kot številka ali znak. Zunanjost mu
spremenijo s striženjem las, njegovo osebno garderobo zamenja zavodska uniforma. Na ta način
se povsem izbriše zunanja enkratnost in prejšnja posameznikova identiteta.

Poseganje v posameznikovo zunanjost, njegove osebne predmete ali celo v njegovo ime pomeni
to, da se slej ali prej spremeni tudi posameznikovo dojemanje samega sebe in njegova predstava o
samemu sebi. Institucija mu sporoča predvsem to, da ni več oseba, ki je bila prej, ob vsem tem pa
od posameznika zahteva še popolno podrejenost ritmu institucije, v kateri biva. Mehanizmi
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kaznovanja in nagrajevanja zagotavljajo, da posameznik postane »ustrezen subjekt«, ki biva in
funkcionira po meri institucije, ki si ta subjekt podreja, disciplinira in ga seveda tudi nadzoruje
(Haralambos in Heald, 1989).

Aleš Dežman (2007) je v svojem magistrskem delu izpostavil še naslednje pomembne značilnosti
totalnih ustanov.


Razlastitev vloge – gre za začetno obdobje časa; stanovalec ne sme zapustiti zavoda.

Značilnosti je tudi, da jih prikrajšajo za določene pravice (posedovanje cigaret, denarja ...),
zaposleni v zavodu lahko kontrolirajo prav vse detajle.


Kontaminacija – posameznik na svobodi lahko postavlja določene limite, s katerimi varuje

predmete samoobčutenja; v zavodu so te meje pogosto prečkane. Gre za sprotno opazovanje in
zapisovanje družbenih in čustvenih faktov v zvezi s posameznikom, osebje ima vedno dostop do
teh zapisov. Znotraj zavoda delujejo več različnih mehanizmov namenjenih temu, da varovanec
razkriva svoje misli, občutja (skupinske in individualne obravnave). Prisotna je tudi fizična
kontaminacija, posameznik nima možnost zasebnosti in protekcije svoje intime. Kontaminacija
deluje tudi pri življenju v heterogenih skupinah; posameznik lahko biva v skupini, kjer obstajajo
osebe, s katerimi po lastni izbiri ne bi preživljal časa ali živel z njimi, z zavodu pa je prisiljen biti z
njimi.


Regimentacija – svoboden posameznik se glede številnih opravil odloča dokaj samostojno in

z veliko mero avtonomije. V totalni instituciji pa tudi najmanjše detajle vsakdana urejajo urniki,
pravila, kazni in sankcije.


Sistem privilegijev – ta sistem sestoji in treh bistvenih komponent: institucionalna pravila,

omejena količina nagrad in privilegijev ter seveda kazen, katere najpogostejša oblika je
prenehanje že pridobljenih privilegijev ali nagrad.


Dominantne teme varovančeve kulture – gre se za najbolj klasično vprašanje, in sicer zakaj

je posameznik v zaporu. Vsak obsojenec razvije svojo pripoved, ki je praviloma žalostna in pa
opravičujoča. Močna je prisotnost občutka, da je čas v ustanovi izgubljen. To so zelo značilna
občutja za prebivalce totalnih ustanov.


Svet osebja – zaposleni navadno dojemajo svoje delo kot težko. Značilen je pojav klasičnega

vprašanja pri »upravljanju« z ljudmi – to je ujetost med pravila in standarde ustanove ter
dobrobitjo varovancev. Do katere meje se lahko žrtvujejo standardi ustanove za dobro varovanca?


Institucionalne ceremonije – namenjene predvsem premagovanju barier med stanovalci in

zaposlenimi (domski časopis, skupinske terapije, domski sestanki). Pri teh ceremonijah varovanci
do določene stopnje sodelujejo tudi pri sprejemanju odločitev glede bivanja z zavodu.
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Flaker (1998) je opisal sedem komponent totalnih institucij in njihov način učinkovanja.


Zapora prostora je pripomoček za ločevanje stanovalcev od ostale družbe, hkrati pa

omogoča kontrolo nad njimi in dojemanje »zunaj« in »znotraj« kot dveh različnih svetov. Ograja
med svetom ustanove in zunanjim svetom je tabla, na kateri se lahko odčitavajo želje stanovalcev
in strahovi okolja. Ta ograda je prostor, kjer se hkrati producirajo želje. Totalna institucija torej na
nek način generira želje svojih stanovalcev. Stanovalci so oropani za zunanji svet povsem
samoumevnih stvari (na primer imeti hišnega ljubljenčka), na ta način se ustvarja želja po teh
stvareh in po bivanju »zunaj«.


Kolektivnost – primarno poslanstvo totalne institucije je zadrževati veliko ljudi na enem in

istem kraju. Ta kolektivnost ni organska, ampak umetna tvorba, gre za birokratsko določeno
identiteto, ki je bila dodeljena skupini.


Ideologija, ki reducira. Življenje je poenostavljeno na vseh ravneh, kar je posledica

zavodskega režima, ki nadzira vse življenjske prakse.


Razcep na osebje in varovance – med tema razredoma vlada jasna razmejenost, vsi odnosi

so natančno urejeni. Zaposleni upravljajo s stanovalci, ki naj bi bili čimbolj pokorni in vodljivi. To
delitev jasno nakazujejo simboli, kot so uniforme, ključi …


Skrbniška oblast – odgovornost zaposlenih za varovance. Zaposleni imajo nad varovanci

določeno moč, ki jim je podeljena s pristopom na njihovo delovno mesto.


Procesiranje ljudi – med bivanjem v totalni ustanovi naj bi prišlo pri varovancih do določenih

sprememb – zavod naj bi zapustil človek, ki je drugačen, kot je bil ob prihodu.


Načrt – sistem podrobno izdelanih pravil, ki uravnava vse nivoje življenja v instituciji. Načrt

je izdelan tako za zaposlene kot za varovance, udeleženci ga le udejanjajo.

2.2 ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
Zapor v obliki današnje totalne institucije je nastal v začetku 19. stoletja. Odvzemanje prostosti so
uporabljali »za pripor zločinca do končne obsodbe in kasneje do izvršitve telesne kazni ali
usmrtitve« (Bogdanovič, 1992: 9) ali za omejitev svobode dolžnikom, dokler njihovi dolgovi niso
bili poravnani. Odvzem prostosti je veljal le kot specifična oblika kazni za kriminalna dejanja, ki so
zadevala svobodo posameznika ali zlorabo le-te. Zaradi teh značilnosti je bil zapor v kazenskem
sistemu na obrobnem položaju, tudi njegova uporaba je bila omejena. Kot končno kazen za
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delikventno dejanje se ga je uporabljalo v redkih situacijah, sicer pa je v takratnem sistemu
civilnega prava njegova funkcija predvsem zadrževanje osumljencev ter preprečevanje bega leteh.

Sistem korekcijskega načina kaznovanja je deloval z roko v roki s splošno usmerjenostjo, da je
sleherno deviantno oziroma kriminalno dejanje mogoče preprečiti z ustreznim fizičnim in
moralnim vplivanjem. Kazen je bila aplicirana predvsem na fizični del posameznega storilca
kaznivega dejanja, saj se bil njen namen časovno in prostorsko omejiti telo, gibanje, obnašanje...
Na notranjost kaznovanega se je osredotočila le, če je bila duša obsojenca smatrana kot vzrok za
njegove slabe navade in delovanje v neskladju z družbenimi normami ter predpisi. Stopnja
upravičenosti kazni se je morala zvišati, kar je za prisilno vejo oblasti pomenilo, da se je moral
uvesti način za obravnavo »zločinskih« posameznikov, ki nanje učinkuje tako, da je iz vsakega
izmed njih bil oblikovan posameznik, ki bi bil podrejen navadam, pravilom, ukazom in avtoriteti, ki
se je nad njim ter okoli njega nenehno izvrševala. Taka obravnava je zahtevala prikritost delovanja
in pa tudi pravico do samostojnega delovanja, ki je bilo ločeno od družbenega telesa in pravne
oblasti. Ko govorimo o nastanku zapora, govorimo torej o institucionalizaciji kaznovalne oblasti.

Pregled literature nam pokaže, da je bilo zapiranje zaradi kazenskih vzgibov deležno veliko kritik,
katerih glavne argumente lahko strnemo v naslednjih točkah.


Odvzem prostosti oziroma izvajanje take kazni je drago.



Izvrševanje take kazni je nemogoče ali pa zelo težko nadzorovati, kar pripelje do tega, da so

zaporniki često izpostavljeni samovolji zaporniškega osebja (predvsem paznikov).


Zapornike drži v brezdelju in povzroča, da lahko »kriminalno« še bolj odrastejo.



Zaporna kazen nikoli ne more v celoti ustrezati specifiki storjenih kriminalnih dejanj.



Ne učinkuje na širšo javnost (občinstvo).

Kljub temu so se pojavljali novi in novi zapori. Proti koncu 18. stoletja so za postavitve »teh novih
gradov državljanskega reda« (Foucault, 1984: 117) državniški funkcionarji omogočali celo kredite,
tako da nas ne more presenetiti dejstvo, da se je sistem teh kaznovalnih ustanov v 19. stoletju
razprostiral praktično po celotni evropski celini. V Veliki Britaniji je bil v tem obdobju dobršen del
(skoraj polovica) zaporov v privatni lasti (Hibbert, 1965).

Kot glavni razlog za veliko število kriminalnih dejanj se je v temu obdobju smatralo brezdelje, slab
odnos do dela kot ene izmed temeljnih družbenih vrednot in pa pomanjkanje veselja do le-tega.
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Vzroki ekonomske narave (kazensko delo) so lahko postali trden temelj, na katerem so lahko
gradili model kazenskega zapiranja, obenem pa so lahko s tem demantirali kritike, ki so govorili,
da prestajanje kazni zapora obsojence ohranja brez dela. Z zapiranjem v »reformatorije«, kakor jih
poimenuje Howard (1965, v Foucault, 1984: 123), je morala oblast kaznjence implementirati v
sistem interesov, v katerem naj bi ob delu občutili večje zadovoljstvo kot ob brezdelju. Plačevanje
obveznega dela pa jim je vsaj delno odpirala možnosti za vključevanje v svet ekonomskih
zakonitosti.

Cilj življenja za zapahi je bil preobrazba zapornikov. Dan je bil točno razdeljen, sleherni del urnika
je vseboval določene zadolžitve s natančno določenimi obveznostmi in prepovedmi. Tendenca po
preobrazbi obnašanja je za seboj prinesla veliko potrebo po ustrezno izobraženem kadru.
Goffman (1987) piše, da je zapor kot totalna institucija tako postal »naraven« teren za
eksperimentiranje z osebnostjo oziroma »inkubator« za njeno spreminjanje. Pomilostitev je
ponovno postala element kaznovalnega aparata – začeli so gledati ne le na preteklo kriminalno
kariero obsojenca, ampak tudi na njegovo prizadevanje za »dobro obnašanje« ter udejanjanje letega v vsakdanu prestajanja kazni in pa tudi na okoliščine, v katerih je bil zločin zgrešen. Naloga
nadzornikov je postala konstantno spremljanje obsojencev, njihove observacije pa so postale
vodilo pri razvrščanju obsojencev v zaporih (pretekli zločini niso imeli več glavnega učinka pri
tem). Lahko se torej strinjamo, da je zapor postal prostor nenehnega opazovanja, ki je imelo poleg
zgoraj omenjene funkcije še eno – na podlagi spoznanj, pridobljenih skozi opazovanje, razvijati
postopke in mehanizme za vedenjsko »dresuro« opazovanih.
Za uspešno popravljanje vedenja obsojenega je morala biti moč, ki so jo izvajali nad njim, totalna,
kar kaže na to, da so temelji za avtonomno izvrševanje kaznovalne oblasti zelo trdni. »Kazen in
poboljšanje sta procesa, ki se dogajata med zapornikom in tistim, ki ga nadzorujejo« (Foucault,
1984: 124).

Trendi so šli v smer, da se je sistem in način korektivne kaznovalne politike na teoretičnem nivoju
sicer uskladil s kaznimi, ki so si jih zamislili kritiki, vendar pa je pri tem šlo za metanje peska v oči.
Treba je bilo namreč upoštevati tudi metode in postopke, s katerimi so dosegali spremembe pri
posameznikih. Če se je kaznovalna politika na zunaj morala ukloniti in popustiti pod pritiski
kritikov, pa je imela znotraj samih zaporskih facilitet še vedno dovolj tehnik, ki so med
obsojencem in kaznovalnim aparatom vzpostavljale odnos, ki je bil mišljen že od samih začetkov
zaporniške kazni.
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Stone (1991, v Kanduč, 1993: 16) slikovito izrazi svoje mnenje glede sodobnih zaporov: »Celo manj
koristno za vzdrževanje družbenega sistema, kakor je slepič za delovanje človeškega organizma.«
Po njegovem mnenju so se obdržali »preprosto zato, ker žive neke vrste neodvisno življenje«.

Garland (1990) rigidnost obstanka zapora pojasnjuje z naslednjimi dokazi:


Zaporna kazen zadovolji tendence družbe, da se kršiteljem splošno sprejetih norm

družbenega življenja da kazen in se jih (čeprav le začasno) izključi iz družbe in njenega vsakdana.


Zaporna kazen omogoča način kaznovanja obsojencev, ki je kompatibilen in v okviru

današnjega dojemanja »še sprejemljivega« zadajanja bolečine in trpljenja, tako da omogoča
uresničevanje subtilne in na prvi pogled skrite retributivne sankcije.


Za zaporno kazen ne obstaja dovolj alternativ in tako zapor predstavlja edino obliko

kaznovalnega sredstva za izključitev in onemogočanje nevarnih posameznikov. Prednost zaporne
kazni naj bi bila tudi v tem, da pri izvajanju le-te ni potrebna nikakršna kooperacija obsojenega.


Obstoj obsežne penalne infrastrukture (zavodi, zaposleni strokovni delavci, pazniki,

institucije), ki se ji je z ekonomskega vidika povsem nesmiselno odreči. Boljša rešitev naj bi se
skrivala v prilagajanju te infrastrukture novim ciljem kriminalne in penalne politike.


Dejstvo, da zaporna kazen pogosto ustvarja še večje prestopnike, je treba dojemati kot

ceno, ki ga jo je treba vzeti v zakup, da so doseženi določeni cilji družbe, kot so izolacija škodljivih
članov družbe ipd.

Na podlagi Garlandovih argumentov zapor ostaja koristna in zaželena institucija vse do takrat, ko
se vladi in javnosti stroški njenega delovanja ne bodo zdeli sporni.

»Kazenske izvršitve so v službi kesanja, v službi trpljenja, ki je legalno dovoljeno pod krinko
pomirjanja in katarzičnega očiščenja« (Leaute, 1986, v Morin, 1993: 56). Ko govorimo o
zastraševalnem pomenu zaporne kazni, se največkrat omenja družbo (in posameznike znotraj nje),
saj naj bi kazen za določene oblike vedenja imela funkcijo odvračanja od tega, da bi posameznik
tudi sam storil podobno dejanje. Zastraševalni vidik je glavna podlaga za izrekanje visokih zapornih
kazni. »Kazensko pravosodje je kot palica, ki visi na steni in tudi pridnega otroka opominja, da je
oče oče, otrok pa otrok« (Fromm, 1963, v Kanduč, 1995: 5).

Salecl (1991) piše, da z nastanitvijo v zavod za prestajanje kazni zapora družba izloči elemente, ki
za njo predstavljajo travmo. Ljudje, ki ji predstavljajo nevarnost in za katere se boji, da bi ji
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škodovali, so »pospravljeni«. Za temeljni cilj prestajanje kazni zapora pa se šteje spreminjanje
zapornikov, da le-ti v svojem nadaljnjem življenju ne bi več delali dejanj, ki v družbi niso zaželena.
Da bi ta cilj bil dosežen, se v zaporih uporablja široka paleta mehanizmov za obravnavo in
preoblikovanje zapornikov, ki so nam znani pod skupnim terminom rehabilitacija. Pri prestajanju
zaporne kazni torej ne gre samo za odvzem prostosti, ampak je namen rekodirati posameznika in
njegovo obnašanje; tehnike za doseganje tega pa so različne: kazensko delo, nagrade, osamitev ...
Foucault (1984) pravi, da zaporniški sistem ni le izvršitelj obsodbe, ki je bila izrečena posamezniku,
ampak lahko tudi sam prevzame funkcijo sodnika s sistemom kaznovanja in nagrajevanja,
terapevtsko obravnavo in s svetovalnim delom.

Ko je namen spreminjanje obsojencev, se seveda pojavi potreba po razvrščanju obsojencev v
različne skupine. Kriteriji grupiranja so različni: spol, vrsta kriminalne aktivnosti, teža kriminalnega
dejanja, trajanje prestajanja kazni zapora ...

Pri pregledu rehabilitacijskih postopkov v zavodih za prestajanje kazni zapora naletimo na zelo
pestro in obširno polje ideologij kaznovanja ter dobimo občutek, da vsaka strokovna usmeritev
hoče svoj delež zase. Obstajajo številni prijemi, s katerimi naj bi se vplivalo na zapornika –
psihološki, socialni, medicinski in kirurški. Najbolje je, če se vse naštete doktrine združijo v
celosten program tretmana in zapornika obravnava multidisciplinarni tim strokovnjakov
(Petrovec, 1998).

Rehabilitacija v zaporih je že v samem temelju svojega poslanstva omejena, če predvidevamo, da
naj bi bila njena osrednja značilnost uporaba metod, ki ne kaznujejo, ter vsaj do neke mere
prostovoljni pristanek v terapevtski proces. Zdi se, da je izvajanje programov v zaporu še vedno
sekundarnega pomena, primarna funkcija pa je še vedno kazenska sankcija. Obstaja utemeljena
skrb, da se z »rabo benevolentnega terapevtskega diskurza prikrijejo določene represivne prakse«
(Kanduč, 1996: 234).

Poznanih je nekaj načinov, kako se obsojeni prilagajajo na življenje znotraj totalne ustanove.


Situacijski umik – strategijo, pri kateri se posameznik osredotoči le na tisto, kar je v direktni

bližini njegovega telesa, in s tem interes za sistem spravi na minimalno možno raven.


Linija nespravljivosti – pri tem načinu govorimo o intencionalnem izzivanju z

nesodelovanjem.
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Kolonizacija – zapornik znotraj institucije išče satisfakcije, ki bi jih drugače lahko užival le v

svetu zunaj institucije.


Spreobrnenje – pomeni identifikacijo s svetom, v katerem se je znašel, in tako postane

vzorni član sistema.

V totalnih institucijah uporabniki razvijejo prilagoditve znotraj dejavnosti, s katerimi ta institucija
posameznike nagovarja k določenim prispevkom. Adaptacijo stanovalca na življenje v totalni
instituciji lahko torej analiziramo skozi njegovo ravnanje z izkazovanjem predanosti
organizacijskim dejavnostim (Goffman, 1987). »Skozi udejanjanje sistema aktivnosti je v
neposredno izraženih zahtevah in pričakovanjih čutiti implicitni govor ustanove, s katerim ta na
svoje člane naslavlja pričakovanja in zahteve po ponotranjanju točno določenih, za njeno lastno
preživetje potrebnih koncepcij identitet« (Goffman, 1987: 170).

2.2.1 SLOVENSKI ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA

V Sloveniji obstaja pet centralnih zaporov za moške; največji je zapor na Dobu, ki mu sledi
Ljubljana, Maribor in Koper; v Celju je zapor za mladoletne prestopnike in mlajše polnoletnike; na
Igu pri Ljubljani pa je ženski zapor (Žist, 2009).
»V okviru Ministrstva za pravosodje deluje organ v sestavi, in sicer Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij (v nadaljevanju UIKS), ki bdi nad slovenskimi zapori. UIKS je organizirana v devet
sektorjev, in sicer sektor za splošne, pravne in ekonomske zadeve, sektor za tretman, zavod za
prestajanje kazni zapora Dob s polodprtim in odprtim oddelkom Slovenska vas, zavod za
prestajanje kazni zapora Ig, zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje,
zavod za prestajanje kazni zapora Koper z oddelkom Nova Gorica, zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana z oddelkom Novo mesto in odprtim oddelkom Ig, zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor z oddelkom Murska Sobota in odprtim oddelkom Rogoza, Prevzgojni dom Radeče.
Uprava opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij; na
organizacijo in vodenje zavodov, na zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in
drugih pogojev za delovanje zavodov, na usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih
sankcij in na uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je odvzeta prostost. V okviru uprave
deluje tudi prevzgojni dom za mladoletnike v Radečah« (Žist, 2009: 46).
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Po zakonu iz leta 2000 naj bi bili stanovalci nastanjeni v samicah, v skupnih sobah pa jih ne bi
smelo bivati več kot osem. Samske sobe so še precejšnja redkost, na Dobu v skupnih sobah biva
tudi do 14 obsojencev. »V zadnjih letih so zavodi prenapolnjeni, v njih pa primanjkuje tudi skupnih
prostorov za delo, izobraževanje, rekreacijo in druge dejavnosti« (Žist, 2009: 46).
Glede na to, da so bili intervjuji, ki so bili potrebni za empirično raziskavo tega diplomskega dela,
opravljeni v dveh največjih slovenskih zaporih – Dob pri Mirni in Ljubljana, v nadaljevanju sledi
kratek opis obeh zavodov.

2.2.2 ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB PRI MIRNI

V zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so zaprti obsojenci, ki prestajajo kazen zapora
nad letom in pol; med drugim so v zaporu tudi obsojenci, obsojeni na najvišjo zaporno kazen v
Sloveniji, 30 let zapora (Žist, 2009).
Po podatkih spletne strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS je kapaciteta zavoda 420
oseb. Ponavadi pa se število zapornikov giblje okoli 500 oseb (Žist, 2009).
»Oddelki obsojencev so relativno samostojne organizacijske enote, ki izvajajo večino strokovnega
dela z obsojenci. Oddelčne strokovne skupine (vodja oddelka, psiholog, pedagog, socialna delavka,
vodja skupine paznikov) načrtujejo in izvajajo skupinsko ter individualno obravnavo obsojencev, ki
jo opredeljujejo v individualnem programu vsake posamezne obsojene osebe. Nosilec obravnave
posameznega obsojenca (pedagog) usklajuje potek obravnave z drugimi nosilci specialnih
obravnav, organiziranih tako v oddelku kot tudi na ravni zapora in služb zunaj njega. Za varnost
skrbijo pazniki, ki se z vodjo skupine neposredno vključujejo v delo oddelčne strokovne skupine«
(Žist, 2009: 56).
»V zaporu poleg tretmanskega programa (kot so male in velike terapevtske skupine) poteka tudi
postpenalna obravnava (na oddelkih jo izvajajo socialne delavke). Začne se ob nastopu
obsojenčeve zaporne kazni, ko se v individualnem programu opredelijo potrebe in okviren
program, in poteka vse do obdobja, ko se obsojenec pripravlja na odpust. V zaporu so
organizirane tudi različne športne in prostočasne dejavnosti (kulturne, filmske, videoprojekcije,
obiskovanje knjižnice, gostovanja različnih glasbenih in dramskih skupin ter druge dejavnosti, kot
so slikanje, kiparjenje, ročna dela in podobno)« (Žist, 2009: 57).
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»Obravnavo odvisnosti izvajata dva terapevta, praviloma v skupinah, posamezne obsojence, ki
dela v skupini ne zmorejo, pa obravnavata individualno. V obravnavo, ki poteka pod
supervizorskim spremljanjem psihiatra, vključujejo obsojence z izrečenim varnostnim ukrepom
obveznega zdravljenja alkoholizma in obsojence, pri katerih ugotavljajo prekomerno uživanje
alkohola oziroma težave z drogami. V treh oddelkih zaprtega dela zavoda so oblikovani tako
imenovani »trakti brez drog«, kamor nameščajo obsojence, ki ne želijo stika z mamili, in tiste, ki so
vključeni v obravnavo« (prav tam).
»Največja problematika zapora na Dobu je prezasedenost. Ta poleg prostorske stiske povzroča
tudi vrsto drugih težav: pomanjkanje zasebnosti, več nestrpnosti in napetosti med obsojenci,
uveljavljanje premoči nad šibkejšimi, pritiski, izsiljevanja. V zaporu se srečujejo tudi z velikim
problemom trgovanja z mamili, ki lahko pridejo v zapor zaradi velikega vsakodnevnega pretoka
oseb in tovornega prometa. Dodatno težavo vidijo v tem, da skupaj prestajajo kazen tako uživalci,
kot tudi tisti, ki drogo razpečujejo« (Žist, 2009: 61).

2.2.3 ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA

»V zaporu so zaprti obsojenci, priporniki ter osebe, kaznovane z zaporom v postopku o prekršku.
Prostora je za 128 oseb, vendar je glede na realno število zaprtih oseb zelo prenatrpan« (Žist,
2009: 63).
»Strokovno delo v zaporu temelji na socioterapevtski orientaciji in interdisciplinarnem pristopu pri
delu z zaprtimi osebami. V zaporu se trije strokovni delavci (socialni delavec, pedagoginja in
psiholog) ukvarjajo s priporniki. Po prihodu pripornika v zapor z njim opravijo uvodni razgovor. Na
osnovi pridobljenih podatkov strokovni delavci načrtujejo nadaljnjo obravnavo pripornika. Oblika
obravnave se določi v dogovoru s pripornikom, vendar le na njegovo željo. Praksa v zaporu je
namreč pokazala, da večina pripornikov ne želi imeti stikov s strokovnimi delavci zapora. Temeljne
metode dela z obsojenci so individualno delo, delo v majhnih skupinah in domska skupnost« (prav
tam).
»Po podatkih UIKS so osnovni problemi, s katerimi se srečujejo v zaporu, njihova prezasedenost,
pomanjkanje delavcev v večini zaporskih služb, še posebej paznikov, pomanjkanje prostorov za
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izvajanje različnih aktivnosti za obsojence, težave z zagotavljanjem dela zaprtim osebam in težave
s pridobivanjem ustreznih del, ki bi omogočala zaposlovanje zaprtih oseb« (Žist, 2009: 65).

2.2.4 SVETOVALNO DELO IN VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA

Svetovanje obsojencem predstavlja polje prestajanja zaporne kazni, ki je namenjeno prevzgoji
obsojencev - ti naj bi s pomočjo individualnih in skupinskih obravnav med prestajanjem kazni
zapora prišli do uvida, zakaj je potrebno, da so na prestajanju kazni, kazen naj bi tudi sprejeli kot
retribucijo za zločin, ki so ga zagrešili. Poleg teh dveh stvari naj bi svetovanje zapornike tudi
opremilo z vzorci vedenja za zunanji svet in jim dalo nek moralni kompas, kar naj bi pomagalo pri
tem, da ne bi več prišli navzkriž z zakonom.
Tako razmišljanje se je v kazenski politiki in diskusijah o njej pojavilo šele v začetku 20. stoletja,
vse več strokovnjakov se je nagibalo k temu, da se poskuša osebnost obsojenega spremeniti in jo
na ta način rešiti. Kazenska politika, ki je bila do takrat naravnana izrazito kazensko in represivno
ni bila uspešna pri zmanjševanju kriminalitete in povratništva.
Ko umeščamo pojem svetovalnega dela v zaporsko okolje se moramo zavedati, da v tem okolju
težko govorimo o klasičnem odnosu svetovalec : svetovanec, saj v zaporu svetovalec in
svetovanec predstavljata dva različna svetova, ki sočasno sobivata na prostorsko omejenem
teritoriju. Govorimo o svetu zapornikov in svetu zaposlenih. Ta dva svetova formalno ločuje jasna
meja, ki jo postavljajo hišna pravila in ureditve. Vsi stiki med zaposlenimi in obsojenci naj bi bili
pravno – formalno urejeni, do stikov, ki jih pravila ne določajo in ne urejajo, pa naj ne bi prihajalo.
Pojem »zaposleni v zavodu« je v poglavju, ki je posvečeno svetovalnemu delu z zaporu preširok,
saj se v zavodih zaposlujejo tudi ljudje, katerih delo ni svetovanje obsojencem. V najbolj pogostih
in neposrednih stikih z obsojenci so pazniki, saj oni usmerjajo življenje zapornikov tudi v
najmanjših podrobnostih in so tisti, ki morajo skrbeti da se zavodski »hišni red« uveljavlja tudi v
praksi.
Svetovalno osebje je tisto, ki na nek način (seveda v skladu z zakonskimi normami in določili) drži v
rokah vse niti življenja obsojencev – od njihove presoje in priporočil so odvisne številne stvari, ki
so v življenju vsakega obsojenca zelo pomembne: dovoljenje za obiske, sprejem dobrin od zunaj,
delo znotraj zavoda, možnost odhodov domov za vikende (to je pri nas možno sicer po polovici
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prestane kazni),… Opozoriti je treba na kontradiktorno dvojnost vloge svetovalnega delavca v
zaporu: ena in ista oseba na eni strani nudi obsojencem pomoč, jih poizkuša resocializirati,… in na
drugi strani izvaja nadzor. Ob tej dvojni funkciji se poraja vprašanje pristnosti odnosov, ki se
vzpostavijo med obsojenci in svetovalnim osebjem.
Delovanje svetovalnih služb z zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji ureja Kazenski
zakonik (KZ-1), ki je bil sprejet maja 2008. 66. člen (prvi odstavek) Zakonika določa, da »varstveno
nadzorstvo opravlja svetovalec, ki ga določi sodišče«. Drugi odstavek istega člena določa, da mora
svetovalni delavec pomagati obsojencu in hkrati nadzirati izpolnjevanje navodil, ki jih je sodišče
izreklo obsojencu. Nadalje so naloge svetovalca še podrobnejše določene:
 »S pomočjo in nadzorstvom ter praktičnimi napotki in nasveti za uresničevanje navodil
sodišča prispevati k temu, da obsojenec v prihodnje ne bo storil novega kaznivega dejanja;
 opravljati dolžnost iz prejšnje točke in vzdrževati stike z obsojencem obzirno ter tako, da
ne bo obsojenec zaradi tega izpostavljen neprijetnostim;
 občasno poročati sodišču o opravljanju varstvenega nadzorstva, predlagati spremembo ali
odpravo navodil ter ustavitev nadzorstva«.
Seveda je vsak svetovalni delavec v slovenskem zavodu za prestajanje kazni zapora dolžan slediti
tudi Kodeksu etike penoloških delavcev, ki izpostavlja naslednje zahteve (Kodeks etike penoloških
delavcev, 1990: 431):
 »Penološke delavce kodeks moralno obvezuje, da se pri svojem delu zavzemajo za razvoj
humanih, demokratičnih odnosov, da varujejo in spoštujejo človekovo dostojanstvo in po
svojih najboljših močeh pomagajo pri osebni in družbeni rehabilitaciji.
 Penološki delavci se zavezujejo, da bodo v mejah zakonov, objektivnih pogojev in v mejah
lastnih zmožnosti pomagali obsojencu nediskriminatorno (ne glede na narodnost, raso,
spol, versko pripadnost, politično prepričanje, družbeni ter ekonomski položaj).
 Penološki delavci se morajo zavedati dejstva, da sta odvzem in omejitev osebne svobode
že sama po sebi boleča posega z življenje obravnavanih oseb, zato morajo po svojih
močeh odstranjevati vse, kar po nepotrebnem otežuje prestajanje kazni.
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 Odklanjati je potrebno neustvarjalno prisilo in prisilo kor povračilo za zlo. Delavci prisilo
pri svojem delu uporabijo le takrat, ko so predhodno storili vse, kar je bilo v njihovi moči,
da bi izvršili svojo zakonito dolžnost brez njene uporabe.
 Spoštovati je potrebno pravico obsojencev do nedotakljivosti njihove osebnosti in pravico
do lastnega mnenja.
 Odnos penoloških delavcev do obsojencev mora biti v osnovi optimističen.
 Pri izbiri strokovnih metod v okviru zakona in veljavnih predpisov ter pooblastil naj
penološki delavci izbirajo tiste metode, ki so znanstveno bolj utemeljene in ki omogočajo
optimalno aktivno sodelovanje obsojencev.
 Obsojencem je potrebno pomagati razvijati in krepiti tiste osebnostne lastnosti, ki so v
skladu s splošnimi moralno – etičnimi načeli družbene skupnosti.
 Penološki delavci morajo spoštovati načelo poklicne tajnosti.«
Poudariti je potrebno, da mora biti svetovalec primerno usposobljen in dovolj strokovno
podkovan saj so usode obsojencev in njihovo prestajanje kazni v veliki meri odvisni od njega.
Poleg strokovne usposobljenosti pa je seveda pomembno, da je svetovalec primeren za
opravljanje tega zelo odgovornega poklica tudi po človeški plati.
Med opravljanjem moje študijske prakse z Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana smo se o
tem precej pogovarjali s tam zaposlenimi svetovalci in prišli do zaključkov, za katere sem mnenja,
da precej dobro definirajo, kakšen naj bi bil zaposleni svetovalec v zavodu za prestajanje kazni
zapora:
 Ustrezna strokovna usposobljenost,
 poznavanje razmer, ki vladajo v zavodu in prizadevanje za izboljšave teh razmer,
 izhajanje iz uporabnika in postavljanje potreb uporabnika pred potrebe in zahteve
ustanove,
 odnos do obsojencev, ki ne temelji na predsodkih iz njihovih kaznivih dejanj,
 pripravljenost za sodelovanje z uporabniki in skupno iskanje rešitev,
 sposobnost reflektiranja svojega dela in učinkov tega dela tako nanj kot na uporabnike,
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 sposobnost kritične ocene odnosa med svetovalcem in uporabniki.
Srž obstoja zaporniške subkulture je načelo »mi (obsojenci) proti njim« (zaposleni v zaporu, ki so
nekakšen podaljšek celotne družbe, ki je obsojence odstranila iz svojega prostora in jih strpala za
zapahe). Lahko si torej predstavljamo, da se svetovalec znajde pred zahtevno nalogo: z
obsojencem ustvariti odnos zaupanja, ki temelji na vzajemnosti, in ni le odnos, katerega glavni cilj
je zadovoljevanje zapornikovih potreb. Svetovalec se pri svojem delu giblje po tanki liniji med
različnimi polji kot so program in režim zavoda, pričakovanja zavodske populacije, pričakovanja
posameznikov, s katerimi dela, osebna integriteta in zavezanost svojemu poklicu in stroki,…
Naloga svetovalca je torej vse prej kot lahka – najti pot svojega poklicnega delovanja, na kateri ga
bodo uporabniki sprejeli kot nekoga, kateremu zaupajo svoje stiske in so tudi pripravljeni
poslušati in slediti njegovim predlogom, hkrati pa ostati zvest načelom in pravilom zavoda v
katerem dela in obenem zadovoljevati etična merila in standarde stroke, iz katere izhaja. Ko
vidimo kompleksnost položaja, v katerem se nahajajo svetovalni delavci v zaporu, se pojavi
upravičen dvom v usklajenost funkcij nadzora in resocializacije, ki sta združeni v poklicu
zaporniškega svetovalnega delavca.
Ruth E. Masters v svojem delu Counseling criminal justice offenders (1994) trdi, da svetovalni
delavec v zaporu igra veliko vlog:
 Policist – dokler je svetovalec preveč ujet le v nadzorniško funkcijo svojega poklicnega
položaja, je zaupanje in s tem povezano svetovanje obsojencu nemogoče.
 Prijatelj – Mastersova opozarja na to, da je razlika med prijateljem in svetovalcem v tem,
da svetovalec odnos gradi na objektivnosti in strokovni usposobljenosti. Seveda pa je pri
tem vseeno potrebna določena empatija, pripravljenost poslušanja,…
 Zaupnik – pozicija zaupnika je občutljiva, saj je svetovalec del penalnega sistema, ki je
obsojenca zaprl, zato obsojenec zelo težko vzpostavi zaupanje do svetovalca.
 Svetovalec – zaporniki so redko pripravljeni sprejemati in slediti nasvetom, svetovalec
mora tudi paziti, da pri dajanju nasvetov ne prevzame vloge »pridigarja« in da ne
moralizira preveč.
 Učitelj – svetovalec pri svojem delu daje različne napotke in prenaša informacije.
Mastersova navaja primer priprave obsojenca na razgovor za delovno mesto.
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 Moralni vodnik – svetovalec mora biti pozoren, da ostane objektiven tudi pri delu z
obsojenci, ki imajo vrednostni sistem, ki se močno razlikuje od njegovega.
 Starš – svetovalec v tej vlogi mora biti izjemno pozoren na pomen transferja in
kontratransferja, ki se pogosto pojavi v svetovalnem odnosu, zlasti če se zgodi, da
obsojenec od svetovalca pričakuje starševsko skrb in oporo.
 Tvorec sprememb – svetovalec ima možnost pomagati zaporniku pri modifikacijah v
njegovem vedenju, da bi se lahko uspešno spoprijel z življenjem po izpustu. Stopnja
povratništva je zelo visoka, tako da svetovalec povratnika, ki je bil pri njemu v obravnavi,
lahko doživlja kot osebni in poklicni poraz.
 Krizni interventor – obsojenci lahko med preživljanjem kazni manifestira močne čustvene
rekacije, katere so pogosto neobvladljive.
 Vzornik – če svetovani svetovalca vidi kot svojega vzornika, to slednjemu daje določeno
mero kredibilnosti v očeh obsojenca.
 Odvetnik – svetovalec pomaga obsojencu, da uveljavlja svoje pravice s sredstvi, ki so
družbeno sprejemljiva.
Svetovalne službe v zavodih za prestajanje kazni zapora predstavljajo poklicni teren za socialne
pedagoge. V nadaljevanju bo govora o tem, katere so tiste kompetence, ki so pomembne za
socialnopedagoško delo nasploh, ter hkrati potrebne za delo v zaporu. Obstaja veliko različnih
klasifikacij kompetenc, ki jih različni avtorji navajajo kot pomembne za delo v poklicih pomoči ali
še natančneje na socialnopedagoškem področju. Polje poklicev pomoči je zelo široko in z razvojem
družbe nenehno spreminjajoče, zato je težko določiti, katera klasifikacija je najbolj ustrezna. Po
mojem mnenju je, ko želimo opisane kompetence umestiti tako v polje zaporskega svetovanja, kot
širše, v socialnopedagoško delo, zelo ustrezna opredelitev kompetenc, kot jih navaja Vernooijeva
(1995, po Dekleva in Kobolt, 2006: 175):
 Osebnostne kompetence – spoznavati in spoznati lastna stališča, vrednote, predsodke,
lastne čustvene odzive, pričakovanja, zavedati se svojih moči, a tudi šibkosti in omejitev.
 Pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi
omogoča

»praktično

kompetenco«

-

specifično/svetovalno/socioterapevtsko znanje.

