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POVZETEK
Diplomsko delo opredeljuje vlogo socialnega pedagoga1 v zavodih za prestajanje kazni
zapora. Predstavljeno je z vidika strokovnjaka, zaposlenega v zaporskem sistemu, in
obeležuje opis dela in nalog svetovalca - pedagoga, saj je dano delovno mesto, na katerega se
socialni pedagog lahko zaposluje; hkrati naloga izpostavlja ostale pomembnosti, s katerimi se
strokovnjak srečuje pri svojem delu (fenomeni podtalnega delovanja, skrb za psihohigieno,
supervizija, intervizija, timsko sodelovanje). Diplomsko delo želi dokazati, da je za delo v
zaporu profil socialnega pedagoga primeren in kompetenten ravno zaradi socialnopedagoških
teoretskih konceptov, skladno s katerimi socialni pedagogi ravnamo in preko katerih je moč
doseči ter uresničiti reintegracijo ali ponovno vključitev posameznika v okolje, kar je tudi cilj
strokovne obravnave zaprtih oseb. Primernost socialnega pedagoga je tako utemeljena ravno
na podlagi ugotovitev analize dveh izvedenih intervjujev, katerih rezultati so predstavljeni v
empiričnem delu. Analiza intervjujev v povezavi s teoretičnim delom, predvsem na podlagi
opisa dela in nalog vzgojne službe in svetovalca - pedagoga ter kompetenc socialno
pedagoških diplomantov, utemeljuje primernost profila socialnega pedagoga v zaporu, saj je
socialni pedagog strokovnjak, ki skupaj z zapornikom soustvarja in uresničuje cilje strokovne
obravnave. Hkrati socialni pedagog v praksi udejanja koncepte socialne pedagogike
(usmerjenost v življenjski prostor, princip soustvarjanja, timsko sodelovanje, zavedanje
pomena skrbi zase in supervizijskih srečanj, reflektiranje delovnega procesa …) in s tem
posledično vpliva tudi na ostale strokovnjake, ker razširja koncept dela z uporabniki, saj
socialna pedagogika združuje različne znanstvene discipline, kot so psihologija, sociologija,
filozofija, socialna politika in socialno delo, pedagogika in druge, ter s tem omogoča možnost
širše obravnave posameznikov.
KLJUČNE BESEDE: socialni pedagog, vzgojna služba, svetovalec - pedagog, timsko
sodelovanje, fenomeni podtalnega delovanja, supervizija / intervizija

1

Uporabljeno za oba spola.

ABSTRACT
The diploma thesis defines the role of social pedagogue in prison. It is presented from the
perspective of an expert working for the prison system and marks the job description and
duties of the counsellor - educator, as this is the workplace to which the social pedagogue can
apply to. Simultaneously the thesis emphasizes other important situations the expert is faced
with in his or work (phenomenon of underground movement, psychological hygiene care,
supervision, intervision, team work). The diploma thesis seeks to demonstrate that social
pedagogue is a suitable and competent profile for working in prison, precisely because of the
social pedagogical theoretical concepts, which social pedagogues implement in their work and
through which one can reach and achieve reintegration – the reintegration of the individual
into the environment – which is also the goal of professional treatment of prisoners. The
suitability of the social pedagogue is well founded precisely on the basis of the analysis of
two conducted interviews, the results of which are presented in the empirical part. Analysis of
the interviews in conjunction with the theoretical part, in particular on the basis of job
descriptions of educational services and consultant – teacher, and competencies of graduates
of social pedagogic, justifies the appropriateness of the profile of social pedagogue in prison,
because social pedagogue is an expert, who along with the prisoners co-creates and actualizes
the objectives of professional treatment. At the same time social pedagogue implements the
concept of social pedagogy (orientation in the living space, the principle of co-creation, team
collaboration, awareness of the importance of taking care of themselves, supervision
meetings, a reflection of the work process ... .) in practice, by wich consequently affects other
experts, because it extends the concept of working with users, as social pedagogy combines
different scientific disciplines (psychology, sociology, philosophy, social policy and social
work, education ... .) and thus offers the possibility of a broader treatment of individuals.
KEY WORDS: social pedagogue, educational service, counsellor - educator, team work,
phenomenon of underground movement, supervision / intervision
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1. UVOD
Celoten namen diplomskega dela je ovrednotiti, dokazati in potrditi pomembnost profila
socialnega pedagoga v zavodih za prestajanje kazni zapora. Dejstvo je, da lahko socialni
pedagog v zavodih za prestajanje kazni zapora zavzema delovno mesto svetovalca pedagoga, v nekaterih primerih pa tudi svetovalca - socialnega delavca (v primeru, da ima
izkušnje s svetovalnim delom na centru za socialno delo in narejen izpit iz socialnega varstva,
saj se tako približa profilu socialnega delavca. Mrhar Prelić, osebna komunikacija,
22.5.2014). Glede na obravnavano tematiko in specifiko zaporske populacije je socialni
pedagog pomemben in potreben člen strokovne obravnave zaprtih oseb. Slednjo izvajajo v
zavodih različni strokovni profili (družboslovne smeri: pedagogi, socialni delavci, sociologi,
psihologi …) s ciljem rehabilitacije obsojencev in njihove ponovne reintegracije2 v družbo
(Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij3, 2014). Reintegracija, kot cilj
strokovne obravnave, nakazuje na ustreznost profila socialnega pedagoga v zavodih za
prestajanje kazni zapora, saj je osnovni koncept socialne pedagogike in princip ter vodilo, po
katerem socialni pedagog deluje, ravno vključitev izključenih posameznikov v okolje.
Socialni pedagog v zavodih za prestajanje kazni zapora predstavlja strokovnjaka, ki dela z
obsojenci, in ravno njegovo zavedanje glede pomena odnosa in delovanja ter snovanja
celotnega programa pomoči po tem principu nakazuje na ustreznost našega profila v teh
zavodih. Hkrati je socialna pedagogika veda, ki ima za poglavitni namen vzpostavljanje
odnosa, preko katerega se lahko strokovnjak (seveda z upoštevanjem želja, potreb in močnih
točk posameznikov) in uporabnik skupaj in preko principa soustvarjanja4 dokopljeta do
»prave poti.« Iz tega vidika je pomembna opredelitev socialnopedagoškega dela kot
integralnega integracijsko razvojnega procesa (Uzelac, 1998). Pri tem je integracijska funkcija
razumljena