20

kamor

poleg

splošnih

znanj

sodi

 Sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih kontekstih. To
zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih
mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in predvsem kompetenc za
njihovo razreševanje.
 Kompetenca ravnanja, ki se izkazuje z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za
samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posamezni situaciji prilagojenih poti in načinov
reševanja oziroma poseganja.
Mislim, da zgornja opredelitev dobro zajame vse kompetence, ki so potrebne za socialnega
pedagoga, ki poklicno deluje kot svetovalni delavec v zavodu za prestajanje kazni zapora.
Nekatere druge opredelitve kompetenc socialnopedagoških poklicev so sicer bolj razdelane in bolj
natančno opisujejo kompetence, vendar se moramo zavedati, da zapor kot unikatno socialno
okolje, kjer se vsak dan posebej kumulirajo različne težave, napetosti, osebnostne stiske,…
obsojencev, znova in znova postavlja nove izzive pred svetovalne delavce, tako da bi bil natančen
seznam kompetenc, ki jih socialni pedagog potrebuje za delo v zaporu, zgodba brez konca. Vsak
socialni pedagog pa pri svojem poklicnem delovanju (ne glede na to, ali dela v zaporu, ali ne)
nikakor ne sme pozabiti tudi svoje zavezanosti Etičnemu kodeksu delavcev na področju socialne
pedagogike.

2.3 ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA KOT SOCIALNI SISTEM
Zavod za prestajanje kazni zapora je kot oblika skupnosti zagotovo unikat. Elementi te skupnosti
so omejitve, zidovi, orožje, strogo določena pravila in zakoni ... Vsem je jasen motiv njenega
obstoja. Kljub vsemu v tej skupnosti obstajajo socialna razmerja, komunikacija, socialni procesi in
kultura, ki vpliva na socialne interakcije med člani te skupnosti. Govorimo o tem, da je na enem
mestu centrirano (navadno) veliko število ljudi, ki se deli na dva tabora – zaporsko osebje in
obsojenci. Kljub temu da obe skupini prihajata iz družbe zunaj zapora, pa s seboj v zapor prinašata
različne norme, vrednote in načine obnašanja. Socialne ureditve v zaporu ne določajo le pravila
oziroma hišni red, ampak tudi socialne interakcije med posamezniki, ki se soočajo z različnimi
problemi in to na kraju, kjer je manevrskega prostora za reševanje teh problemov bolj malo.
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Pod izrazom socialni sistem zavoda za prestajanje kazni zapora moramo razumeti vse odnose med
posameznimi subjekti, ki predstavljajo podobo zapora: odnosi med obsojenci, odnosi med
obsojenci in osebjem ter odnosi med osebjem samim. Lahko se strinjamo, da v zaporu obstajata
dve veliki skupini: osebje in obsojenci. Vsaka od teh dveh skupin je omejena z že vnaprej
določenimi pravili igre: zaporniki so primorani spoštovati hišni red, pazniki pa so dolžni slediti
pravilom, ki jim omejujejo samovoljo pri ravnanju z zaporniki.
Vsakdanje življenje v zavodu je socialno organizirano, prav na enak način kot v katerikoli drugi
družbeni skupini. Zaposleni in obsojenci ne ostanejo v izolaciji. Med obsojenci in zaposlenimi v
zavodu tako lahko govorimo o obstoju interakcije, ki pa jo omejujejo in uravnavajo pravila
obnašanja, ki so že vnaprej in jasno določena. Ta interakcija je vidna očem, lahko pa je tudi
prikrita. Oboji (zaposleni in zaporniki) morajo sodelovati v številnih socialnih razmerjih in
dejavnostih, podobnih tistim, ki jih lahko najdemo tudi zunaj zavoda. Vendar se razmerja in
aktivnosti v zavodu razlikujejo od zunanjih v tem, da je v zavodu prisotna nenehna socialna
kontrola, ki jo izvaja nadrejena skupina (zaposleni). Obsojenci so nenehno in povsod pod
nadzorstvom zaporniškega osebja. Med te dejavnosti prištevamo delo v proizvodnji, uporaba
medicinskih storitev, edukacija, udeleževanje pri religioznih obredih, dejavnosti namenjene
preživljanju prostega časa ... Obsojenci so sicer vsak dan izpuščeni sob, vendar vsakič posebej
ponovno zaprti vanje in prav tu lahko iščemo vzorce, ki predstavljajo osnovo socialnim
interakcijam med samimi obsojenci in prav tako med obsojenci ter zaposlenimi. V teh interakcijah
lahko začnemo iskati pravo stvarnost zapora kot socialnega sistema. (Caldwell, 1956, v Šušelj,
2009).

Zapor je zelo specifična oblika socialnega sistema, ki je namenjen doseganju posebej določenega
cilja. Ta lastnost to obliko organizacije loči od ostalih socialnih sistemov in je glavni faktor, ki je
pomemben tako za zunanja razmerja kot za notranjo strukturo sistema (Parsons, 1956, v Šušelj,
2009). Ko je za izpolnjevanje nekih nalog oziroma doseganje nekega cilja potreben kolektiven
napor, ljudje navadno vzpostavijo organizacijski sistem, ki poskrbi za koordinacijo aktivnosti in
dolžnosti članov tega sistema. Predvideni cilji (ki jih je potrebno uresničevati), pravila, različni
postopki, ki se jih morajo člani držati, in pa statusna piramida, ki ureja odnose med člani –
nastanek vsega tega ni spontan in do tega ne pride med delovanjem socialnih interakcij, ampak je
nastanek že vnaprej zavestno planiran s ciljem predvidevanja in vodenja interakcij ter dejavnosti
članov (Blau in Scott, 1963, v Šušelj, 2009).
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Tudi to, da je organizacija formalno ustanovljena in formalno vodena, ne daje garancije, da se
interakcije in dejavnosti članov odvijajo povsem skladno s formalnim planom. Slednji ne more
nikoli do potankosti določevati vedenja in socialnih odnosov ter interakcij članov organizacije.
Posledica je nastanek neformalnih organizacij znotraj formalnih organizacij. Te neformalne
organizacije vzpostavijo sebi lastne prakse, razvijejo lastne vrednote, norme, pravila in socialna
razmerja, katerih delovanje je opaziti v času in situacijah, ko člani živijo in opravljajo lastne
dejavnosti skupaj. Neformalni sistemi izhajajo iz same formalne organizacije. Razvijejo se kot
protiutež problemom, ki jih sproža okolje formalne organizacije. Formalno ustanovljeni in
neformalno nastali vzorci (kot posledica formalnih) se zapleteno prepletajo in lastnosti enih je
brez drugih skoraj nemogoče razumeti (prav tam).

O zavodu za prestajanje kazni zapora lahko govorimo kot o instituciji, ki predstavlja zapleten
socialni sistem. Na enem prostoru istočasno združuje različne konflikte in jih na poseben ter
enkraten način povezuje v obliko življenja, ki se do določene mere sicer ravna po normah ter
pravilih, ki veljajo v celotni družbi in ne le za zidovi zavoda, hkrati pa je ta oblika poseben
fenomen.
»Kljub vsem posebnostim dopušča vpogled vase preko analogije z drugimi kompleksnimi
organizacijami in birokracijami. Že mnogi opazovalci zapora so ugotavljali, da večina dogajanja v
zaporu sploh ni svojska izključno zanj. Zapor namreč dopušča jasne analogije z drugimi vrstami
institucij, poleg tega pa se raziskovanje zapora sklicuje na ista konceptualna in metodološka
sredstva ter načela, ki so primerna za raziskovanje socialnih institucij na splošno« (Sparks in drugi,
1996, v Šušelj, 2009: 53).

2.3.1 PRIZONIZACIJA

Leta 1940 je Donald Clemmer izvedel raziskavo asimilacije norm v okolju zapora. Njegova
raziskava je bazirala na njegovih poklicnih izkušnjah iz zapora Menard Penitentiary v ameriški
zvezni državi Illinous. V svoji knjigi The Prison Comunity je opisal edinstvene načine, s katerimi se
zaporniki asimilirajo na socialni svet znotraj zapora. Za ta proces je uporabil izraz prizonizacija.
Clemmer je proces prizonizacije karakteriziral z izrazi podobnimi tistim, ki so jih uporabljali zgodnji
psihologi, ki so poskušali opisati procese socializacije in asimilacije v vsakdanjih skupnostih. Prav
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tako kot se mora človek v vsakdanjem življenju prilagajati normam, navadam in zakonom v družbi,
se mora zapornik prilagoditi samoizgrajeni skupnosti zapora. Ker so vrednote v zaporu drugačne
družbenim vrednotam, se morajo prilagoditi in se naučiti novih norm, pravil ter pričakovanih
vzorcev obnašanja. Kar je v svobodnem svetu nesprejemljivo, je lahko znotraj zidov institucije
vedenje, ki je nagrajeno in ki se ga spodbuja.
Avtor trdi, da proces prizonizacije do določene mere vpliva prav na vsakega zapornika, vendar pa
različni dejavniki vplivajo na to, da katere stopnje prizonizacije pride pri posamezniku. Strinja se z
drugimi avtorji, da je po prihodu v zapor vsak posameznik izpostavljen situacijam, v katerih je
njegov status na preizkušnji. Od sprejema v institucijo naprej se ga obravnava kot številko in ne
kot osebo, dobi tudi ista oblačila, kot jih imajo vsi zaporniki. Ta proces sprejema v zapor je
Clemmer dojemal kot prvi korak k temu, da zapornik postane prizoniziran. Zapornik se seveda
odziva na novo identiteto in se začne spraševati o njegovem vsakdanu, ki naenkrat postane
praznejši, v njem ni niti stvari ali opravkov, ki jih je prej jemal za samoumevne. Naenkrat se znajde
v situaciji, ko mu drugi govorijo, kdaj in kaj naj je, kdaj naj spi ter kje in kaj naj dela. Postopoma se
lahko začne spraševati o smiselnosti svojih delovnih zadolžitev ali pa začne prakticirati stvari, ki so
zunaj zidov zapora tretirane kot deviantne (Clemmer, 1958, v Week 3b Readings, 2005).
Clemmer vidi čas kot glavni dejavnik, ki botruje sprejemanju in ponotranjenju sistema zaporniške
subkulture in njej pripadajočih prepričanj, stališč, vedenjskih vzorcev, norm ter vrednot. Več časa
zapornik preživi za zapahi, bolj intenzivna je stopnja prizonizacije. Kot pomembne dejavnike vidi še
obsojenčevo nestabilno osebnost (ki je posledica neprimerne inkulturacije ali socializacije), manko
osmisljujočih ali pozitivnih stikov s subjekti, ki niso v zaporu, obsojenčeva participacija v primarnih
skupinah zapora, nekritično vživljanje v dogme in norme primarne zaporniške skupine, prestajanje
kazni z zaporniki, ki imajo podobno orientacijo in pripravljenost za participiranje pri dejavnostih, ki
v zavodu niso legitimne. Vsi tej dejavniki vplivajo na poglabljanje kriminalnosti in antisocialnosti
obsojenca (Clemmer, 1958, v Šušelj, 2009).
Različne študije o prizonizaciji, ki skušajo ta pojav čimbolj raziskati ter pojasniti njegove
značilnosti, izhajajo iz dveh teoretičnih postavk.
Prva se imenuje deprivacijski model, ki poudarja oziroma raziskuje predvsem težave in pritiske na
obsojence, ki se dogajajo za zidovi zavodov in predstavljajo produkt organizacijske strukture
zavoda. Deprivacijski model prizonizacijo vidi kot posledico stigmatizacije, manjvrednostnih
občutkov in razosebljanja posameznika med kazenskim procesom ter ob prihodu v zapor. K temu,
da obsojenec začne prevzemati zaporsko subkulturo, jo ponotranja in sam sebe začne doživljati
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kot njen del, pripomorejo tudi različne deprivacije, s katerimi se mora spoprijemati v zaporu
(fizične, socialne, psihološke ...). »Obseg posameznikovega prevzemanja zaporniške subkulture
določajo socialne, psihološke in fizične deprivacije ter frustracije, s katerimi se v zaporu sooča«
(Paterline in Petersen, 1991: 429).
Importacijski model išče vzroke za prizonizacijo v obsojenčevi socializaciji že pred prestajanjem
zaporne kazni. Zamble in Porporino (1988) kot ključne dejavnike procesa prizonizacije vidita
kriminalno normni vrednotni sistem obsojenca in pa vzorce vedenja, ki jih prinese s seboj od
zunaj. Thomas (1977) poudarja, da se učinke prizonizacije lahko v celoti razume le ob striktnem
upoštevanju in poznavanju socializacije, ki jo je bil obsojenec deležen pred prestajanjem kazni, in
kako je ta socializacija vplivala na njega.

Deprivacijske teorije raziskujejo predvsem naslednje dejavnike, ki vplivajo na prizonizacijo.
 Čas – koliko časa je posameznik že preživel za zapahi in kolikšna je dolžina kazni, ki jo mora
še odslužiti.
 Interakcije med obsojenci in igranje družbene vloge v zaporskem družbenem sistemu.
 Vrsta ustanove.
 Intenzivnost občutkov odtujitve in občutkov nemoči, ki jih doživlja obsojenec.
Importacijska teorija pa kot dejavnike, ki pospešujejo prizonizacijo, izpostavlja:
 Družbeno ozadje obsojenca.
 Kakšno kriminalno zgodovino ima obsojenec.
 Koliko se obsojenec identificira z zločinskimi vrednotami in kakšen je njegov odnos do
kazenskega sistema in juridizma.
 Obsojenčeva samopercepcija in njegova podoba o samem sebi (Zamble in Porporino,
1988).

Lahko vidimo, da si deprivacijski in importacijski model ne nasprotujeta, ampak se dopolnjujeta.
Da lahko povsem razumemo, kako se obsojenec prilagaja na zapor oziroma kako ta proces vpliva
na njega, je seveda treba poznati tudi obsojenca samega in njegovo osebno zgodovino.
Če je zavod za prestajanje kazni zapora rigidno usmerjen le v nadzorstvo svojih obsojencev, se
proces prizonizacije pri posameznikih krepi, kajti stroga zavodska politika, ki je nagnjena predvsem
k nadzorovanju in kaznovanju, na osebni ravni posameznikov pušča občutja deprivacije, lastne
nevrednosti in nemoči. Vzporedno s tem pa raste tudi odklonilnost do same ustanove. Thomas
(1977) ugotavlja, da je delovanje prizonizacije šibkejše, če lahko obsojenec med bivanjem v
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zavodu pogosto sprejema obiske in če svoja pričakovanja do življenja po prestani zaporni kazni
ocenjuje pozitivno.
Vsi zaporniki ne postanejo prizonizirani do iste stopnje. Ponavadi so najbolj prizonizirani tisti, ki so
v zaporih že daljše obdobje svojega življenja, toda ključni dejavniki, ki najbolj prispevajo k
prizonizaciji, se nahajajo znotraj vsakega posameznika. Drugi pomembni dejavniki so še izkušnje
znotraj zapora, kot so socialni odnosi, delovne navade, njegova »pomembnost« med drugimi
zaporniki. Nadalje, pomembni so tudi demografski podatki. Clemmer je ugotovil, da se proces
prizonizacije manj dotakne moških z naslednjimi značilnostmi: kratka kazen, stabilna osebnost,
zdravi odnosi z ljudmi izven zapora in z drugimi zaporniki. Moški z daljšimi kaznimi, nestabilnimi
osebnostmi in neproduktivnimi odnosi z drugimi ljudmi pa predstavljajo tip zapornika, ki se ga
proces prizonizacije najbolj dotakne (Week 3b Readings, 2005).
Paterline in Petersen (1991) sta ugotovila, da je prizonizacija najbolj prisotna pri obsojencih, ki
imajo naslednje lastnosti: uperjenost proti zavodu in zaposlenim v zavodu, nagnjenost ter pogoste
manifestacije nasilnega vedenja, močni občutki odtujenosti in pa zelo nizka pričakovanja od
življenja po prestani zaporni kazni.

2.3.2 DEPRIVACIJSKI MODEL
Deprivacijski model zagovarja tezo, da so odločilen dejavnik, zaradi katerega pride do nastanka
zaporniške subkulture, razmere v zavodih za prestajanje kazni zapora. Prizonizacija je v bistvu
mehanizem spopadanja s težavami, ki ga razvijejo zaporniki, ki so soočeni z različnimi (socialnimi
ali materialnimi) deprivacijami. Gre za to, da se na ta način zaporniki prilagodijo na življenje
znotraj zavoda. Zaporniška subkultura pa se izoblikuje v trenutku, ko obsojenci začnejo te težave
reševati skupaj, kot skupina.
Zgodnji penalni teoretiki so postavili hipotezo, da se izvor zaporske subkulture nahaja znotraj
zidov institucije. Glavni vzrok za nastanek le-te naj bi izviral iz dejstva, da se zapornik vsak dan
sooča in spopada z različnimi deprivacijami. Te deprivacije naj bi bile tako močne, da naj bi
zapornikom onemogočale razvoj zdravih odnosov s člani skupnosti zunaj zapora. Seveda je
razmišljanje in utemeljevanje zaporske subkulture postavljale nova vprašanja. Katere so
deprivacije, s katerimi se srečujejo zaporniki? Kako se zaporniki spopadajo s temi deprivacijami?
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Gresham Sykes (1958) je v svojem delu The Society of Captives leta 1958 opisoval različne težave
in probleme, ki doletijo zapornike med prestajanjem zaporne kazni. Sledi preprosti logiki: tej
problemi se nahajajo znotraj zidov zapora, zato lahko izvor zaporske subkulture iščemo na istem
mestu. Te težave lahko opišemo kot bolečine, ki spremljajo posameznika, ki je podvržen različnim
deprivacijam, ki izvirajo iz občutkov manjvrednosti in degradacije ob dejstvu, da je postal
zapornik. Sykes je izpostavil pet deprivacij: izguba svobode, izguba dobrin in storitev, izguba
možnosti heteroseksualnih odnosov, izguba avtonomije in izguba varnosti.
Deprivacija svobode – ko je nekdo postavljen za rešetke, ga družba dojema kot nekoga, ki ni več
sposoben živeti v svobodnem svetu (Sykes, 1958, v Week 3b Readings, 2005). Državljanske pravice
so izgubljene, velikokrat jih posameznik ne more pridobiti niti po tem, ko odsluži svojo kazen, saj
je zaradi prestajanja zaporne kazni družbeno stigmatiziran.
Potrebno pa je upoštevati tudi dejavnik izgube osebne svobode pri sprejemanju najbolj osnovnih
odločitev. Zaporniki morajo pogosto pridobiti dovoljenje za uživanje hrane, spanje, kopanje in kar
je najbolj pomembno – dovoljenje za to, da lahko komunicirajo z njim dragimi osebami, ki jih
pridejo obiskat v zapor (Week 3b Readings, 2005).
Deprivacija avtonomije je lahko interpretirana kot rezultat izgube svobode. Zapornikom so
odvzete vse pravice in so lahko izpostavljeni preziru, pritiskom ... s strani drugih zapornikov ali pa
zaporniškega osebja. Tako so neizogibno izpostavljeni izgubi svoje lastne avtonomije. Tej občutki
lahko postajajo še globlji, ko/če se posameznik srečuje z ukazi s strani paznikov, ki jim občutno
manjka racionalne note, pa jih vseeno morajo izpolniti – to doživlja kot nadležno in nesmiselno
gesto avtoritarnosti. Včasih se dogaja, da je zapornikom zavrnjena prošnja za pogojni izpust,
vendar jim nihče ne utemelji zakaj. Take in podobne situacije privedejo posameznika ter njegov
občutek avtonomije do občutkov otroške nemoči (Sykes, 1958, v Week 3b Readings, 2005).
Deprivacija dobrin in storitev – četudi se pogoji za življenje znotraj zapora lahko zdijo povsem
adekvatni, zaporniki vidijo v svojem življenju velik manko glede stvari, ki bi jih lahko uživali, če bi
bili na svobodi. Najbolj preprost primer so že doma kuhana hrana in pa cigarete po lastni izbiri.
Izguba takih stvari v posamezniku sproža občutke neuspeha, praznine ... ( Week 3b Readings,
2005).
Deprivacija možnosti heteroseksualnih odnosov – zaporniki pogosto definirajo občutke lastne
vrednosti skozi njihove spolne odnose s pripadnicami nasprotnega spola. Sykes (1958, v Week 3b
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Readings, 2005) pravi, da sčasoma za občutek lastne vrednosti sploh ni več pomembno to, da gre
za spolne odnose z ženskami (saj za to ni niti nimajo priložnosti), zato je pogost pojav
homoseksualnih spolnih odnosov med zaporniki, katerih posledica so pogosto tudi posilstva in
izražanje spolne agresije nad šibkejšimi – lahko pride tudi do najbolj skrajne stopnje, ko je spolni
akt dejansko orodje manifestacije nasilja nad drugimi. Pri zapornikih, ki ne prevzamejo
vedenjskega modela homoseksualnih spolnih odnosov, pa je zelo pogost pojav občutkov
manjvrednosti in redukcija njihovih občutkov lastne možatosti.
Deprivacija varnosti – kljub temu da motnje znotraj zidov zapora ne vplivajo vedno na vsakega
posameznika, pa potencialna grožnja osebni varnosti povečuje stopnjo anksioznosti v vsakem
posamezniku. Zaporniki druge zapornike pogosto opisujejo kot nasilne in nevarne, čeprav v
realnosti večina zapornikov ne predstavlja splošne grožnje celotni zaporski populaciji.
Pri obravnavi te vrste deprivacije je potrebno upoštevati tudi tip ustanove in pa stopnjo
varnostnih ukrepov, ki se izvajajo.
Zaporniki se spopadajo s težavami imprizonacije na različne načine. Nekateri vse svoje moči
usmerijo v fizični pobeg, čeprav je možnost za to skoraj nična. Nekateri se izolirajo od ostalih in se
na primer zadržujejo le v svoji celici. Spet drugi se realnosti umikajo s fantazijami. Najbolj pogosta
oblika pa je upor, kar pa je lažje, če je skupina večja. To dejstvo predstavlja zelo plodna tla za
združevanje zapornikov v skupine in razvoj zaporniških subkultur (Week 3b Readings, 2005).

2.3.3. IMPORTACIJSKI MODEL
Importacijski model se je razvil iz kritike deprivacijskega modela. Če so oziroma če naj bi bile
deprivacije izključne determinante prizonizacijskega procesa, potem bi bil, glede na skupne težave
prilagoditve, vsak zapornik visoko prizoniziran, česar pa raziskovanja niso potrdila. Razlike v
dovzetnosti za subkulturo ne morejo biti utemeljene izključno s strukturalnimi pogoji zapora.
Prilagoditev in dovzetnost posameznika za subkulturo sta izoblikovani z njegovo socializacijo pred
vstopom v zapor.

Ta model predstavlja zapor kot sistem, ki je sestavljen iz več subkultur, ki so sicer v medsebojnem
rivalstvu, vendar pa obenem upoštevajo določene norme in pravila, ki jim sledijo vse. Te
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subkulture so posledica normativnih sistemov, ki se razvijejo že v svobodnem svetu,
družbenodemografskih karakteristik in kriminalnih karier (na primer koliko časa je posameznik že
v zaporu, kriminalna kartoteka ...). Namesto da se na zapornika gleda le kot na posameznika, na
katerega vplivajo določeni procesi, importacijski model predvideva, da zaporska subkultura
vključuje med seboj konfliktne skupine, katerih izvor pa obstaja zunaj institucionalnih zidov.
Govori o treh različnih subkulturah: subkultura tatov, subkultura kaznjencev in subkultura čistih.
Subkultura tatov – gre za zapornike, ki se naslanjajo na norme ter vrednote, ki so jih razvili in
adaptirali že v času, ko so bili še na svobodi. Glavni vrednoti sta jim verodostojnost ter zanesljivost
in zato ni presenetljivo, da se tej obsojenci kmalu združijo z drugimi tatovi, ki so že na prestajanju
kazni. Kodeksa te subkulture se držijo vsi njeni člani in ga zelo spoštujejo, manj pa so jim
pomembne splošno sprejete zaporske norme in vrednote – zaporski kodeks (Week 3b Readings,
2005).
Subkultura kaznjencev – pripadajo ji zaporniki, ki so navadno že celo življenje zaprti in so tudi
odraščali v zaporu. Za njih je značilno strogo spoštovanje zaporskega kodeksa. Na svojo življenjsko
pot – biti večino življenja zaprt – gledajo kot na nekaj povsem samoumevnega. Zapor je kraj, ki ga
poznajo, kjer vedo, kako deluje sistem, in se zato znajdejo, kar pa jim daje občutke osebne moči
(prav tam).
Subkultura čistih – gre se za zapornike, ki v večini primerov naredijo le eno kaznivo dejanje.
Pogosto se bolje identificirajo s pazniki in administrativnim osebjem zapora kot z ostalimi
zaporniki. Take skupine hočejo čim bolje izkoristiti čas prestajanja kazni, zato so ponavadi zelo
dejavni pri izobraževalnih in rehabilitacijskih programih. Za institucijo predstavljajo zelo majhno
nevarnost morebitnega izvora motenj ali konfliktov (prav tam).

2.3.4 PRILAGODITVENE OBLIKE IN VZORCI OBSOJENCEV
Normalno je, da se obsojenci na okolje zapora prilagajajo in se z njim spoprijemajo na različne
načine. Nekateri izmed njih se na novo okolje privadijo brez večjih težav in stresov, obstajajo pa
tudi taki, za katere je prilagajanje sila težavno.
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Toch (1992) vidi obsojence kot osebe, ki so izpostavljeni močni stresni situaciji in v tem vidi tudi
vzrok za visoko stopnjo njihove ranljivosti. Obsojenci si zato ustvarijo nov, svoj prostor, ki pa je
seveda podenota zapora. Ta prostor predstavlja okolje, ki vsebuje obsojencu želene stvari, osebe,
interakcije in odnose med ljudmi. V tem prostoru se nato zapornik lahko sprosti, sestavi koščke
svoje razbite osebnosti in doseže svoj psihosocialni ekvilibrij.
Nadalje ugotavlja, da sta samopodoba in samopercepcija večine obsojencev ob prihodu v zavod
na razmeroma visoki ravni. Na začetku prestajanja kazni zaporniki običajno imajo določene
predstave o tem, kdo so, vendar pa življenje v instituciji pogosto pripelje do tega, da se ta podoba
precej zniža, kar je lahko posledica poniževalnega ravnanja s strani zaposlenih v zavodu ali drugih
obsojencev ali ponovnega reflektiranja lastne osebnosti. V teh primerih ključno vlogo odigra
prostor, ki si ga je obsojenec ustvaril, saj mu le-ta prinaša občutja varnosti, pripadnosti in
predstavlja domače ter negrozeče okolje (prav tam).

Obstaja več različnih teorij o prilagoditvenih oblikah obsojencev.

Sykes (1958) govori o štirih različnih načinih prilagajanja.
 Fizični pobeg – gre za fizični akt pobega iz institucije.
 Psihološki umik – gre za način, ko si obsojenec ustvari domišljijski svet, v katerega se po
potrebi umika. Ta svet lahko vsebuje prijetne elemente iz obsojenčevih spominov na že
preteklo življenje, lahko pa funkcionira v obliki podob, ki so vezane na pričakovanja in upe
obsojenca glede življenja po prestani kazni.
 Upor – odkriti upor v zavodu je v bistvu utopično dejanje, saj je že vnaprej obsojen na to,
da bo zatrt, lahko pa privede do tega, da pritegne pozornost javnosti, pod pritiskom
katere lahko v zavodu pride do določenih sprememb in izboljšav.
 Inovacija – prizadevanja za izboljšanje razmer v zavodu, vendar na miroljuben način.

Goffman (1987) v svoji teoriji opisuje naslednje načine.
 Situacijski umik – gre za popoln umik iz vseh interakcij in odnosov.
 Linija nepopustljivosti – gre za to, da obsojenec noče participirati z zaposlenimi v zavodu;
Goffman pravi, da je taka oblika vedenja navadno začasna in se pojavlja ob vstopu v
institucijo, kasneje pa zbledi.
 Kolonizacija – obsojenec si skuša ustvariti čimbolj ugodno življenje v okvirih zavoda in za
to uporabi vse prijeme in sredstva, ki so mu v teh okvirih na voljo.
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 Konverzija – gre za to, da se obsojenec poenoti s pravili in normami, ki jih narekuje
zavodska politika in prevzame vlogo nekonfliktnega in sodelujočega zapornika, ki ne
povzroča težav.

Poleg dveh zgoraj predstavljenih teorij jih na to tematiko obstaja še kar nekaj, vse pa vsebujejo
podobne elemente in prilagajanja obsojencev na zavod opisujejo na podoben način. Mathews
(1999) piše o obstoju treh temeljnih tipov, ki združujejo različne oblike prilagajanja.
 Kooperacija – obsojenec je kooperativen, ne dela težav, ne išče konfliktov in se izogiba
stresnim situacijam; kazen prestaja namensko, njegov cilj je to, da bi bil čimprej izpuščen.
 Umik – obsojenec se na fizični, psihološki ali pa na obeh ravneh umika od ostalih
zapornikov; pogosti pojavi, ki spremljajo take oblike vedenja, so depresija, avtoagresija,
skoraj nična komunikacija in samomorilna nagnjenja.
 Uporništvo – obsojenčevo delovanje je diametralno nasprotujoče zavodskim pravilom; je
pobudnik uporov in izgredov ali pa vsaj redno sodeluje v njih ter bojkotira vse dejavnosti,
ki jih predvideva zavodski program.

2.4 POJEM SUBKULTURE

Subkulture in njihovo pojmovanje so največkrat omenjene v povezavi s prestopništvom;
najpogosteje se ta izraz uporablja v kontekstu s prestopništvom povezanih subkultur. Skupna
značilnost subkultur je preoblikovanje prvotnih kulturnih vzorcev družbene skupine in zelo
intenzivna skupinska istovetnost. Brake (1984) v svojem delu Sociologija mladinske kulture in
mladinskih subkultur piše, da so subkulture družbene skupine, ki nastajajo na presečišču
dominantne kulture, matičnih kultur in množične kulture ter so rezultat sodobnih društvenih
sprememb, kot so posebne, simbolične oblike boja določene skupine proti podrejenosti.
Becker (1963) pravi, da je velika verjetnost, da bo skupina ljudi razvila ljudi razvila svojo lastno
kulturo, če sta izpolnjena dva pogoja. Prvi je, da družba označi dejavnost, s katerimi se ukvarjajo,
za odklonsko. Drugi pa je, da se ima ta skupina možnost združevati in povezovati. Njim lastna
kultura se oblikuje zaradi problemov, s katerimi se srečujejo člani skupine, ki je v podrejenem
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položaju, saj celotna ostala družba njihovih dejavnosti ali načina življenje ne obravnava, lahko ga
obsoja ali celo preganja.
Brake (1984) je razvil teorijo o tem, kakšne oblike rešitev družbene zaznamovanosti obstajajo.
Poznamo dva tipa – individualni in kolektivni.

2.4.1 INDIVIDUALNE REŠITVE DRUŽBENE ZAZNAMOVANOSTI
Brake govori strategijah, ki jih razvije posameznik, ko se sooča s stigmatizacijo in z dejstvom, da je
družbeno zaznamovan. Avtor izpostavi štiri načine.
 Nezadovoljstvo – posameznik zavrača socialno zaznamovanost, blizu pa so mu družbeni
prostor, čas in kontekst, v sklopu katerih je nastala ta zaznamovanost – njegova reakcija je
nezadovoljstvo.
 Individualna disociacija – posameznik sam določa, do kolikšne mere se ga bo
zaznamovanost dotaknila, skuša se tudi distancirati od družbe, ki ga je zaznamovala. Do
določene mere se ne strinja s tem, da ga je družba označila za deviantnega. V družbi se
počuti kot tujec, samega sebe pa dojema kot nekoga, ki je večvreden.
 Mržnja do samega sebe – posameznik zaznamovanost s strani družbe sprejme, nikoli ne
dvomi vanjo in jo ponotranji.
 Psihološka poškodovanost – prizadeta je posameznikova psiha, gre bolj za stanje, saj je v
tem primeru aktivnost težje izvedljiva. Lahko torej govorimo o posledici zaznamovanosti,
ne pa strategiji (Brake, 1984).

2.4.2 KOLEKTIVNE REŠITVE DRUŽBENE ZAZNAMOVANOSTI
 Prestopniške (deviantne) subkulture – gre za subkulture, ki glede na reakcijo v družbi
predstavljajo največjo grožnjo skupnosti.
 Uporništvo skozi kulturo – kultura, kulturni dogodki in stvaritve predstavljajo glavni način
za manifestacijo nestrinjanja z družbeno hegemonijo.
 Reformna združenja – gre za pojav skupin, ki z vsemi razpoložljivimi sredstvi poskušajo
vplivati na javno mnenje. Glavni cilj tega vplivanja je zaščita določenih združb, ki jih družba
zaznava kot deviantne, in njihovih interesov. Najbolj efektivna načina za doseganje tega
32

cilja sta opozarjanje na potrebo to toleranci ali pa preusmerjanje pozornosti na druge,
manj sprejemljive oblike deviantnega vedenja (iskanje grešnega kozla).
 Politična militantnost – gre za provokacijo hegemonističnega aparata, ponavadi so rešitve,
predlagane s strani takih subkultur, zelo radikalne (Brake, 1984).

Za posameznika je lahko vstop v subkulturo (subkulturizacija) ključnega pomena, saj mu pomaga
na novo konstruirati pojmovanje svojega jaza in mu da nov pogled na stanje ali situacijo, ki je zanj
neugodna. »Subkulturna zavest, ki se razvije tekom tega procesa, se v marksističnem pomenu
razvoja iz razreda na sebi prelevi v razred za sebe« (Brake, 1984: 20).

Vrednostni sistem v določeni družbi v veliki večini primerov ni enoten. Za prevladujočo kulturo je
značilno, da norme in vrednote niso statične in da so v nenehnem spreminjanju in procesih
preoblikovanja. V sleherni raznovrstno razdeljeni družbi sobiva več kultur, ki se v glavnem
manifestirajo skozi razredne kulture, subkulture pa so podvrste le-teh. Značilnost subkultur je, da
se odmikajo od razredne kulture (lahko jo celo zavračajo), vendar pa imajo kljub temu z njo še
vedno tudi skupne značilnosti. Prevladujoča kultura je s tem, ko posreduje sredstva množičnega
obveščanja, zelo pronicljiva, saj prek njih prenaša svoje ideje na ostale družbene segmente. Brake
opozarja na potrebo po ločevanju subkultur, ki so nastale kot odziv na zahteve, postavljene s
strani hegemoničnih socialnih struktur in subkultur, ki so se osnovale kot negativen odgovor na
zahteve prevladujoče družbene naravnanosti. Subkultura ima tako lahko funkcijo dopolnila
hegemonični kulturi ali pa le-tej nasprotuje (Brake, 1984).

Po Cohenu (1980, v Gelder in Thornton, 1997) na razvoj subkulture pomembno vplivajo trije
dejavniki: ideološki, kulturni in pa ekonomski. Subkultura predstavlja odgovor na dve, sicer
izključujoči si potrebi: na eni strani gre za potrebo po avtonomiji in razlikovanje od razredne
kulture, po drugi strani pa še vedno obstaja potreba po vsaj delni identifikaciji posameznika ravno
skozi razredno kulturo, saj ta še vedno predstavlja del njegove celovite osebnosti, sploh kar se tiče
osebne zgodovine posameznika.

Teorije o subkulturah ločujejo tri splošne dejavnike, ki so povezani s subkulturami: struktura,
kultura in biografija. Pod strukturo razumemo vse aspekte družbe in družbenega sistema, ki jih
posameznik ne more kontrolirati. Gre za imperative, pritiske, dejavnike, okoliščine in možnosti, ki
jih diktira družba. Ti dejavniki predstavljajo sfero, v kateri se oblikuje problem. Odgovor na ta
problem je kultura. (Sub)kultura je zelo specifična simbolna ali dejanska tvorba, preko katere si
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podrejena in (ali) zaznamovana družbena skupina izbori svoj položaj. Biografija pa se nanaša na
raven posameznikov znotraj subkulture – gre za to, kaj subkultura njenim članom pomeni in
predstavlja ter kako pripadniki subkulture dejansko živijo v njenih okvirih (Cohen, 1980, v Gelder
in Thornton, 1997).

Glede na vse napisano lahko ugotovimo, da je glavna (in vsem skupna) lastnost subkultur njihova
tendenca po opoziciji dominantni kulturi. Ob zavedanja kompleksnosti in ogromnega števila
različnih oblik tega družbenega pojava pa moramo biti previdni in se zavedati, da vseh subkultur
ne moremo strpati v eno definicijo, tako da je pri pisanju o le-teh vedno treba gledati na njih kot
na specifičen pojav, ki se izoblikuje v njemu lastnih družbenih okoliščinah.

Upravičeno se lahko vprašamo, kako opredeliti oziroma kam umestiti zaporniško subkulturo.
Zavod za prestajanje kazni, zapor, predstavlja nek omejen prostor, kjer so na kupu zbrani ljudje, ki
so na svobodi zasedali različne družbene položaje, ljudje različnih narodnosti, starosti,
intelektualnih sposobnosti, verskih prepričanj ... Vsem je skupni imenovalec ta, da so prekršili
splošno sprejeta družbena pravila (ali natančneje rečeno zakonske norme), na ta način
določenemu posamezniku ali družbi povzročili določeno škodo in bili zaradi tega odstranjeni iz
družbe.
Posledično se porodi še eno vprašanje. Ali družba te posameznike pošilja v ustanove, kjer bodo
spoznali napačnost svojih dejanj, ali pa v šolo kriminala, iz katere se bodo vrnili še bolj dovzetni za
zločinska dejanja in mogoče bolj izvežbani v tem, kako se naslednjič izogniti roki pravice?
Prestajanje kazni zapora vpliva na vsakega obsojenca – v tem smo si lahko edini. Strinjamo se
lahko tudi s tem, da vsak zapornik slej ali prej vsaj do določene mere zapade pod vpliv zaporniške
subkulture, če ne zaradi drugega, pa zaradi tega, da lažje odsedi svoj čas. Zaporniška subkultura se
izoblikuje tako kot vse ostale – kot odgovor skupine ljudi, ki se znajdejo v situaciji, ko se skupaj
uprejo nekomu nad njimi, saj mu niso pripravljeni brezpogojno slediti.