kot

sodelovanje

z

marginaliziranimi,

stigmatiziranimi,

hendikepiranimi

posamezniki in skupinami. Razvojni del procesa pa predstavlja predvsem preventivno delo in
kompenziranje težav. Oboje pa mora biti razumljeno v smislu vzgoje v najširšem pomenu
besede5 (prav tam).

2

Reintegracija pomeni ponovno vključitev posameznika v okolje.
V nadaljevanju UIKS.
4
Soustvarjanje: »pomeni, da smo vsi udeleženi v procesu spoznavanja, ocenjevanja in interveniranja« (Caf,
2013, str. 340). Po Čačinovič Vogrinčič (2011) koncept soustvarjanja opredeljuje odnos in proces pomoči.
Delovni odnos, ki ga sestavljajo elementi dogovora o sodelovanju, instrumentalne definicije problema in
osebnega vodenja, omogoča ravno soustvarjanje (prav tam).
5
Vzgoja v širšem pomenu besede je: »proces oblikovanja in samooblikovanja človekove osebnosti kot celote«
(Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 37).
3

1

Socialni pedagog v zaporu torej predstavlja strokovnega delavca, ki vzpostavlja odnos z
obsojenci s ciljem reintegracije in resocializacije posameznika, saj strokovni delavci v zaporu:
»skrbijo za takšno organizacijo življenja in dela v zavodu, ki pospešuje vključitev obsojenca v
normalno življenje na prostosti po prestani kazni« (UIKS, 2013, str. 4). Iz tega razloga vidim
pomembnost poznavanja vloge, pristojnosti, opisa dela in nalog, ki jih lahko naš profil izvaja
v zavodih za prestajanje kazni zapora. Zakaj pa je ravno socialni pedagog ključni profil pri
celotnem tretmanu zaporskega dela, bo utemeljeno v nadaljevanju diplomske naloge. Najprej
se osredotočimo na predstavitev zapora kot institucije za prestajanje kazni posameznikov po
pravnomočni obsodbi s strani ministrstva za pravosodje. Nato sledi opredelitev vzgojne
službe oziroma tima, v katerem strokovnjak (so)deluje in pregled del ter nalog svetovalca pedagoga, na katere so aplicirane kompetence socialnega pedagoga s ciljem iskanja stičnih
točk med delovnim mestom in našim profilom. Na koncu pa je opredeljena še strokovnjakova
skrb za psihohigieno in zavedanje ter poznavanje fenomenov podtalnega delovanja, značilnih
za totalne institucije. Diplomska tema je predstavljena z vidika strokovnjaka, zaposlenega v
zavodu za prestajanje kazni zapora, in se dotika tem, ki so potrebne za kompetentno in
strokovno delovanje v teh zavodih.

2. TEORETIČNI DEL
2.1. ZAPORSKI SISTEM V SLOVENIJI
Najvišji organ izvrševanja kazenskih sankcij pri nas uresničuje in nadzoruje UIKS, ki
predstavlja »organ v sestavi Ministrstva za pravosodje« (Hibernik, 2007, str. 81). Slednja
opravlja tako upravne kot tudi strokovne naloge, in sicer »izvrševanje kazenskih sankcij,
organizacijo in vodenje zaporov, zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih
in drugih pogojev za delovanje zaporov, usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja
kazenskih sankcij ter uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost«
(prav tam, str. 82).
UIKS ima v rokah vse vajeti, kar se tiče delovanja kazenskih ustanov, in predstavlja nadzor
nad osmimi organizacijskimi enotami6, ki izvajajo njene funkcije in pristojnosti na različnih
lokacijah tako na Generalnem uradu kot tudi v zavodih in prevzgojnem domu, ki pa se med

6

Generalni urad, Zavodi za prestajanje kazni zapora na različnih lokacijah, in sicer: Dob, Ig, Koper, Ljubljana,
Maribor, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje ter Prevzgojni dom Radeče
(Hibernik, 2007).

2

seboj organizacijsko le nekoliko razlikujejo7. Poglavitni razkorak med njimi pa je ravno v
(ne)posrednem stiku z obsojenci. Na lokacijah strokovni delavci izvajajo neposredno in
konstantno strokovno obravnavo z zaporniki, saj se z njimi dnevno srečujejo, medtem ko
strokovni delavci oddelka za vzgojo na UIKS strokovno obravnavo koordinirajo (UIKS,
2014). Slednji delujejo sistemsko, saj se ukvarjajo predvsem z vpeljevanjem sodobnih
spoznanj in metod dela v zaporski sistem; skrbijo za sodelavce na lokacijah, in sicer preko
organiziranih izobraževalnih programov oziroma z zagotavljanjem edukacije, sestankov
aktivov (strokovnih delavcev posamezne stroke) in strokovnih timov, supervizije in intervizije
ter reševanj zapletov pri delu z obsojenci; z mednarodnim in nacionalnim sodelovanjem
(strokovna srečanja) ter sodelovanjem z različnimi institucijami (fakultete, društva...) ter v
raziskavah in statističnih analizah (prav tam).
Med UIKS in lokacijami je torej nujnost sodelovanja in soustvarjanja strokovne obravnave
obsojencev, saj oboji strmijo k osnovnemu cilju realizacije programa tretmana in posledično
uspešne reintegracije posameznikov, ki so prestopili družbeni rob. UIKS ima koordinacijsko,
nadzorno in pritožbeno8 funkcijo, medtem ko imajo strokovni delavci na lokacijah funkcijo
neposrednega izvajanja tretmana z obsojenci in sodelovanja z UIKS.

2.2. DELO SOCIALNEGA PEDAGOGA V ZAPORSKEM SISTEMU
2.2.1. VZGOJNA SLUŽBA
Po 243. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij9 (2006) lahko naloge vzgojne službe
opravljajo »strokovni delavci: vzgojitelji, psihologi, pedagogi, socialni delavci, učitelji,
učitelji praktičnega pouka, delovni terapevti in zdravstveno osebje« (prav tam). Njihova
dolžnost je skrbeti za strokovno obravnavo zaprtih oseb po interdisciplinarni poti, saj vzgojna
služba združuje zaposlene različnih strokovnih profilov, in sicer: »socialne pedagoge,
pedagoge, socialne delavce, psihologe, sociologe in zdravstvene delavce« (UIKS, 2014).
Hkrati pa se prisotnost različnih strokovnih profilov v vzgojnih službah od zavoda do zavoda
razlikuje, saj imajo delovna mesta različno sistemizirana, in sicer glede na potrebe zavoda. To
pomeni, da bodo različni strokovni profili družboslovnih smeri zaposleni na točno določena
sistemizirana delovna mesta znotraj zavodov glede na specifiko zaporske populacije. V
7

Vsi imajo po dva sektorja, in sicer za splošne, pravne in ekonomske zahteve (slednji le na Generalnem uradu
vključuje oddelek za pravne zadeve, finance in informatiko) ter sektor za tretma, ki je v zavodih na lokacijah
sestavljen iz treh oddelkov, in sicer za vzgojo, varnost in delo, na GU pa le iz prvih dveh (Hribernik, 2007).
8
Obsojenec lahko pošilja in sprejema pisma državnih organov (UIKS, 2013).
9
V nadaljevanju ZIKS. Ta zakon je bil sprejet 2006, nakar so leta 2008, 2009 in 2012 sledile spremembe v
posameznih členih.
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sklopu sistemizacije delovnih mest pa se oblikujejo tudi stopnje delovnega mesta, ki
posledično prinašajo dva različna uradniška naziva, in sicer višji ali nižji svetovalec. Poleg
uradniškega naziva svetovalca se poleg slednjega doda še zahtevan naziv posameznega
delavca, in sicer psiholog, pedagog ali socialni delavec. Torej se vzgojne službe med seboj
razlikujejo glede na potrebe, ki jih ima določena institucija (Mrhar Prelić, osebna
komunikacija, 22. 5. 2014).
Po 244. členu ZIKS (2006) je naloga strokovnih delavcev vzgojne službe organiziranje takšne
vrste življenja in dela v zavodih, ki bodo pripomogli k čim hitrejši in najprimernejši vključitvi
obsojenca v družbo po prestani zaporni kazni. Ali ne opredeljuje dani člen zakona ravno
delovanje oziroma poslanstvo socialnopedagoškega dela, saj je socialna pedagogika veda,
katere delovanje je »vselej usmerjeno v socialno integracijo ljudi v ogrožujočih življenjskih
situacijah, v katere jih je izrinila družba ali skupnost ali jih celo izključila iz nje« (Zorc
Maver, 2007, str. 7). Ravno to usmerjanje na posameznike, na katere je družba pozabila
oziroma jih v našem primeru zaporskega sistema popolnoma izločila iz »normalnega«
življenja, in njihova ponovna vključitev po prestani zaporni kazni nazaj v družbo, ki ga bo
obsojala in zavračala, je tudi smisel vzgojne službe, hkrati pa poglavitni namen socialnega
pedagoga. Torej priprava obsojenca na soočanje z družbenimi normami in iskanjem
njegovega položaja v družbi, poleg tega pa tudi krepitev in ozaveščanje njegove odgovornosti,
saj ima vsak posameznik pravice in dolžnosti, ki jih mora izpolnjevati za skupno dobro.
Vendar je to le ena značilnost, ki nakazuje na primernost našega profila v zaporskem sistemu.
Poglejmo si, kakšne so naloge vzgojne službe (Ministrstvo za pravosodje, 2014):
1. reintegracija ali usposabljanje oseb za življenje po prestani kazni;
2. pokrivanje