Za kriminalca lahko označimo vsakega, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve določenega
kaznivega dejanja in se je posledično znašel za rešetkami. O zaporniški subkulturi bi lahko torej
rekli, da je del kriminalne subkulture. Tisti del, ki biva za rešetkami. Ta subkultura producira svoja
pravila, svoje vrednote, svoj način življenja in preživetja, še vedno pa vsebuje elemente
kriminalnega sveta zunaj zapora. Marsikateri element iz življenja zaporniške subkulture je močno
povezan in na nek način odvisen tudi od kriminalnosti, ki se odvija na prostosti. Eden izmed
najbolj reprezentativnih primerov so zagotovo droge. Obsojenci, ki se znotraj zavodov za
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prestajanje kazni ukvarjajo s preprodajo drog, jo morajo dobiti nekje od zunaj. Prav tako – če je
zapornik svojemu sotrpinu trn v peti, pa mu ta drugi znotraj zavoda ne more do živega, se lahko
zgodi, da se bo vršil pritisk na družino ali prijatelje prvega, ki se nahajajo zunaj, na svobodi. Seveda
ni treba posebej poudarjati, da gre v tem primeru spet za kriminalno dejanje.
Delovanje zaporniške subkulture torej še zdaleč ni omejeno samo na prostor, kjer se nahaja zapor.
Seveda se tu odvija večina njenega delovanja, nekateri segmenti pa enostavno ne bi bili možni
brez povezave z zunanjim svetom. Seveda zadnja trditev zavisi od tega, katere elemente štejemo
kot elemente zaporniške subkulture, oziroma tega, kako široka je naša predstava tega pojma.

2.5 ZAPORNIŠKA SUBKULTURA

McCorkle in Korn (1954) sta v članku Resocialization within walls podala definicijo zapora kot
fizičnega prostora na določeni (ponavadi odmaknjeni) geografski legi. V tem prostoru živi točno
določeno (navadno preveliko) število posameznikov v prav posebnih življenjskih okoliščinah, ki
zahtevajo veliko prilagajanja pravilom hiše, zaposlenemu osebju in soobsojencem ob
predpostavki, da je število resursov, iz katerih bi posameznik lahko črpal moč za preživetje, močno
omejeno. Zaporniška subkultura je po njunih besedah sredstvo, s katerim se obsojenec lahko
izogne pogubnim psihološkim efektom zavrnitve s strani družbe, saj mu subkultura pomaga
vzpostaviti nov pogled na njegovo situacijo – pogled, v kateri ima on vlogo žrtve sistema. Oba
avtorja sta mnenja, da se v zaporniški subkulturi najbolj znajdejo obsojenci, ki imajo že dolgo
kriminalno kariero in so prinesli deviantne vrednote že s seboj ob prihodu v zavod, za tiste
obsojence, ki pa se še vedno poistovetijo z družbenimi normami in pravili, pa lahko zaporniška
subkultura predstavlja ogrožujoč dejavnik.
Špadijer-Džinič (1973, v Vraber, 2000) predpostavlja močno povezanost med socialno in pa
kulturno strukturo zavodskega sistema ter pravi, da vloge in vedenjske tipe v zavodu določajo
vrednote in norme obsojencev. Te norme in vrednote živijo kot sistem nenapisanih pravil, ki
usmerjajo obnašanje zapornikov. Po njenem naj bi se zaporniki združevali v skupine zaradi lažjega
sledenja temu sistemu nenapisanih pravil – zaporniškemu kodeksu. Nastanek zaporniških
subkultur vidi kot način prilagajanja obsojencev na striktnost in razosebljenost življenja v zaporu.
Zavod za prestajanje kazni lahko razumemo kot posebno družbeno tvorbo, ki je nastala na
obrobju družbe. Sestavljen je iz posameznikov, ki jih je družba zavrgla oziroma na nek način
eliminirala iz svoje sredine. Če posameznik obsodbo pravnega sistema in posledično družbe
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sprejme, potem deluje v zavodu kot predvidevajo zavodska pravila; lahko rečemo, da je podobno,
kot ga je zavrgla družba, zavrgel tudi sam sebe oziroma je sprejel vlogo in oznake, ki so mu bile
pripisane bodisi upravičeno bodisi neupravičeno. Seveda pa je takih posameznikov malo, večina
obsojencev namesto da bi zavrgla same sebe, raje zavračajo družbo in sistem, ki sta ga obsodila na
prestajanje zaporne kazni. Lahko govorimo torej o kolektivnem odgovoru na zaznamovanost s
strani družbe, kar pa nas že pripelje do zaporniške subkulture.
Faine (1973) loči obsojence (glede na to, kakšno predstavo imajo o samem sebi) ob prihodu v
zapor) na tri kategorije:
 obsojenci z visoko deviantno samopodobo,
 obsojenci z visoko legitimno samopodobo,
 obsojenci, ki nimajo jasne samopodobe (predstave o njih samih vsebujejo tako elemente
deviantnega kot legitimnega obnašanja).
Od te samopodobe je seveda odvisna tudi usmerjenost delovanja od prihoda v zapor dalje in
katere norme bo sprejel – ali bo prevzel nalogo vzornega obsojenca, ki se strinja s svojo kaznijo in
sodeluje s politiko zavoda, ali pa bo okrepil vrste zapornikov, ki zavračajo svojo kazen, družbo, ki
jih je kaznovala, ter zavod in politiko zavoda, v katerem so se znašli.
Grapendaal piše o sprejemnih (akulturacijskih) obredih za novince, ki imajo dve funkciji. Prva je
seznanjanje novincev z vrednotami, normami in pravili sistema, katerega del so postali, druga
funkcija pa je zaščita kontinuitete normativnega sistema obsojencev z vpeljevanjem oziroma
pokoritvijo novodošlih. Celoten proces akulturacije se deli na več stopenj. Na prvi stopnji novinca
pustijo, da vidijo, če bo sam poskušal navezati stike z ostalimi in če so zasluži zaupanje. Novincu to
najlažje uspe, če sodeluje pri (s strani zavoda) prepovedanih aktivnostih in pa če se striktno drži
osnovnih zaporniških pravil (ne izdaja...). Če na tej stopnji novincu ne uspe navezati stikov, ga
bodo ostali zaporniki ignorirali. Na drugi stopnji se novince razdeli nekako v štiri različne skupine:
 novinci, katerih vedenje in upoštevanje pravil je zadostno;
 novinci, ki potrebujejo še dodatno učenje (v obliki ignoriranja, izolacije ali pa ustnih
navodil, kaj morajo popraviti, da bodo deležni zaupanja);
 novinci, ki si niso uspeli pridobiti zaupanja ostalih obsojencev;
 novinci, ki jih članstvo v zaporski združbi ne zanima (njihova odločitev se navadno
spoštuje).
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Tretja stopnja predstavlja še dodatne oblike preverjanja novincev; novinec lahko obstane tu, tudi
če je uspešno prestal prvi dve stopnji. Četrta faza pa pomeni dokončen sprejem skozi vpeljevanje
novinca v svet in življenje obsojencev (poučevanje glede obnašanja, pomembnih obsojencev,
pomembnih vrednot ...) (Grapendaal, 1990, v Vraber, 2000).
Leta 2006 so študenti Fakultete za policijsko-varnostne vede pod mentorstvom dr. Gorazda Meška
izvedli raziskavo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, kjer so preučevali poglede obsojencev
na odnose in življenje v zaporu. Ugotovili so, da se obsojenci praviloma med seboj dobro razumejo
in v večini ne zagovarjajo medsebojnega nasilja. Največ jih zagovarja spopad zaradi zavarovanja
svoje časti, vendar še to ob predpostavki napadenosti. Z delom paznikov so v večini zadovoljni,
čeprav z njimi ne sklepajo prijateljskih vezi. Veliko število jih je izpostavilo neenakopravnost
obravnavanja glede na pravila. Vendar (kot kaže) to nima velikega vpliva na spoštovanje pravil.
Večina zapornikov navodila paznikov sprejema in upošteva, svojo »podredljivost« pa razlagajo
predvsem s pogojem ugodnosti. Menijo, da imajo pravico do različnih ugodnosti, ki jim
predstavljajo predvsem stik z zunanjim svetom (na primer obiski) ali pa z drugačnim preživljanjem
prostega časa (na primer računalnik), če se držijo pravil in »ubogajo« paznike. Večina vprašanih je
bila prepričana, da so v zaporu le številke, brez osebnosti in brez identitete. Vodstvo so izpostavili
kot nerazumevajoče in hladno. Imajo občutek, da so obravnavani kot živali v kletkah (Meško in
drugi, 2006).

Irwin in Cressey (1962) pišeta, da v zavodih za prestajanje kazni zapora obstajajo trije različni
sistemi zaporniške subkulture:
 subkultura tatov (kriminalna subkultura),
 subkultura obsojencev (subkultura zapora),
 legitimne subkulture.
Subkultura tatov sledi smernicam in vzorcem obnašanja, ki so zelo cenjeni med zaporniki. Glavno
pravilo je vsekakor, da se ne sme ovajati soobsojencev. Člani te subkulture naj bi bili zelo zanesljivi
in korektni do soobsojencev in hkrati dovolj avtonomni, da drugim obsojencem niso v breme.
Šibkost ni zaželena in onemogoča, da bi dosegel spoštovanje ostalih. Striktno sledenje tem
smernicam ti zagotavlja tudi visok položaj med člani te subkulture. Glavni cilj pripadnikov te
subkulture je odsedeti zaporno kazen v karseda kratkem času (doseganje pogojnih in predčasnih
odpustov) in na čimbolj lagoden in nekonflikten način.
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Subkultura obsojencev deluje po načelu, da se je potrebno za ugodnosti znotraj zavoda boriti
oziroma tekmovati za njih. Visok status med pripadniki te subkulture si lahko izboriš z dejanji v
času prestajanja kazni in ni odvisen od tvoje kriminalne kariere ali poznanstev. Za razliko od
subkulture tatov je subkultura obsojencev striktno orientirana na »tu in zdaj«, medtem ko v
subkulturi tatov lahko k tvojemu ugledu na primer pripomorejo tudi tvoja kriminalna dejanja iz
preteklosti ali imena, s katerimi si sodeloval. Medtem ko si pripadnik subkulture tatov prizadeva,
da bo čimprej in na čimbolj udoben način prestal zaporno kazen, je pripadnik subkulture
obsojencev orientiran le na to, kakšni so načini za doseganje moči in vpliva (visok položaj v
hierarhiji) v času prestajanja zaporne kazni. Tudi načini delovanja obeh subkultur so različni –
obsojenci so bolj očitni, za doseganje svojih ciljev uporabljajo nasilje in ustrahovanje, pomoč
drugemu stane. Tatovi po drugi strani delujejo bolj subtilno, med seboj si pomagajo (usluga za
uslugo) in spoštovanje s strani drugih zapornikov dosegajo na »miren« način – na primer z
dajanjem zgleda, kako čimbolj slediti zaporniškemu kodeksu.
Legitimna subkultura – oziroma njeni člani – prestajanje kazni doživljajo kot pošteno povračilo za
gorje, ki so ga s svojim dejanjem prizadejali družbi. Njeno delovanje je bolj kot k ostalim
obsojencem usmerjeno k zaposlenim v zavodu, ki jim predstavlja tudi kanal za doseganje različnih
ugodnosti. Bolj kot to, kako jih dojemajo drugi obsojenci, je pripadnikom te subkulture
pomembno, kako na njih gledajo zaposleni. S svojim življenjem in dejanji znotraj zavoda skušajo
slediti zavodskim merilom vzornega obsojenca (Irwin in Cressey, 1962).

2.6 ELEMENTI, POMEMBNI ZA RAZUMEVANJE ZAPORNIŠKE
SUBKULTURE
2.6.1 SISTEM VLOG

Pomemben vidik zavoda za prestajanje kazni zapora predstavljajo vloge, ki jih prevzemajo
obsojenci sami ali pa jim jih »podelijo« ostali zaporniki oziroma zavodsko osebje. Pomembno je
dejstvo, da je potrebno razlikovati med vlogo posameznika in njegovo celotno osebnostjo.
Posameznik lahko igra eno ali več vlog, vendar pa le-te nikakor ne morejo pokriti celotnega
obsega njegove osebnosti, pa čeprav je mogoče ravno njegova vloga tisti element, po katerem ga
poznajo tako soobsojenci kot zaposleni v zavodu.
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Proces, skozi katerega se obsojencu dodeli vlogo, se imenuje alokacija, poteka pa skozi različne
procese zavodskega življenja. Schrag (1972, v Carter, Glaser in Wilkins, 1972) opisuje tri faze
alokacije.
 V prvi fazi gre se za preverjanje tega, koliko je obsojenec zvest administraciji zavoda in
soobsojencem; skuša se oceniti, ali je njegovo delovanje bolj usmerjeno k doseganju
konsenza z zaposlenimi v zavodu ali z ostalimi zaporniki.
 V drugi fazi potekajo preizkusi, ki podajo povratno informacijo o tem, koliko ocenjevani
zapornik razume in pozna posamezne vloge v sistemu, in pa preizkušanje, kako se ta
posameznik znajde in je sposoben delovati v kritičnih situacijah.
 Tretja faza pomeni preverjanje posameznikove zanesljivosti, konsistentnosti in njegove
integritete.
Nadalje je Schrag je pri svojem proučevanju zaporniškega sistema vlog razvil štiri socialne tipe
zapornikov.
 Prosocialni zaporniki – najpogostejše kriminalno dejanje te skupine zapornikov je nasilje
ali pa manjši premoženjski delikti. Ne gre za organizirane zločince, kriminalna dejanja so
ponavadi posledica situacije ali afekta, navadno tudi nimajo kriminalne kariere.
Priznavajo, kaj so naredili, in za to prevzemajo krivdo, med bivanjem v zavodu obdržijo
stike z družino in sodelujejo z zaposlenimi v zavodu. Udeležujejo se tudi tretmanskih
obravnav, saj hočejo po prestani kazni obrniti nov list v življenju, zapor pa vidijo kot nekaj,
kar jim bo pri tem pomagalo.
 Antisocialni zaporniki – zelo veliko zapornikov iz te skupine je povratnikov; so člani
organiziranih kriminalnih združenj, vendar v teh navadno ne zasedajo visokih pozicij.
Njihovi prestopki so ponavadi zoper premoženje (vlomi, ropi ...). Gre za ljudi, ki tako
družbo časa, v katerem živijo, kot zavod za prestajanje kazni doživljajo kot restriktivno
avtoriteto, sami sebe pa vidijo kot upornike zoper to avtoriteto.
 Psevdosocialni zaporniki so zapornike, ki hočejo ugajati obema stranema v zaporu (tako
zaposlenim kot obsojencem), cilj tega pa je osebna korist v kakršnikoli obliki. Gre za
navidez prijazne in prijetne ljudi, ki hočejo ugajati. Vedno so na preži in opazujejo situacije
v zavodu, nato pa pridobljene informacije uporabljajo sebi v prid. Ostali obsojenci jim
ponavadi ne zaupajo, so pa uporabni kot mediatorji med zaposlenimi in obsojenci. Svoje
individualne cilje postavljajo pred skupne.
 Asocialni zaporniki imajo ponavadi bogato kriminalno kariero in so stalni povratniki.
Pogoste so vedenjske težave in zelo nizka sposobnost socialnih veščin. Reševanja težav se
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lotevajo z neposredno agresijo in sodelujejo v vseh aktivnostih zapornikov, ki na takšen ali
drugačen način spodkopavajo avtoriteto zaposlenih ali pa kršijo zavodska pravila (Schrag,
1972, v Carter, Glaser in Wilkins, 1972).
Sykes (1958) je predstavil različne vloge v zaporniškem socialnem sistemu, o katerih je pridobil
informacije iz prve roke – od obsojencev samih.
 »Rat, squealer« – gre za zapornika, ki izdaja svoje obsojence zaposlenim v zavodu, njegov
namen pa je pridobivanje koristi zase. S tem, ko izda določenega posameznika, v bistvu
izda celotno populacijo obsojencev v zavodu. Obstajata dve vrsti izdajalcev: odkriti, ki
zaposlenim ne skrivajo svoje identitete in hočejo v zameno za informacije dostop do
raznih ugodnosti, in pa prikriti, ki zaposlenim svojo identiteto prikrivajo, z ovajanjem pa se
ponavadi hočejo rešiti soobsojenca, s katerim imajo probleme. Izdaja je ena izmed hujših
kršitev zaporniškega kodeksa.


»Center man« – gre za obsojence, ki se popolnoma identificirajo z zaposlenimi v zavodu,
zavodsko politiko in pravili. Spet gre za primer, ko je obsojenec nelojalen soobsojencem
(oni ga tako doživljajo).

 »Gorilla« – nasilneži, ki na nasilen način od sojetnikov dobijo, kar hočejo. Ponavadi
delujejo samostojno. Lahko pride do tega, da se pridružijo kateri od skupin zapornikov,
vendar je temelj te združitve vzajemna korist in ne prijateljstvo. Ostali zaporniki jih ne
marajo, kdor se jim pokori, je označen za strahopetca.
 »Merchant, pedlar« – zapornik, ki za doseganje zadovoljevanja lastnih materialnih potreb
uporablja manipulacijo ostalih obsojencev.
 »Wolf« – oznaka pri homoseksualnih aktivnostih – gre za obsojenca, ki si aktivno išče
svoje spolne partnerje. Načini prepričevanja za tovrstne aktivnosti so različne
(podkupovanje, fizična prisila ali pa vabljenje).
 »Punk« – zaničljiv izraz za zapornika, ki zavoljo prestrašenosti ali pa zaradi osebnih
bonifikacij pristane v spolne odnose z wolfom.
 »Fag« – zaporniki, ki so resnični homoseksualci, in pri homoseksualnih spolnih odnosih
sodelujejo zato, ker sami tako hočejo.
 »Ball buster« – gre za obsojenca, ki nenehno povzroča nemire, izgrede, napada zaposlene
… Ostali zaporniki ga ne vidijo kot pogumnega ali koristnega, ampak kot resno grožnjo
sklenjenim kompromisom med obsojenci in pazniki glede življenja v zavodu.
 »Real man« – obsojenec, ki pri ostalih zapornikih uživa dokaj veliko stopnjo ugleda in
zaupanja. To si zasluži z vedenjem, ki sicer nasprotuje zavodski politiki in zaposlenim,
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vendar so njegova dejanja preudarna, načrtovana in skrbno izpeljana. Prav tako se ne
vmešava v zadeve drugih, ne izdaja, ne povzroča sporov in deli svoje dobrine z ostalimi.
 »Tough« – obsojenci, ki so vedno in povsod pripravljeni na pretep, včasih tudi brez
pravega vzroka. Predstavljajo stalno nevarnost za fizični napad in si na ta način prislužijo
strahospoštovanje.
 »Hipster« – gre za nasilne obsojence, ki pa so šibkejši, kot se predstavljajo. Gre za iskanje
pozornosti članov skupine, katere del želijo postati. Svoje žrtve si izberejo pazljivo, saj
nočejo tvegati poraza. Ponavadi so tej »bahači« kmalu deležni testa s strani drugih
obsojencev, ki pokaže, koliko je resnice v njihovem nastopaštvu.
Sykes (1958) piše še o tem, da ni nujno, da ima zapornik le eno vlogo in da je ta celotno obdobje
njegovega prestajanja kazni ista. Ugotavlja, da lahko obsojenec vloge tudi menja ali pa da ima več
različnih vlog, kar pa ponavadi zavisi od situacije, v kateri se nahaja. Vloge, ki jih je opisal,
predstavljajo svojevrsten odgovor na deprivacije in frustracije, s katerimi se posamezniki soočajo,
skozi te vloge pa lažje uveljavljajo svoje interese (bodisi na račun ostalih zapornikov ali zaposlenih)
in na ta način vsaj do določene mere blažijo frustracije ter dvigujejo svojo samopodobo.

2.6.2 ZAPORNIŠKI KODEKS IN PRAVILA
Pod pojmom zaporniški kodeks se skriva skupek nenapisanih pravil in norm, po katerih se osebe
na prestajanju kazni zapora ravnajo. Ta pravila uravnavajo tako pravila med zaporniki samimi, kot
na relaciji zaporniki–zaposleni v zavodu. Ta kodeks predstavlja ideal obnašanja obsojenca (skozi
njihove oči). Če obsojenec temu sistemu pravil ne sledi, je sankcioniran s strani sojetnikov, razpon
teh kazni pa sega od preprostih kazni (izločitev, verbalni obračuni) pa do težkih fizičnih
obračunavanj, ki se lahko končajo celo s smrtjo obsojenca, ki ni sledil pravilom.

Messinger in Sykes (1960) sta zaporniški kodeks razdelila v naslednje sklope.
 Prvi sklop sestavljajo pravila, ki prepovedujejo kakršnokoli izdajanje zapornikov oblastem
zavoda. Sem spada tudi to, da se obsojenec ne sme vmešavati v zadeve drugih,
sankcionirani sta tudi radovednost in vsiljivost. Obsojenci naj bi nasproti zaposlenim v
ustanovi nastopali po načelu enotnosti, tudi če to pomeni za njih sankcije ali izgube
ugodnosti. Gre za načelo »mi proti njim«.
 Drugi sklop konsistira iz pravil, ki sankcionirajo spore med obsojenci. Razumskost in
premišljenost sta zaželeni, saj pretirani čustveni odzivi prehitro povzročijo spore in
obračunavanje.
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 Tretji sklop vsebuje pravila glede dobrin in okoriščanja z njimi. Zaželeno je, da posameznik
deli dobrine, do katerih ima dostop, z ostalimi obsojenci. Strogo prepovedano je
okoriščanje na račun sojetnikov in ustvarjanje monopola z dostopom do ekskluzivnih
dobrin.
 Četrti sklop pravil govori o tem, da mora posameznik poskrbeti za lastno varnost, kajti to
mu omogoča ohranjanje dostojanstva. Značajno trden in karakteren zapornik predstavlja
manjšo obremenitev za svoje sojetnike.
 Peti sklop ureja odnose obsojencev do zavodskega osebja in politike zavoda. Zaposlenim
se v nobenem primeru ne sme izkazati spoštovanja ali jim zaupati. Obsojenec tudi ne sme
dovoliti samemu sebi, da bi se podredil zavodski politiki ali celo simpatiziral z njo.

Utopično bi bilo pričakovati, da bi se vsi obsojenci dosledno držali zaporniškega kodeksa, prihaja
tudi kršitev teh pravil. Pogost pojav je že, da jetnik da prednost osebnim stremljenjem in
ambicijam, če se le-te znajdejo v konfliktu z zaporniškim kodeksom. Zato o družbi zapornikov
nikakor ne moremo govoriti kot o neki unificirani skupnosti, ki popolnoma stoji za svojimi pravili.
Lahko bi rekli, da sledenje pravilom obstaja, dokler imajo vsi koristi od tega.

Zaporniški kodeks je v bistvu preplet zavodskih in zunanjih variabil. Ko posameznik pride na
prestajanje kazni, od zunaj prinese norme in vrednote, v okviru katerih je bil vajen funkcionirati.
Na življenje z zavodu se prilagaja na način, ki se sklada z njegovo dotedanjo identiteto in
osebnostno držo. Irwin in Cressey (1962) pišeta o tem, da je zaporniški kodeks v bistvu množica
kriminalnih normativov iz zunanjega sveta, ki je bila zaradi zavodskega sistema kontrole in
represije prisiljena prilagoditi se sistemu. Če povzamem, šlo naj bi za vrednote in nazore »zunanjih
kriminalcev«, predelane do te mere, da lahko življenje, ki se uravnava po njih, funkcionira tudi
znotraj zapora.

Norme obsojencev so lahko koristen pripomoček prizadevanjem za opazovanje, razlaganje in
razumevanje socialnih interakcij med zaporniki. Kljub kodeksu še vedno ne moremo govoriti o
povsem enotnih skupnostih obsojencev znotraj zavodov za prestajanje kazni zapora. Kljub
pomanjkanju te enotnosti, pa je normni in vrednostni sistem obsojencev še vedno glavno orožje
pri nasprotovanju politiki penalnih ustanov in celotni zunanji družbi.
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2.6.3 ODNOSI MED OBSOJENCI, ZAPORNIŠKE SKUPINE IN ZAPORNIŠKA
HIERARHIJA
Odnose, ki se razvijejo med sojetniki, usmerja in določa zaporniški kodeks. Obstajata pa dve ravni
odnosov, ki nastanejo v zavodu – tako na ravni posameznikov, kot na ravni skupin. Odnosi med
skupinami so ponavadi trajnejši, kar je logično, saj posamezniki v zavod prihajajo in odhajajo,
skupine, ki so se osnovale znotraj zavoda, pa ostajajo.

Radovanovič (1992, v Vraber, 2000) piše, da so za pripadnike skupin (ki so bile formirane znotraj
penalne institucije) značilni močni medosebni odnosi, pripadniki so zelo navezani na svojo
skupino, odnosi so neposredni in trajni, posledično pa je vpliv skupine na vrednote in dejanja
njenih pripadnikov zelo velik.

Smiselna je predpostavka, da v zaporih nastajajo tudi tako imenovane »zaporniške interesne
skupine«, ki predstavljajo odgovor na potrebe posamičnih združb obsojencev. Več kot je različnih
združb, več različnih potreb nastaja. Problem nastane, ko pride do kolizije med različnimi interesi
različnih skupin ali pa med interesi neke skupine in politiko zapora. Zaradi teh interesnih navzkrižij
je lahko ogrožena kohezija celotne zaporniške družbe, to pa lahko vodi v dezintegracijo (Špadijer
Džinič, 1973, v Vraber, 2000).

Po Caldwellu (1956) se v zaporniških skupinah najdejo obsojenci, ki posedujejo slične vzorce
obnašanja v socialnih interakcijah, imajo podobne nazore, vrednote in interese, katerih izpolnitev
je lažja skupini kot posamezniku.

Vraber (2000: 119) piše, »da je pomemben vidik vsake relativno trajne skupine ali združbe njeno
vodenje in da ima vsaka skupina z določeno stopnjo integracije svojega vodjo ali več vodij«. Govori
o tem, »da so s statusom vodje povezani dejavniki, ki se nanašajo na posameznikovo kriminalno
kariero in njegovo adaptacijo v ustanovi, medtem ko socialna in ekonomska preteklost
posameznika nista pomembni« (prav tam). Opisuje značilnosti vodij: »vodje so na prestajanju
kazni že vsaj nekaj let in jih ponavadi več let loči od izpusta, pogosto so sankcionirani zaradi
nasilnih dejanj, so tudi zelo pogosti povratniki«; kot glavne determinante je izpostavila
»dolgotrajnost bivanja v zavodu, agresivno vedenje in pa visoko stopnjo kriminalne zrelosti« (prav
tam).
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Crewe (2008, v Jewkes in Bennet, 2008) poudarja, da so si zaporniške skupine in združbe lahko
zelo različne med sabo. Lahko se razlikujejo v stopnji hierarhične delitve, v zavednosti članstva in
lojalnosti skupini ter v intenziteti odnosov med člani znotraj take skupine.

Obsojenci tvorijo skupine tudi glede na njihov trenuten položaj v zaporniški skupnosti in glede na
to, kakšen ugled uživajo. Obsojenci, ki sledijo zaporniškim normam in pravilom (kodeksu), imajo
posledično tudi visok položaj in spoštovanje ostalih obsojencev ter se tako lažje vključijo v
skupino, ki so si jo izbrali. Obsojenci, ki so si z različnimi dejanji (izdaja, kraja ...) nakopali prezir in
sovraštvo ostalih, pa se bodo težko pridružili katerikoli skupini zapornikov, razen če bodo sami
stigmatizirani obsojenci osnovali svojo (prav tam).

Obsojenčev status je povezan tudi s tem, kakšen zločin je zakrivil. Obsojenci enotno zavračajo vse
zapornike, ki so na prestajanju kazni zaradi spolnega zločina (še posebej zaradi pedofilije),
storilcem »majhnih« zločinov pa majhna teža njihovega kriminalnega dejanja onemogoča, da bi jih
jemali resno. Največ kredibilnosti pripisujejo in s tem posledično izkazujejo visoko stopnjo
spoštovanja gospodarskim kriminalcem, velikim trgovcem z drogo, oboroženim roparjem,
prevarantom in goljufom (prav tam).

V zaporniški družbeni ureditvi najdemo tudi podobnosti z razredno delitvijo zunanjega sveta.
Clemmer (1958) je opisal tri sloje, vendar hkrati tudi opozarjal, da le-ti med sabo niso strogo
razmejeni.
 Elita – sloj, ki je sestavljen iz izkušenih obsojencev, ki imajo ponavadi že obsežno
kriminalno kariero. Družijo se večinoma z drugimi »elitnimi« obsojenci, vendar pa je
stopnja lojalnosti med njimi zelo nizka. Pazijo, da držijo razdaljo do pripadnikov najnižjega
sloja, medtem ko v odnose s srednjim slojem vstopajo le v imenu zadovoljevanja potreb.
 Srednji sloj – najobsežnejši sloj, pripadniki elite z njimi praviloma ne vstopajo v odnose in
jim s svojim vedenjem dajejo vedeti, da niso na enakem položaju. Tudi pripadniki
srednjega sloja striktno držijo razdaljo do najnižjega sloja.
 Najnižji sloj – sem spadajo spolni zločinci, izdajalci, šibki, narkomani ...

Clemmer (1958) je zapornike, glede na to, ali se vključujejo v skupine ali ne, razdelil na štiri tipe.
 Obsojenci, ki se vključujejo v primarne skupine – gre za obsojence, ki tvorijo zelo
povezano skupino, ki bazira na prijateljstvu. Med člani teh skupin vlada velika stopnja
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zaupanja in pripravljenost delitve dobrin. Ponavadi je skupina samozadostna in njeni člani
ne iščejo kontaktov z drugimi obsojenci, razen če je to neizbežno.
 Obsojenci, ki se vključujejo v polprimarne skupine. Tudi v polprimarnih skupinah je temelj
za druženje prijateljstvo, vendar pa odnosi ne potekajo po načelu popolne predanosti
skupini. Posameznik lahko svoje želje postavi tudi pred skupino. Skupina je polzaprta, člani
se družijo tudi z drugimi obsojenci.
 Obsojenci, ki se z ostalimi družijo le redko; kljub priložnostnemu druženju odnosi nikoli ne
dosežejo stopnje zaupanja.
 Samotarji – njihov interes je, da se lahko držijo sami zase in držijo distanco do ostalih,
vendar se glede na dinamiko bivanja v zavodu temu cilju ne morejo povsem približati.

2.6.4 ODNOSI MED OBSOJENCI IN ZAPORNIŠKIM OSEBJEM
Zavod za prestajanje kazni zapora kot totalna institucija predstavlja družbeni sistem, ki je strogo
razdeljen na dva pola – na obsojence in na tiste, ki so zaposleni z zavodu. Zavodska pravila
navadno zelo omejujejo socialne stike med obema poloma. Tiste stike in odnose, ki pa obstajajo
že zaradi same narave življenja v zavodu, pa pravila zavoda uravnavajo. Namesto obsojenca o
njegovi usodi odločajo zaposleni, ki pa se seveda spet ravnajo po pravilih, ki jih diktira zavod.
Onemogočanje obsojencem, da se sami odločajo o svojem življenju, in hkrati še potek njihovega
razosebljanja sta dva mehanizma, ki omogočata, da se zaposleni v zavodu hitreje distancirajo od
zapornikov, kar pa seveda pomeni učinkovitejše in izrazitejše izvajanje kontrole nad njimi.

Vraberjeva (2000) ugotavlja, da so odnosi med čuvaji in obsojenci najbolj pomemni v zaporu,
razlog se skriva v tem, da so čuvaji v najbolj kontinuiranem in indirektnem kontaktu z zaporniki,
sej se z njimi srečujejo vsak dan. Eno izmed najbolj pomembnih pravil zaporniškega kodeksa je
nenaklonjenost zaposlenim v zaporu, kar je v bistvu odsev sovraštva do celotne zunanje družbe in
njenih vrednot.

Zaposleni (predvsem pazniki) so v zavodu za prestajanje kazni zapora skoraj ves čas v manjšinskem
položaju. Ves čas je prisoten tudi strah pred manipulacijo s strani obsojencev. Njihova primarna
naloga je, da si pridobijo oziroma ohranijo avtoriteto in spoštovanje, kar posledično pomeni to, da
jih obsojenci upoštevajo in ubogajo. Da to dosežejo, je potrebno, da vzpostavijo med njimi in
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obsojenci določeno stopnjo osebne razdalje. V bistvu se nahajajo v zelo neugodnem položaju, saj
so na eni strani ujeti med pričakovanji in nalogami, ki jih prinaša njihovo delovno mesto,
pričakovanji sodelavcev, da bodo naloge opravljene, in na drugi strani med zahteve zapornikov, ki
zaposlene pogosto poskušajo tudi prevarati na različne načine. Formalni prijemi, ki jih predvideva
ustanova, niso dovolj, da vzpostavijo zadovoljivo stopnjo avtoritete, zato se s ciljem vzpostavljanja
in ohranjanja svoje dominantnosti zatekajo k sklepanju kompromisov in dogovorov z obsojenci. Ko
se zaposleni začnejo vpletati v osebne odnose, to vodi k izgubi precejšnjega dela kontrole (to velja
posebej za paznike), ki sta jo prej diktirali formalnost in nepristranskost njegove vloge v ustanovi.
Bolj ko izgublja kontrolo, težje se sooča z obsojenci. Ravnotežje se lahko vzpostavi na dva načina.
Prvi je, da zaposleni pristaja v vedno bolj »smešne« kompromise, postopoma izgubi celotno
kontrolo in postane orodje obsojencev, drugi pa, da se ponovno distancira, preneha s sklepanjem
kompromisov in na ta način ponovno pridobi kontrolo (McCorkle in Korn, 1954, v Vraber, 2000).

Posameznikovo življenje v zaporu uravnavajo stroga in natančna pravila, ki se nanašajo prav na
vse vidike življenja v zavodu, osebje pa je v zavodu prisotno zato, da ta pravila ne ostanejo mrtva
črka na papirju, ampak se tudi udejanjajo. Po teoretskih predpostavkah ima tako zapor kot
ustanova popolno oblast, za njeno izvrševanje pa skrbijo zaposleni v zavodu. Da ti pri tem ne
delujejo preveč samovoljno, skrbijo že zgoraj omenjena pravila. Osebje pa ima kljub temu še
vedno dominanten položaj v primerjavi z obsojenci. Poraja se vprašanje, ali ta ureditev v realnosti
dejansko funkcionira tako, kot jo predvideva penalna zakonodaja. Je dominanten položaj
uslužbencev dejanski ali je le fikcija? Konec koncev gre za manjše število zaposlenih, ki na
omejenem in zaprtem (ponavadi premajhnem) prostoru poskušajo obvladovati skupino
obsojencev, ki često zavračajo politiko zavoda in zavodska pravila. Brez skupnega konsenza
celotna zadeva ne more funkcionirati in ker se lahko strinjamo, da je skupni konsenz glede
upoštevanja zavodskih pravil med obsojenci in zaposlenimi le utopična ideja, se lahko upravičeno
sprašujemo, kakšnih načinov se poslužuje osebje, da se pravilom (vsaj večini) sledi.

Sykes pravi, da sta v zavodih za prestavljanje kazni zapora zelo razširjena sistema nagrajevanja in
kaznovanja ter korupcija. Loči tri različne korupcije. Prva oblika korupcije temelji na prijateljskih
odnosih, ki se razvijejo med zaposlenimi in zaporniki, saj nenehni stiki med delovnim časom
hromijo socialno distanco. Pri tej obliki korupcije govorimo predvsem o zaposlenih, ki niso
zadovoljni s svojim delovnim mestom ali pa se nahajajo v slabih odnosih s sodelavci oziroma
nadrejenimi. Odnos z zaporniki jim predstavlja nišo, kjer lahko sproščajo svoje frustracije v zvezi z
ustanovo ali sodelavci, obsojenci (ki seveda zavračajo zavodsko politiko) pa jim pri tem pritrjujejo
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in simpatizirajo z njimi. Skozi svoje nezadovoljstvo začnejo določenim obsojencem (prijateljem)
verjeti, da so nedolžni in da si ne zaslužijo stroge obravnave, ki so jo deležni. Druga oblika
korupcije, ki jo določa recipročnost odnosov, je posledica pogoste kadrovske podhranjenosti v
zaporih, saj je za eno zavodsko enoto (blok, nadstropje) v veliko primerih odgovoren en sam
zaposleni. Število problematičnih dogodkov v tej enoti na določen način kaže efektivnost
posameznikovega dela. Posameznik proti večji masi ne more koristiti sile, saj je v manjšini, zato
namesto kaznovanja raje uporablja nagrajevanje, in sicer po principu medsebojnih koristi. Tako
lahko pride do dogovorov med njim in zaporniki, ki v zameno za to, da zaposleni tolerira manjše
nepravilnosti ali kršitve pravil, ohranjajo določen nivo mirnosti v bivalni enoti zavoda, ki daje
navidezni občutek urejenosti bivalne enote. Do tretje oblike korupcije pride v primerih, ko
zaposleni nekatere izmed svojih delovnih nalog (ponavadi manjša dnevna opravila) prenesejo na
zapornike, ki jih sprejmejo, če imajo od teh opravil kakšne koristi. S prevzemom naloge, ki je
drugače naloga zaposlenega, si lahko obsojenec močno poveča vpliv v določenem segmentu
zavodskega življenja. Posledično te svoje na novo pridobljene funkcije tudi ščitijo. Ko skuša
zaposleni prevzeti funkcije nazaj pod svoje okrilje, lahko naleti na grožnje, da bodo o
neizvrševanju njegovih nalog seznanjeni nadrejeni (Sykes, 1960, v Vraber, 2000)
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3. EMPIRIČNI DEL

3.1 NAMEN IN CILJ RAZISOVALNEGA DELA

V pričujočem diplomskem delu je moj glavni namen raziskati, kakšna je zaporniška subkultura v
slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora, do kolikšne mere je razvita in kako vpliva na
življenje za rešetkami v naših zaporih. Intervjuji z obsojenci bodo opravljeni v dveh največjih
slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora – Dob pri Mirni in Ljubljana. V vsakem zavodu
bosta opravljena dva intervjuja.
Postavljena so bila štiri raziskovalna vprašanja:
 Kakšne so razmere v zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni?
 Kakšni so odnosi med obsojenci in zaposlenimi v zavodih za prestajanje kazni zapora
Ljubljana in Dob pri Mirni?
 Kakšne so značilnosti zaporniške subkulture v zavodih za prestajanje kazni zapora
Ljubljana in Dob pri Mirni?
 Ali je za zapornika nujno, da je vključen v zaporniško subkulturo?