različnih

področij

(socialno,

pedagoško,

psihološko,

področje

zdravstvenega varstva), ki predstavljajo okvir za interdisciplinarno sodelovanje in
kvalitetno strokovno obravnavo obsojencev;
3. izvajanje različnih prostočasnih in psiholoških aktivnosti, izobraževanja, skrbi za
zdravstveno varstvo, socialno delo in postpenalno obravnavo, podeljevanje ugodnosti
in izhodov ter omogočanje posebnih oblik strokovne obravnave;
4. izdelava osebnega načrta, ki zajema vsa življenjska področja delovanja posameznika
in predstavlja pisni dogovor med obsojencem in zavodom; vključuje opredelitev ciljev
(kratkoročnih in dolgoročnih) obravnave, bivanja in dejavnosti, ki se jih bo obsojenec
udeleževal med prestajanjem kazni; spreminja in dopolnjuje se glede na potrebe,
možnosti in razmere.
4

Torej je naloga in vloga vzgojne službe predvsem v spremljanju obsojenca od začetka pa do
konca prestajanja kazni in med tem časom v nudenju podpore in svetovanja. Poglavitni cilj pa
je priprava na življenje po prestani kazni, torej reintegracija s pomočjo intervencij10. Ravno
socialni pedagogi imamo znanje timskega dela in oblikovanja celostne obravnave, ki
posledično privede do intervencij v življenjskem okolju posameznika z ozirom na njegove
močne točke.
Usmerjenost v življenjski prostor posameznika11 je eden izmed pomembnejših konceptov
socialnopedagoškega dela, hkrati pa tudi vzrok za njen nastanek, saj je predstavljala odgovor
na neobvladljive okoliščine, ki jih je družba v času modernizacije postavila posameznikom. S
procesi individualizacije in pluralizacije družbe se kreirajo nova tveganja za odgovorno in
socialno delovanje posameznikov. Ravno iz tega razloga se socialna pedagogika usmerja na
pomoč posamezniku pri obvladovanju njegovega življenjskega položaja v njemu lastnih
življenjskih razmerjih in okoliščinah (Zorc Maver, 1997). Zaradi razumevanja življenjske
umeščenosti posameznika v družbi vidim potrebnost in primernost socialnega pedagoga v
zavodih za prestajanje kazni zapora, saj ima možnost uvida v vzroke ravnanja obsojenca, ki so
ga privedla do prestajanja kazni v zavodih, ki so temu namenjeni. Določitev dejavnikov
tveganja in varovalnih dejavnikov (Žnidaršič, 2004) lahko pripomore k boljšemu
izhodiščnemu nastavku načrta pomoči, saj se z detekcijo varovalnih dejavnikov, ki se
aktivirajo ob neugodnih okoliščinah in preprečijo neugodne izide situacij, lahko opremo na
posameznikove močne točke in ob morebitnem nekonstruktivnem spoprijemanju s težavami
tudi primerno nastavimo intervence. Kot pravi Masters (1994), je vloga strokovnjaka ravno v
razširitvi alternativnih možnosti spoprijemanja s težavami, saj preko tega pripomore k
prilagajanju obsojenca družbenim pravilom, torej preko grajenja posegov in strategij, ki bodo
razširile spekter možnosti za reagiranje na problemske situacije. To pomeni, da strokovno
delovanje

socialnih

pedagogov

in

posledično

oblikovanje

intervencij

izhaja

iz

posameznikovega ožjega in širšega življenjskega konteksta, in sicer preko podpore in
opolnomočenja (Kobolt in Pavel, 2007). Kar nakazuje na to, da socialni pedagog pri
načrtovanju intervencij vedno celostno upošteva in sodeluje s posameznikom, poskuša
razumeti njegov položaj v družbi in na tej osnovi gradi in oblikuje posege. Znanje socialnih
pedagogov na tem področju nakazuje na ustreznost udeležbe pri izvrševanju prve, tretje in
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Intervencija je poseg, s katero poskuša strokovnjak vplivati na elemente v poklicnih situacijah (Kobolt, 1997).
»V 70. letih je nemški socialni pedagog, Hans Thiersch, utemeljil koncept življenjsko usmerjene socialne
pedagogike, ki je pomenil odmik od birokratske administrativne pomoči in socialnih terapij. Zamisel je izrazito
pragmatična in poudarja pomen socialno – pedagoške usmeritve na vsakdan in življenjski svet posameznika«
(Zorc Maver, 1997, str. 39).
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5

četrte naloge vzgojne službe, saj pripomore k boljšemu razumevanju posameznika in
posledično uspešnejšemu oblikovanju intervencij in aktivnosti, ki bi pripomogle do
uresničitve ciljev, zastavljenih v osebnem načrtu obsojenca. Hkrati pa predstavlja tudi
doprinos k tretji nalogi vzgojne službe, saj socialnopedagoški pogledi in sposobnost timskega
delovanja dopolnjujejo kakovostno strokovno obravnavo obsojencev.
Na tem mestu predlagam integriran model sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja, saj
združuje teoretsko-praktične koncepte socialne pedagogike in spodbuja k oblikovanju
osebnega načrta pomoči, upoštevaje (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007):


življenjski prostor uporabnika: kjer gre predvsem za osredotočanje na posameznika in
njegovo problemsko situacijo z ozirom na življenjske okoliščine, kar izpopolnjuje
refleksija strokovnega delovanja; izpostavlja se »pomen dogajanj v sistemih:
uporabnik – življenjsko polje, uporabnik – strokovnjak/-i, strokovnjaki med seboj«
(prav tam, str. 62);



njegovo

sodelovanje:

z

upoštevanjem

opolnomočenja in normalizacije
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posameznikovih

pravic,

koncepta

se krepi pomen soustvarjanja, kjer se moč prenese s

strokovnjaka na uporabnika;


timsko sodelovanje strok, ki omogoča celotno razumevanje: timsko soustvarjanje
intervencij za razreševanje problemskih situacij in pomembnost povezovanja med
strokami (sociala, medicina, psihologija, socialna pedagogika) za celostno obravnavo;



krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja: ki zajema štiri pomembne korake, in
sicer: »oceno življenjskega položaja in problemske situacije; povzemalno razumevanje
in oblikovanje konsenzov; ukrepanje (posegi, intervencije); evalvacijo, vrednotenje in
analiza potekov« (prav tam, str. 64).

Predlagan model predstavlja možen način pomoči pri oblikovanju osebnega načrta obsojencev
v vzgojnih službah, hkrati pa razumevanje in poznavanje tega modela ponovno utemeljuje
pomembnost umestitve profila socialnega pedagoga v delo z obsojenci. V nadaljevanju pa si
poglejmo, katero delovno mesto v vzgojni službi lahko socialni pedagog zaseda.

12

Normalizacija predstavlja eno izmed socialno pedagoških načel, ki opisuje pogoje in načine, preko katerih se
približamo primerljivosti med pogoji bivanja v in izven zavodov.
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2.2.2. PREDNOSTI SOCIALNEGA PEDAGOGA
Socialni pedagog je po mnenju Mrhar Prelić (osebna komunikacija, 22. 5. 2014): »absolutno
zaposljiv na delovnem mestu pedagoga brez kakršnih koli pomislekov ali brez kakršnih koli
potreb po strokovnem izpitu.« Na to delovno mesto pa se lahko prijavljajo kandidati različnih
družboslovnih oziroma pedagoških smeri, ampak ima: »socialni pedagog v marsikateri
situaciji bistveno večje možnosti zaposlitve kot na primer učitelj zgodovine in geografije.
Čeprav ima slednji pedagoško-andragoška znanja, ki jih je tekom študija pridobil, ima
socialni pedagog širši koncept. Če je nekdo geograf, je pač po poklicu geograf, ki ve sicer,
kako učiti, ampak ima socialni pedagog eno širino« (prav tam).
Ravno to širino oziroma odnos socialne pedagogike do drugih znanstvenih disciplin prikazuje
spodnja shema (Bouillet in Uzelac, 2007), saj vključuje stroke, s katerimi se socialni pedagog
seznanja tekom študija in jih posledično uporablja, povezuje ter vključuje v svoje delo.
Vendar se zastopanost posameznih strokovnih področij glede na opravljeno analizo (Bouillet,
2005, v Bouillet in Uzelac, 2007) razlikuje med študiji socialne pedagogike med fakultetami v
šestih državah Evropske unije (Nemčija, Avstrija, Slovenija, Češka, Finska, Latvija) (prav
tam). Dejstvo pa je, da se socialna pedagogika lahko razvija v sklopu psiholoških, pedagoških,
edukacijsko-rehabilitacijskih ali socialnih znanosti (prav tam).

Sociologija

Socialna
politika in
socialno
delo

Filozofija
Psihologija

Socialna
pedagogika
Pravo

Pedagogika

Medicinske
znanosti

Slika 1: Odnos socialne pedagogike in sorodnih znanstvenih disciplin (Bouillet in Uzelac, 2007)
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Povezava socialne pedagogike s strokami v shemi (prav tam, 2007):
RAZLIČNE STROKE

POVEZAVA S SOCIALNO
PEDAGOGIKO

Filozofija

vzgoja in etika

Psihologija

področja razvojne, socialne in pedagoške
psihologije

Pedagogika

področja obče pedagogike in didaktike ter
metodike (teorije vzgoje, izobraževanja,
pedagoška metodologija ... )

Sociologija

proučevanje tem pedagoške sociologije,
socioloških

teorij,

teorije

odklonskosti,

kulturni kontekst posameznikov
Socialna politika in socialno delo

razumevanje družbenih pojavov, razvoja
socialne

politike,

proučevanje

teorij

o

socialnem delu, skupnosti
Pravo

obravnava

različnih

zakonov

(družina,

mladostniki, otroci), seznanjanje s področjem
kriminologije, penologije
Medicinske znanosti