Glavni cilj diplomskega dela je odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja, kar nameravam
narediti z analizo teorije in prakse, ter podpreti z izbrano metodologijo dela.

3.2 VZOREC

Raziskovalni vzorec sestavljajo štirje intervjuvanci, dva prestajata kazen v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Ljubljana in dva v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Ta dva zavoda
sem izbral, ker sta največja v Sloveniji, glede na število zapornikov, saj sem na podlagi tega dejstva
predvideval, da bodo značilnosti zaporniške subkulture najbolj opazne prav tu. Za dovoljenje za
izvedbo intervjujev sem najprej prosil na Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
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sankcij in ko so mi odobrili izvedbo intervjujev, sem kontaktiral upravi zgoraj omenjenih zavodov,
da smo se dogovorili za termin izvedbe intervjujev. Po predhodnem dogovoru, so mi v obeh
zavodih omogočili, da sem intervjuval osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni že vsaj pet let. Na
ta način sem hotel zagotoviti, da bi bili intervjuji opravljeni z obsojenci, ki so že dovolj časa na
prestajanju kazni, da resnično poznajo ustroj in funkcioniranje zaporniškega življenja.

3.3 RAZISKOVALNI INSTRUMENT
Za raziskovalni instrument sem izbral polstrukturiran ali delno strukturiran intervju, za katerega
Mesec v svojem priročniku Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu (1998: 80) pravi, da
pri njem »ne uporabljamo do potankosti vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju,
to je seznam okvirnih tem, ne podrobnih vprašanj. Spraševalec naj bi se kolikor mogoče umaknil v
ozadje in pustil spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji«. Na podlagi
prebrane literature in zastavljenih raziskovalnih vprašanj sem si pripravil okviren vprašalnik, ki mi
je pomagal pri izvedbi intervjuja. Za metodo polodprtega intervjuja sem se odločil zato, ker sem v
prvi vrsti hotel slediti pripovedim intervjuvanih obsojencev in ne voditi pogovora po že vnaprej
zastavljenih točkah. Seveda pa sem kljub temu zastavil tudi vsa že prej pripravljena vprašanja, saj
so mi služila kot smernice za pogovor.

3.4 POSTOPEK RAZISKOVANJA
Kot že omenjeno, sem opravil štiri intervjuje. Vse intervjuje sem posnel z digitalnim snemalnikom,
s čimer sta se strinjali tako zavodski upravi, kot obsojenci sami. Sledil je dobeseden zapis vseh
štirih intervjujev. Snemanje mi je omogočilo lažji zapis pogovorov in pa večkratno poslušanje
odgovorov na moja vprašanja, kar mi je omogočilo bolj poglobljeno analizo, saj sem s ponovnim
poslušanjem opazil tudi stvari, ki jih med samim intervjujem nisem.

49

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Vse štiri intervjuje sem obdelal s pomočjo kvalitativne obdelave podatkov. Izbral sem induktivni
pristop kodiranja, ki je bil reduktiven. Induktiven pristop mi je omogočil, da sem skozi branje in
kodiranje odkrival pomembne teme, dimenzije pogovorov in kategorije. Kodiranje pa je bilo
reduktivno zato, ker je bil moj namen reduciranje obsežnega gradiva na temeljne, ključne pojme.
Po kodiranju sem iz intervjujev dobil osem kod prvega reda:
 Deprivacija – ta koda zajema vse oblike omejitev, s katerimi se srečujejo obsojenci v
slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (omejitve stikov s prijatelji, družino,
partnerji, omejitev svobode, gibanja, omejitev avtonomije, omejen dostop do dobrin,…).
 Razmere v zavodu – tu so zbrani opisi obsojencev in njihova videnja o pogojih na
Povšetovi in na Dobu (zavodska pravila, malo in slabo plačano delo, prostorska stiska,
neustreznost prostorov, svetovalna služba, organizirana srečanja za obsojence, droge v
zavodu in možnost za zdravljenje odvisnosti, stres, enoličnost dnevov,…)
 Nasilje – v obeh zavodih so zastopane praktično vse oblike nasilja (fizično, psihično,
verbalno, spolne zlorabe)
 Odnosi v zavodu – ta koda zajema opise odnosov na treh relacijah: odnosi med obsojenci,
odnosi med obsojenci in pazniki in odnosi med obsojenci in svetovalno službo.
 Dejavnosti v okviru zavoda – možnosti za zaposlitev in izobraževanje v okviru obeh
zavodov in pa aktivnosti obsojencev za »ubijanje« časa.
 Sistem vlog – v tej kodi so zajeti opisi vlog zapornikov, ki so jih opisovali intervjuvanci.
 Zaporniška hierarhija – ta koda združuje elemente iz intervjujev, ki opisujejo, kako izgleda
hierarhični ustroj med zaporniki na Povšetovi in na Dobu.
 Zaporniški kodeks – opisi pravil in norm, ki so splošno sprejeti in veljavni med obsojenci v
obeh zavodih.
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3.6 ANALIZA INTERVJUJEV
3.6.1 KAKŠNE SO RAZMERE V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
LJUBLJANA IN DOB PRI MIRNI?

Dnevi v zaporu so si za osebo na prestajanju kazni precej podobni drug drugemu (…enoličen, če ste
gledau tole…Let nad kukavičjim gnezdom…ko so pametnega človeka zaprli u norišnco in so vsi se
trudli da delajo norca vn…prbližno tako je v vsakem zaporu, vsaj kar sm jih jst probu…dan je
izredno enoličn…), saj njihov potek natančno določajo zavodska pravila, t.i. »hišni red«. Življenje
teh ljudi je tako vpeto v natančno dnevno strukturo, ki jo določajo ta pravila, ki se dotikajo
praktično vseh segmentov njihovega bivanja v zavodu. Obsojenci večino časa preživijo v svojih
sobah, kjer potekajo tudi njihovi obedi (…v sobo ti prnesejo zajtrk, kosiu, večerjo…). Možnost
koriščenja telefona imaš praviloma enkrat na dan. Poleg skupnih obedov imajo obsojenci tudi
skupne sprehode (…obede mamo skupne, se prau hodmo na kosiu skupi, hodmo na sprehode
skupi…). Potek dneva določa hišni red, ki se ga morajo vsi držati (Ob šestih je zajtrk…do pol
sedmih. Ob sedmih je pa raport…mislim raport…pazniki nas preštejejo in moramo vsi vstati iz
postelj…ob desetih dobiš telefon…pa dvorana…maš namizni tenis in to…potem je ob 14.30 kosilo.
Potem ko pridemo od kosila je ob 15.30 sprehod. Lahko si eno uro ali pa dve uri. Potem sledi tuš.
Ob 18.30 je večerja in potem spet raport. ). Če prihaja do kršitev teh pravil, je lahko obsojenec
zaradi tega ob številne ugodnosti, prav tako pa si te ugodnosti z držanjem teh pravil tudi pridobiva
(Ja, itak. Če se držiš hišnega reda, maš pravice. Dobiš izobraževanje, dobiš pakete, dobiš obiske,
dobiš vikende. Dobiš vse.). Sankcije ob neupoštevanju pravil so poleg že omenjene izgube
ugodnosti lahko tudi hujše, kot pogost vzgojni ukrep so intervjuvanci navajali osamitev (…zaj
pa…če ga boš ustavu…lohk pride do konflikta in takrat ti pa vse u vodo pade, če se stepeš…greš u
izolacijo, recimo in to kar si si vse gradiu 4,5,6 let…zej pade u vodo.). Sankcija je seveda odvisna od
teže prekrška.
Obsojenci imajo obiske lahko dvakrat na teden, obiskovalci jim lahko prinesejo tudi določene
dobrine, je pa vnos teh dobrin omejen in točno določen že vnaprej (Obiski so v soboto in nedeljo.
Cigaret lahko prinesejo samo dve škatli. Odvisno kdo je v izmeni, enkrat lahko, enkrat ne. Trikrat
na leto lahko dobiš paket. Hrane do treh kilogramov…to je malo. Oblačila pa enkrat na mesec.
Denar lahko dobiš. 80 evrov na obisk.). Intervjuvanec z Doba označuje obiske kot učinkovito
sredstvo za vzdrževanje discipline v zavodu (Seveda, zdj če ste pridn, pohlevn, bogaboječ…tako
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naprej…dobite ugodnosti. Kar je velik ventil za držat človeka na špagci, ne. To pomeni, da vi
dobivate, če ste kokr tolko normaln, vedno več obiska. Do štiri ure. Potem ko tu dosežete mate pa
lohk obisk na vrtu. Tu mate tamle zadej. Zaprt tak oddelek…čistu tavečji kriminalci majo v sosedni
sobi steklu pa telefon…čez gledajo, ne...po 50% prestane kazni mate pa obiske na domu. Obiske
izven zavoda. Nenadzorovan obisk zunej zavoda. Greste vn. Tu je, hvala bogu, iz socializma ven
izhaja, ne.). Kot problem je bila izpostavljena neustreznost prostorov za obiske v Zavodu za
prestajanje kazni Ljubljana (…ker so mali prostori…v teh dveh urah pride dost ljudi na obisk…eni
imajo številčne družine, na primer jih pride okol šest, sedem na enga obsojenca in je slab zrak,
mejhni otroci prhajajo, dretje, gužva…).
V obeh zavodih imajo uporabniki možnost zaposlitve. Intervjuvanci pravijo, da je dela sicer malo,
hkrati pa poudarjajo, da kdor hoče delati, lahko dela. Včasih je bilo dela baje več (Včas je blo dost
stvari zdj na primer je pa tega ful mejn ne in včas se spomnem smo na Golovc ke čez k smo hodi,l
nas je šlo tko po trideset, dvejset…dones pravjo grejo tm trije, štirje tja delat ne…). Zaposlitve, ki
jih lahko opravljajo so varjenje kontejnerjev za smeti, obnavljanje evro-palet, izdelava pohištva,
sestavljanje mišelovk, vžigalnikov in kljukic za obešanje perila, delo v kuhinji, knjižničarstvo, delo
hišnika, proizvodnja gasilske opreme, urejanje zavodske okolice,…. Vse intervjuvane osebe se
strinjajo, da je delo bolj slabo plačano, plače se gibljejo od 15€ pa do 140€ na mesec, odvisno od
delovnega mesta (Delat moraš pč da dobiš…mi praumo: imamo slabo plačano delo, zato je pa
dobr čuvano.). Se pa tudi na področju zaposlovanja znotraj zavoda pojavljajo pravila oziroma
omejitve, tako na primer obsojenec ne more dobiti dela, če je pozitiven na urinskem testu, kateri
so po njihovem pripovedovanju kar pogosti (Če si pozitiven, avtomatsko ne dobiš dela. Saj to je
logično. Ne moreš pustiti nekih stvari.).
Obsojenci se lahko znotraj zavoda udeležujejo tudi raznih oblik izobraževanja, ki poteka v
sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Gre za programe osnovne in srednje šole. Z možnosti glede
izobraževanja so bili intervjuvanci zadovoljni, kot težavo so izpostavili le to, da ti ob morebitnem
obiskovanju šole primanjkuje časa za delo (…problem je pa za tiste, keri se šolajo in k bi radi nekej
na sebi naredli, ne. In zaj to vse skup….nekak…treba kombinirat…v bistvu ne gre skoz…in tisti…un
nima tok časa recimo za delo, ne…).
Športno udejstvovanje je v obeh zavodih omogočeno, problem predstavljajo neustrezna
infrastruktura, pomanjkanje športnih rekvizitov in preveliko število obsojencev. Poleg sprehodov
imajo obsojenci na voljo še mali nogomet, košarko, balinanje, namizni tenis,… Zanimivo je dejstvo,
ki je navedel intervjuvanec iz ljubljanskega zavoda: prostor, ki je namenjen gibanju pripornikov
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(oseb, katerim še ni bila izrečena obsodba) je manjši od prostora, ki je namenjen obsojencem (…v
priporu je to velik manjši prostor za sprehajat…).
Stanovalci zavodov si seveda krajšajo čas tudi v lastni režiji, med te aktivnosti navajajo druženje s
soobsojenci, branje knjig in ostale literature, gledanje filmov, poslušanje glasbe, igranje igric,
igranje šaha, ezoteriko in delo z računalnikom.
V obeh zavodih je dejavna tudi svetovalna služba, tako da imajo obsojenci možnost obiskovanja
tako individualnih obravnav kot skupinskih srečanj. Prav tako se imajo možnost srečevati z
duhovnikom in obiskovati obrede bogoslužja.
V obeh zavodih so prisotni tudi obsojencih, ki se spopadajo z odvisnostjo od drog. Med obsojenci,
ki teh težav nimajo, za njih velja, da niso zanesljivi, da prinašajo težave, velikokrat jih pripisujejo
tudi vlogo izdajalcev (…predvsm so to odvisniki od drog k se na več koncih…se zadoužijo za denar
za drogo in pol k nimajo s čem plačat,…). Odvisniki od drog se lahko poslužujejo metadonske
terapije, tudi eden izmed intervjuvancev je v zavod prišel kot odvisnik in je bivanje v zavodu
izkoristil kot priliko, da se reži odvisnosti (…zame ta zapor tukaj je…nekaj časa sem bil odvisnik,
prišel sem na Povšetovo kjer sem začel z metadonsko terapijo…se očistil…jaz sem izkoristil ta
zapor…tako da…zdravnik mi je postavil neke meje.).
Vsak stanovalec zavoda za prestajanje kazni zapora se pri svojem bivanju v taki ustanovi sooča
tudi s številnimi omejitvami. Veliko število teh omejitev diktira že sama ustanova, v kateri se
nahajajo zaporniki, saj skozi te omejitve ustanova dosega svoj namen – storilca kaznivega dejanja
izolira od družbe, hkrati pa to osebo tudi kaznuje za dejanje, ki ga je izvršila. Prva in gotovo
najhujša omejitev, s katero se morajo obsojenci spoprijeti je omejitev svobode (pod omejitev
svobode se smatra samo dejstvo, da je človek zaprt v ustanovi), čemur intervjuvanci pritrjujejo
tudi sami (Fak je to ne, k pridš od uzuni, k si navajen folka pa vsega, pa svobode pa prideš notr… te
dajo u eno mejhno sobco ne…to je to, takoj k prideš te ponavad dajo v dvojčka, to je mejhna soba
ful, nevem kok, dvejset kvadratov, niti tok…). Eden od intervjuvancev nazorno opisuje, kako se je
spoprijel s dejstvom, da mu je bila odvzeta svoboda (…mi smo se tako navadl da skoz okno
gledamo rešetke…prou posebi morm pogledat…te so pa drgačne k une naše, une naše so bl
jeklene, take douge, te so pa nekam…bl za u živalski vrt. No in to, tudi potem čez neki let, recimo,
tri, štir leta se navadiš okoli pa je zid tri metre visok, mogoče tri pa pou, meru ga nism nikol. In ga
ne vidiš več. Te pa še zmeri strašno zanima kaj je na uni strani zidu ne…pa bi šou sam pogledat kej
je, ne…a so res tam srne, kaj uni črvički tm…in to je strašno zanimivo no. Torej teža zapora,
predvsem pa omejitev svobode…da ti ne morš jet ko se zmisleš – zej bi šou pa pogledat, če je tam
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reka in ne moreš jet…ker te pač ustavi ena ograja, druga ograja, tretja ograja je pa hudičevo
teško.), govori pa tudi o tem, kakšen efekt je imela omejitev svobode na njega in kaj je naredil, ko
je bil na prvem obisku za konec tedna doma (…tadrugo sm pa raztouku vse kletke…pa sm meu
notr zajce pa pse…pa koze…ampak čim sm vidu mrežo pa ograjo…jst sm takoj uzeu macolo
gasilsko..pa razbiu…zajce pa spustu…).
Pri drugi omejitvi, ki so jo intervjuvanci izpostavili, lahko v bistvu govorimo o nadgradnji prve
omenjene – gre pa za omejitve gibanja znotraj zavoda, saj so obsojenci z izjemo časa, ko so na
sprehodu, zaprti v sobah (…problem je v tem, da smo zaklenjeni v sobe, to je malo problem.).
Glede na to, da si v zavodu za prestajanje kazni ločen od ostalega sveta, je logična posledica tega
tudi zelo omejena možnost stikov z družino in prijatelji (…vsaj jst sm tako razmišlu no…ta kolega je
bl razmišlu o očetu pa o materi, jst pa bl o svoji familiji…vendar sva se pol drugi dan
pogovarjala…kako oni živijo…). Obiski so dovoljeni dvakrat na teden, telefonski pogovor lahko
opraviš enkrat dnevno, ostali pripomočki za komuniciranje z zunanjim svetom (mobilni telefon ali
internet) pa niso dovoljeni. Možnosti za spolne odnose s partnerjem (razen na odprtem oddelku
na Dobu) ni.
Življenje v zavodu za obsojenca pomeni stalno vpetost med zavodska pravila in hkrati tudi
prilagajanje ostalim prebivalcem. Glede na to, da je v celicah veliko število ljudi na enem kupu in
da se mora vsak od teh ljudi na svoj način spopadati z realnostjo prestajanja kazni zapora, je to
prilagajanje najbrž še toliko težje. Bivanje v zavodu ti torej prenese tudi omejitve osebne
avtonomije, kar se začne že z zgoraj omenjenim dejstvom – delitev sobe z drugimi (…si deliš to
sobo z enim drugim k ga sploh ne poznaš in težko je ne…). Omenjena so bila tudi zavodska pravila,
ki prispevajo k temu omejevanju, na primer navajanje na sireno (Navadjo vas na zvok sirene. Če jo
vi slište, sam poslušate al je rešilni al je policija al je znak da nekam morte jet. To je dresura živali
ne, ampak v zaporu je pač tako ne…) ali navajanje na hišni red (…najprej, da se navadiš da morš,
ko luč ugasnejo tut ti ugasnit žiulejne in spat tistih osm ur...). Govora je o stvareh, za katere se
svobodnemu človeku zdi povsem normalno in samoumevno, da se o njih odloča sam.
Poleg zavodskih pravil je treba izpostaviti še en dejavnik, ki lahko zelo pripomore k omejevanju
posameznikove osebne avtonomije – gre za obsojence same. Ni redek pojav, ko zapornik z
postavljanjem raznih omejitev soobsojencu hkrati tudi posega v njegov osebni prostor in s tem
krati njegovo osebno avtonomijo. Pri tem lahko gre za šikaniranje osebnosti (Tu je tistu skrito
nasilje, ki ne more paznik nč ne. Zej, al se vi strinjate al ne, to je drugi problem. Ker če ne pristaneš,
vas bodo bockali…ti pa nisi tak, ti nisi naš…rataš skor naenkrat cinkator, kar je zmerlivka taka
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kukr…to je hujš kt pa en črv…), ki pa lahko tudi eskalira (…pa mu ne daš cigaret…kaku nauš dau
cigarete, dej pokaž denarnco…pol pa k ne pokaže denarnce, ti seže notr, pa čeprou ve, da jo imaš v
omari, ampak se te že dotakne, ne. Čim se ti dovoliš, da se te dotaknejo, si že izgubu bitko…ti bo
zej šou v omaro, tm notr ti bo pa use pobrau…na konc ti bodo ostale mogoče kšne usrane gate, pa
še tu je vprašanje, če ne bojo kam prodal.).
Obsojenci so omenjali tudi omejen dostop do materialnih dobrin ali storitev (npr. internet).

Vidimo lahko, da se obsojenci v slovenskih zavodih soočajo z vsemi vrstami deprivacije, ki jih je pri
razlagi deprivacijskega modela prizonizacije navedel Graham Sykes (1958): deprivacija svobode,
deprivacija avtonomije, deprivacija dobrin in storitev, deprivacija možnosti heteroseksualnih
odnosov in pa deprivacija varnosti. Stopnja nekaterih deprivacij je višja, nekaterih nižja, so pa vse
prisotne v vsakdanu naših zaporov. Če torej sledimo teoriji deprivacijskega modela, ki pravi, da je
tvorba zaporniške subkulture posledica kolektivnega reševanja težav in deprivacij, s katerimi se
obsojenci soočajo, potem vidimo, da tudi v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora
obstajajo pogoji, v katerih se je zaporniška subkultura lahko razvila. Upoštevati pa moramo
časovni okvir Sykesove teorije – on je namreč svojo teorijo predstavil leta 1958, se pravi več kot
petdeset let nazaj, ko so bili zapori še precej bolj rigidne in totalne institucije kot danes, ko je (ali
pa vsaj naj bi bilo) upoštevanje osnovnih človekovih pravic vsaj na malo višji ravni, kot je bilo
takrat.
Iz opisa razmer v zavodu, ki so ga podali obsojenci, lahko prepoznamo tudi značilnosti, ki jih je
izpostavil Dežman (2007): razlastitev vloge, kontaminacija (opazovanje

in beleženje

posameznikovega vedanja), regimentacija (popolna podvrženost pravilom), sistem privilegijev
(nagrajevanje in kaznovanje), svet osebja (ki izvršuje zavodska pravila) in pa institucionalne
ceremonije (zavodski sestanki in srečanja). Dežman piše tudi o dominantni temi varovančeve
kulture (vsak prebivalec razvije svojo pripoved zakaj je v zaporu, ki je praviloma žalostna in
opravičujoča). Pri intervjuvancih, s katerimi sem se pogovarjal, tega ni bilo opaziti – vsak izmed
njih se zaveda, da je sam odgovoren za svoja dejanja in da prestaja kazen zaradi teh dejanj.
Vseeno pa, glede na to, da sem intervjuval le štiri obsojence, ne morem trditi, da dominantna
tema varovančeve kulture ni prisotna pri zapornikih v naših zavodih za prestajanje kazni zapora.
Ob prebiranju opisov razmer v obeh zavodih obrise realnosti dobiva tudi Flakerjeva (1998) teorija
o komponentah totalnih institucij: zapora prostora, kolektivnost, ideologija, ki reducira
(poenostavljenje obsojenčevega življenja na vseh ravneh), razcep na osebje in varovance,
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skrbniška oblast (odgovornost zaposlenih za varovance), procesiranje ljudi (strokovna obravnava)
in pa načrt (sistem zavodskih pravil).
Mislim, da na podlagi vseh teh ujemanj opisov realnosti s teoretičnimi predpostavkami, o zavodih
za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni lahko govorimo kot o totalnih institucijah,
vendar pa je treba poudariti, da ne gre za zastarele in rigidne totalne institucije v najslabšem
pomenu besede, saj imajo obsojenci vseeno pravico do dela, obiskov, osebnega imetja,… Do
določene mere lahko delujejo tudi avtonomno in sami sprejemajo nekatere odločitve pri svojem
bivanju v zavodu (glede dela, sprehodov,…). Je pa pravica do teh odločitev pogojna in predstavlja
privilegij, ki ga je obsojenec deležen ob predpostavki, da se obnaša vzorno.

3.6.2 KAKŠNI SO ODNOSI MED OBSOJENCI IN ZAPOSLENIMI V ZAVODIH ZA
PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA IN DOB PRI MIRNI?

Pazniki predstavljajo tisto skupino zaposlenih v zavodih za prestajanje kazni zapora, s katerimi
imajo zaporniki največ stika. Odnos na relaciji pazniki – obsojenci je po pripovedovanju
intervjuvancev dokaj recipročen: če stanovalec zavoda ne povzroča težav, jih tudi ne bo imel
(Razumemo se, pač na enem določenem nivoju, če si ti dobr do njega je on dobr do tebe,…). Za
konstruktivno obnašanje bo kvečjemu nagrajen (Pazniki opazijo, kdo se drži določenih ur in to zate
pomeni samo plus. Oni si to tudi zabeležijo. Če sem jaz korekten do njih, so oni do mene. Tako kot
pri vseh ljudeh.). Pazniki prisluhnejo željam obsojencev, s katerimi imajo korektne odnose in če se
da, te želje tudi upoštevajo (..že prej mal zbiraš in tud poveš, izrazš svojo željo pazniku, pač de ne
bi rad meu takih ljudi v sobi ne, in to pazniki uredijo…). Intervjuvanci se tudi zavedajo
problematike kadrovske podhranjenosti pri pazniški službi in priznavajo, da je njihovo delo težko
in stresno (…je to mal stresn del, ne. Za paznike, tko da…am, so kr kul, so kr močni
pazniki…vzdržljivi. Dost jeklenih živcev majo oni.). Pazniki so pri svojem delu često izpostavljeni
raznim provokacijam, na katere pa se, po pripovedovanju intervjuvancev, ne odzivajo (…je treba
razumet, da delajo v zelo teških situacijah, med nami smo nesramni tok, da se včasih že kar sami
sebe ustrašmo, kok smo nesramni do človeka…ampak oni tu stoično prenesejo. Zamahne z roko,
čeprou ma pravico, ne. Včasih se mi čudmo, ker recimo med pogovorom ne…mi bi preli palco, pa
ga premlatli tako da je joj…oni tega ne nardijo. Tudi nima kšnih drugih posledic ne, recimo da bi
biu pol šikaniran drgač…ni. Pač, ne reagirajo, jst ne vem zakaj…taku je.). Kljub temu se iz
intervjujev da razbrati, da pazniki, ne glede na provokacije, katerim so izpostavljeni, v očeh
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zapornikov predstavljajo avtoriteto, od katere je odvisna posameznikova kakovost življenja v
zavodu (…pazniki so tko kokr policaji, ne…oni so pač v službi in oni so tko kukr so zuni policaji. Oni
preprečujejo karkol, da bi med nam nastajal kukrkol, vse…da on ma pač pravilnik, po katerem se
mora delat…PS ne, to je pravila igre…u glavnem, on se mora držat tega in more po teh pravilih,
mora on delat…tko da…to se od njega pričakuje in to je to.). Intervjuvanci so tudi izpostavili
dejstvo, da (seveda lahko pride tudi do izjem) si obsojenci paznikov fizično ne upajo napasti (Ni pa
še, da bi se upali pazniku jet nasproti. No, oni lahku uplivajo na tu. Tudi ko vam pripeljejo, tudi oni
majo možnost…recimo…v sobi…ns je konkretno 10, 2 se ne razumeta, pa se skregata…lahku jih
takoj ločjo…pride: spokej, gremo! In nimaš kej, ne. Če hočjo, ne.). Vsi intervjuvani obsojenci se
strinjajo, da so pazniki pošteni v odnosu do njih.
V teoretičnem delu sem izpostavil Vraberjevo (2000), ki je pisala, da je ena od norm zaporniškega
kodeksa tudi sovražnost do osebja, s čemer se dejansko izraža sovražno razpoloženje do
predstavnikov in vrednot družbe, ki jih je zavrgla. Kot lahko razberemo iz izjav intervjuvancev,
sami nimajo teženj po izražanju sovražnosti do paznikov ali ostalih zaposlenih, je pa eden izmed
njih omenil, da so pazniki velikokrat tarča zbadanja in verbalnih napadov s strani ostalih
obsojencev, tako da lahko rečemo, da teza Vraberjeve zdrži tudi v realnosti obeh največjih
slovenskih zaporov.
Je pa odnos do zaposlenih (sploh paznikov) seveda odvisen od vsakega obsojenca posebej in
njegovega dojemanja samega sebe in osebne naravnanosti, o čemer je pisal Faine (1973), ki je
omenjal obsojence z visoko deviantno samopodobo, obsojence z visoko legitimno samopodobo in
pa obsojence, ki nimajo jasne samopodobe. Obsojenci z visoko deviantno samopodobo bodo
nastrojeni proti zavodski politiki in zaposlenim in te lahko najdemo v pripovedovanju, ki govori o
verbalnih napadih na paznike. Intervjuvanci, s katerimi sem opravljal pogovore, bi po mojem
mnenju (vsaj glede na njihovo pripovedovanje) najbolj spadali med obsojence z visoko legitimno
samopodobo, za katere je značilen neodklonilen odnos do zaposlenih in pa tudi sodelovanje z
njimi.
Vraberjeva (2000) piše o paznikih kot o zaposlenih, ki imajo največ stika z zaporniki – tudi
slovenski zavodi za prestajanje kazni zapora pri tem niso nobena izjema, saj to diktira že sama
ureditev življenja in dela v zavodu.
McCorkle in Korn (1954) sta omenila paznike, ki sklepajo različne kompromise z obsojenci, ker ne
znajo vzpostaviti dovolj avtoritete, da bi jih le-ti upoštevali – s tem pa posledično izgubljajo svojo
kontrolo nad zaporniki. Tega iz pripovedovanja intervjuvancev ni moč zaslediti – vsi se strinjajo, da
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pazniki predstavljajo avtoriteto, katero se spoštuje in upošteva. Pazniki pri svojem delu niso
povsem samostojni, saj morajo v prvi vrsti slediti pravilom hišnega reda in izpolnjevati zahteve teh
pravil, ki so hkrati namenjena tudi temu, da paznikom preprečujejo preveč samovolje pri delu z
obsojenci.
Tudi na Povšetovi in na Dobu (kot najbrž v vsakem zaporu) je zelo razširjen sistem nagrajevanja in
kaznovanja. Sykes (1960) je poleg sistema nagrajevanja in kaznovanja raziskoval še korupcijo,
dognal je, da prihaja do treh različnih vrst korupcije – sam iz intervjujev nisem izluščil pojava le-te
pri nas, vendar ne morem trditi, da do tega ne prihaja, kajti gre za občutljivo temo in vprašanje je,
koliko hočejo obsojenci o tem sploh govoriti. Vendar že pri samem sistemu nagrajevanja in
kaznovanja lahko (seveda z določeno mero rezerve) v bistvu govorimo o korupciji, ki jo določa
recipročnost odnosov (tako vrsto korupcije je opisal tudi Sykes). Beseda korupcija ima slabšalen
prizvok, v temu primeru pa ni tako, saj le omogoča ubrano življenje in boljše odnose znotraj
zavoda.
V obeh zavodih deluje tudi svetovalna služba. Zaporniki se lahko udeležujejo skupinskih srečanj,
lahko pa tudi individualnih pogovorov s svetovalnimi delavci. Na svetovalno službo gledajo kot na
nekaj potrebnega (…jst mislem d so velk plus tuki, d velik dobrga nardijo za nas, am…pomagajo
nam,…). Izpostavili pa so tudi določeno stopnjo nezadovoljstva nad delovanjem svetovalne službe
(…kako nej to rečem…eni so…radi delajo te stvari, eni niso tok dovzetni do tega, teh stvari, pride
pol do tega da so zadirčni, da so..skratka da se jim, kokr da se jim ne bi dal…). Navajajo sicer, da so
med svetovalnimi delavci svetle izjeme, s katerimi so zadovoljni, vendar pa je takih baje bolj malo
(Ja…to bom tko povedu…z njimi je baje tko…eni pedagogi so uredu, ane. Se zavzemajo, ne, in
recimo tut ko vidijo, da res so obsojenci…res rabijo neko pomoč, jim grejo na roko in jim nekak
omogočijo…pomagajo…sam to je zlo mal…takih pedagogov…zlo malo, ne.). Pri pedagogih
pogrešajo predvsem pripravljenost pomagati, kar je po mnenju intervjuvancev pomembnejša
kompetenca za delo v zavodu kot strokovna usposobljenost (…vendar zatu moraš met kader
psihologov, pa druge tele izobražene in izvežbane, ne samo šolsko izobražene, ljudi ki se na to
razumejo in ki to z veseljem delajo, ne.). Močnejše nezadovoljstvo nad svetovalno službo sta
izrazila oba intervjuvanca z Doba (…čeprou bi od vzgojne službe malo več pričakovau, ne. Res, ker
za moje pojme se premalo trudijo, premalo.), medtem ko sta intervjuvanca s Povšetove pri
izražanju nezadovoljstva delovala bolj zadržano.
Skupinska srečanja so ali informativne (seznanjanje z novostmi v zavodu) ali pa prostočasne
narave (na primer ogled filma in skupinska diskusija o filmu), obe vrsti teh srečanj pa imata skupni
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imenovalec: zelo majhno udeležbo zapornikov (Vedno smo štirje, nobeden drug ne prihaja.). Poleg
zgoraj omenjenih skupinskih srečanj so organizirana tudi skupinska srečanja za odvisnike od
droge.
Prošnjo za individualno srečanje z socialnim delavcem obsojenec napiše, predvsem kadar
potrebuje pomoč pri administrativnih zadevah ali pa pred izpustom (Na socialno delavko se
obračamo bolj preden gremo ven, to so…večinoma zapornikov se obrača na njo, ker jim je potrebn
denar za izredno socialno pomoč, ona priskrbi te pole.). Pedagogi in psihologi naj bi po njihovem
pripovedovanju bili zadolženi za »težje primere« (Pedagoginja je pa tko, za tiste k so bl težavni
primeri…k so bl nasilni al pa k majo kšne druge probleme…naša vzgojna služba poskrbi za to, da se
dobi še s psihologom.). Če ima stanovalec zavoda težave z ostalimi obsojenci, se v veliki večini
primerov ne bo obrnil na svetovalno službo in sicer iz dveh razlogov: prvi je ta, da ga bi ostali
obsojenci videli kot izdajalca (Ne, jst se ne bi obrnu na to službo, zato kukr, to je… tuki smo v
zaporu in čem bi jst reku, on se spravla na mene, bi izpadu v očeh drugih, bi izpadu izdajauc.),
drugi razlog pa se skriva v prepričanju, da mu svetovalna služba ne more pomagati (Jst tazga
karakterja nimam. Jst bi tak problem rešu korenito. Enkrat sm ga že rešu, rezultat 18 let, un je
pokopan, ne. Ampak zmislu bi se način, da bi ga z lubeznijo ubou, ne. Kar majo tudi drugi…eni pač
speljejo, eni ne. Vendar je ravno zaradi tega, ker ji ne zaupam, da bi mi pomagala, ne.). Vsi štirje
intervjuvanci enotno pravijo, da možnosti obiskov svetovalne službe koristi zelo malo zapornikov.
Poraja se vprašanje, zakaj je udeležba in sodelovanje obsojencev tako na individualnih obravnavah
kot na skupinskih srečanjih tako nizka. Če je bila včasih ključna funkcija zapora odstranitev
škodljivih posameznikov iz družbe, pa naj bi danes bila v prvi vrsti funkcija penalnih ustanov
rehabilitacija posameznika do te mere, da bi le-ta spoznal nepravilnost svojih dejanj in njihove
škodljive posledice. Na ta način bi bili zapori bolj učinkoviti, hkrati pa bi bil bolje osmišljen tudi
obstoj takih ustanov. Izhodišče tretmanske obravnave obsojencev naj bi bila permisivnost, saj s
tem pristopom brez dvoma lahko angažiraš k večji angažiranosti za sodelovanje v procesu. Tu pa
naletimo na svojevrstno kontradiktornost – kako delovati permisivno v okolju, ki je prežeto s
strogimi pravili, represijo in restriktivnost? Kanduč (1996) je že opozoril, da se izvajanje
rehabilitativnih programov še vedno dogaja v senci kazenske sankcije. Se lahko vzrok slabe
participacije obsojencev pri strokovni obravnavi skriva v tem, da je le-ta in posledično samo
delovanje svetovalnega kadra, še vedno preveč podvrženo in prežeto s prisilnostjo in
restriktivnostjo? Večina obsojencev ni zadovoljna z delovanjem svetovalne službe, izpostavljajo,
da so med strokovnimi delavci le redke izjeme, ki si vzamejo dovolj energije in časa, da naredijo
kaj koristnega za njih. Upoštevati pa je potreben še en dejavnik in sicer, kaj točno obsojenci
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pričakujejo od svetovalne službe, katere osnovno poslanstvo se skriva v tem, da naj bi osebnostno
preprogramirala obsojenca in ga opremila z vedenjskimi vzorci, ki se bodo na prostosti izkazali za
produktivne in družbeno sprejemljive. Sam sem mnenja, da obsojenci svetovalne službe v večini
ne dojemajo kot take in da ne vidijo potrebe po delu na sebi in svoji osebnosti, ampak vidijo v
svetovalni službi predvsem sredstvo, s pomočjo katerega lažje zadovoljujejo nekatere izmed svojih
potreb. Ko pride do kolizije med pričakovanji obsojencev glede svetovalne službe in njenega
resničnega poslanstva, pa je posledica nezadovoljstvo s strani obsojencev. Seveda pa to ne more
biti opravičilo za to, da svetovalne službe ne bi po najboljših močeh in sposobnostih pomagale
obsojencem.

3.6.3 KAKŠNE SO ZNAČILNOSTI ZAPORNIŠKE SUBKULTURE V ZAVODIH ZA
PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA IN DOB PRI MIRNI?

Obstaja več aspektov zaporniške subkulture. Poskušal jih bom osvetliti skozi nekaj ključnih
elementov, ki lahko opredelijo značilnosti le-te.
Prvi element je nasilje. Intervjuvanci se strinjajo, da je nasilje del vsakdana v zavodu za prestajanje
kazni. Prevladuje verbalno nasilje, vendar tudi fizično še zdaleč ni redek pojav (Ja, dostkrat se
zgodi, dostkrat so fizični obračuni prisotni…dostkrat se…tko bom reku…odvisn spet za kako stvar
gre, ne. Je pa tut dost verbalnga nasilja, prepira, kukr tko…dost pride do tega, do takih stvari
pride.). Pri fizičnem nasilju gre predvsem za obračunavanje s pestmi, redkejši so primeri, ko
obsojenci posežejo po orožju, kot je palica ali rezilo (Ja, tega največ. Bilo je pa tut…z nožem je
blo…parkrat, pa kaka palca…bilokaj…se kr stepejo.). Zelo pogosto pride do fizičnega nasilja med
zaporniki na skupnih sprehodih (…mamo rečmo, so, mamo skupne sprehode mamo, ne, in na
sprehodih vedno pride do trenj pride…), napadi so v dosti primerih že vnaprej načrtovani (…in
potem ga je skupina sledila, tuk da je začeu tekat, tekat…da je pobegnu…in je potem v pesek
prletu…in pol so ga…pazniki so sicer vidli, da se nekaj dogaja, ampak preden so oni reagirali, je biu
že možakar brez zob. Akcija je bla lepo planirana, hitro speljana in tega je blu dost…nasilja med
zaporniki.). Pogoste tarče nasilja so tisti obsojenci, ki so v zavodu še sveži, sploh če so prvič na
prestajanju kazni. V takih primerih ima lahko nasilje tudi funkcijo »krsta« ob prihodu v zavod in
poniževanja (…se spravjo, potem dostkrat jih prsiljo da se ostrižejo, na primer. Potem so bli primeri
k…jst sm zaslediu primere tud, k je eden nekomu reku, da nej gre na vse štiri, da naj laja…tko da…)
ali pa gre za izkoriščanje »lahke tarče« (…ko je pršu nou…še posebi v tej sobi, v katero sem jaz
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prišu…je blo tko…da bili so trije, štirje…in takrat se je u bistvu tko delalo…ko je pršu nov…so ga
nekak stisnili ob zid, ponavadi so se tut eni narkomani vmešali in ker so… In so pobrali večkrat kake
stvari….temu novodošlemu…pa ga prestrašili pa tko……so jim kaj stran pobrali pa če ni dau so ga
stepli pa tko…). V ljubljanskem zavodu po pripovedovanju intervjuvanca spolnega nasilja ni veliko
(Tukej na Povšetovi, kukr sm že reku, je prehoden zapor, tuki se velik zamena…tuki ne pride do
tega, na Dobu pa verjetn…mogoče prhaja. Mislm, nevem, ne verjamem, jst o tem nism še nč
slišu…am…možno pa je, da se tut to dogaja, ne.), na Dobu pa je ta pojav pogostejši (…da tut
tko…bilo je že tut dost takih…spolnih maltretiranj…sicer ni blo v našem bloku, je blo v tretjem
bloku, ne.). Vsi intervjuvanci se strinjajo, da lahko pazniki preprečujejo nasilje le do določene mere
(…ampak kukr jst vem pazniki preprečujejo to nasilje.), povsem izkoreniniti ga pa ne morejo (Ja,
oni pač…tak je, ne…zej oni tut verjetno…oni majo tut svoje delo, ne…in zaj kok lahko, oni že
poskrbijo…tak bi reku…kok lahko, poskrbijo…kokr se da…zej pa da bi oni nonstop neki…to tut ne
morejo, ne…). Nasilje je seveda sankcionirano (Za to se dobi…si sankcioniran in zato te dajo na
primer v izolacijo.). Najbolj priljubljene tarče nasilnežev, so (poleg omenjenih novincev v zavodu)
homoseksualci, obtoženi spolnih zločinov (posiljevalci, pedofili) in pa fizično šibkejši obsojenci. Pri
nekaterih obsojencih je mogoče opaziti kasnejši razvoj oblik nasilnega vedenja – se pravi, da ob
prihodu v zavod teh oblik ali nagnjenj ni kazal, so se pa razvile po določenem času, ki ga je preživel
v zavodu (…se mu potem čez določen čas že pozna na obnašanju, da je zašou u sfere nasilja.
Nejprej začne verbalno nasilje, pol pa fizično, tm pa že posežejo vmes.).
Zavedati se moramo da je nasilja gotovo precej več, kolikor ga beležijo statistike, ki so vodene v
obeh zavodih. Razloga sta dva: prvi je v tem, da se obsojenci bojijo prijaviti nasilneže, saj se bojijo
še hujših povračilnih ukrepov, drugi pa je spoštovanje zaporniškega kodeksa, saj se prijava nasilja
že kvalificira kot izdaja. Nasilje v zavodih za prestajanje kazni zapora med in nad obsojenci je v
Sloveniji zelo slabo raziskano, saj so se temu vprašanju doslej posebej posvečale le redke
raziskave. Najbrž je to posledica nezainteresirane javnosti, sploh laične, pri kateri še vedno
prevladuje mnenje, da je funkcija penalnih ustanov (še posebej zaporov) le v tem, da se iz družbe
odstrani njene neproduktivne in nevarne člane. Ker vemo, da mnenje javnosti vpliva na politiko
vlade (in s tem posledično tudi na penalno politiko), nas dejstvo slabe raziskanosti torej niti ne
more preveč presenetiti.
Drugi element predstavljajo odnosi med subjekti zaporniške subkulture – odnosi med obsojenci.
Zanimiv je rek med obsojenci, ki pravi, da ni težak zapor ampak zaporniki (Tko mi rečemo…mi
rečemo da ni težek zapor, ampak da so težki zaporniki.). Po pripovedovanju intervjuvancev si je
bolje izbirati družbo sebi enakovrednih (…dočim v sobi gledaš da si z enmi takimi, seb
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enakovrednimi, tko da ne prestajaš to kazen z nekimi k so bel nasilni al pa tko,…), saj na ta način
precej zmanjšaš možnosti tega, da bi te kdo šikaniral ali maltretiral. Povedo tudi, da imaš možnost
sam izbirati svojo družbo (Kakor si sam narediš. Sam si izbiraš svojo družbo. Jaz izbiram s kom se
bom pogovarjal, pomeni to, da si sam izbereš en krog ljudi, s katerimi se družiš. Tu te nihče ne
nadleguje ali prosi, da se mu pridruži. A me razumeš?). Zaporniki si v veliki večini pomagajo med
seboj (Ja, vsi si med sabo pomagamo, tud vsak zapornik bo pomagau drugemu zaporniku,…) in se
prilagajajo drug drugemu (in zej en…treba se je prlagajat drug drugmu…edin tko lohka žvimo en
žiulejne k ga…k se da živet…tko da..ne pride do teh…takih…am…kuko b ti reku…ne pride do tega da
bi zarad takih stvari, malenkosti…da bi se začel konflikti.), saj se zavedajo, da si s tem dvigujejo
kvaliteto njihovega bivanja in se izogibajo nepotrebnim konfliktom.
Tu vidimo vidik, ki ga je izpostavil Caldwell (1956) – povezujejo se obsojenci, ki posedujejo slične
vzorce obnašanja, imajo podobne nazore, vrednote in interese.
Novinci se morajo ob prihodu v zavod podrediti ustaljenim smernicam življenja (Ja, veste tko je,
ne. Pride dostkrat, ne. Pride dostkrat. Ker…ti novodošli ko pridejo…v bistvu so eni taki…recimo, če
pridejo keri iz drugih zaporov…tam so verjetno bili navajeni nekega drugega reda pa to…in
normalno, pol je treba te novodošle malo zaustavit…malo se umirit pa to…). Uveljavljanje novih
pravil z njihove strani ali pa to, da se ne držijo že prej sprejetih dogovorov med zaporniki,
predstavlja zelo nezaželene oblike vedenja (…zej uni normalno pridejo sem…večina jih je
prestrašenih…večina, ne…nekateri pridejo polni samozavesti in takoj začnejo hočjo neki red
vzpostavit… ko se res sami hočjo neki uveljavljat…to so pa negativci, ne…in s takmi je pol problem,
ne… in pol se moraš odločit al ga boš ustavu al ga boš pustu…da se pač uveljavlja in začne kaos
delat…al pa se boš z njim stepu…. in normalno…takrat pa sledijo sankcije, ne…to je največji
problem, ne.).
Grapendaal (1990) je pisal o sprejemnih obredih za novince, ki se morajo dokazati ostalim
obsojencem, da so vredni zaupanja. Tega elementa zaporniške subkulture iz pripovedovanj
obsojencev nisem zasledil. Omenjali so sicer, da so mogoče novinci ob prihodu v zavod deležni
kakšnih potegavščin s strani ostalih obsojencev, vendar tej »krsti« nimajo neke posebne funkcije.
Grapendaal (1990) je pisal tudi o tem, da ostali obsojenci novinca ignorirajo, če si ni zaslužil
njihovega zaupanja ali če izraža preveč samovolje, medtem ko lahko razberemo, da pri nas v
podobnih primerih tako vedenje novinca ni ignorirano, ampak sankcionirano s strani ostalih
obsojencev.
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Če si v njihovih očeh to zasluži, se lahko za posameznika potegnejo ostali obsojenci skupaj, kot
celota, in mu na ta način izrazijo podporo (…biu je en, ko je kradu, maltretiru celo sobo…in…neki
časa sm pa poslušau, gledu…parkrat sm ga opozoriu…ampak on je še vedno biu isti in takrat sva se
pa počila…u bistvu jst sm takrat sam sebi probleme naredu…sm šou u izolacijo, ampak takrat sm
meu tut srečo…u bistvu so se vsi obsojenci iz mojga trakta zavzeli…mene ko so odpeljali, ne…so
hoteli štrajk naredit…niso hoteli na večerjo, na kosilo in so zahtevali da me vrnejo, ker v bistvu jaz
sem naredu dobro za vse ostale…no in pol so me, nevem…čez 4,5 dni so me vrnili, ne. Zej nazadnje,
ne.). Pomagajo si tudi pri najhujših osebnih stiskah (…in pridem v kopalnico, vidim, človek sedi na
tleh pa joče..starejši človek…pa govori, da se bo obesu…pa sm se tut usedu z njim dol…pa sva dve
ure sedela tam na tleh pa se z njim pogovarjau pa debatirau…in pol se je spravu k sebi počas…saj
je bilo par takih primerov, ne…eni…zasmiljo se mi, ne…js vem kak je meni blo na začetku, da je zlo
težko, še posebi če tak starejše ljudi zaprejo…je problem…oni ma družino, ima otroke…pa ma žena
probleme…). Po pripovedovanju intervjuvancev torej lahko sklepamo, da obstaja med zaporniki
močan čut za solidarnost, seveda pa je predpogoj za to, da si posameznik to zasluži. Vsi se tudi
strinjajo, da je spore boljše reševati na konstruktiven in nenasilen način (…ni potrebno, da si tukej
nasiln, ker če boš tuki pokazau nasilje se bosta takoj javla dva, ki bosta bla močnejša, ne. In pol si
pršu v mlin, ki ga težko rešiš, ne.). Prav tako so si enotni, da je za posameznika boljše, da se na
razne provokacije s strani ostalih obsojencev ne odziva (…no, vendar je človek stoično
prenesu….tiho biu, ni odgovarjau in je preživel…in zej ima že čisto mir…zej se že pogovarja z
ostalmi, pravilno je reagirau…).
Močni medosebni odnosi, intenzivna navezanost, direktne in trajne interakcije, influenca na
vrednote in dejanja obsojencev – to so elementi, s katerimi je Radovanovič (1992) opisoval kakšno
kohezijo lahko dosežejo obsojenci med seboj. Ta kohezija lahko poteka tako na skupinski, kot na
povsem intimni ravni, kar zelo dobro orišeta zgornja primera, ki so ju izpostavili intervjuvanci:
skupinski upor v korist obsojenca, ki je pred nadležnim faktorjem rešil celotno skupino obsojencev
in na drugi strani intimen pogovor med dvema obsojencema, od katerih je bil eden v hudih
osebnih težavah.
Tretji element predstavlja sistem vlog v zapornišku subkulturi. Pogost pojav je, da obsojenci v
družbenem sistemu znotraj zavoda prevzamejo določeno vlogo, posledica katere je tudi oznaka,
po kateri ga ostali poznajo. Ta vloga je lahko posledica kriminalnega dejanja, ki ga je izvedel (torej,
ko je bil še na prostosti), ali pa stanja ali dejanj, po katerih ga obsojenci spoznajo v času, ko je že v
zavodu. Te vloge so:
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 Izdajalec (ovaduh, cinker) – gre za obsojence, ki o dogajanju med samimi obsojenci
podajajo informacije zaposlenim v zavodu. Ta dejanja so v očeh ostalih obsojencev
nedopustna (Najbol nadležna je seveda ovaduh…) in najbrž ni treba posebej poudarjati,
da so ti obsojenci zelo nepriljubljeni (Ja..zaj recimo keri so ovaduhi se ponavad
izolirajo…to so ti cinkerji…k hodjo cinkat dol…nobeden jih ne mara…).
 Pedofil – zaporniki, ki so bili obsojeni na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost otrok. Gre za, poleg izdajalcev, najbolj osovražene obsojence (Ja,
tuki maš tut to…tut oni spadajo tuki med te zapornike k jih nej ne bi maral, v bistvu jih
ne maramo kr so pač…določeni so res nardil tako dejanje…kako naj ti povem…ni
sprejemljivo. Ja, ni opravičila. Sploh pedofilija..ne vem, jst si ne morm predstavlat da bi
en moji hčerki to naredu na primer in dost ljudi tukej majo otroke svoje, tko da tej so
res…). V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni poskrbijo, da so storilci takih
zločinov nastanjeni skupaj (…no in pol so tega možakarja prpeljal med same take
pedofile…zarad tega, ker zdj med sabo si pa ne morjo očitat…tu je taku imenovani 183
člen….183 je pedofilija…).
 Posiljevalec – imajo podoben status kot pedofili, vendar niso osovraženi do te mere, kot
oni.
 Sebičnež, egoist – gre za obsojence, ki postavljajo svoje navade, želje ali potrebe pred
pravila ali konsenze, za katere se je dogovorila večina obsojencev.
 Odvisnik od droge (džanki) – obsojenci, ki so odvisni od drog. Tudi džankiji niso preveč
priljubljeni med ostalimi obsojenci, saj se po pripovedovanju intervjuvancev pogosto
zadolžujejo (…predvsm so to odvisniki od drog k se na več koncih…se zadoužijo za denar
za drogo in pol k nimajo s čem plačat…) in izdajajo (In oni so tisti prvi, ki naredijo nek
problem v sobi. Recimo, tut če se ker hoče zauzet, pa kak red uzpostavit gredo takoj dol
do nadrejenih in takoj cinkajo…tu se pa nam lih kaj preveč ne dopade.).
 Preprodajalec droge (diler) – obsojenci imajo do njih dokaj indiferenten odnos (Glede
dilanja je tko ne…to nej se ne bi vedl, ampak seveda so tut droge tuki prsotne…tko
da…tut oni majo pač en položaj tuki k ga majo ne…so določeni k veš, na kere se lahko
obrneš da dobiš drogo, tko da…to je to ne.), se pa ves čas točno ve, kdo se ukvarja s to
dejavnostjo (Vse se točno ve, recimo tut če keri na novo prevzame dilanje…recimo ne
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more dougo delat, da ne bi zvedli…recimo…lohk dela 3,4,5 dni…maksimalno, ne…pol pa
se že zve in normalno pol ga že pazijo…ga sledijo…tko da…).
 Dolžnik – obsojenci, ki si sposojajo denar od ostalih, nato pa ga ne morejo vrniti, kar
seveda spodbuja konflikte in vodi do nezaželenih oblik obračunavanja (…če si boš ti
sposodu dnar, pa da ga ne boš vrnu, ga bo tist, k si ga boš sposodu, ga bo hotu nazaj
svoj denar in te bo izsiljevau za ta dnar.).
 Samopromotor (negativec) – gre se za obsojence s ambicijami pridobiti si vodilno
pozicijo med zaporniki, vendar pa to skušajo doseči na način, ki ga ostali ne odobravajo
(zaj ti ko so negativci, recimo…če keri negativc hoče prevzet sobo…v bistvu se začne
slabo dogajat…ta vedno ko bo na vrsti za redarstvo, tega ne bo delau…najslabšega bo
pošilau da čist zanj, ne. Ponavadi, recimo, keri majo terapijo…obsojencu odstranjo
terapijo…in to on prodaja…in v bistvu tut pretepa…).
 Pozitivec – obsojenec, ki si pridobi veliko spoštovanje ostalih zapornikov z pozitivnimi
vrlinami, kot so znanje, držanje pravil,…( …zaj pa, keri je pozitivec…in če prevzame
sobo…tut ko bo on na vrsti za redarstvo bo delau redarstva…poskrbeu bo da vsak naredi
tisto kar more…in ne bo maltretirau obsojence in če bo kak problem se bomo usedli in
bomo ta problem skup rešili, ne…ne bo pustiu da se dva neki stepeta brezveze pa
tko…bolj tko…v pozitivnem smislu se dogaja…).
Nekatere izmed teh vlog se skladajo z vlogami, ki jih je opisoval Sykes (1958). Vlogo izdajalca iz
intervjujih Sykes v svojem opisu poimenuje »rat«, značilnosti te vloge iz teorije se povsem skladajo
z opisi, ki so bili navedeni v intervjujih. Naslednjih dveh vlog, ki so jih izpostavili obsojenci (pedofil
in posiljevalec) Sykes ni posebej izpostavil. Opis sebičneža bi lahko ustrezal štirim vlogam, ki jih je
opisal Sykes: »center man«, »gorilla«, »merchant« in pa »ball buster«. Vse te štiri vloge imajo
skupno lastnost z vlogo sebičneža - vsem so pomembnejše osebne koristi in so zaradi tega
nelojalni ostalim obsojencem. Načini za doseganje svojih ciljev so različni. Mogoče bi lahko tudi
vlogo sebičneža lahko podrobneje razdelali, vendar bi bili za to potrebni podrobnejši opisi v
intervjujih, kar bi dosegel z bolj poglobljenem spraševanjem na to temo. Tudi vloge odvisnika od
drog, preprodajalca drog in dolžnika, ki so jih izpostavili intervjuvanci, v Sykesovih opisih nimajo
ustrezne alternative. Samopromotor sovpada z Sykesovim opisom »hipsterja«, medtem ko opis
pozitivca ustreza vlogi »real man« v Sykesovi kvalifikaciji. Vloge, ki jih je še naštel Sykes, sam pa v
zapisih intervjujev nisem našel, so še: »wolf«, »punk«, »fag« ter »tough«. Če se niso pojavile v
intervjujih, ki sem jih opravil, seveda še ne pomeni, da tudi v resničnosti pri nas ne obstajajo.
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Vidimo torej, da se nekatere vloge, ki so jih našteli intervjuvanci ne pojavijo v Sykesovi delitvi in
obratno. To še ne pomeni, da teh vlog pri nas ni, pomembno pa je seveda upoštevati še časovno
umeščenost v čas, v kateri sta potekali obe raziskovalni deli. Pred dobrega pol stoletja odvisnost
od drog ni bil tako pereč in razširjen problem, kot je to v današnji družbi in glede na to tudi ne
preseneča, da Sykes ni izpostavil vloge preprodajalca drog ali odvisnika od drog.
Pomemben del delovanja zaporniške subkulture sestavljajo tudi norme in pravila med obsojenci.
Gre za neka nenapisana pravila, katerih pa se vsi zavedajo, večina obsojencev pa jim tudi sledi.
Pri teh pravilih lahko gre za to, da si obsojenci prikrojijo zavodska pravila po njihovi lastni meri in si
na ta način malce olajšajo bivanje v zavodu (Ja, obstajajo. So ta nenapisana pravila, ki veljajo med
nami, ne. Še posebi za sobo, to mora bit, ne. Recimo obstaja razpored za sobo čistit…mi to nekak
priredimo, da je nam lažje, ne. In tut dovolimo kšnmu obsojencu…k nima kave al pa
cigaretou…recimo…in ko je nekdo na vrsti ta obsojenec prevzame čiščenje namesto njega in ta mu
da cigaret…red je…to se poskrbi…) ali pa za pravila, ki nimajo konkretne veze s hišnim redom,
ampak so posledica interakcije med obsojenci. O vseh teh pravilih so novinci v zavodu poučeni
takoj, ko pridejo (…stvar je taka pa taka…tega pa tega se drži in vse bo uredu…se pravi…tuširaj se,
ko si na vrsti za redarstvo, delaj redarstvo, ne kradi, ne hodi dol cinkat…tko…). Najbolj »sveti«
pravili prepovedujeta izdajanje (…recimo, da se ni hodlo cinkat dol…vete kaj to mislim? Cinkat?
Noben ni hodu dol govorit kaj se dogaja v sobi…pa recimo…če ima edn problem, majo vsi
probleme…smo se usedli skupi dol pa probali rešit, ne.) in odtujevanje stvari obsojencem.
Obsojenci prav tako ne marajo zadolževanja oziroma tega, da si nekdo sposodi denar in potem letega ne vrne (Hah…ne maramo tega ne…ne maramo tega zato kukr…verjetn…ne vem, men ne bi
blo vseen, če bi si en od mene sposodu petdeset evrov pa de bi pol čez tri dni slišu, da je šou u
izolacijo zato kukr je biu še unmu, pa še unmu, pa še tretmu doužn isto petdeset evrov…men nebi
blo vseen, jst bi hotu svoj denar nazaj imet tut ne…). Spoštovana norma je tudi poštenost,
obsojenci še posebej ne marajo laganja glede tega, katero kaznivo dejanje si zagrešil (Še posebi ko
ti pride, pa si zmisle neki drugi člen pa ti reče da je tu zarad požiga ali nekega pretepa, kasnej pa se
zve, da je pedofil, ne. Pol je tu problem, ne.). Splošno sprejeta norma med obsojenci je tudi
sovraštvo do ovaduhov, pedofilov in posiljevalcev. Po pripovedovanju intervjuvanca z Doba so bila
ta pravila včasih še bolj efektivna, oziroma so se jih zaporniki bolj držali do danes (Se je vse skupi
nekak razpaslo, vse bledo postalo, ne. In…kak bi reku…ni več tazga redu kot je biu, ne. Vse je
nakak razpršeno, ni nobenega reda, ne, med obsojenci…tko da…to se seveda spreminja…).
Lahko vidimo, da se v naših zavodih za prestajanje kazni zapora pojavlja praktično enak zaporniški
kodeks in pravila, kot ga opisuje teorija in da se zgornji opisi ujemajo s petimi sklopi zaporniškega
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kodeksa, ki sta ga razdelala Messinger in Sykes (1960): pravila glede neizdajanja, pravila glede
sporov med obsojenci, pravila glede dobrin in okoriščanja z njimi, pravila glede ohranjanja osebne
integritete in pravila glede odnosov obsojencev do zavodskega osebja.
Iz pripovedovanj intervjuvancev je mogoče razbrati tudi, da se tudi v zavodih za prestajanje kazni
zapora Ljubljana in Dob pri Mirni med obsojenci vzpostavi zaporniška hierarhija. Na Povšetovi je
ta pojav sicer tudi prisoten, ampak v manjši meri kot na Dobu (je mal hierarhije tuki tko da…am…
na Dobu je to ful prisotn, tko k mi pravjo,…). Vzrok se najbrž v večji fluktaciji zapornikov na
Povšetovi in pa dejstvu, da praviloma na Povšetov namestijo obsojence s krajšimi zapornimi
kaznimi. Intervjuvanec z Doba pravi, da je bila hierarhija na Dobu včasih bolj razdelana in očitna
kot je danes (…prej pa se je vedlo…kdo je biu šef ceuga doma…se je točno vedlo, ne, in ta ko je
prišu ven so ga vsi spoštovali in v bloku so ga vsi spoštovali, ne…ampak tega ni več..tak
da…potrebe po tem ni. Se pa še vedno recimo dogajajo te zadeve.). Položaj obsojenca na tej
lestvici je odvisen od več dejavnikov. Prvi je zapornik sloves še iz časov, ko je bil še na svobodi
(…večinoma smo tuki kriminalci in tut uzuni smo bli kriminalci in tut to je zej odvisno od uzuni,
kako…kak ime imaš ti uzuni…ane…kak renome maš ti uzuni…se prau tut s kerimi ljudmi delaš
uzuni…tko da…dost je to s tem povezan…predvsem je to s tem povezan no.). Poleg slovesa ti k
visokemu položaju na lestvici lahko pomaga še to, da lahko priskrbiš dobrino ali storitev, do katere
ostali obsojenci nimajo dostopa in pa to, da si »človek na mestu«. Vsi od spraševanih se strinjajo,
da so na dnu lestvice izdajalci, pedofili, izsiljevalci in džankiji. Najvišja mesta na lestvici naj bi
zasedali gospodarski kriminalci in morilci (Gospodarski kriminal je najvišje, ne. Ti so pa…ta je pa
državo ogoljufau…če si človeka ubou al pa dva, ni pa nč pomembno…un je taglavn, k je državo
ogoljufau. No, ta je taprvi…gospodarski kriminal. Tadrugi so morilci, ki se jih pusti pri miru…ker
pač…sej veste…že itk ni dobr met z njimi posla, ne. Potem so pa po rangu nižji, ne.). Nižje rangirani
obsojenci si lahko po lestvici pridobivajo višje pozicije, vendar povsem do vrha baje ne morejo priti
(Al pa…se povzpnejo po lestvici, ampak do…čist do vrha pa verjetn ne.).
Po Clemmerju (1958) lahko pri zaporniški hierarhiji govorimo nekako o treh slojih. V najnižji sloj
spadajo spolni zločinci, izdajalci in narkomani kar se povsem ujema z podatki, ki so mi jih
posredovali intervjuvanci (izdajalci, pedofili, izsiljevalci in džankiji). Elitni položaj po Clemmerju
zasedajo ljudje, ki so bili obsojeni zaradi gospodarskega kriminala, prevaranti in goljufi. Tudi tu
imata teorija in pripovedovanje intervjuvancev skupno točko. Tako v teoriji kot v intervjujih sta
najbolj razdelana in opisana najvišji in najnižji sloj, srednji sloj pa predstavlja največjo množico
obsojencev, kamor ne spadajo vsi, ki ne sodijo v najvišji in najnižji sloj.
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Crewe (2008) omenja, da visok položaj in spoštovanje uživajo obsojenci, ki zvesto sledijo
zaporniškemu kodeksu, kar lahko enačimo s tem, kar so izpostavili tudi intervjuvanci – da si
»človek na mestu«.
Vraberjeva (2000) kot glavne značilnosti vodij izpostavlja dolgotrajnost bivanja v zaporu, agresivno
vedenje in pa visoko stopnjo kriminalne zrelosti. Ta opis se ne sklada s pripovedmi intervjuvancev,
kvečjemu obratno – obsojence, ki se obnašajo agresivno in si na ta način hočejo pridobiti
ugodnosti ali vodilne položaje doživljajo kot nadležne in moteče subjekte v zaporniškem življenju.
V obeh zavodih je prisotna tudi do delitev na skupine med obsojenci, vendar te delitve niso zelo
izrazite. Na Povšetovi prihaja do delitev glede na narodnost, ni pa to pravilo (…glede narodnosti je
pa tko…dost je muslimanov, Srbov, Hrvatov, Slovencou…am…mi se pa ne grupiramo nekak med
sabo. Tut po sobah na primer maš več narodnosti…), kot izrazita skupina so bili izpostavljeni le
Romi (…kukr v zaporu so tut manjšine kukr so Romi…oni se grupirajo. Romi so večinoma skupi v
sobah. Tko da, ja to je to.) in tudi do konfliktov med skupinami ne prihaja. Malce drugačna je
situacija na Dobu. Tam naj bi bila delitev na skupine glede na narodnost kar velika (Nacionalna je,
tuki se prou vidi…tole…albansko…oni so že uzuni tako povezani, tako naučeni, da se en sam nč ne
upa, skupina so pa zlo močni, ne. Zej pa že lahko razbijejo. Potem, druga skupina taka, po
nacionalnosti so Srbi…), neredek pojav pa so tudi trenja med temi skupinami (Ja, na Dobu so
stalni…na primer med Hrvati pa med Srbi, pa med Srbi pa med Albanci…čeprou Albanci vse bol
popuščajo…te napetosti se vidjo pri športu…ko igrajo fuzbal edn proti drugmu…zej žoga krož po
izboru: ta bo dobu šuš u glavo, ne pa po tem…kako naj se igra…). Kot posebna skupina na Dobu so
bili izpostavljeni še odvisniki od droge (Torej, narkomani imajo zelo blage kriterije do svojih
narkomanov, do vseh ostalih so pa grobi, ne.).
Delitev na skupine med obsojenci sicer obstaja, vendar ni zelo izrazita, te skupine tudi niso
ekskluzivne. Prav tako te skupine niso interesne, pogoj njihove formacije torej ni lažje doseganje
določenih ciljev. Gre torej za združevanje glede na narodnost, kar je pogost vzorec družbenih
interakcij tudi na prostosti. Tako da lahko govorimo kvečjemu o polprimarnih skupinah (Clemmer,
1958), kjer odnosi ne potekajo po načelu popolne prednosti skupini. Grupiranje seveda obstaja,
saj ni mogoče, da bi tako veliko število obsojencev delovalo kot enotna skupina, vendar pa o
delitvi skupin do te mere, kot ko opisujejo teorije, na tem mestu ne moremo govoriti.
Pomemben element zaporniške subkulture je tudi t.i. zaporniški jezik (sleng). Tu gre za način
sporazumevanja med obsojenci, ki ga razumejo le oni, ostali ljudje pa ne. Tak način
sporazumevanja poznajo tako na Povšetovi (Ja, seveda se uporablja besede…k so u bistvu zloženke
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besed, tko da…se uporablja ja… ja, če bi ga edn poslušu od zuni, ne bi razumeu tko k jst.) kot na
Dobu (Ja, recimo, bolj ta…šatrovački jezik…pa kaki znaki…z rokami…z očmi…vč al majn ta
šatrovački…sam to zaj že vejo, ne…). Ta šifrirani jezik ni nekaj dokončnega, ampak se s časom po
potrebi spreminja (Ja, obstaja. Šifrirani jezik, ne. Obstaja, obstaja. Recimo sporočanje, ne. Ko ti
nekej normalno zakričiš v brezveze…uni bo zastopu, zakaj se gre in bo tut tistu prskrbeu ne…paznik
bo pa mirno poslušu, ker ne bo vedu, za kaj se gre. Jst tega tut ne poznam, vem pa, da se tu
dogaja, ker tut men naročijo, da naj grem unmu povedat to pa to…pa se jst začudm…pa mi rečejo:
Ti sam pejt, pa to povej. To so izrazi, za vas normalni, pomen pa imajo čist drug. Tu je pa tku
spiljenu, ne…do nule no. In tu se zelu hitru menjava…zelu hitru se menjava…čim edn zasluti, da so
neki dešifrirali…je sprememba že.).

3.6.4 ALI JE ZA ZAPORNIKA NUJNO, DA JE VKLJUČEN V ZAPORNIŠKO
SUBKULTURO?

Intervjuvanci iz obeh zavodov odgovarjajo, da v zavodu obstajajo tudi zaporniki, ki se držijo bolj
zase (So…ponavad so čist tihu…so tudi drgačni…in ne kontaktirajo. Jih pustijo čist na mir. Čistu pr
miru. Kot da ga ni.). Pravijo, da gre v teh primerih za obsojence, ki imajo težave (Vedno so taki.
Dosti…jih je kar nekaj…ampak to so bolj potegnjeni vase, ne…so bolj potegnjeni vase…imajo kake
psihične težave…so prepuščeni samemu sebi…pustimo jih bolj pri miru.). Zasebnosti je bolj malo
(Zasebnosti maš zlo mal tuki, tko da ne morš…ne morš se izolirat ne, če bi se izoliru…teško,
teško…ne, ne moreš se…). Obsojenec ima torej možnost držati se bolj zase in se vsaj do neke mere
izolirati od ostalih obsojencev.
Clemmer (1958) opisuje zapornika – samotarja, katerega interes je to, da se drži sam zase in drži
distanco od ostalih. Obsojenci, ki ustrezajo njegovemu opisu, obstajajo tudi pri nas. Gre za obliko
prilagoditvenega vzorca na okolje zapora, katero sta opisovala tudi Sykes (1958) in Mathews
(1999), skupen obema opisoma pa je umik od soobsojencev. Težava pri tem pa je, da je prostor za
umikanje teh obsojencev zelo omejen, saj celoten zapor predstavlja omejeno območje. Obsojenec
takoj ob prihodu postane del skupnosti obsojencev. To seveda pomeni, da je primoran k
prilagajanju ostalim in upoštevanju njihovih pravil.
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3.7 SKLEP
Tako Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, kot Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri
Mirni izvajata tretmanski program, program postpenalne obravnave in obsojencem nudita
možnost individualnih obravnav pri zaposlenih svetovalnih delavcih ter obiskovanje različnih
organiziranih skupinskih srečanj. Obsojenci imajo poleg tega tudi možnost udeleževanja bogoslužij
in pogovorov z duhovnikom. Dovoljeni so tudi obiski in telefonski pogovori. Obsojenci imajo tudi
možnost zaposlitve in pa udeleževanja izobraževalnih programov. Pravno formalno v Sloveniji
pravih totalnih zavodov za prestajanje kazni zapora nimamo. Številne zakonske omejitve in
pravilniki to preprečujejo. V najbolj osnovnem pomenu besede totalni zavod za prestajanje kazni
zapora pomeni prostor, kjer so obsojencem odvzete vse pravice, edino kar jim pripada je obveza k
spoštovanju zavodskih pravil. Iz vsega tega lahko sklepamo, da si penalna politika pri nas vsaj do
določene stopnje prizadeva normalizirati življenje obsojencev, ter jim nuditi možnosti za čim bolj
kvalitetno preživljanje časa na prestajanju kazni.
Realnost je, da je zapor v prvinski formi kljub vsem tem in podobnim prizadevanjem še vedno
totalna ustanova, ki (ponavadi) relativno veliki skupini ljudi, zbrani v (ponavadi) premajhnem in
omejujočem prostoru, ki posamezniku omejuje vse možnosti za vsaj osnovno intimo, diktira in
usmerja prav vsak trenutek njihovega življenja. Če temu dodamo še dejstvo, da so obsojenci na
prestajanju kazni seveda pod prisilo in da so življenjske preteklosti teh ljudi v veliki meri
zaznamovane z negativnimi izkušnjami, potem dobimo idealno okolje za razvoj zaporniške
subkulture. Zaporniška subkultura je skupinski odgovor obsojencev na vso represijo in deprivacijo,
ki jo prinese bivanje za rešetkami. Eden od glavnih argumentov za zaporniško kazen, kot jo
poznamo v današnji obliki je, da naj bi se obsojenci med bivanjem v zaporu pokesali za storjena
kazniva dejanja in hkrati pripravili na življenje po vrednotah, normah in predpisih, ki so splošno
sprejeti v družbi. Bivanje v družbi vsakemu posamezniku seveda tudi prinaša odgovornost za
sprejemanje in upoštevanje vseh teh normativov. In ravno na tem mestu vidim zanimiv paradoks
zaporne kazni – kako naj se posameznik pripravi na življenje v družbi, če je bil ravno iz te iste
družbe izoliran in prepeljan v povsem drugačno okolje (zapor). Ravno pomanjkanje teh povezav z
normami zunanje družbe po mojem mnenju preprečuje uspešno reintegracijo v družbo po
prestani kazni.
Rehabilitacija in resocializacija zapornikov je domena svetovalne službe v zavodu. Kot smo lahko
prebrali v analizi intervjujev, obsojenci niso najbolj zadovoljni z delovanjem pedagoških služb (kot
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jim rečejo v zavodih). Tega ne smemo takoj interpretirati kot dejstvo, da so svetovalni delavci slabi
ali pa neučinkoviti, ampak se moramo vprašati, kakšna so pričakovanja obsojencev do svetovalnih
delavcev. Glavno poslanstvo svetovalne službe je spremeniti obsojenca in mu pomagati do uvida,
da lahko svoje življenje usmerja tudi na drugačen način, kot ga je do sedaj. Na ta način naj bi
posameznik postal tudi bolje opremljen za življenje po prestani kazni. Celotna obravnava temelji
na predpostavki, da se obsojenec hoče spremeniti in mogoče ravno na tej točki prihaja do
komunikacijskega šuma med obsojenci in svetovalnimi delavci. Med samimi intervjuji sem dobil
občutek, da obsojenci dojemajo svetovalne delavce kot zaposlene, ki naj bi v prvi vrsti bili v
zavodu, da se lahko obrnejo nanje, ko potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. Ko pa pomoči ne
potrebujejo, pa z strani obsojencev ni posebnega interesa po druženju ali sodelovanju z
svetovalno službo, kajti le-ta je še vedno le del zaporske uprave – tiste uprave, ki diktira stroga
pravila in režim in posledično način življenja, ki jim ne ugaja. Interes obsojencev za sodelovanje s
svetovalci po moje obstaja ko sta izpolnjena dva pogoja: prvi je ta, da iz sodelovanja z svetovalcem
zapornik dobi neko neposredno korist (ki se nanaša na življenje znotraj zavoda), drugi pa je ta, da
ima obsojenec občutek kontrole – na pomoč se obrne takrat ko se to njemu zahoče. Do
komunikacijskih šumov lahko prihaja v kontekstu same obravnave obsojenca – obravnava mora
temeljiti na vsakemu posamezniku posebej in (s)poznavanju tega posameznika in njegovih
lastnosti kot človeškega bitja (čustva, pogledi na svet, vzorci vedenja, strategije reševanja
težav,…). Poraja pa se vprašanje, kako naj svetovalni delavec spozna obsojenca kot celovito
osebnost, če je bil obsojenec (proti svoji volji) postavljen v neko umetno okolje, prežeto z
neštetimi omejitvami (ki nedvomno povzročajo frustracije) in slabimi vplivi. Torej – na kratko –
»priprava« obsojenca na življenje na svobodi, ki poteka za zavodskimi zidovi in rešetkami. Je ta
»priprava« glede na močno kontradiktornost okoliščin v katerih poteka, sploh mogoča?
Primeri iz praske (tako pri nas, kot v tujini) kažejo na to, da je razvitost zaporniške subkulture v
določenem zavodu v največji meri odvisna od velikosti zavoda. Večji kot je zapor, bolj se bo razvila
zaporniška subkultura znotraj njega, saj večji zapor pomeni večjo intenzivnost neugodnih
življenjskih okoliščin kar za sabo potegne močnejši kolektivni odgovor obsojencev na te razmere.
Večja stopnja zaporniške subkulture pa pomeni več zavračanja zavodske politike in težjo
komunikacijo med zaposlenimi in obsojenimi, posledica je seveda tudi težja in bolj neučinkovita
obravnava obsojencev. Sodobnejše penološke smernice ponujajo rešitev za to težavo v smeri
decentralizacije velikih zavodov oziroma njihovemu razbitju na več manjših enot.
Prav to je iztočnica, ki se mi zdi primerna za sklep mojega diplomskega dela. Tekom mojega
raziskovalnega dela se je potrdilo, da je intenzivnost zaporniške subkulture pri nas najbolj razvita
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na Dobu, ki je naš največji zapor. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana kot drugi največji
zavod tudi razvito zaporniško subkulturo, vendar ne v taki meri, kot je le-ta prisotna na Dobu. V
Ljubljani na to dejstvo gotovo vpliva tudi dejstvo, da je Povšetova precej prehoden zapor, kjer
velik del populacije predstavljajo priporniki, in je zato fluktacija zapornikov precej večja kot
drugod. To dejstvo je zelo pomembno z vidika, da zavira razvoj trajnega in kontinuiran zaporniške
subkulture. Elementi le-te pa so seveda vseeno prisotni.
Potreben bi bil razmislek v smeri, da bi se večje zavode za prestajanje kazni zapora »razbilo« na
več manjših enot, kjer bi bile razmere za bivanje obsojencev boljše, bolj življenjske. Manjše število
zapornikov pomeni seveda tudi boljše možnosti za njihovo obravnavo, naj si bo skupinska ali
individualna.