anatomija, nevrologija, genetika, pediatrija,
psihiatrija

Tabela 1: Povezava socialne pedagogike in drugih znanstvenih disciplin

Ravno zaradi povezave z različnimi strokami socialni pedagog razume pomembnost timskega
dela, saj se le preko interdisciplinarnosti lahko doseže želen cilj strokovne obravnave, ki se
začne s kakovostno diagnostično oceno. Čeprav socialna pedagogika nima izoblikovanih njej
lastnih klasifikacij (Martinjak, 2004), je ravno v tem prednost pred ostalimi strokami, ki so
instrumentalno podkrepljene, saj njihove klasifikacije slonijo na deficitih oziroma motnjah.
Socialni pedagog se pri diagnosticiranju ne naslanja na vzroke in motnje, izvirajoče iz
preteklosti, pač pa se obrača na aktualno stanje posameznika, ugotavlja vzroke, ki so do tega
stanja privedli, izlušči šibka in močna področja in na njihovi osnovi gradi intervence (prav
tam, po Kobolt 1984). Po Razpotnik (2004) ravno socialnopedagoška diagnostika omogoča
zavedanje strokovnjaka o lastni vpetosti v proces diagnosticiranja kakor tudi zavedanja o
institucionalnem diskurzu, torej okviru, v katerem poteka strokovna obravnava posameznika.
V našem primeru gre za zavode za prestajanje kazni zapora. Da bi presegli okvire institucije,
8

v kateri poteka strokovna obravnava, je pomembno strokovnjakovo zavedanje o
institucionalnem govoru, saj zaznamuje njegovo pozicijo, naravnanost in odnos ter vpliva na
pridobljene izide diagnoze in na njih ustvarjene individualne načrte dela (prav tam).
Zavedanje vpliva institucije na interakcije v odnosih strokovnjaka do uporabnika (v našem
primeru obsojenca) konkretno pomeni analizo interakcije v institucionalnih okvirjih s ciljem
razumevanja »kompleksnosti in posebnosti vsakega posameznega odnosa« (prav tam, str.
268). S tem se odpirajo možnosti za analizo položajev, konteksta in diskurza, v katerega smo
vpeti, in sposobnost vzpostavitve kritične razdalje in senzibilnosti do dogajanj v odnosih z
uporabniki (prav tam), kar pripomore h kompetentnejšemu delu posameznega strokovnjaka.
Pogoj kakovostnega interdisciplinarnega diagnosticiranja in nadaljnjega oblikovanja osebnega
načrta predstavlja uspešno timsko delo. Ta način dela je oblikovan zaradi kompleksnosti
nalog, ki zahtevajo znanje različnih strokovnih področij, in kjer vsak član tima prispeva k
skupnemu cilju, in sicer k izdelavi naloge (Kobolt in Jerebic, 2002). Pogoji uspešnega dela se
povezujejo s kakovostjo medosebnih odnosov med člani tima, kamor spadajo predvsem:
občutek pripadnosti, kakovost sodelovanja, način komunikacije, raven prilagajanja med
strokovnjaki, načini reševanja konfliktov ter spoštovanje vzpostavljenih in dogovorjenih
pravil (prav tam). Torej je za uspešno strokovno obravnavo v vzgojnih službah v zavodih za
prestajanje kazni zapora pomembna njihova usklajenost in razumevanje principa timskega
dela. Strokovnjaki se morajo zavedati, da bo na obsojenca vplivala tudi kakovost njihovega
sodelovanja pri njegovi obravnavi, zato morajo morebitne nesporazume in nestrinjanja
reševati sproti ter dosegati konsenze. Hkrati pa se morajo zavedati, da namen timskega dela ni
v smislu poenotenja stališč vseh članov, pač pa osvetlitev problemov in upoštevanje različnih
vidikov (v Kobolt in Jerebic, 2002, po Rozman, 1993) vsakega sodelujočega pri strokovni
obravnavi.
Poleg strokovnih delavcev v vzgojnih službah pa ne smemo pozabiti na pomembnost
pazniškega sodelovanja. Slednji igrajo pomembno vlogo pri prenosu informacij med
posameznimi oddelki zavoda, hkrati pa se pri tem pokaže ravno soodvisnost tretmanskega in
varnostnega dela (Remic, 2007). Brinc (1984) poudarja odvisnost med delavci, ki izvajajo
nadzor, in obsojenci, saj preživijo največ časa skupaj. Prav tako navaja, da lahko stiki in
vedenjska pričakovanja med njimi »zavirajo ali pospešujejo rehabilitacijske procese« (prav
tam, str. 225). Torej je pri timskem sodelovanju v zaporih pomembno upoštevati tudi vidike,
ki jih posredujejo delavci za izvajanje nadzora oziroma »pooblaščene uradne osebe – pazniki«
(Remic, 2007, str. 9) oziroma danes pravosodni policisti.
9

Ker se socialni pedagog prijavlja predvsem na delovno mesto svetovalca pedagoga, si
poglejmo njegovo vlogo in opis dela ter nalog. Sledila bo primerjava med opisom del in nalog
strokovnjaka na delovnem mestu svetovalec - pedagog ter med kompetencami socialno
pedagoških diplomantov. Zaradi lažje predstave sem naredila tabelo, ki vključuje opis del in
nalog svetovalca - pedagoga, na katere sem aplicirala kompetence socialno pedagoških
diplomantov, kar predstavlja dodaten dokaz, da je za delo v zavodih za prestajanje kazenskih
sankcij socialni pedagog profil z ustreznimi kompetencami. Tudi direktorica zavoda za
prestajanje kazni zapora Ig je med intervjujem povedala, da so socialni pedagogi brezpogojno
zaposljivi na delovnem mestu svetovalca – pedagoga, medtem ko se na delovno mesto
svetovalec - socialni delavec lahko prijavijo zgolj socialni pedagogi z izkušnjami na tem
področju dela, kar posledično nakazuje na kompetentnost izvajanja nalog svetovalca socialnega delavca in opravljenim izpitom iz socialnega varstva. Torej se ob prijavi
socialnega pedagoga in socialnega delavca na to delovno mesto (svetovalec - socialni
delavec) in posledično »boju« med tema dvema kandidatoma poleg referenc upošteva še
posameznikove kompetence (Mrhar Prelić, osebna komunikacija, 22. 5. 2014). V
nadaljevanju pa bo ravno preko tabele moč videti, da so socialni pedagogi profili z najbolj
ustreznimi kompetencami za delo v zavodih za prestajanje kazni zapora.

2.2.3. VLOGA SVETOVALCA – PEDAGOGA IN KOMPETENCE
SOCIALNEGA PEDAGOGA
Po Hibernik (2007) pedagog v vzgojni službi na lokaciji predstavlja strokovnega delavca, ki
je v neposrednem stiku z obsojencem in skrbi za izvajanje individualnega osebnega načrta
posameznega obsojenca. Torej predstavlja mentorja oziroma vzgojitelja v pravem pomenu
besede. Je oseba, ki je velikokrat tudi nosilec primera13 posameznega obsojenca (Mrhar
Prelić, osebna komunikacija, 22. 5. 2014), kar pomeni, da mora biti med njima vzpostavljen
odnos. Od tega, kakšne vrste pa je njun odnos in na kakšen način poteka komunikacija med
njima, je odvisna smer njunega sodelovanja in posledično uresničitev ciljev v osebnem načrtu.
Ravno socialni pedagogi se zavedamo smisla in pomembnosti odnosa, saj naše delo temelji
ravno na njem. Odnos torej predstavlja osnovo pedagoškega dela in se udejanja preko
interakcije, katere manifestacija je pogovor (Razpotnik, 2004). Pedagogi in socialni delavci v
zavodih pa so tam ravno za namene pogovorov, in sicer tako svetovalnih kot tudi

13

Nosilec primera/skrbnik primera je strokovnjak, ki vodi obsojenca skozi celoten proces prestajanja kazni, in
od začetne priprave osebnega načrta do njegovega spremljanja in vodenja razgovorov tekom prestajanja kazni in
načrtovanja življenja po prestani kazni (Tadič, osebna komunikacija, 22. 5. 2014).
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razbremenilnih, ali pa zgolj za to, da obsojence poslušajo, s čimer jim dajejo občutek
vrednosti in dostojnosti (Peteh Volf, 2006).
Med življenjem v zavodih za prestajanje kazni zapora ravno vrsta odnosov med strokovnimi
delavci in obsojenci vpliva tako na klimo kot tudi izboljšanje obsojencev (Meško, Frangež,
Rep in Sečnik, 2006) – v smislu kompetentnega in konformnega spoprijemanja z
življenjskimi okoliščinami oziroma oblikovanja odgovornega posameznika. Tudi Peteh Volf
(2006) izpostavlja pomembnost strokovne usposobljenosti in kvalitetnega komunikacijskega
vzdušja med pedagogom in obsojencem, saj pozitivno vpliva in zmanjšuje konflikte, kršitve
in poskuse pobegov obsojencev. Torej smo ponovno pri zavedanju vpliva odnosa na
posameznikovo uspešno prestano kazen in ustrezno reintegracijo v okolje. Ravno socialni
pedagogi snujejo svoje delo na odnosu, kot tudi pedagogi v zavodih za prestajanje kazni
zapora vzpostavljajo odnose v različnih oblikah dela z obsojenci. Poslužujejo se
individualnega, skupinskega in skupnostnega dela, kjer cilj ostaja usposabljanje za
kompetentno življenje in reintegracijo v družbo po prestani kazni (Ministrstvo za pravosodje,
2014).
Zavedanje socialnega pedagoga glede odnosa in vpliva, ki ga ima slednji na celotno
sodelovanje med uporabnikom in njim kot strokovnjakom, bi na delovnem mestu svetovalca pedagoga pripomoglo k kakovostnejšemu delu z uporabniki. Hkrati smo socialni pedagogi
kompetentni pri izvajanju individualnih, skupinskih in skupnostnih oblik dela. Poglejmo si
sedaj kompetence, značilne za socialne pedagoge, in s tem poskusimo dodatno utemeljiti
vrednost socialnih pedagogov na delovnih mestih svetovalca pedagoga v zavodih za
prestajanje kazni zapora. Specifične kompetence socialno pedagoških diplomantov (Kranjčan,
2007) :
1. »poznavanje teoretičnih osnov s področja socialne pedagogike in njihova uporaba v
praksi,
2. poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov,
3. razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja in
njihovo preprečevanje,
4. razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njihovih
vzrokov,
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5. poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skoz prizmo različnih teoretskih
modelov,
6. razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in drugih
kultur ter subkultur; sposobnost neobsojajočega dela,
7. empatičnost in komunikacijska odprtost,
8. zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti
odgovornost za lasten poklicen razvoj, motiviranost za supervizijske in intervizijske
oblike dela,
9. ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo,
sosedstvo, mreža institucij itd.),
10. razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike, ozaveščanje
lastne institucionalne vpetosti,
11. načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno pedagoškega dela,
12. razumevanje