4. ZA KONEC…
Zapis zadnjega poglavja, torej frefleksije na vse, kar je bilo v pričujočem dioplomskem delu
zapisanega,
je
zahtevna
naloga,
saj
je
vstisov,
ki
jih
je
poglubljen študij in raziskovanje subkultur v naših zaporih pustil v meni, nesteto.
Veliko je bilo kontradiktornosti, ob katerih se začneš spraševati v smiselnost obstoja zaporne kazni
v taki obliki, kot jo poznamo danes. Strinjam se, da mora nekdo, ki je zagrešil zločin in s tem
škodoval sočloveku ali celotni družbi, za to odgovarjati. Poraja pa se upravičen dvom v
kaznovanje, kot ga poznamo danes. Kljub vsem poizkusom, da bi bili današnji zavodi za prestajanje
kazni zapora čim bolj demokratični in »prijazni uporabnikom« so le-tej v svoji osnovi še vedno
navadne totalne institucije, katere po mojem mnenju ne pripomorejo veliko k resocializaciji
zapornikov. In ko smo ravno pri pojmu resocializacije zapornikov – se obsojence vpraša, če sploh
hočejo biti resocializirani? Kako je resocializacija možna, če človeka izoliraš iz vsakdanje družbe in
zadržuješ na omejenem prostoru, v (ponavadi) slabih bivalnih razmerah, med množico
»sotrpinov« od katerih se vsak izmed njih na svoj način sooča s svojimi življenjskimi razmerami in
izgubami. Kako boš človeka resocializiral in ga pripravil na vsakdanje življenje, če ga izoliraš prav
od le-tega?
Mogoče sem malce preveč kritičen in nikakor ni moj namen, da bi samo kritiziral. Vem, da z zgoraj
odprtimi dilemami nisem povedal nič revolucionarno novega in tudi priznam, da za to
problematiko nimam konkretnih rešitev. Ne morem pa se znebiti občutka, da se danes na
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področju kaznovalne politike (kljub zavedanju vseh dilem v zvezi z zapori v današnji obliki in kljub
številnim predlogom stroke, kako zadeve izboljšati) zadeve premikajo absolutno prepočasi, če
sploh se. Poraja se mi vprašanje, če med nosilci državne (in s tem posledično tudi kaznovalne)
politike sploh obstaja motivacija, da bi se zadeve na tem področju premikale na boljše. Seveda na
vse odločitve oblasti vpliva tudi javno mnenje, ki pa je (do določene mere pričakovano) proti
temu, da bi se življenjske razmere obsojencev izboljševale. Mogoče nisem dovolj strokovno
kompetenten, da bi izražal svoje mnenje o tako kompleksnih temah. Konec koncev sem samo
študent socialne pedagogike, ki je en mesec z zavodu za prestajanje kazni zapora opravljal
študijsko prakso, na temo zaporov prebral nekaj strokovne literature, opravil nekaj intervjujev z
zaporniki in napisal diplomsko delo o zaporniški subkulturi. Najbrž mi strokovne podkovanosti s
tega področja res manjka, prepričan pa sem o nečem: resocializacija bi bila bolj učinkovita, če bi
potekala v za človeka (tudi če je zločinec) sprejemljivih življenjskih okoliščinah. Učinkovitejša
resocializacija pa bi prinesla produktivne člane družbe in ne neverjetnega števila povratnikov, kar
je danes na žalost neizpodbiten rezultat kaznovalnega sistema.
Z obsojenci sem preživel premalo časa, da bi lahko bil povsem prepričan v popolno resničnost
pridobljenih podatkov iz intervjujev. Konec koncev so mogoče tudi mene dojemali le kot podaljšek
zunanje družbe, se pravi družbe, ki se jim je odrekla in jih za lastno zaščito spravila v zavod. Prav
tako bi za bolj poglobljeno razumevanje in preučevanje zaporniške subkulture moral preživeti več
časa z zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni. Kljub temu pa sem dobil
določene vpoglede v način in dinamiko življenja v obeh zavodih, ter poglede obsojencev na
problematiko življenja v zavodu. Nekateri so bili bolj zgovorni, drugi manj.
Raziskava, kot je moja (in podobne) lahko pomagajo k boljšemu uvidu problematike in
kompleksnosti prestajanja kazni obsojencev. To lahko pomaga pri prizadevanjih za izboljšanje
kaznovalne prakse in povečanju učinkovitosti zapora kot prostora, kjer se izvaja socializacija.
Prizadevanja za izboljševanje penalne prakse največkrat trčijo ob kruto realnost: kljub vsem
morebitnim spremembam in izboljšavam je življenje v zaporu še vedno življenjska situacija, ki ni
naravna in je za nameček še polna pretresov, frustracij in odrekanj. Najbrž bo preteklo še
ogromno vode, preden se bo zapor (v taki obliki, kot ga poznamo danes) reformiral do te mere, da
ne bo več totalna institucija. Kljub temu pa imamo kot socialni pedagogi (in kot aktivni člani
družbe) znanje, pravico in ne nazadnje tudi moralno obvezo, da se do tedaj lajšajo in odpravljajo
anomalije, ki jih prinaša obsojencem življenje v zaporu. Zavedati se moramo, da sama izključitev
prestopnikov iz družbe (v večini primerov) ni večna in da se velika večina obsojencev nekoč morala
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vključiti nazaj v družbo. Vedno je v takih primerih prisotno vprašanje, kako bodo to izpeljali. Bodo
lahko zaživeli zunaj rešetk in postali produktivni člani družbe ali pa se bodo vrnili za zapahe? Po
mojem mnenju je čim manj povratnikov interes celotne družbe in kot člana družbe tudi interes
slehernega posameznika. V kontekstu diskusij o zaporih in zapornikih so pogosto prisotni očitki, da
živijo na račun davkoplačevalcev. Živijo torej na račun vsakega posameznika - davkoplačevalca, v
neustreznih ustanovah, v neustrezni oskrbi, kar rezultira v temu, da se jih zelo veliko ne uspe
ustrezno resocializirati in se vrnejo v zapor, kjer nadaljujejo z življenjem na račun članov družbe –
davkoplačevalcev. Je skrb za obsojence in kvaliteto njihovega življenja za zapahi res samo skrb
stroke ali celotne družbe?
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6. PRILOGE
6.1. PRILOGA 1: INTERVJU ŠTEVILKA 1 (ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI
ZAPORA LJUBLJANA)
Mi lohk najprej poveš, kolk časa si že v zaporu?
V zaporu…glej jst sm, zdj mam, en let papou sm u zaporu, ampak nism neprekinjeno zato kukr sm
meu eno kazn k se mi je iztekla, čakala me je druga kazn in v tem…sodišča k majo te zaostanke
niso mogl tok hitr to nardit in so me za en mesec vn poslal, tko da sm praktično zj tri mesce ampak
že prej sm biu u…pred tem, jst sm biu en mesec uzuni…mam en let papou zele no, k sm zaprt.
A pa se še kej spomneš tega svojga prvega dneva v zavodu? Kako je blo?
Uf, to bo pa težek vprašanje, zato k jst sm biu prvič osemindevetdesetga zaprt tuki…tko da…kr neki
cajta je že nazaj ne…tko da…se spomnem, seveda se spomnem…
Kako si se počutu?
Fak je to ne, k pridš od uzuni, k si navajen folka pa vsega, pa svobode pa prideš notr…te dajo u eno
mejhno sobco ne…to je to, takoj k prideš te ponavad dajo v dvojčka, to je mejhna soba ful, nevem
kok, dvejset kvadratov, niti tok…si deliš to sobo z enim drugim k ga sploh ne poznaš in težko je ne,
valda, rečmo dvaindvejset ur na dan si zaprt v sobi, am, v sobo ti prnesejo zajtrk, kosiu,
večerjo…am, spustijo te…enkrat na dan te spustijo vn na telefon, pa še to te spustijo če se prjavš
pa ob določeni uri, pol dvakrat na dan je sprehod, dopoudne eno uro, popoudne eno uro pa tuš, to
je to…to je vse kar prehodš…praktično prehodš petsto metrov v celem dnevu.
Pa je dost poskrblen tko za varnost zapornikov, rečmo da ne pride do zapornikov samimi do
kšnih težav?
Evo to je zej čist odvisno kje gledaš, v priporu k si, to je tko ne…mamo rečmo, so, mamo skupne
sprehode mamo ne in na sprehodih vedno pride do trenj pride…dočim v sobi gledaš da si z enmi
takimi, seb enakovrednimi, tko da ne prestajaš to kazen z nekimi k so bel nasilni al pa tko, že prej
mal zbiraš in tud poveš, izrazš svojo željo pazniku, pač de ne bi rad meu takih ljudi v sobi ne, in to
pazniki uredijo tko da glede tega pa glede maltretiranja…se dogaja, ampak se poredko dogaja.
Pazniki dost upoštevajo te vaše želje?
Jaaaaa, am…načeloma jih upoštevajo, ampak zdj v tem, teh časih k smo…k je prostorska stiska pa
ne morjo tega upoštevat…enostavno ne gre…tko da…zdej je težje ful, ne.
Kakšne imate pa kej možnosti za delo, zaposlitev?
Am, to je tko…dela je mal, mamo tukile zravn zapora je Javni zavod Golovec, ki organizira vse te
dejavnosti, ampak je mal dela no…včasih se spomnem, dva tisoč tri k sm biu tut tuki se je delal
dost več stvari, na primer švasal so se teli kontejnerji za smeti, pa mizarska delavnica je delala
dost, so se obnavlale palete, evropalete, standardne palete, ameriške palete so se obnavlale,
pohištvo se je delu v mizarski delavnici…tko da…dost stvari se je sestavlal…mišolovke, vžigalniki.
Včas je blo dost stvari zdj na primer je pa tega ful mejn ne in včas se spomnem smo na Golovc ke
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čez k smo hodi,l nas je šlo tko po trideset, dvejset…dones pravjo grejo tm trije, štirje tja delat
ne…tko da…je pa dol u kleti je en prostor za sestaljanje klinčkov…telih ščipalk za peril, tuki je pa
tko…dve izmene delajo po tri ure, po trije al štirje delajo, na eno izmeno se prau, šest je mest…u tej
montaži…pol je tuki še kuhna, v kuhni je okrog deset do šest, osm zaposlenih, majo dve izmene
isto…se prau u kuhni je okrog dvejset tut zaposlenih k se menajo…vsak drug dan delajo, pol je tuki
še delo knižničarja…to sm jst, to jst delam zdj, ammm…druzga dela pa ni…pa je…še delo hišnika
je…to ka mal ureja okolico pa stvari….dva hišnika sta pa ta…pa drug hišnik k dela po bajti…k
servisira stvari k so pokvarjene.
Pa imate to kej plačano?
Ja, delo je plačano, ammm…ni glih…no ja, je plačano no…jst osebno lohka rečem da dobim…sto
evrov dobim na mesec…dvejset mi gre na zaprti deposit…in to je….knižničarska plača je tuki ena
najmočnejših…so pa kuharji, kuhar ena…na primer on dobi tm okol stoštrdeset evrov…ostala dela
so pa plačana bl tko…na montaži zaslužš ceu mesec, če delaš, petnajst evrov.
Imate tut kšne možnosti za kšna izobraževanja?
Ja, zdj je to se mal bl odprl…iz Ceneta Štuparja je prhajala sm ena pedagoginja tut k je…k so ene
probleme mel, moje delovno mesto pa še en program je biu k se ne spomnem zdj…to sta dva
programa, edn je biu dvesto ur al tristo ur, eden je biu pa mal krajši…glede izobrazbe…tko na sploh
šole so nam pa zdj zadne čase to omogočl…tko da gledetega mislm da je zej se mau uredile so se
kšne stvari…jst na primer sm se tut zj upisau v šolo, tko da…
Se pravi, mislš da je dobr poskrblen?
Ja, to je supr poskrblen.
Kakšni so pogoji za različne dejavnosti….igrišče, tv…kšn fitnes…za to imate poskrblen?
Za sprehode je poskrbleno…greš vn, maš…zuni je igrišče za mali nogomet, dost se malga
nogometa igra, je koš, se lahko tut na koš meče…košarka…je tut za balinat…potem okrog tega
igrišča je ena tko potka, ne, in se lahko tm sprehajaš, kar se tiče sprehoda…to ti govorim na
prestajanju, k za pripor so druge razmere…v priporu je to velik manjši prostor za
sprehajat…am…potem mamo dvoranske aktivnosti…bi lohka temu reku…to je namizni tenis, to
mamo samo ob nedelah lahko, kokr je pač taka politika zavoda, da ob drugih dnevih se pač ne da
to. Je pa vsak dan tut fitnes, ampak s fitnesom je pa tko, am deset ljudi, dvejset jih pride na
fitnes…s fitnesa pa kar je…so tri štange pa petdeset kilogramov uteži tko da, mal improviziramo,
pa klopca za za benč je…mal improviziramo… kar se te opreme tiče je tko ne…lohka bi mal več
nabavl tega ampak kar je je, ne…človk mora bit z malim zadovoln…
Kaj pa obiski?
Obiski so tut dvakrat na tedn, ob sobotah in ob nedelah, po dve ure…am, glede obiskov je tut dost
pritožb k se udeležujemo teh domskih skupnosti, dost slišm da se tej obsojenci prtožujejo, da
je…ker so mali prostori…v teh dveh urah pride dost ljudi na obisk…eni imajo številčne družine, na
primer jih pride okol šest, sedem na enga obsojenca in je slab zrak, mejhni otroci prhajajo, dretje,
gužva…
Ko vas obiščejo, vam lahko prnesejo stvari…cigarete, denar…kej tazga?
Tko je, dvoje cigarete nam lohka prnesejo, zaprte cigarete, denar nam lohka prnesejo…osemdset
evrov je dovolen vnos denarja…am…pa paketi…paketi so pa tko…zej spet odvisno, a si ti na
zaprtem oddelku, al si ti pa pouodprtem oddelku. Zaprti oddelk ma en paket z oblačili in s
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kozmetiko na mesec, štirkrat na leto dovolijo vnos hrane, to je pa trikilski paket s hrano in to more
bit u merah štrdeset krat štrdeset krat petindvejset da grejo lahko čez rentgen…am…to je to, na
odprtem oddelku pa pač dobiš lohka kozmetiko pa obleke lohk dobiš vsak tedn. Vsak obisk. Isto je s
paketi z hrano, štirkrat na leto so nam dal…če maš dougo kazn en let, si lahko razporediš pakete
na tri mesce, ne, da prideš čez ceu let skoz.
Na Dobu vem da imajo na odprtem oddelku urejeno tut možnost za spolne odnose s partnerji.
Mate tut tle kšne take opcije?
Ne, tega tuki ne moreš ker so sobe nadzorvane s kamero tko da..je to tko ne, lohka, ampak ti pol
ne dovolijo več obiskov al pa ti dajo sankcije…obisk za pregrado, za šipo, tko da tuki ni za to
poskrblen.
Kaj pa drgač, ok, imate zaposlitev pa se znate tut sami angažirat, kaj počnete da mine čas?
Dvajset ur je le velik ane?
Ja, u bistvu štirindvejst ur ane. Tko da, nč, probaš družet se, mal se družš s temi soobsojenci, teh
športnih aktivnosti se mal udeležuješ, prebereš kšno knigo k jih mamo od knižnce, drgač pa film,
dost filmov pogledamo, muzika se tut posluša, zej je to mal v modo pršlo k je PSP, dost ljudi mat
tut dvojke, enke, tko da se igrajo igrce.
Računalnike mate lohk?
Računalnike ne mormo met, ne. U bistvu, če bi se šolau bi lahko dubu notr, ampak je prostorska
stiska…spet to pod vprašanjem.
A koristite možnost obiskov strokovne službe?
Strokovna služba….misleš?
Svetovalce.
Pravnike, pravne svetovalce?
Ja, al pa socialni delavci, psihologi…
Am, kr se tiče tega prhajajo v zavod dve, tri svetovalke iz društva Stigma, one dve redno prhajata
sem dvakrat na tedn, tut na pogovor z odvisniki. Tko da…na začetku sm se tega udeležvau, zj se nč
vč, drugač pa, kdrkol pride kdo od zuni sm prpravlen sodelvat. Prhaja tut župnik Friškovec, tko da
tut z nemu ze lohka dobiš.
Kaj pa tej svetovalni delavci k so zaposleni v zaporu rečmo?
Vzgojna služba?
Ja, tko ja, ne vem točno kako vi temu rečete.
Ja, mi rečemo temu vzgojna služba, u bistvu oni so pedagogi, mamo od strokovnega kadra, kar
mamo, tut socialno delavko, pedagoginjo, to je pa to.
Pa se obračate kej nanjo?
Na socialno delavko se obračamo bolj preden gremo ven, to so…večinoma zapornikov se obrača na
njo, ker jim je potrebn denar za izredno socialno pomoč, ona priskrbi te pole. Pedagoginja je pa
tko, za tiste k so bl težavni primeri…k so bl nasilni al pa k majo kšne druge probleme. S pedagogi se
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prau…naša vzgojna služba poskrbi za to, da se dobi še s psihologom. Poleg tega da mamo tut
psihiatra, to je v zdravstveni ambulanti, on pa tut prhaja in tut pr njemu lohka se to…
Ti osebno, da pride do situacije ko se en začne spravlat nate, al pa karkoli maltretirat, a bi se
obrnu na to vzgojno službo?
Ne, jst se ne bi obrnu na to službo, zato kukr, to je…tuki smo v zaporu in čem bi jst reku, on se
spravla na mene, bi izpadu v očeh drugih, bi izpadu izdajauc. Se prau in zato pol bi zgubu tut pr
drugih in zaupanje in vse, tko da to se proba zrihtat med nami, tko da zlo mal ljudi pomoje se
obrača na te strokovne delavce.
Kako si pa zadovoln z delovanjem te vzgojne službe?
Jst sm, osebno sm zlo zadovoln, jst mislem d so velk plus tuki, d velik dobrga nardijo za nas,
am…pomagajo nam, ampak to je spet čist odvisn od človeka do človeka, tko da, pač to je njihova
služba, oni so tuki in zdej eden človk je po naravi takšn, spet drug je takšn, am…eden…kako nej to
rečem…eni so…radi delajo te stvari, eni niso tok dovzetni do tega, teh stvari, pride pol do tega da
so zadirčni, da so..skratka da se jim, kokr da se jim ne bi dal, ampak moja osebna izkušna je zlo
pohvalna, dvakrat sm biu na prestajanju, dvakrat sm meu vzgojno…prvič sm meu vzgojnga
pedagoga, drugič zej mam vzgojno in z obema sm biu zlo zadovoln. Morm rečt, res.
Kaj pa pazniki? Kako se z njimi razumeš?
Pazniki so pazniki, ne…pazniki so tko kokr policaji, ne…oni so pač v službi in oni so tko kukr so zuni
policaji. Oni preprečujejo karkol, da bi med nam nastajal kukrkol, vse…oni so tuki pač zakon, ane.
Am…kako se razumemo? Razumemo se, pač na enem določenem nivoju, če si ti dobr do njega je
on dobr do tebe, am, je pa to res, da on ma pač pravilnik, po katerem se mora delat…PS ne, to je
pravila igre…u glavnem, on se mora držat tega in more po teh pravilih, mora on delat…tko da…to
se od njega pričakuje in to je to. Jst mam sicer dobre in slabe izkušne, ampak moram rečt da zej, kr
je res zapor prepoun, opažam to da so tut mal popustil, da so uredu pazniki, tko so ratal bl, kako bi
lohk temu reku…bl…
Razumljivi?
Razumljivi, tako.
Bi lohk reku da so pošteni in racionalni v odnosu do vas?
To je spet odvisn od človeka. So pošteni, so…mislm da so ja.
Mora bit pa res vzajemno ane?
Tako ja. Morš to vedet, da paznik, k je zaposlen, dva paznika prideta na en nadstropje. Se prau, to
je okrog dvejset sob, v teh dvejsetih sobah je po šest zapornikov in zdej računi to, da če ti en
pozvoni na levem koncu, da rab britvico in ti čez dve sekundi en pozvoni na desnem koncu, da rab
peno za britje in ti pol spet en čist tret pozvoni tm, da rabi milo, pol ti spet en tret tm pozvoni, da bi
rad šou na telefon, je to mal stresn del, ne. Za paznike, tko da…am, so kr kul, so kr močni
pazniki…vzdržljivi. Dost jeklenih živcev majo oni.
Če se lahko probava vrnt mal na čas, ko si prvič pršu v zavod za prestajanje kazni, a si biu deležn
kšnih obredov sprejema s strani drugih zapornikov, kot kakšnega krsta al kej tazga?
Ja no, ne, tega ni blo, am…tega ni, bi reku, da bi se to dogajal vedno…ampak so pa neke določene
fore…k prideš v skupinsko sobo si dost, se dostkrat zgodi d ti…ampak to je v naravi
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kriminalcev…dajo ti…v kavo ti dajo tablet za spanje…kšn močn tablet za spanje, tko da zaspiš. V
enih sobah se tut to zgod,i da ti v tistem času ukradejo…moje izkušne s tem so pa bl tko ne…da mi
mamo pa to bl za zajebancijo, sprostitev, mi pa tko med prste na noge si damo papirček, rizlo, in jo
pržgeš in te mal zažge po nogah. To je bl tko fora, ni to, to nej bi biu krst k prideš v sobo, ampak ni
to…to se ne izvaja u nobenih sobah, to je naša ideja bla. Ampak ni da bi reku, tega tok no. Ni.
Prihaja med novinci v zavodu in med tistmi starejšimi zaporniki, k so že tle pa imajo eno
določeno pozicijo, do kšnih konfliktov?
Odvisn kuko gledaš, odvisn kako to gledaš, je zapor tko k si reku…se loči med starejše pa novince,
se gleda kdo je…je mal hierarhije tuki tko da…am…zej na Povšetovi je tko….Povšetova je prehodna,
tuki so kratke kazni, tuki je velik fluktacije, tuki se velik zamenja ludi, tko da, tuki se tega ne opazi
tok. Na Dobu je to ful prisotn, tko k mi pravjo, so določeni ljudje k so v poziciji, k majo to vse v
rokah in če pride do konfliktov, pride do kofliktov…na raznih področjih, sploh če se poznajo od
uzuni, če so komu kšn denar dolžni, do takih stvari prhaja…če pa ti prideš nepoznan, am in tko
naprej pa brezveze, do konfliktov ne prhaja.
A pa rečmo tej starejši zaporniki kej maltretirajo pa izsiljujejo al pa kako drgač izkoriščajo
novince?
Ammm…ne, ne, to je zej spet tko…spet tak vprašanje…stvari so tko tuki…če si boš ti sposodu dnar,
pa da ga ne boš vrnu, ga bo tist, k si ga boš sposodu, ga bo hotu nazaj svoj denar in te bo izsiljevau
za ta dnar. Noben te ne bo izsiljevau za ta dnar, če mu ti nis nč doužn…tko da glede tega so dve
plati medalje, tko da morš se zavedat da, če se spušaš v take stvari potem prčakuj tut…
Nosiš odgovornost ane?
Tako ja. Nosiš odgovornost.
Pa če pride med zaporniki samimi do kšnga maltretiranja, da ni po sredi sam zajebancija, kt sva
prej rekla, kašne pa so te oblike maltretiranja?
Dost je različno, maš vsekakor fizično ne, rečmo…močnejši se spravjo na šibkejšega na primer, v
tem primeru s pestmi se spravjo, potem dostkrat jih prsiljo da se ostrižejo, na primer. Potem so bli
primeri k…jst sm zaslediu primere tud, k je eden nekomu reku, da nej gre na vse štiri, da naj
laja…tko da…maš dost oblik tega, ampak kukr jst vem pazniki preprečujejo to nasilje. Za to se
dobi…si sankcioniran in zato te dajo na primer v izolacijo.
Prej sva omenla da prihaja tud do ene hierarhije med zaporniki. Na kakšne načine si tej k so bl
pomembni v hierarhiji pridobijo avtoriteto in spoštovanje drugih zapornikov?
Am…dobr vprašanje. Veš kako je to…to je tko…am…večinoma smo tuki kriminalci in tut uzuni smo
bli kriminalci in tut to je zej odvisno od uzuni, kako…kak ime imaš ti uzuni…ane…kak renome maš ti
uzuni…se prau tut s kerimi ljudmi delaš uzuni…tko da…dost je to s tem povezan…predvsem je to s
tem povezan no.
Se lohk zgodi tud to, da čist sam znotrej zavoda en zapornik k je nižje rangiran v tej hierarhiji, da
si pridobi status vodje? Da so dejavniki k niso odvisni sam od tega, od prej?
Ja spet od zavoda odvisno, če gledaš…tuki na Povšetovi se je verjetno tut to že dogajal, v večjem
zaporu…v našem centralnem pomoje do tega ne more pridet. Al pa…se povzpnejo po lestvici,
ampak do…čist do vrha pa verjetn ne.
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Se obsojenci med sabo delite tud na kšne skupine? Glede na narodnosti, ideologijo, narkomani,
homoseksualci…?
Misleš tko k v Ameriki?
Ja recimo.
Mislm, tko bom reku. Odkrit odgovor na vprašanje bi biu ja, zato kukr v zaporu so tut manjšine
kukr so Romi…oni se grupirajo…tko da…glede tega….glede narodnosti je pa tko…dost je
muslimanov, Srbov, Hrvatov, Slovencou…am…mi se pa ne grupiramo nekak med sabo. Tut po
sobah na primer maš več narodnosti…razn spet pr Romih. Romi so večinoma skupi v sobah. Tko da,
ja to je to.
V bistvu bi lohk rekla da pride do delitve med Romi in vsi ostali?
Hja…no ja…lohka bi tko rekla, sam…lohka bi tko rekla ja.
Pride med pripadniki ene skupine in pripadniki druge do kšnih konfliktov zaradi te pripadnosti
skupini?
Ne, ne. Ne pride nikol do tega.
Sodelujejo med sabo? Si pomagajo?
Ja, vsi si med sabo pomagamo, tud vsak zapornik bo pomagau drugemu zaporniku, razen če ni ta
kukr sm prej povedu al izdajalc al sebičnež al egoist…kukrkol…maš dost teh oblik k se jih ne da
prenašat. Tko mi rečemo…mi rečemo da ni težek zapor, ampak da so težki zaporniki. Zato kukr z
določenmi se pač ne da prestajat kazni. Na primer ti maš u sobi enga, k je zlo težek in ti
nevem…nekak ga ne moreš in zato teb rata težko…ni zapor težek sam po seb, se da prenašat
to…ampak če maš pa enga tuki zravn k ti skoz nabija ene stvari, po možnosti, da je še patološki
lažnivc, da skoz se laže…am…je to mal težko.
Ali posamezniki med zaporniki prevzemajo kšne določene vloge, na primer preprodajalec,
ovaduh,…?
Ja, seveda.
Mi lohk poveš mal več…kašne so te vloge, katere so?
Najbol nadležna je seveda ovaduh, tko k si reku. Teh noben ne mara, ne marajo jih ne policaji, ne
pazniki ne tisti, k so vpleteni v te dogodke. Tko da, oni so res najnižji na tej lestvici. Glede dilanja je
tko ne…to nej se ne bi vedl, ampak seveda so tut droge tuki prsotne…tko da…tut oni majo pač en
položaj tuki k ga majo ne…so določeni k veš, na kere se lahko obrneš da dobiš drogo, tko da…to je
to ne.
Ta mit da so v zaporih na najnižji stopnji tisti, k so bli obsojeni zarad posilstva al pa
pedofilije…to se pokaže tut tle?
Ja, tuki maš tut to…tut oni spadajo tuki med te zapornike k jih nej ne bi maral, v bistvu jih ne
maramo kr so pač…določeni so res nardil tako dejanje…kako naj ti povem…ni sprejemljivo.
Ni opravičila?
Ja, ni opravičila. Sploh pedofilija..ne vem, jst si ne morm predstavlat da bi en moji hčerki to naredu
na primer in dost ljudi tukej majo otroke svoje, tko da tej so res…
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Pride med obsojenci tut do kšnih posilstev?
Tukej na Povšetovi, kukr sm že reku, je prehoden zapor, tuki se velik zamena…tuki ne pride do
tega, na Dobu pa verjetn…mogoče prhaja. Mislm, nevem, ne verjamem, jst o tem nism še nč
slišu…am…možno pa je, da se tut to dogaja, ne.

Tut če je kdaj prišlo do tega, ni to nek pogost pojav?
Ja, nikakor, pa tut če že pride do tega, mogoče to pride med kšnimi homoseksualci al pa kšnim, k je
normaln…tko na primer…mislm, jst…to je moje mišlenje…ampak ni to tok pogost pojav, d bi lohka
kej več o tem povedu, ker res ne vem.
Pa je dost homoseksualcev med zaporniki?
Ne vem, to je tut tak vprašanje…večinoma to skrivajo…am…mamo pa zej enga kukr je…se ne skriva
tko d je….mislem d mu kr ugaja tuki notr, tko d nevem…
Ostali zaporniki kej drugač gledate na njega zarad tega?
Ja, tko bom povedu…dokler se ga nismo navadl, so gledal drugač na nega ja….am…sicer jst ga ne
vidm pogost, zato k jst sm en nadstropje višji, tko da…nevem, kako bi komentiru to. Drgač pa na
začetku so ga mal…žalil al kako bi temu reku…mal so ga bockal ne…zej pa verjetn so se navadl tko
da, am…ni več…se je umiril verjetno.
Imajo obsojenci tko za komunikacijo med sabo razvit kšn posebn način komuniciranja, na
primer jezik, izrazi k niso značilni za zunanji svet?
Ja, seveda se uporablja besede…k so u bistvu zloženke besed, tko da…se uporablja ja.
Tko da v bistvu sami veste kaj pomenjo?
V bistvu to je že…doug se že uporabla ta jezik v zaporu…tko da…ja, če bi ga edn poslušu od zuni, ne
bi razumeu tko k jst.
Obstajajo med samimi soobsojenci tut kšna taka pravila obnašanja k sicer niso nikjer napisana v
nobenem pravilniku, pa se jih vseen vsi držijo? Prej sva na primer omenla izdajalce, je
nenapisano pravilo, da ne izdajaj?
Če obstajajo taka pravila k nej bi ne bi bla, si me vprašu, si me vprašu?
Ja, taka nenapisana pravila katerih se vi držijo, pa v bistvu niso neki formalna?
Ja sevede, točn tko k si dau primer, to je prvi primer…vsi vejo da nej bi blo tko…nevem…dost ljudi je
tut tuki zarad pričevanja drugih, tko da so jih že na sodišču tko rečen izdal, tko da so že…majo…so
jezni…že od prej, tko da…pol k pride sm se to sam še stopnuje in do teh ljudi večina…pomoje pride
tut iz tega mal vn…k so jih na sodišču izdal in pričal prot njim in kr so jezni…zarad tega so na
prestajanju…so pol jezni tut tuki na te k izdajajo tuki ane.
Mi lahko poveš še kšno drugo tako pravilo?
Ne bi vedu no. Nevem, nebi vedu teh pravil, ampak pač določene stvari so sigurno k jih veš da ne
smeš…
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In katere so te stvari?
Pa to so bol take narave…nevem, kako bi ti reku…to je kukr sam bonton…morš razumet da ns živi
pet u eni sobi in na primer…primer ti bom dau…če kdo za mizo je, tkrat ne morš glih it na wc in se
spraznt ne…tko da, maš določena pravila, seveda ne, k se jih držiš, ampak to so splošne narave je
isto tko k uzuni…samoumevne stvari seveda. Drgač pa kr da bi..ne vem, zdle z glave res ne bi mogu
povedat kšn tak pravil k bi…k se…d bi biu nenapisan…
Kaj se zgodi z zaporniki, če teh norm al pa pravil ne upoštevajo in jim ne sledijo? Kaj se zgodi
rečmo z ovaduhi?
Ja, dostkrat se zgodi, dostkrat so fizični obračuni prisotni…dostkrat se…tko bom reku…odvisn spet
za kako stvar gre, ne. Je pa tut dost verbalnga nasilja, prepira, kukr tko…dost pride do tega, do
takih stvari pride. D bi blo pa kej drastičnih…mislm d bi te kdo zabodu al pa d bi te kdo porezu
zarad tega…v zadnih časih tega ni.
Obstajajo v zavodu tut obsojenci k se držijo bl sami zase, tko da se nekak izolirajo od drugih?
Ja, seveda so, to so tej k grejo prostovolno v izolacijo, predvsm so to odvisniki od drog k se na več
koncih…se zadoužijo za denar za drogo in pol k nimajo s čem plačat, prosjo pač paznike, če jih
lahko izolirajo…jim tut pove zakaj in se take obsojence izolira…taki obsojenci so pač
spet…dvaindvejset ur u sobi, prnese se jim hrano u sobo in pač mu žiulejne u zaporu teče tko, da je
skos u eni sobi.
In kako drugi obsojenci gledate na te osebe?
Hah…ne maramo tega ne…ne maramo tega zato kukr…verjetn…ne vem, men ne bi blo vseen, če bi
si en od mene sposodu petdeset evrov pa de bi pol čez tri dni slišu, da je šou u izolacijo zato kukr je
biu še unmu, pa še unmu, pa še tretmu doužn isto petdeset evrov…men nebi blo vseen, jst bi hotu
svoj denar nazaj imet tut ne…tko da to…kako gledajo…taki so slabo zapisani, zato kukr ponavad
tut navedejo…ker morš navedt razloge zakaj hočš u izolacijo…tko da taki potem tut so ovaduhi.
Kaj pa ti, če se ne odločiš za prostovolno izolacijo…maš možnost da se držiš bl vstran, bl zase?
Ta vprašanje nej bi se nanašau na zasebnost. Zasebnosti maš zlo mal tuki, tko da ne morš…ne
morš se izolirat ne, če bi se izoliru…teško, teško…ne, ne moreš se…obede mamo skupne, se prau
hodmo na kosiu skupi, hodmo na sprehode skupi…tko da se izolirat…se ne moreš. Razno če…težko
no…slej ko prej pridš u stik z tistm k maš konflikt.
Obstajajo med vsemi temi obsojenci tut kšni posamezniki za katere bi lohk rekl da nimajo nč
skupnega z ostalimi zaporniki?
Težko bi to reku…ja…sej pravm, to spet je od ludi do ludi odvisn ne, obstajajo…sevede obstajajo
kšni taki…sam… ne vem no…nism dobr niti razumu tega vprašanja, ampak mislm…
No pa rečmo, pet vas je u sobi…pa bi en rad meu svoj mir, pa se noče pogovarjat z drugmi, tut
pri obedih ne govori z drugmi…ga bojo obsojenci pustil na mir al ga bojo zared tega…
Ne, u bistvu tko je to…spet ista fora…to je zej pet, šest nas žvi u isti sobi in vsak ma druge navade,
vsak je drugač vzgojen…treba se je vsak…tko bom reku…vsi se vsem prlagajamo…am..prlagajamo
se tko pr televiziji k bi en bi rad gledu to, drug bi rad gledu to…in tuki pride do sporou…pol isto bi
lohk reku za glasbo…eden je te narodnosti, drug je te narodnosti in en bi rad to poslušu in en bi rad
to poslušu…in zej en…treba se je prlagajat drug drugmu…edin tko lohka žvimo en žiulejne k ga…k
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se da živet…tko da..ne pride do teh…takih…am…kuko b ti reku…ne pride do tega da bi zarad takih
stvari, malenkosti…da bi se začel konflikti.

6.2. PRILOGA 2: INTERVJU ŠTEVILKA 2 (ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI
ZAPORA LJUBLJANA)
Koliko časa ste že v zavodu za prestajanje kazni?
Od 12.8. letos.
Pa ste bili že prej na kakšnih prestajanjih kazni?
Bil sem šest mesecev že prej tukaj na Povšetovi. Prej sem bil pa v Makedoniji zaprt…štiri leta in pol.
V Kopru sem bil 17 dni v preiskavi. Bil sem v Zagrebu tri leta. In v Italiji štiri leta.
Mi lahko opišete svoj običajen dan v zaporu?
Ob šestih je zajtrk…do pol sedmih. Ob sedmih je pa raport…mislim raport…prazniki nas preštejejo
in moramo vsi vstati iz postelj…ni ti treba vstati…ob desetih dobiš telefon…pa dvorana…maš
namizni tenis in to. Ob enajstih jaz delam tri ure. Pač nekaj delaš, to je odvisno od tebe. Do
štirinajstih delam, potem je ob 14.30 kosilo. Potem ko pridemo od kosila je ob 15.30 sprehod.
Lahko si eno uro ali pa dve uri. Potem sledi tuš. Ob 18.30 je večerja in potem spet raport. Ob osmih
gremo pa spet v dvorano.
Je v zavodu dovolj poskrbljeno za varnost zapornikov?
Odvisno kakšno varnost. Mislim, tukaj pazniška služba je v redu.
Kaj pa recimo, da med zaporniki ne prihaja do nasilja?
Zaporniki med sabo…to ne more nobeden omejit, razumeš? Jaz govorim zase – nimam nobenih
problemov.
Če se vrneva malo nazaj. Ko ste bili zaprti še v Makedoniji…se spomnite prvih dnevov z zavodu
za prestajanje kazni zapora?
Bilo je tako…da ti povem…21 let sem bil star…zdaj bom 30…zaprt sem bil zaradi droge…kako naj ti
povem…zaradi »dilanja«…in sem dobil štiri leta in pol…se mi je kar zavrtelo v glavi…soba je
bila…tri metre krat meter in pol…s straniščem…pet nas je bilo. Bili sta samo dve postelji. Trije smo
bili na tleh, imeli smo jogije…in to je to…katastrofa. Tukaj v Sloveniji je zapor hotel s petimi
zvezdicami. Vsak dan imaš tuš, zdravnika, pazniki so v redu…če tam rečeš kakšno besedo dobiš
batine, tukaj je res hotel. Mogoče mi je tukaj tako lahko ker sem tam bil v najtežjem zaporu, pa se
mi zdi tu boljše. Tudi v Zagrebu in v Italiji je bila katastrofa. Za razliko od drugih zaporov kjer sem
bil, je res v redu. Zapor je težek, ampak noben ni kriv ker smo mi naredili neko dejanje, pa smo
sedaj prišli sem. Jaz sem prosil, naj mi priskrbijo službo, kakršnokoli, če ne osemurno, pa triurno, za
mene je v redu. Za nekoga drugega mogoče ne.
Vzameš kar dobiš?
Ja, itak.
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Se pravi, možnosti za delo imate?
Imamo, imamo. Kdor hoče delati ima.
Pa imate kaj plačano?
Ja, to je malo. Razumeš, to je 20 evrov na mesec. Samo kuhinja je plačana več, tam imajo 100
evrov. Vsi iščejo službo, večinoma no. Tukaj imaš tudi narkomane. Imamo veliko urinskih testov. Če
hočeš v kuhinjo, ti naredijo urinski test. Če si pozitiven, avtomatsko ne dobiš dela. Saj to je logično.
Ne moreš pustiti nekih stvari. A me razumeš?
Kakšne so pa možnosti za izobraževanje?
Zdaj za izobraževanje je tako…ko prideš, te vprašajo če imaš končano kakšno šolo. Poznam tukaj
enega, ki so mu dali možnost, je šel delat izpite in vse. Samo je odvisno…če nimaš drugih
prestopkov, če si ti enkrat naredil eno dejanje pa si prišel…vsak naredi napako v življenju. Če pa
imaš, ne vem, štiri prestopke, ti tega ne omogočijo, razumeš?
Ampak načeloma se da?
Ja, itak. Če se držiš hišnega reda, maš pravice. Dobiš izobraževanje, dobiš pakete, dobiš obiske,
dobiš vikende. Dobiš vse.
Kakšni so pa pogoji za različne dejavnosti, na primer šport, televizija?
Televizijo imamo v sobi. Pa šah igramo, pa na sprehod gremo. Nogometa ne igram. Dvorano
imaš…problem je v tem, da smo zaklenjeni v sobe, to je malo problem. Vročina, da bi se malo
prezračilo…to je malo problem ane…okno je premajhno…imaš rešetke, potem pa še mrežo. Je slab
zrak…hrana je v redu, včasih je bila slaba, sedaj pa je v redu ane. Zamenjali so…tukaj so bili iz
Urada za človekove pravice pa so malo…
So upoštevali vaše želje?
So, so. Veliko. Vsak dan imaš fitnes…od dvanajstih do enih. Jaz vedno delam od enajstih do kosila,
do štirinajstih…tako da lahko ob 15.30 grem na sprehod ali pa na fitnes. Jaz grem raje na sprehod.
Biti cel dan notri…
Kaj pa obiski?
Obiski so v soboto in nedeljo. Jaz imam enkrat na mesec obiske, moja mati je iz Kopra, oče je
Makedonec, mati je Slovenka.
Vam lahko prinesejo kakšne stvari? Na primer cigarete, denar?
Cigaret lahko prinesejo samo dve škatli. Odvisno kdo je v izmeni, enkrat lahko, enkrat ne. Trikrat
na leto lahko dobiš paket. Hrane do treh kilogramov…to je malo. Oblačila pa enkrat na mesec.
Kaj pa denar?
Denar lahko dobiš. 80 evrov na obisk.
Kaj počnete, da mine čas?
To pač…pač šah, televizija, dvdji, filmi, dokumentarci, kakšna knjiga, pa fitnes…mine ane. Gre, če si
normalen. Če nisi odvisen od kakšnih tablet, drog…če je tako, potem ne gre.
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Z zavodu imate tudi vzgojno službo. Koristite možnost obiskov te službe?
Vsak ponedeljek imamo skupino. Vedno smo štirje, nobeden drug ne prihaja. Tam lahko rečeš kar
koli. To ni skupina, kjer se pogovarjaš o osebnih stvareh, to lahko na koncu, ko se skupina konča.
Če imam pa kakšne osebne zadeve, pa napišem raport za razgovor. Te takoj pokličejo.
Kakšni so vaši odnosi s to vzgojno službo?
V redu.
Ste zadovoljni z njenim delovanjem?
Zase lahko rečem, da ja.
Kaj pa soobsojenci?
Veš kako je to v zaporu…ne moraš tu govorit za druge…videl in slišal sem že marsikaj…zame ta
zapor tukaj je…nekaj časa sem bil odvisnik, prišel sem na Povšetovo kjer sem začel z metadonsko
terapijo…se očistil…jaz sem izkoristil ta zapor…tako da…zdravnik mi je postavil neke meje.
Kaj pa pazniki?
Pazniki? V redu.
Se razumete z njimi?
Ja, ja.
So pošteni v odnosu do vas?
Do mene ja. Jaz nikoli nisem imel nobenih problemov s pazniki. Nikoli. V osnovi se je treba držati
hišnega reda, pa ni problemov. Sledijo hišnemu redu in to je to.
Ko ste sploh prvič prišli v zapor – ste bili deležni kakšnih obredov sprejema s strani drugih
zapornikov?
Tukaj tega ni. V Makedoniji je na primer povsem drugačen sistem. Tam je bilo drugače, bilo nas je
2000 obsojencev. To je veliko. Tam je bilo zaporniško življenje povsem drugačno. To se ne more
primerjat. Čisto drugačne zgodbe.
Prihaja med novinci v zaporu in med starejšimi jetniki do kakšnih konfliktov?
Zakaj bi prihajalo do konfliktov? Ne, ne prihaja. Kdor pride na Povšetovo, ga stoodstotno kdo
pozna. Ali pa njegovo mesto.
Ne prihaja do tega, da bi starejši zaporniki, ki imajo en določen status nadlegovali novince?
Ne, tega ni.
Se soobsojenci med seboj delite na pomembnejše, z več vpliva in na druge, ki so manj vplivni?
Ti si spoštovanje pridobiš s tem, da se držiš pravil in da ne povzročaš težav. Pazniki opazijo, kdo se
drži določenih ur in to zate pomeni samo plus. Oni si to tudi zabeležijo. Če sem jaz korekten do njih,
so oni do mene. Tako kot pri vseh ljudeh.
Obstaja eno medsebojno spoštovanje in če se tega držite, potem ni problemov?
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Seveda.
Obstaja v zaporu kakšna hierarhija med obsojenci?
Kakor si sam narediš. Sam si izbiraš svojo družbo. Jaz izbiram s kom se bom pogovarjal, pomeni to,
da si sam izbereš en krog ljudi, s katerimi se družiš. Tu te nihče ne nadleguje ali prosi, da se mu
pridruži. A me razumeš?
Pa obstajajo med vami zaporniki, ki jih velika večina bolj upošteva kot druge?
To je isto kot zunaj. Zapor je kot eno malo mesto. Zunaj spoštuješ uspešnega podjetnika, doktorja,
ginekologa…tu je isto. Normalno.
In potem je to spoštovanje bolj odvisno od tega, kaj je ta človek bil zunaj zapora?
Ne, ne toliko. So stvari, zaradi katerih začneš človeka spoštovati. Tudi tu.
Katere stvari?
To, da je človek na mestu.
Se obsojenci med sabo delite na kakšne skupine? Glede na narodno pripadnost,…?
Ne.
Imajo kakšni posamezniki med vami določene vloge, na primer izdajalec, preprodajalec,…?
To ja, to je normalno, to ima vsak zapor.
Če torej zasvojeni z drogo potrebuje dozo, točno ve, na koga se mora obrnit?
Ja itak.
Bi lahko rekla, da med zaporniki obstaja poseben način komuniciranja, ki ni značilen za svet
zunaj zapora?
Jaz mislim, da ni nič posebnega. Povšetova je premajhna.
Imate zaporniki med sabo kakšna pravila, ki sicer niso formalna, nikjer napisana, ampak jim
vseeno vsi sledite?
Za kaj takega ne vem.
Obstajajo v zavodu tudi kakšni zaporniki, ki se držijo bolj sami zase, se izolirajo od drugih?
Ja, seveda. Obstajajo.
Kako drugi obsojenci gledate na te osebe?
Normalno. Če mu tako ugaja, ga razumem.
Če vas je v sobi pet, ima lahko taka oseba svojo mir?
Ja.
Obstajajo tudi posamezniki, ki izstopajo z nekimi značilnostmi, po katerih se ločijo od ostale
skupine?
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Ja. Obstajajo ja.
Kako gledate na njih?
Razumem jih. Kakor komu ugaja.
Pa se zaradi tega nihče ne spravlja na njih?
Ne.

6.3. PRILOGA 3: INTERVJU ŠTEVILKA 3 (ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI
ZAPORA DOB PRI MIRNI)
Mi najprej poveste, koliko časa ste že na prestajanju kazni?
Jst sm zdj vse skup devet let.
Mi lahko opišete vaš običajni vsakdan v zaporu?
Ja, to se v bistvu tut s časom malo spreminja, ampak ves ta čas sm se nekak trudu…da bi prestal
kazen v najboljšem redu, ne. Tko da sem začeu tut u šolo hodit, s športom se ukvarjam, tut z
duhovnostjo, se prau ezoterika…in…pač tko, probam biti čim bolj aktivn, ne. Da si čim bolj dan
zapounim. S časom pa se tole vse skup spreminja, ker dougo sem že tu in je tud velik takih malih
kazni in pol se tut obsojenci menjajo in pridejo keri novi in takrat se tut to razpoloženje…pa…vse se
spremeni, ne.
Mislite da je v zaporu dost poskrbljeno za varnost zapornikov?
Za varnost zapornikov…mislim de je dost poskrbleno.
Se mogoče še kej spounete vaših prvih dnevov v zaporu?
Ja…takrat so bili časi malo drugačni, ne. Takrat je tut, lahko bi tk reku….vladau nek red u
zaporu…med obsojenci…bila so neka pravila…tistih pravil se je u bistvu trebalo držat in bilo je tut
dost bolše kot zdaj…zej teh previl ni več, ne. Se je vse skupi nekak razpaslo, vse bledo postalo, ne.
In…kak bi reku…ni več tazga redu kot je biu, ne. Vse je nakak razpršeno, ni nobenega reda, ne,
med obsojenci…tko da…to se seveda spreminja…
Pravila, ki ste jih omenjal…to so pravila med zaporniki samimi?
Med zaporniki samimi, ja.
Kakšna pravila pa so to na primer?
Ma to so recimo ena taka pravila da….je red v sobi…recimo…se je vedlo kdo poskrbi, da je čisto
vedno…je biu end ki je nadzorovau to…da je poskrbeu…da se opravlja redarstvo…recimo, da se ni
hotlo cinkat dol…vete kaj to mislim? Cinkat? Noben ni hodu dol govorit kaj se dogaja v sobi…pa
recimo…če ima edn problem, majo vsi probleme…smo se usedli skupi dol pa probali rešit, ne. Zej
pa tega ni več, ker recimo je tut dost narkomanov, ne. In oni so tisti prvi, ki naredijo nek problem v
sobi. Recimo, tut če se ker hoče zauzet, pa kak red uzpostavit gredo takoj dol do nadrejenih in
takoj cinkajo…tu se pa nam lih kaj preveč ne dopade.
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Kakšne so pa kej možnosti za zaposlitev tle na Dobu?
Ma je. Zej keri rad dela…je zaposliteu. Lohk delajo na Pohorju, je tut kuhna, so prostočasne
dejavnosti…tko da…lahk si dan zapouniš…če želiš, ne.
Kok je pa kej plačano?
Plače so pa, iskreno povedano, bolj tak boge…slabe plače so, ne. Recimo zaj v
Pohorju…tam…recimo…cirka 100€…majo tut več…nekateri…ampak to mora delat nadure…se
trudit…neki nad 100€ se dobi…ampak to moraš met že nadure…recimo…take plače dosegajo tisti,
ki recimo se dost ne ukvarjajo s sabo…recimo, tist bo ostau zjutri ob šestih, bo šou delat…pa mu ni
problem biti tam do sedmih zvečer…pride gor v sobo, se stušira…gre spat…drugi dan gre spet
delat…problem je pa za tiste, keri se šolajo in k bi radi nekej na sebi naredli, ne. In zaj to vse
skup….nekak…treba kombinirat…v bistvu ne gre skoz…in tisti…un nima tok časa recimo za delo,
ne…
Ko ste že omenjali šole…kakšne so možnosti za izobraževanje?
Ja to je u bistvu zej samo tak…gostinska šola…sredna…
Kakšni so pa pogoji za kšne druge dejavnosti? Igrišča, televizija,…
Je vse na voljo, ne…ok, zdaj ne, ker zej so začeli gradit…tam smo sicer meli vse, smo meli
nogometno igrišče, košarkaško igrišče…pa smo tekli…balinanje je blo, mamo tut telovadnico,
ne…fitnes opremo…čeprau ni neki opremljena…tak kot bi mogla bit, ne. Ampak da se. Če človek
želi kej, se da.
Kaj pa obiski?
Obiske mamo pa v sredo in v sobotah.
Se prau dvakrat na tedn?
Ja.
Vam lohk prnesejo kšne stvari?
Ne, cigarete ne smejo, ne. Lahko prinesejo…tam…do 200€, pa še trikrat letno je paket…al
štirkrat…je pa paket, ne.
Kaj pa vzgojna služba?
Ja…to bom tko povedu…z njimi je baje tko…eni pedagogi so uredu, ane. Se zavzemajo, ne, in
recimo tut ko vidijo, da res so obsojenci…res rabijo neko pomoč, jim grejo na roko in jim nekak
omogočijo…pomagajo…sam to je zlo mal…takih pedagogov…zlo malo, ne. Tu pa tam se keri najde
in če se že res keri pedagog zavzema, ga hitro...utišajo…drgače pa pravim…drugače pa
pravim…drugi pa…tisto…kar je nujno potrebno, ne…
Koristite možnost obiskov strokovne službe?
Ja, recimo, po potrebi…ko kaj rabim, grem dol…
Kaj to pomeni…gre bolj za formalnosti?
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Ja…če je kaj v zvezi obiskov…kaki razgovori…recimo…tudi te male skupine, ne…vsak torek so…te
skupine in hodimo dol, pa se pogovarjamo o teh stvareh…tko na splošno, ne. Pa mesečno imamo
domsko skupino…mislim…domska skupnost…to pa je ceu blok…gremo dol v telovadnico…in se tam
pogovarjamo na splošno o problemih o zavodu, če je kaj novega nam povejo.
Se veliko obsojencev odloča za obiske teh skupin?
Tko bo reku da…u bistvu, neki jih gre dol…je dokaj pouna telovadnca…čeprou ne gredo vsi dol, ne.
U bistvu jaz sem zej že dougo tu in grem tu pa tam dol ampak skoraj vsak mesec imate isto….teme
so iste. Drugače pa povejo, pač, kaj je novega, če se kaj spremeni….al karkoli.
Kako bi opisal vaše odnose z vzgojno službo?
Osebno moji, kak se razumem z njimi?
Jaz odkar sem tu mam spoštliv odnos do njih…mam dokaj dobre odnose, ne…čeprou bi od vzgojne
službe malo več pričakovau, ne. Res, ker za moje pojme se premalo trudijo, premalo. So taki
obsojenci, ki bi res rabli…recimo…u zaporu je stres, stresno stanje…psiha matra ljudi pa to…in
recimo je dost takih obsojencou, ki res ono…so dobesedno na dnu s psiho…in tak človek bi recimo
rabu, nevem, pedagoga, psihologa…čeprav mamo tu na voljo psihologa, ampak pravim…premalo
se trudijo…recimo…takem človeku bi trebalo ponudit roko…pa se pogovorit z njim…seveda…pa
malo dvignit…pa mu dat neko voljo…ampak…premalo je tega…zlo premalo…se spounim…tut sm
enkrat šou dol in za enga svojga prijatelja sem reku vzgojni…sicer ni bila njegova…ampak od
prijatelja…treba ga je malo spodbudit…ker mlad je, škoda ga je, ne…pa…iskreno povedalo…ni jim
pasalo delat teh zadev…mi je rekla, kaj se zanimam za njega…mam dost svojih problemov…naj se s
svojimi problemi ubadam, ne. Kar se tiče tega, premalo se trudijo, ampak ne pravim za vse
pedagoge, ne. Eni so taki ne, pa zlo malo jih je, ki res se potrudijo pa ti dajo neko voljo.
V bistvu si želite več podpore z njihove strani?
Ja, malo več podpore, malo več zanimanja…so nekateri…ampak zlo malo je takih pedagogov, ne.
Kaj pa soobsojenci?
Tko bom reku…u bistvu…nas je blo neki cajta 18, 16, 15, 14…u bistvu tak je, kot si gori
naredimo…pravim, ni več tak kot je blo…ker pravim…prej je biu neki red pa to…čeprav v nekaterih
sobah je še zdaj tako…da se proba držat to stanje, prvotno…tak kot je blo…tak je, kot si
naredimo..dost nas je v sobi in vsak s svojim problemom…in pravim…je tut dost teh narkomanov,
ki začnejo s problemi…težko je večkrat obdržat…da bi blo vse v redu, ne. Vedno je neki problem,
ne. Recimo če 15 ljudi v sobi, 15 problemov…vsak s svojim problemom, ne. Škoda je, res.
Kaj pa pazniki? Kako se z njimi razumete?
Pa jaz osebno moram povedat…da pazniki so zlo uredu…se z vzemi razumem, dolgo sem že tu, tko
da…jaz nimam kaj povedat za paznike..ker vete kak je…zej tisto kar človek oddaja, tudi tisto dobi,
ne. Tak je tudi med obsojenci in pazniki, ne…zej če…keri obsojenci so taki…po domače povedano
jebivetri…so tut pazniki taki do njih…če pa si ti uredu, da si spoštljiv…da pač spoštuješ to njihovo
stran, so tut oni taki.
Bi lahko rekli da so pošteni v odnosu do vas?
Ja, za mene so, jaz nimam kaj povedat.
Ko ste vi pršli v zapor – ste bili deležni kšnih obredov sprejema?
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Ja, jaz v bistvu ko sem pršu sem…pravim…takrat so bili malo drugačni časi…in v vistvu je takrat bilo
tko, ne…ko je pršu nou…še posebi v tej sobi, v katero sem jaz prišu…je blo tko…da bili so trije,
štirje…in takrat se je u bistvu tko delalo…ko je pršu nov…so ga nekak stisnili ob zid, ponavadi so se
tut eni narkomani vmešali in ker so…recimo…ko je tamo prišu v novo okolje…vse…je malo
prestrašen, ne. In so pobrali večkrat kake stvari….temu novodošlemu…pa ga prestrašili pa
tko…take stvari so se dogajale…s tem da se jst seveda nism pustu…jst sm se takoj postavu in…tko
da jaz…nism biu deležen tega…so pa pol…ko so za mano ti novi prihajali…isto so jim delal…so jim
kaj stran pobrali pa če ni dau so ga stepli pa tko…ampak to meni ni pasalo takrat in sm se dostkrat
zauzeu in…jim nism pustu, da bi se to dogajalo…in…pol je bilo še ene par fantov, ki je stopilo na
mojo stran…tko da v bistvu smo se parkrat zakačili s temu fanti, ki so to delali…enostavno to mi ni
pasalo, ker jaz vem kak je meni blo ko sm prišo, ne. Stres je…in ne paše človeku, ko prideš nekam,
še posebi sem v zapor, pa da te nekdo maltretira pa ti neki stran jemlje. Tko da smo se zauzeli in
potem smo to nekak spucali, ne. Dvojka je takrat postala ena od tabolših sob in še zdej…red,
čistoča, to je še vedno…čeprou sm jaz šou zej pred dvema tednoma v malo sobo…
Ko ste rekli da zaporniki maltretirajo novodošle…so s tem hoteli pokazati, kdo je šef?
Ja, sej se to tut dogaja, ampak recimo ti starejši…eni recimo niso bili tok nesramni kot recimo
določeni…katerim se je šlo samo za neki materialnga, da bi neki pobrali…cigarete obsojenceu,
dnar…čeprav se tut še zdj dogaja…nekateri kradejo, ne. Recimo eni starejši pa so meli nek spoštliv
odnos do teh novodošlih in seveda…normalno…v začetku si jim povedau…stvar je taka pa
taka…tega pa tega se drži in vse bo uredu…se pravi…tuširaj se, ko si na vrsti za redarstvo, delaj
redarstvo, ne kradi, ne hodi dol cinkat…tko…
Pa prihaja med novinci in temi ki so že dlje časa tu dostkrat to kšnih konfliktov?
Ja, veste tko je, ne. Pride dostkrat, ne. Pride dostkrat. Ker…ti novodošli ko pridejo…v bistvu so eni
taki…recimo, če pridejo keri iz drugih zaporov…tam so verjetno bili navajeni nekega drugega reda
pa to…in ko pride sem, je verjetno drugač…jaz nevem kak je v drugih zaporih, ne…recimo
Povšetova pa to, ne. In normalno, pol je treba te novodošle malo zaustavit…malo se umit pa
to…ker v bistvu ti starejši obsojenci ki mamo dolge kazni…oni se bolj tak…z bolj počasnim
tempom…bolj umirjeno pa to in…ti obsojenci rabjo nek svoj mir…in pol tut od teh novodošlih to
zahtevajo…ker, recimo, keri pridejo z malo kaznijo 2, 3 leta ne…tist je še poun energije..zej pa tisti
kam a 15, 20 let…tisti pa…bolj počasi vse skup…tko da, tu pride do takih sporov večkrat…se je
treba nekak umirit, da se ne…
Kakšne oblike nadlegovanja, maltretiranja novincev so najbolj pogoste?
Ja, sej se dogaja…de niso samo novinci…da tut tko…dilo je že tut dost takih…spolnih
maltretiranj…sicer ni blo v našem bloku, je blo v tretjem bloku, ne. Tko…pravim…tut zarad
televizije recimo…zarad sposojanja denarja, ne. Edn posodi, pa ta pa ta ne vrne…je dosti tega, ne.
Pol je nabrž dost tut tega fizičnega obračunavanja?
Ja, tut. Tut do tega pride dostkrat.
Pa to ostane na ravni pesti pa pretepanja…?
Ja, tega največ. Bilo je pa tut…z nožem je blo…parkrat, pa kaka palca…bilokaj…se kr stepejo.
Kako pa novinci odreagirajo na pritiske teh zapornikov, k so tu že neki časa?
Ja, vete kaj…zej uni normalno pridejo sem…večina jih je prestrašenih…večina, ne…nekateri pridejo
polni samozavesti in takoj začnejo hočjo neki red vzpostavit ampak take se kr ustavi, ne. Večina jih
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pride prestrašenih, zej, če je u sobi keri tak…recimo, da je iskren, pošten…se recimo takoj postavi
na stran tega novinca, ne…in ne pusti, da se maltretirajo, da se jih neki izsiljuje, pa to…pol dobr
skoz pridejo…če pa ni takega u sobi…pa se normalno maltretira….to par dni…še posebi če kaki
pedofili pridejo…s pedofili ne najhujše, ne. Še posebi ko ti pride, pa si zmisle neki drugi člen pa ti
reče da je tu zarad požiga ali nekega pretepa, kasnej pa se zve, da je pedofil, ne. Pol je tu problem,
ne.
Pol bi blo bolš, da bi že na začetku priznau, da je tle zarad pedofilije?
Ja, najbolš če tko na začetku pove, da je pedofil in gotovo, ne. Ker zve se, mogoče dan, dva laže,
kasnej pa se zve, ne. Ampak pravim..prej je blo to tko…se je bol tut gledalo na te pedofile, ne. Je
blo za njih takrat zlo strogo, ne. Med obsojenci…zej pa pravim se je to nekak vse razpaslo, postalo
bolj bledo in ni nobenega reda, ne. Tudi teh pedofilov se tolko več ne zmaltretira, ne. Kot se jih je
prej, ne. In pol tak…vse razpuščeno, ne…
Pa pazniki skrbijo, da ne prihaja do tega malretiranja novincev?
Ja, oni pač…tak je, ne…zej oni tut verjetno…oni majo tut svoje delo, ne…in zaj kok lahko, oni že
poskrbijo…tak bi reku…kok lahko, poskrbijo…kokr se da…zej pa da bi oni nonstop neki…to tut ne
morejo, ne…ker mi v svoji sobi smo zaklenjeni…zaj če je kaj…se poruži…se potrka na vrata in
pridejo…
Pa se zaporniki med sabo delite na bolj pomebne, vplivne in manj pomembne?
Ja…se dogaja ja…čeprav…prej se je to bolj dogajalo…prej se je to bolj dogajalo in to blo vse
pošlihtano, ne…tak da…še vedno je, ne…recimo…ampak ni tko kot je blo prej, ne…čeprav zaj so bolj
taki…kak bom reku…samopromotorji, ne…ko se res sami hočjo neki uveljavljat…to so pa negativci,
ne…in s takmi je pol problem, ne…recimo…nevem…ena soba…dam primer…dvojka…pošlihtana
soba…je že nek red vzpostavljen notr, ne…in pride čez čas neki drugi in se hoče neki uveljavljat pa
dokazovat, ne…pol je problem s takimi, ne…in pol se moraš odločit al ga boš ustavu al ga boš
pustu…da se pač uveljavlja in začne kaos delat…al pa se boš z njim stepu….in normalno…takrat pa
sledijo sankcije, ne…to je največji problem, ne.
Na kakšne načine se pa hočejo uveljavljat?
Ja, recimo tko da bi ustrahovau sobo, da bi recimo pokazau da je on zdaj šef, ne. In…bolj
tko…pravim…ampak jst nima nč proti…če pride kak pa da je uredu človek, pa da je pozitiven pa da
želi res…se uredu dogajalo..pač…pozitivne stvari pa to…ampak če je negativec…to pa ne maram,
ne…to pa ne maram, tak da sem jast tudi parkrat prišu u konflikte s takimi ljudmi…tu je
problem...in pol se moraš odločit al ga boš ustavu al boš pa pustu…zaj pa…če ga boš ustavu…lohk
pride do konflikta in takrat ti pa vse u vodo pade, če se stepeš…greš u izolacijo, recimo in to kar si
si vse gradiu 4,5,6 let…zej pade u vodo. Tko da sem jst imeu tudi že parkrat te konflikte s takimi
ljudmi…tut sm meu…biu sem parkrat pred blokom, ne…izolacija…tko da…biu je en, ko je kradu,
maltretiru celo sobo…in…neki časa sm pa poslušau, gledu…parkrat sm ga opozoriu…ampak on je
še vedno biu isti in takrat sva se pa počila…u bistvu jst sm takrat sam sebi probleme naredu…sm
šou u izolacijo, ampak takrat sm meu tut srečo…u bistvu so se vsi obsojenci iz mojga trakta
zavzeli…mene ko so odpeljali, ne…so hoteli štrajk naredit…niso hoteli na večerjo, na kosilo in so
zahtevali da me vrnejo, ker v bistvu jaz sem naredu dobro za vse ostale…no in pol so me,
nevem…čez 4,5 dni so me vrnili, ne. Zej nazadnje, ne.
Lahko rečeva da med zaporniki obstajajo določene vodje?
Ja.
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Na kakšen način si te vodje pridobijo spoštovanje?
Ja, sej pravim…sej zej….pozitivci…negativci…zaj ti ko so negativci, recimo…če keri negativc hoče
prevzet sobo…v bistvu se začne slabo dogajat…ta vedno ko bo na vrsti za redarstvo, tega ne bo
delau…najslabšega bo pošilau da čist zanj, ne. Ponavadi, recimo, keri majo terapijo…obsojencu
odstranjo terapijo…in to on prodaja…in v bistvu tut pretepa…še slabše, ne…tko…je negativec,
ne…recimo…zaj pa, keri je pozitivec…in če prevzame sobo…tut ko bo on na vrsti za redarstvo bo
delau redarstva…poskrbeu bo da vsak naredi tisto kar more…in ne bo maltretirau obsojence in če
bo kak problem se bomo usedli in bomo ta problem skup rešili, ne…ne bo pustiu da se dva neki
stepeta brezveze pa tko…bolj tko…v pozitivnem smislu se dogaja…negativec pa pravim…prau
kontra…in cela soba gre pol u kaos, ne…prej sl slej poči v taki sobi…
Pa recimo – obstaja ta mit – da glede na preteklo kriminalno dejavnost, pa kakšno vrsto zločina je
nekdo zaprt…da drugi obsojenci to upoštevajo…da so ene vrste prestopništev bolj spoštovane in
imajo znotraj zapora tej ljudje večji vpliv in več spoštovanja s strani ostalih zapornikov – to drži?
Ja, drži do neke mere. To so zdaj u bistvu tak…ta hierarhija…zej recimo…vsi ti ki z drogo…oni so v
bistvu prvi na lestvici…je tut recimo takih morilcou…ampak spet vprašanje…kašn morilec, ne…kaj
je naredu pa tko…prej se je to dost bolj upošteval…za ni več tak…ni več tok tega…zaj več ni
tega…tega je zlo manj, ne. Ampak pravim, so pa taki, ki se hočjo…vidjo da ni več to to…se hočjo
nekak sami uveljavljat, ne…taki tut ustvarjajo to negativno energijo…namesto da bi, nevem, če
vidjo…da ni več tak kot je blo…se pač prilagodi…da lahko laufa…da vsi skup to nekak prestanemo
lažje…tko bi morali gledat, ne…

Kaj pa mislite da je botrovalo temu, da zdj ni več tko kot je blo včasih?
Težko bi rekeu ne…težko bi reku…samo spremenilo pa se je, ne. U bistvu…nevem…tko bi reku…bolj
so podkupljeni obsojenci…so bolj podkupljeni, ne, in grejo dol do komandirja in pač povejo…kaj se
dogaja…zaj normalno…če je soba zlo negativna, da se dogaja kaos notr….normalno, ti obsojenci
bodo hodli dol…bo povedau, to pa to pa to se dogaja…čeprav zdaj…razne stvari jim
oblublajo…pridi dol povedat kaj se dogaja pa ti bomo neki dali…pa tko gre…to se v bistvu skoz
dogaja…ampak je prišla ta razlika…da se je to spremenilo, ne…in pravim…bilo je bolj trdo vse skupi
ampak je biu nek red, ne. Biu je nek red in to je laufalo tak ko treba laufat.
Se obsojenci med sabo delite na kšne skupine?
Ja..zaj recimo keri so ovaduhi se ponavad izolirajo…to so ti cinkerji…k hodjo cinkat dol…nobeden jih
ne mara…isto kot pedafilov ne…zaj z narkomani je tak…oni normalno se več al majn vsi skup
družjo…po narodnostih pa je tko…sej…Srbi se normalno družijo, Albanci glih tak…Slovenci tut se
bolj…ampak je tudi to prelito med nami…tko da poteka vse harmonično…dobro…
Prihaja med temi skupinami do kšnih obračunov?
Pa…tu pa tam kdaj pride…tko…
Znajo pa tudi te skupine sodelovat med sabo?
Ja, ja…je zlo veliko tega…da Slovenci pa Srbi so si zlo uredu…pa Albanci pa Srbi…ne…tko da, je
nekak to…sej more bit, sej drugače…kak bi pa blo?
Pa kšni posamezniki med obsojenci prevzemajo kšne določene vloge, na primer preprodajalec,
ovaduh, posiljevalc,…?
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Ja, seveda, in to se ve. Za vsakega posebi se ve, ne. Vse se točno ve, recimo tut če keri na novo
prevzame dilanje…recimo ne more dougo delat, da ne bi zvedli…recimo…lohk dela 3,4,5
dni…maksimalno, ne…pol pa se že zve in normalno pol ga že pazijo…ga sledijo…tko da…
Se pravi kaj – tisti k so že prej dilal hočjo obdržat monopol?
Ja, tuki pa večkrat pride do takih sporov…in to je tut prej dogajalo, to je blo določeno…keri so
lahko dilali, keri ne…res se je točno vedlo…dilata recimo 2, drugi se niso mogli vmešavat…

In na podlagi česa se je to vedl…kaj jima je dajal to pravico?
Ja…ta ki je dilau, recimo, je meu svoje zaledje…se pravi, ti kiri so stali za tem so bili takrat
pomembni…to se je vedlo med nami, ne…to se je takrat nekak bolj spošrovalo, ne…recimo…drugi
niso hoteli dilat…ker se je pač vedlo, da ta dila in gotovo…zej pa tega ni več, to se je razpaslo…tej
maš tu nekega dilerčka pa tam…
Pa je med obsojenci razvit kšn posebn način komuniciranja, sporazumevanja k ni značiln za
zunanji svet?
Ja, recimo, bolj ta…šatrovački jezik…pa kaki znaki…z rokami…z očmi…vč al majn ta
šatrovački…sam to zaj že vejo, ne…
Kaj pa pomen to – šatrovački?
Ja…to pomen…bolj v srbskem jeziku se govori, ne…saj se da tut v slovenskem….recimo…šta
ima…recimo srbsko…se reče…šta mai…recimo…dođi vamo…đi domova…recimo tko, ne…
Se pravi, če jst pridem od zuni in tut če znam prbližn srbsko, tega ne bi razumeu?
Ja…
Prej ste omenli izraz »cinkanje«…a obstajajo še kšni drugi taki izrazi…?
Ja, cinker, druker…to je isto…smradi…
Pa obstajajo tudi med zaporniki kšna nenapisana pravila, k nej bi se jih vsi držal?
Ja, obstajajo. So ta nenapisana pravila, ki veljajo med nami, ne. Še posebi za sobo, to mora bit, ne.
Recimo obstaja razpored za sobo čistit…mi to nekak priredimo, da je nam lažje, ne. In tut dovolimo
kšnmu obsojencu…k nima kave al pa cigaretou…recimo…in ko je nekdo na vrsti ta obsojenec
prevzame čiščenje namesto njega in ta mu da cigaret…red je…to se poskrbi…in zej če so
negativci…bi ta ki nima nič vseeno mogu čistit za njega in mu nč ne plača…pa se take stvari
dogajajo…zlorabe so, ne. Nad nemočnimi, ne.
Kaj pa še kšna druga pravila?
Ja, recimo to…ne izdajaj, ne kradi. Povej po resnici kaj se dogaja v sobi, da smo med sabo iskreni,
ne. Tko da lahko vse laufa, ne. Najbolš je na začetku povedat zakaj si not, zaj ni več tak kot je blo,
da bi keri zej udaru pedofila…mogoče se tu pa tam zgodi…kako plesko da mu stisne, ne…čeprau je
blo to včasih bolj pogosto, ne…se je bolj dogajalo…ampak takrat se je vedlo…da ne do šou to kdo
povedat…zdaj pa je tak, ne…da tud če mu daš kako plesko…bo nekdo drugi to povedu…in maš
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možnost it u izolacijo…vse lahk zgubiš…bolša da takoj na začetku pove…kaj je in tisti dan, dva malo
zdrži tisti prtisk…k malo zajebavajo…tko da to mine…po dveh, treh…to mine…pol spet vse
normalno, ne.
Kaj se zgodi za zaporniki, ki teh pravil ne upoštevajo?
Ja tko ne…zej…pravim…zdej je bolj tko nekak vse razpršeno…razpuščeno…v bistvu nastanejo tut
neki problemi, ne…ni vse več tak kompaktno, tak kot je treba in…bolše je da neka pravila med
nami in če se dogovorimo se tega držimo in vse laufa tak kot mora laufat, če pa ni tega pa nevem,
to je vse razpuščeno…se kregajo, eni se brezveze kregajo, za take banalne stvari, recimo, in pol do
tega pride, če ni teh pravil, ne…če pa se mi zmenimo med sabo…pol pa use laufa. Recimo…bolje za
nas in za njih spodaj…nadrejeni nimajo tok problemov z nami…nekak vse bolj laufa, ne…
Pa obstajajo tudi obsojenci, ki se držijo bolj sami zase?
Vedno so taki. Dosti…jih je kar nekaj…ampak to so bolj potegnjeni vase, ne…so bolj potegnjeni
vase…imajo kake psihične težave…to so taki ljudje, ki rabijo res pomoč, ne…res…al pa recimo taki,
ki res ne vidijo nobene prihodnosti, ne…in so čist iz sebe…v bistvu tut zabluzijo…dost…večina se jih
začne pol tut drogirat…velik je takih, ne. Posežejo po drogi.
Kako pa ostali obsojenci gledate na te osebe?
Bolj so tak…ne šmirglajo…so prepuščeni samemu sebi…pustimo jih bolj pri miru. Čeprav jst imam
rajši da se s takimi obsojenci pogovori, ne…ker bilo je že ene par takih primerov ko sem…res so se
mi smilil, ne…in pridem v kopalnico, vidim, človek sedi na tleh pa joče..starejši človek…pa govori,
da se bo obesu…pa sm se tut usedu z njim dol…pa sva dve ure sedela tam na tleh pa se z njim
pogovarjau pa debatirau…in pol se je spravu k sebi počas…saj je bilo par takih primerov,
ne…eni…zasmiljo se mi, ne…jsz vem kak je meni blo na začetku, da je zlo težko, še posebi če tak
starejše ljudi zaprejo…je problem…oni ma družino, ima otroke…pa ma žena probleme…zej odvisno
tut, kaj je naredu, ne…recimo, če je zej kaki pedofil, jaz sigurno ne bom tolažu…sigurno…bom ga
pustu pri miru, jaz sicer v njega skaku ne bom…bom kaki 2,3 besedi povedau…da to ni blo lepo, da
se je na otroke spravu…pač bom to povedu, maltretiru pa ne bom…
Če bi delala lestvico zapornikov po pomembnosti…kdo bi biu na vrhu lestvice, kdo pa na dnu?
Po kaznivem dejanju se skoraj niti ne gleda več..ker niso več taki časi, kot so bli…bolj tko…kak bom
reku…so eni taki samopromotorji…ki se…nevem…strmijo k temu, da bi bili zej neki pomembni…to
se mogoče v enem bloku dogaja…trije..taki…bolj skup držijo…ampak to so ubistvu egotipi…to so
egotipi…večina od njih…probajo to dosežt nad slabšimi obsojenci…jih probajo prestrašit pa
ustvarjajo eno tako energijo da si pač ti nekak prestrašen…dolgo tut ne obstajajo, ne obrdržijo ta
položaj, ker prej al slej…recimo…nevem…večina sigurno jih ne bo šmirglala pet postou…prej je bilo
tak malo drugače, vedlo se je, kdo je kaj, kdo je glavni, kdo je šef…tko je blo…zaj pa ni več tega…so
pa eni, ki siljo k temu…bi se sami neki radi uveljavljali...
Kaj pa dno lestvice?
Tu so pa pedofili, narkomani, drukerji,
Posiljevalci?
Posiljevalci, recimo ne. Tut morilci…zej odvisno, kaj je naredu…je biu en k je ubiu svoja otroka
majhna…težko je poleg takega sedet, ne.
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Pa se pri nas vidi stereotipna podoba zaporov iz filmov – šef, ki predstavlja možgane in njegovi
pomagači, njegove mišice, ki mu slepo sledijo?
Prej je blo…se je najdla…je bila kaka skupina..zej je tut, ne…so nekateri ki to tut
poskušajo…ampak…problem je v tem, ne…pravim…ni več potrebe po tem…keri pa to želijo so bolj
egotipi…ampak njim problem nastane takrat, ko se jim nekdo postavi po koncu, za katerega se
zavedajo, da se jih ne boji. In pol maltretirajo vse živo okrog njega, ampak te sebe se dotaknu ne
bo…to so napihnjenci, samo z besedami…ko pa treba res neki naredit, takrat pa ne upajo…ko se je
treba sfajtat resno…takrat bojo te svoje palčke prbili naprej in preko njih naredli gužvo…oni pa se
bodo skrili za tem…večina je zaj takih na Dobu…prej pa se je vedlo…kdo je biu šef ceuga doma…se
je točno vedlo, ne, in ta ko je prišu ven so ga vsi spoštovali in v bloku so ga vsi spoštovali,
ne…ampak tega ni več..tak da…potrebe po tem ni. Se pa še vedno recimo dogajajo te zadeve.

6.4. PRILOGA 4: INTERVJU ŠTEVILKA 4 (ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI
ZAPORA DOB PRI MIRNI)
Koliko časa ste že na prestajanju kazni?
Zdej sm, se prau en mesec mjn kot deset let. Pa še osm let mi manka.
Mi lahk opišete vaš običajni vsakdan v zaporu?
Aha…enoličen, če ste gledau tole…Let nad kukavičjim gnezdom…ko so pametnega človeka zaprli u
norišnco in so vsi se trudli da delajo norca vn…prbližno tako je v vsalem zaporu, vsaj kar sm jih jst
probu…dan je izredno enoličn…imam občutek da se vsi trudjo da bi vas zadržali s cajtom
nazaj…mate časopise, nimate pa drugih informacij ki so dns moderne…recimo internet, pa
sodobna literatura in tko naprej. Drgač se pa začne dan ubijajoče. Navadjo vas na zvok sirene. Če
jo vi slište, sam poslušate al je rešilni al je policija al je znak da nekam morte jet. To je dresura
živali ne, ampak v zaporu je pač tako ne…zjutri vas zbudi sirena, tm ob šesti uri in tkrat veste:
ustat, umivat, hitro na zajtrk jest, po zajtrku nazaj…spet sirena, ker vas bodo preštel ne…zakaj nas
tako štejejo, sj nimamo kam jet..nevem…to je verjetno iz strahu da ne bi kšn pobegnu…čeprou vsi
pravjo da bi bežali, iz izkušn pa iz poznavanja teh zapornikov vam povem, več kot devetdeset
procentou jih ne bi bežal. Vsaj za večerjo bi pršli nazaj ker bi bli spet lačni. Mogoče bi kšn pobegnu,
tuj državljan…z Balkana al pa s kjerkoli ampak to je dvomljivo ker od nas vsi vejo, da ni enga
skritga kotička, kjer bi se skriu. Sam čakaš…imet oči na hrbtu, to je pa naporno. Tisti k so bežali,
recimo ta iz gorenske naveze, Starman al kaj…ne…neki na »man« je biu no…je biu v Bosni na begu,
je povedu…nemogoče je…jet naravnost pa gledat nazaj, kdaj bo pršou kšn policaj je
neuzdržno…torej ubijajoče…no tku je tut tak vsakdan…lepu vas navadjo na en red in disciplino in
ko vas dajo pred tistale vrata..pejdi po hriibčku gor…in ne veš kam jet…jst sm pršu…sam da vam
povem, kaj nardijo s človekom…po devetih letih prvikrat domou…u bajto k sm jo sezidu svoji
familiji, družini…taprvo sm se malo najedu, ne…sm dobiu civilno hrano ne…tadrugo sm pa
raztouku vse kletke…pa sm meu notr zajce pa pse…pa koze…ampak čim sm vidu mrežo pa
ograjo…jst sm takoj uzeu macolo gasilsko..pa razbiu…zajce pa spustu…ne bote verjeu, niti edn ni
skoču u kletko nazaj…torej majo že prastrah pred zaprtim prostorom…in človk mag lih tako…no in
zdj smo pač tuki, pa čakamo…torej, kar je najhujše kar tuki s človekom delajo…vsi zaporniki vam
povejo, da se strinjajo s kaznovanjem, to ni nč posebnga…vsepovsod v žiulejnu je kaznovanje, če se
ti obnašaš drugače…sprejemljejo dejstvo da morš bit kaznovan k si neki narobe naredu…ampak pri
ns praujo…vsak vam bo reku da je nedoužen…ne zato kr ne bi ukradu kure, automobila, ubou
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človeka, ampak zatu ker ni kaznovan tako kukr piše v kazenskem zakonu…tam je sodnik, tam je
tožilc, onadva se skupi pogovarjata…tvoj odvetnik al je al ni…itak ti neki predlagaš te nč ne
upoštevajo…zatu praujo, da so nedoužni…ker jim krivda ni dokazana po rimskem pravu, po
jugoslovanskem sploh ne, po slovenskem pa še zdaleč ne.
Je v zaporu dost poskrbljeno za varnost zapornikov?
Ja…mislete za fizično varnost?
Ja.
Za fizično varnost ja, za zdravstveno varnost je pa že problem ne. Tu je pa zmeri en
izmikanje…imeli smo par smrti zapornikov zaradi kapi, čist normalnga dogodka, ki se tut zuni
zgodi, sam zuni pridete vi, pride drugi, tretji…pa ga vsaj prevrnete ne…tuki se pa samo
opazuje…tudi…in zaporniki, pazniki..pač…konc živlenja, ne.
Pa se vi še spomnete vaših prvih dnevov v zavodu?
Ja.
Mi jih lohk mal opišete?
Ja, to je bla res stresna situacija, te zadene, tkrat ugotoviš da zdj pa ni več heca…zdj pa ni več da
boš…niti upanja ni več, zgubiš upanje, da boš nekam šou…zej točno veš tisti datum k so ti povedali
na konc, mogoče z božjo pomočjo boš pršu prej vn ane in se začneš točno spominjat kaj si naredu
pa zakaj si kaznovan in potem…čimprej preživiš to, da si kriv…si naredu kar si naredu, ne in
pobegneš od tistga…no, meni se je lih tako dogajalo…na srečo sva bla s soudeleženem pri zločinu
skupi… pa sva se pogovarjala…kaj je on živu, kako sm jst živu…vendr te muči…najprej, da se
navadiš da morš, ko luč ugasnejo tut ti ugasnit žiulejne in spat tistih osm ur..pa marsikdaj te ujame
tista tretja ura, četrta ura…pol te pa izmučenost prevzeme ne…ko razmišlaš…vsaj jst sm tako
razmišlu no…ta kolega je bl razmišlu o očetu pa o materi, jst pa bl o svoji familiji…vendar sva se pol
drugi dan pogovarjala…kako oni živijo…predvsem pa kar sva midva naredila…sej mi smo se meli
luštno ne…k smo malo kradli, malo to…to je bilo fino, ampak zej k je pršla kazen, se pa zavedaš da
si tut zadi ene pustu, ki malo čudno gledajo, ne? No, stresna situacija je bla, pa hudičevo težka…vi
sicer ne vidte…mi smo se tako navadl da skoz okno gledamo rešetke…prou posebi morm
pogledat…te so pa drgačne k une naše, une naše so bl jeklene, take douge, te so pa nekam…bl za u
živalski vrt. No in to, tudi potem čez neki let, recimo, tri, štir leta se navadiš okoli pa je zid tri metre
visok, mogoče tri pa pou, meru ga nism nikol. In ga ne bidiš več. Te pa še zmeri strašno zanima kaj
je na uni strani zidu ne…pa bi šou sam pogledat kej je, ne…a so res tam srne, kaj uni črvički tm…inj
to je strašno zanimivo no. Torej teža zapora, predvsem pa omejitev svobode…da ti ne morš jet ko
se zmisleš – zej bi šou pa pogledat, če je tam reka in ne morreš jet…ker te pač ustavi ena ograja,
druga ograja, tretja ograja je pa hudičevo teško.
Imate kakšne možnosti za izobraževanje?
Ja. Torej, za osnovno šolo pa nižjo poklicno. Zej, jst bom govoru za deset let nazaj. Za sredno
izobrazbo, sredno tehnično pa tele…nism še doživu, čeprou praujo de je, ampak to bi nekam vn
mogu jet…vn pa spet ne moreš. Kšnu drugu…poznam enga zlikovca, ki je magistrirau iz zgodovine.
Sej veste kako je magisterij iz zgodovine, ne. Tu je neki kar se je že zgodilo in dobru znat, pa
magistrirate…to ni tisti znanstveni pristop k delu ne. Druzga pa ne, razn če se sam potrudiš in če
maš pomoč zunaj. Dobivaš literaturo, pa tole, drgač pa ne. Verbalno vam bodo vsi pomagal,
praktično pa boš reku: rabm namenski izhod, ne, da bom šou na predavanja…to pa ne…to pa je
varnostno vprašljivo, to pa ne moreš.
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Kakšne so pa možnosti za zaposlitev?
Nikakršne. Sej mamo Pohorje, ki je bla včasih dobra organizacija, zakaj je zdj zgubarska,
nerentabilna, ne razumem.
Kaj se pa dela na Pohorju?
Na pohorju se dela gasilsko opremo. Hidrante pa tele, ne. Torej ne razumem kako, ker država sam
plača…delovna sila je v dobi sužnjelastništva. Delat moraš pč da dobiš…mi praumo: imamo slabo
plačano delo, zato je pa dobr čuvano.
Kok pa je kej plačan?
100 evrov na mesec, če delate tistih dvainsedemdeset do petinsedemdeset nadur, pa še kšno
zravn. Zlo švoh. Jst mam na srečo bolezn, pa delam zuni…okopavam rožce…me mejo tut ža malo za
zmešanega, ker z vsako rožco se malo pomen mane, mucke sm navadu da mi jejo z roke, ne…ne
vem zakaj drugih ne marajo, ampak jst se lepo uležem ne, pa zadremamo v travi. Vsi trije, štirje,
kokr nas se nabere ane.
Kakšni so pa pogoje za druge dejavnosti, na primer igrišče, TV, druge zadeve?
Se spreminja. Imeli smo…TV program je, od jutra do večera, če ne delaš, ga lahko spremlaš RTV1 in
2, 3 pa še Zagreb slučajno dobimo čez, drugo je že omejeno. Drugih oddaj, razn športnih nam ne
dovoljo, ker posežejo v čas spanja. Športna udejstvovanja…lahko igrate fuzbal, lahko grete v fitnes
da krepite svojo mišično maso, no. Čeprou jst u fitnesu…štejem kot nasilno, neki kar nam vzgaja
nasilje, ne neki kar bi vam, recimo eno gibanje…no to sm tou rečt, zdj se pa to
spreminja…slovenska vlada in politika delata centralni zapor stila Sing Sing…strah vzbujajoče, ne.
Hoje so nam zdj iz tistih 500 m kroga spremenil na 100 m…asfalt…tko pa…prej smo hodili vsaj po
zemlji, pa po travi, zej pa po čistem asfaltu. Sprememba, ki naj bi jo nardili, to sta dva nova
bloka…bodo zaporniki čisto ločeni in to v tem bloku pet, nevem kok se bo imenovau…zgorej bodo
imeli spalnice, jedilnico, hrana je bo več v jedilnici ampak se bo njim delila…in sprehajališče bo na
vrh, na teras. Torej popolnoma omejen, ane. In tudi se ne d+bodo več mogli družit…kar je sicer
dobro, ker eni med nami so pa nasilni. In izkoristjo prilike da se spraujo na kšnega pa ga malo
poškodujejo, ne. Zato bodo pač ločevali, ne.
Kako je pa z obiski?
Obiski so po zakonu. Tisto vam ne morjo vzet. Ena ura na tedn. Seveda, zdj če ste pridn, pohlevn,
bogaboječ…tako naprej…dobite ugodnosti. Kar je velik ventil za držat človeka na špagci, ne. To
pomeni, da vi dobivate, če ste kokr tolko normaln, vedno več obiska. Do štiri ure. Potem ko tu
dosežete mate pa lohk obisk na vrtu. Tu mate tamle zadej. Zaprt tak oddelek…čistu tavečji
kriminalci majo v sosedni sobi steklu pa telefon…čez gledajo, ne. Tisti, prou problematični. Švercerji
pa tako naprej, ne. Pol drugi majo obisk zgori, k ste šou tam mimo. Ta tretja ugodnost obiska, ki je
zelo dobra, imate pa na vrtu pred zaporom. Četrta, po 50% prestane kazni mate pa obiske na
domu. Obiske izven zavoda. Nenadzorovan obisk zunej zavoda. Greste vn. Tu je, hvala bogu, iz
socializma ven izhaja, ne. Vendar tuki te omejujejo. Se čuti, da omejujejo.
Katere so vaši glavni načini, taktike, da vam nekak mine čas?
Jst ogromno čitam, čeprou sm zgubu vid. Gledam…imate dovoljen ta prenosni računalnik. Pa
televizijo. No in gleam tele izobraževalne oddaje, recimo National geographic. To, kar me pač
zanima. Eni gledajo igrce in…vendar tisti ki igrajo igrce pa tu…se mu potem čez določen čas že
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pozna na obnašanju, da je zašou u sfere nasilja. Nejprej začne verbalno nasilje, pol pa fizično, tm
pa že posežejo vmes.
Se pravi večinoma branje in gledanje TV?
Branje. No, mislm, jst mam rad zgodovinske romane, zgodovino v Sloveniji pa Slovencev…me zelo
muči…in to čitam vse…tudi časopise, jst jih prečitam od začetka in potem samo iščem naslov, če kej
piše o Slovencih. Kronike pa ne čitam, niti prometnih nesreč več ne čitam.
Kaj koristite možnost obiskov vzgojne službe?
Ne. Zato, kr mi neč ne morjo dat. Tazga, kar bi jst želu, ne. Jst bi se želu z enim pogovarjat, ki
ogromno pozna zadev, ki mene zanimajo, ne. Dobro, tu je nemogoče zahtevat od enga dekleta, ki
je dvakrat mlajša od mene al pa pou mlajša od mene. Tut drugač izobražena, ne. In zravn tega
nima sam mene, ona ma še enih sto drugih, vsak s svojmi problemi, vsak pride, trka na vrata, dejte
mi tu, dejte mi uno…in punco zmedejo. Konkretno, mam punco…za vzgojno. Čeprou, v
prostočasnih, tu je ta…en oddelk, ki nej bi posebej meli za psihično zdravje zapornikov, ne. Tuki
notr ser zaposlijo tisti, ki niso drugače zaposlivi. Recimo..jst zarad bolezni…čeprou bi rad delau. Jst
se pa tut preveč ne kregam. Oni so tako odločil, je uredu ane. No in zatu sm na prostočasni ane. Tu
je povsod, se neki dela, pa tistu kar ste vi vprašu…kam ubije tisti cajt, ki ga je preveč…no to so tele
delavne terapije pa prostočasne dejavnosti. Tukej se pa neverjetno, skorej presenetlivo, dobr
premika. Neka je pršla…zej sm pozabu katera…zunanja ustanova, en priimek ma, ena šola je…šola
za življenje, neki tazga ne. No in tu nam je prnesla ogromno novosti notr. Smo imeli slovenščino,
matematiko, fiziko. Vsega po malem, ne da bi se neki navadli, ampak da bi si osvežili spomin. In še
ena novost…pogovorne oddaje…gledamo filme, ki niso nasilni…in potem o teh filmih in o naših
občutkih, naših razmišlanjih se pogovarjamo ne. In morm rečt, zelo dobr je. Zelo vpliva, ne. Tudi
med sabo smo zej izločli tiste elemente, ki so moteči . Smo jih pač izločli…smo ratal ena skupina, ki
nas to zanima. Ker pa mi nč ne vemo. Vi pač greste vn, mi tega nimamo. Mi mamo tiste enolične
vesti ne, kar je za vojaško…za vojaško organizacijo je to uredu…da človeka kanaliziraš pa ga pošleš
naprej…on ne bo nč razmišlu…sam laufau bo…za zavod, vsaj jst…kas m poznau tut
socializm..praujo da je slab, ampak meli smo vsega dobrga…ogulfali smo celi svet ampak mi smo
meli vsega dobrga dost. Takrat so veliko bolj skrbeli za človeka, da so ga vrnili nazaj v družbo…jst
imam občutek….tilele…se premika, se premika, neki na bolše…te terapevtska služba pa tele
vzgojne, zej nevem kaku bi vzgojne, ker so tele nove sile…pač premlade…jih ne poznam še…one so
tle pou leta, kaj znajo in kaj se upajo naredit ne vem, ne. Za pričakvat je, da se bodo obnašale
podjetniško. To pomeni, delavec nižji po rangu, recimo ta terapevt ne, bo padu pod vpliv šefa
bloka. On je pa že višji. In bo kimala njemu, kar bo on reku. Dobro al slabo, ne.
Pa reciva: na primer, imate eno osebno stisko – soobsojenec se spravlja na vas. Bi se vi s takim
problemom obrnili na vzgojno službo?
Jst tazga karakterja nimam. Jst bi tak problem rešu korenito. Enkrat sm ga že rešu, rezultat 18 let,
un je pokopan, ne. Ampak zmislu bi se način, da bi ga z lubeznijo ubou, ne. Kar majo tudi
drugi…eni pač speljejo, eni ne. Vendar je ravno zaradi tega, ker ji ne zaupam, da bi mi pomagala,
ne.
Kaj bi pa lohk za soobsojence rekli – so zadovoljni z delovanjem vzgojne službe?
Nihče.
Nihče?
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Nihče. Presenetlivo nihče. Jst sm zadovoln, škodi mi ne. Zastopm da ne more koristit ker jest sm
end med 150 u našmu bloku, tuki jih je pa 500. Tu je težko delat…sistem, ki ga dirigira politika je
tak, da je treba zapornike izžet, kar je reku minister Šturm, ne. Psihofizični in materialno uničt, da
ne bodo delal več lumparij, čeprou jst pravm…tukile…jih je 500, če bi to kapaciteto
zbrali…možgansko kapaciteto, po znanju…pa po temu…bi biu en velk potencjal…vendar zatu
moarš met kader psihologov, pa druge tele izobražene in izvežbane, ne samo šolsko izobražene,
ljudi ki se na to razumejo in ki to z veseljem delajo, ne. Mogoče jih bomo dobili počasi.
Kaj pa pazniki? Kako se razumete z njimi?
Jst se razumem odlično. Jst žiulenje gledam z vesele strani, rad se hecam. Čim vidim da je hec, ki ga
drugi ne sprejema, takoj preneham, ne zaidem v konfliktno situacijo…in s pazniki tudi ne.
Se pravi so korektni v odnosu do vas?
So korektni. Jst imam zelo korektne odnose, jih tut spoštujem…pač…je treba razumet, da delajo v
zelo teških situacijah, med nami smo nesramni tok, da se včasih že kar sami sebe ustrašmo, kok
smo nesramni do človeka…še otroci, ki ne razumejo, pa so nesramni do svojih staršev, niso tako
nesramni kokr mi včasih do paznika, ne. Ampak oni tu stoično prenesejo. Zamahne z roko, čeprou
ma pravico, ne. Včasih se mi čudmo, ker recimo med pogovorom ne…mi bi preli palco, pa ga
premlatli tako da je joj…oni tega ne nardijo. Tudi nima kšnih drugih posledic ne, recimo da bi biu
pol šikaniran drgač…ni. Pač, ne reagirajo, jst ne vem zakaj…taku je.
Če se vrneva nazaj na vaše prve dni na Dobu? Ste bili deležni kšnih obredov sprejema?
Ne, ni blu tega. Morte računat, jst sm zaprt zaradi umora in tu je status kaznjenca, k se mu malo
odmaknejo. Spoštujejo, ne. En rešpekt. Pedofile majo zelo radi. Čeprou, vrag si ga vedi.
Vam konkretno se potem to ni dogajalo?
Ni dogajalo.
Se pa dogaja drugim?
Ja, to pa ja. Se dogaja drugim.
Kakšni so načini pri tem?
Najprej je tu verbalnu. Potem pa recimo nasilje, k ne morjo pazniki neč. Ga lahko zabeležijo,
ampak druzga ne morjo. Recimo zelu popolarno je blu včasih, da si narišete na kožo neki…
Tetovaža?
Tetovaža. Vendar to pa potegne za sabo plačilo, ki je lahko samo v denarju. In ti se moraš
potetovirat, plačat unmu, ki bi rad soude zaslužu. Tu je tistu skrito nasilje, ki ne more paznik nč ne.
Zej, al se vi strinjate al ne, to je drugi problem. Ker če ne pristaneš, vas bodo bockali…ti pa nisi tak,
ti nisi naš…rataš skor naenkrat cinkator, kar je zmerlivka taka kukr…to je hujš kt pa en črv…
To v bistvu pomeni izdajalc, ane?
Ja, da hodiš cinkat svoje soborce, kaj dela, kaj govori…čeprou tega je, ker brez tega zapor ne more
obstajat, tut policija ne more nč najdet, če se edn ne pohvali pa edn ne prijavi….ampak tuki je pa
taku…
Dostikrat prihaja med novinci v zaporu, pa med temi, ki so tu že neki časa, do konfliktov?
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Verbalni, predvsem verbalni…zej so nam omejili tisti sprehod, k sm reku…ker prej smo po travi
hodili…prej se je organizirala skupina….recimo nekdo je nekoga poznau, al pa si mislu, ta je pa
ta…in tega je pa treba malo zradirat…in potem ga je skupina sledila, tuk da je začeu tekat,
tekat…da je pobegnu…in je potem v pesek prletu…in pol so ga…pazniki so sicer vidli, da se nekaj
dogaja, ampak preden so oni reagirali, je biu že možakar brez zob. Akcija je bla lepo planirana,
hitro speljana in tega je blu dost…nasilja med zaporniki.
Je pa dost več verbalnga kt fizičnega?
Verbalnga je pa neprimerno več.
Če bi vi mogli ocenit, kar se tiče fizičnega nasilja, je zdej trenutno velik tega?
Ne, proti začetku, ne.
Začetku vašega prestajanja zaporne kazni?
Ja, pred desetmi leti. Tudi reakcija paznikov je dost hitrejša, prej, ko sm biu prvikrat tuki ni blo
taku. Jst sm biu v dveh delih tuki, ker so mi vmes razveljavli sodbo, tako pa so me malo na
Povšetovo peljali, tako da lohk opazujem v dveh delih. Prvi pa drugi del. In ga lahko primerjam. V
prvem delu pazniki so bli….nč hudga, nej se…bomo pol pršli, ne. Zdj pa ne, zdj se pa zapodijo, pa
takoj. To je strogo varovan in vsekakor, zaporniki se jih bojijo, ne.
Starejši zaporniki, ki so že tle, dostkrat maltretirajo al izsiljujejo al kako drgač izkoriščajo te
novince, k so na novo pršli?
To, takoj ka g prpeljejo iz pruga bloka v sobo, notr jih je osmnajst, takoj se začne…tisti
moment…pa dej tu, pa dej unu, pa dej tretje…pa je odvisn, zavisi od človeka kako je socializiran,
kako se temu upre…eni gredo mimo, kot da se ni nč zgodil…ampak to…sam človk
pokaže…nenasilen…ni potrebno, da si tukej nasiln, ker če boš tuki pokazau nasilje se bosta takoj
javla dva, ki bosta bla močnejša, ne. In pol si pršu v mlin, ki ga težko rešiš, ne.
Katere oblike maltretiranja novincev pa so najbol pogoste?
Veš, mam pouhn kamjon soudou, dej mi za cigarete…pa mu ne daš cigaret…kaku nauš dau
cigarete, dej pokaž denarnco…pol pa k ne pokaže denarnce, ti seže notr, pa čeprou ve, da jo imaš v
omari, ampak se te že dotakne, ne. Čim se ti dovoliš, da se te dotaknejo, si že izgubu bitko…ti bo
zej šou v omaro, tm notr ti bo pa use pobrau…na konc ti bodo ostale mogoče kšne usrane gate, pa
še tu je vprašanje, če ne bojo kam prodal. Tak način.
Začne se pa s provokacijo?
S provokacijo. Verbalno provokacijo. Če tisto preživiš, ne, kar znajo…zadni primer je biu tale
Žnidaršič, tu je tisti duhovnik pedofil, ki naj bi tm ene mlade punce…je pršou…no, ceu blok je biu
že…naelektren…pol je pa možakar pršou, paznik ga je prpelou…no pazniki, mislem vodstvo blokou
je tok upoštevalo, da ga ni dalo v tisti trakt, tisto nadstropje, kjer je morilc duhovnikov…pa fizično
sovraži duhovnike…no in pol so tega možakarja prpeljal med same take pedofile…zarad tega, ker
zdj med sabo si pa ne morjo očitat…tu je taku imenovani 183 člen….183 je pedofilija…no, ta je biu
tak, ki je…mi smo prčakvali da bo šou najmen prvi tedn na bolniško…s kšnim podplutim očesom,
kej tazga…no, vendar je človek stoično prenesu….tiho biu, ni odgovarjau in je preživel…in zej ima že
čisto mir…zej se že pogovarja z ostalmi, pravilno je reagirau…
Pa pazniki lohk poskrbijo da do trenj med starejšimi zaporniki pa med novinci ne prihaja?
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Lohk poskrbijo, to tud oni hitr zaznavajo, ne. Oni so tud naučeni na to, ne…sam pridejo notr, že
vidjo al je use uredu al je kšna napeta situacija…
Mislete, ko pride v sobo?
Mi mamo spalnico, pa družabni prostor, kje se zadržujemo…in tuki so vitre, oziroma rešetke, oni
odklenejo in pridejo notr…mora met malo hrabrosti, da pride, ker pride dam med recimo 14, 18
ljudi, ki niso vsi lih dobro nastrojeni, ne. Ampak ni še tega. Čeprou se počasi rojeva odpor proti
temu. Ni pa še, da bi se upali pazniku jet nasproti. No, oni lahku uplivajo na tu. Tudi ko vam
pripeljejo, tudi oni majo možnost…recimo…v sobi…ns je konkretno 10, 2 se ne razumeta, pa se
skregata…lahku jih takoj ločjo…pride: spokej, gremo! In nimaš kej, ne. Če hočjo, ne.
Kaj pa obsojenci sami med sabo – se delite na bolj pomembne, bolj vplivne in manj pomembne?
Hierarhična lestvica je od pamtiveka v zaporu postavlena. In tudi na Dobu je. Ta…pust ga pr meru,
ta je tak…ta ukaže, ta ima to pravico, ta ima to…in ta ima pa te doužnosti, ne. Pol pa čisti, pa
puca…kt de drugi ne morjo.
Se v tem času, ko ste vi na prestajanju kazni, točno ve, kdo je nedotakljiv, tist ki laufa zadeve?
Ja.
Če te ljudi poimenujeva vodje – na kakšen način si te vodje pridobijo avtoriteto, spoštovanje
durigh zapornikov?
Najhitreje si ga pridobijo na tak način, da poskušajo bit učitelj…recimo…in tu, čim si učitelj, si neki
več…na tak način si dobijo…jst vem neki več, tu je pa taku pa taku in če se dokaže, da je tu res,
potem je dosegu cilj. In se ga spoštuje.
Se pravi, ena taka vrednota je znanje?
Znanje. Znanje je pri nas vrendota. Nejbulš se vidi pri reševanju križank, ne. Teh imate ogromno pa
zguba cajta je fina, vendar če tistu obvladaš pa hitr rešuješ…če tu…ta pa je neki. In čim prideš v ta
rang – ta je neki. Pol nasilnežou se vsi izogibajo, jih nihče ne spoštuje…in čim si nasiln, prideš v tisto
fazo, da ti podtikajo…karkoli.
Kaj ti podtikajo?
Podtikajo.
Kaj na primer?
Neki un reče, ta pa teče k pazniku…un pa teče k pazniku: un je reku. Ampak, kriu je un. Na tak
način. In to počasi tera človeka. Dokler ne izbruhne, pol pa razbije enga in pol spet…
Obstaja splošno prepričanje glede zaporniške hierarhije, da so na vrhu lestvice najbolj uglednih
in najbolj spoštovanih vodij ljudje, ki so za zločin naredili goljufijo, gospodarski kriminal…?
Ja, sam teh pr nas še ni za rešetkami. Pr nas je biu en vodja lani. Zej so jih dali vn. Je biu, sm
pozabu kako se piše….drogo so dilali, ne. In so imeli precej tržišča v Ljubljani, bili so znani, da robo
majo, da uspešno delajo in potem jih je pa zakon uloviu. No in so znani vsem in oni so imel tuki pa
tisti nivo…ta je pa tisti.
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Glede na to, kar je on naredu, je tle avtomatsko vodja?
Avtomatsko. Gospodarski kriminal je najvišje, ne. Ti so pa…ta je pa državo ogoljufau…če si človeka
ubou al pa dva, ni pa nč pomembno…un je taglavn, k je državo ogoljufau. No, ta je
taprvi…gospodarski kriminal. Tadrugi so morilci, ki se jih pusti pri miru…ker pač…sej veste…že itk ni
dobr met z njimi posla, ne. Potem so pa po rangu nižji, ne. Potem so tile…đankiji…ti so kupljivi…on
enga evra pa naprej…uni bi za 5 eurou nardili vse….karkoli…pol jih pa tudi, si prvoščjo…po trije,
štirje zaporniki…tu se radu dogaja u kopalnici…pač nei majo tako navdahnjenje, ne morte nč, ne.
No, potem so pedofili, ne. Pol pa že zmanka…
Ta lestvica zapornikov…nižje rangirani bi si rad pridobiu status vodje…lahko?
Možnost obstaja. Obstaja. Ampak zatu more met pa denar. Oziroma nekej, kar dobiva od uzuni. Al
hrana, al pa denar…
Kaj pa fizična moč, nasilje?
Ne.
Predvsem to, da ima on ene dobrine, ki jih ostali nimajo?
Ja.
Stereotipna podoba zapora…obstaja neki šef, ki predstavlja možgane, okoli sebe pa ima eno
četico svojih mišic, vojakov…?
Ne, tega pr nas ni. Vsaj na Dobu ni. Je blo, to so bli tisti, ki so gor na gorenjskem…Ukrajinci so bli
oni, oziroma Litvanci…ki so oropali tisto pošto, nevem kaj so neki nardil…pa so pršl…oni so bli taku
organizirani, ampak oni so bli že uzuni taku organizirani…šef je biu, potem je meu pa nevem, 3, 4
Litvance…ki so tut fizično napadali druge, če ni plačau pa tako naprej, ne. Vendar so te razbili…tu
so hitro razbili…enga so dal u Lubljano, enga u Maribor, enga u Koper…totalka so jih uničli.
Se obsojenci med sabo delite na kšne skupine? Glede na narodnost, ideologijo, homoseksualci,
narkomani…?
Torej, narkomani imajo zelo blage kriterije do svojih narkomanov, do vseh ostalih so pa grobi, ne.
Nacionalna je, tuki se prou vidi…tole…albansko…oni so že uzuni tako povezani, tako naučeni, da se
en sam nč ne upa, skupina so pa zlo močni, ne. Zej pa že lahko razbijejo. Potem, druga skupina
taka, po nacionalnosti so Srbi…medtem ko tile naši Bosanci pa Hrveti, so pa bl taku…nacionalnosti
ni čutet. Tudi kdr se zajebavamo med sabo, ne zamirjo če kšno kej rečemo čez druge narode…med
tem ko Srb pa. Srb pa takoj: Nas ne možeš.
Kaj pa Romi?
Cigani…so povezani, vendar so naši Cigani…dolenjski…ki so že mal zvodeneli, ne. Oni se povežejo,
te tud napadejo, vendar ni pa to njihov sistem dela. Tu je trenutna situacija, ti se enmu
zamiriš…čeprou, morm rečt, jih imamo za lopove, tatove in taku naprej…jst jih poznam tm u našem
traktu ene par…omare nikol ne zaklenem…pa mam notr denarnco, pa mam hrano…nikol ne
zmanka nč…pa je čisti cigo.
Pa med temi skupinami, za katere ste omenili, da obstajajo, prihaja do kšnih obračunov?
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Ja, na Dobu so stalni…na primer med Hrvati pa med Srbi, pa med Srbi pa med Albanci…čeprou
Albanci vse bol popuščajo…te napetosti se vidjo pri športu…ko igrajo fuzbal edn proti drugmu…zej
žoga krož po izboru: ta bo dobu šuš u glavo, ne pa po tem…kako naj se igra…
Se pravi so napetosti med skupinami dost pogoste?
So…no ja…ne morem rečt, da so, ker se to omejuje…to pazniki ne skočjo takoj, ampak lepu
počasi…štimajo, ne.
Pa katere izmed teh skupin tudi sodelujejo med sabo?
Ne.
Se ločujejo strogo?
Strogo se ločujejo, se pogovarjajo…ampak…to se vidi pri delitvi hrane….Srbi si kuhajo posebej,
šiptarji posebej…in ne delijo….pribora ne delijo med sabo…
Zej sva govorila o skupinah med obsojenci. Kaj pa posmezniki? Prevzemajo določene vloge….na
primer preprodajalec, ovaduh, poslijevalec….obstajajo med osbojenci posamezniki, za katere se
točno ve, kaj so?
Za cinkanje se točno po spisku ve. Točno se ve. Preprodajalce za drogo…dobr…to jst ne vem, ker
pač ne poznam…ampak vem pa da….tile…đankiji…točno vejo…kdaj ma, kolko ma, pa kaj ma…kdaj
bo dobu, kje bo dobiu…vse…kako oni tu zvejo, ne vem. Oni sam grejo na sprehod, tu je
značilno…grejo na sprehod in potem….sprehod traja eno uro…ampak on…čez 10 minut se že
vrne…kdaj zamenjajo, kaku tu zamenjajo ne vem…ampak…izmenjava je…in potem uni že morjo jet
vlečt na folijo hudiča…pa nevem kaj vse…
Če se pojavi en nov zapornik, ki bi se hotu ukvarjat s preprodajo drog…?
Ja, najprej se ga preizkusi kaj ma. Kaj lahko priskrbi. Al lahko dobijo od zunej robo ki je tukej zelo
draga pa potrošni materjal…al ne more. Če tu doseže…da dobi…recimo…tuki dobite u original
konzerviranih konzervah rib…recimo ne…ne morte najdt, jo date na rentgen…ampak not je pa tuk
pa tuk gremov kokaina…no če tu on lahko dobi, kakorkoli…tu jih ne zanima, kako on dobi…je pršou
čez zgorno polovičko, ne. Ta pa je že neki, ne.
Se dogaja, da ga starejši preprodajalci, ki hočjo ohranit primart na trgu, tega novega hočjo ukint,
da bi ga odsekal od te dejavnosti…da jim ne bi hodil v zelje?
Ja tu so borbe, ki so prinešene od zunej, ne. Tu so povezave z zunanjim svetom, če ga ne morjo
tukej stisnt preko zvez, mu stisnejo družino, prijatle…da ga osamijo…vendar tu je pristono pri
teh…drogeraših.
Med obsojenci samimi obstaja kšn jezik, način komuniciranja…
Sleng.
…ki ga ostali ne razumejo?
Ja, obstaja. Šifrirani jezik, ne. Obstaja, obstaja. Recimo sporočanje, ne. Ko ti nekej normalno
zakričiš v brezveze…uni bo zastopu, zakaj se gre in bo tut tistu prskrbeu ne…paznik bo pa mirno
poslušu, ker ne bo vedu, za kaj se gre. Jst tega tut ne poznam, vem pa, da se tu dogaja, ker tut men
naročijo, da naj grem unmu povedat to pa to…pa se jst začudm…pa mi rečejo: Ti sam pejt, pa to
povej. To so izrazi, za vas normalni, pomen pa imajo čist drug. Tu je pa tku spiljenu, ne…do nule no.
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In tu se zelu hitru menjava…zelu hitru se menjava…čim edn zasluti, da so neki dešifrirali…je
sprememba že.
Obstajajo med zaporniki kšna napisana pravila, pa se jih vsi držijo?
Ja so ja. Prej sm govoru…novodošli mora čistit…tu ni nikjer zapisanu…ampak se vsi držijo
tega….vsi…posebno tej tamladi ane.
Mi lahko poveste še kakšno tako pravilo? Vam pride kaj na pamet?
Ja, zdj mi ne pride nč na pamet…ker jst sm tmle u shume traktu ne…zdj…oddajanje hrane ane…za
vikend dobimo suhi obrok, ne. In zdj…kšne konzerve se morjo dat komu…tuki sploh ni vprašanje, že
vnaprej se ve, komu bodo šle te konzerve…al bo al ne bo…ti greš, mu prneseš…na postli mu pustiš,
al pa na mizi…in noben se jih tut nau dotaknu…

Kaj se zgodi za z zaporniki, ki teh pravil ne upoštevajo?
Ja, kazen je enolična. Nejprej je…mi jim rečemo, da dobijo očala, ne…tu pomen da dobi plavo oko,
ne. Zdj, od udarca odvisno je, ne. Tut se niti ne gleda, al mu je samu poplacu oku, al mu je razviu
arkado, al mu je izbiu oku…tu je sekondarnega pomena. Vendar tu je prva kazen. Šamarenje se
temu reče, ne. Potem se ti pa že tok popnejo na glavo, da ti dvigneš glavo. K pa ti dvigneš glavo, ti
pa ne moreš, ne…pol pa dobiš…par udarcev…
Pa obstajajo znotraj zapora tut zaporniki, ki se držijo bolj sami zase?
So…ponavad so čist tihu…so tudi drgačni…in ne kontaktirajo.
Kako ostali obsojenci gledate na te osebe?
Jih pustijo čist na mir. Čistu pr miru. Kot da ga ni.
Če hočeš, torej imaš možnost, da se držiš sam zase?
Ja, ja. To se spoštuje.
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