in

obvladovanje

različnih

oblik

socialno

pedagoškega

dela

(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno integrativnega
itd.),
13. strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v
obstoječih socialnih pogojih,
14. sodelovanje in delo s starši, družinami ter drugimi pomembnimi uporabnikovimi
socialnimi skupinami,
15. vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij,
16. izveninstitucionalno in skupnostno delo,
17. sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, evalvacijskih
skupinah,
18. priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov (npr.
projektov prostovoljnega dela, zagovorništva, skupin samopomoči itd.),
19. socialno marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialno pedagoških
načel v javnosti),
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20. analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe razvoja
prakse« (prav tam, str. 11).
Seznam utemeljuje ustreznost našega profila pri kompetentnem izvajanju nalog, ki se
zahtevajo od svetovalca pedagoga v zaporih. Podrobneje slednje nakazuje spodnja tabela, ki
je narejena zgolj za primerjavo in lažjo analizo profila socialnega pedagoga kot primernega
kandidata za zaposlitev na delovnem mestu svetovalec - pedagog. Tu so predstavljene naloge
pedagogov v zavodih za prestajanje kazni zapora (UIKS, 2012, str. 38), na njih pa aplicirane
specifične kompetence socialnih pedagogov iz prejšnjega seznama.
KOMPETENCE SOCIALNEGA
PEDAGOGA

NALOGE SVETOVALCA - PEDAGOGA


organiziranje izobraževalnih oblik za zaprte 1–10, 12–18
osebe in sodelovanje pri organiziranju
izobraževanja za delavce zavoda;



pedagoška

diagnostika,

prognostika

in 1–15, 17

svetovanje;


individualno in skupinsko delo z zaprtimi 1–10, 12–15, 18
osebami;



sodelovanje in izvajanje posebnih oblik 1–15,
strokovnega dela z zaprtimi osebami
(alkoholizem,

droge,

spolni

delikti,

samomori);


mentorstvo;



pomoč pri pripravi predpisov in drugih 1–6, 8– 8, 20
zahtevnejših gradiv;



samostojno oblikovanje manj zahtevnih 1–6, 8–20
gradiv s predlogi ukrepov;



vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih 1–6, 8, 10
postopkih na prvi stopnji;



opravljanje drugih nalog enake ali podobne 1–20
zahtevnosti s področja dela.

1–17

Tabela 2: Primerjava nalog svetovalca pedagoga s kompetencami socialnega pedagoga
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Kompetence socialnega pedagoga, ki se nanašajo predvsem na področje razumevanja
različnih pojavov (2–6), izvirajoče iz socialnopedagoških teoretskih konceptov (1), je moč
aplicirati na vse načrtovane naloge svetovalca pedagoga v zavodih za prestajanje kazni
zapora, saj je socialna pedagogika veda, ki se kot že poprej omenjeno ukvarja ravno z
vključevanjem marginaliziranih skupin ljudi v družbo, posledično pa preko tega vpliva tudi na
njeno prilagajanje posameznikom. Zapor pa sestavlja ravno skupino ljudi, ki so pristali na
družbenem robu. Ostale kompetence (7–20), ki se nanašajo predvsem na profesionalno
usposobljenost socialnih pedagogov, je tudi mogoče aplicirati na večino nalog, zahtevanih za
opravljanje poklica svetovalca pedagoga, saj predstavljajo ključne kompetence pri delu z
zaporniki. Edino 19. kompetenca, in sicer socialno marketinško delovanje, je mogoče na nek
način posredno povezati s samostojnim oblikovanjem manj zapletenih gradiv s predlogi
ukrepov, saj ima na tem mestu pedagog možnost samostojne priprave materialov, ki lahko v
povezavi s socialno marketinškim sodelovanjem prispeva k predstavitvi strokovnega dela v
zaporu širši javnosti. Problemu netransparentnosti strokovnega dela pripisuje velik pomen
Peteh Volh (2007), saj opozarja na željo po predstavitvi institucije, v našem primeru zapora, v
javnosti kot rehabilitativne ustanove, kjer strokovnjaki na sodoben in human način opravljajo
namen kaznovalne politike. Ravno s socialnim marketingom bi bilo možno vplivati na družbo
in posledično bi lahko prišlo do spremembe v politiki, saj obstaja težnja po ukvarjanju s
kaznovalno politiko s strani strokovnjakov in znanstvenikov (prav tam).
Skozi celoten študij ima socialni pedagog možnost, da preko različnih tehnik (aktivnosti,
delavnice, refleksije ... ) razvija in usvaja poprej omenjene kompetence. Odgovornost za to
leži izključno na njemu, bodočemu strokovnjaku. Hkrati pa je pomembno, da se svojih
kompetenc zaveda in jih uresničuje v praksi. Poleg tega pa je za strokovnjakovo delo
najpomembnejša skrb zase, saj je lahko zgolj tako kompetenten in izpolnjuje naloge, ki se
zahtevajo za njegovo delovno mesto. Skrb zase oziroma psihohigiena14 je tudi eden izmed
ključnih členov kompetentnega delovanja strokovnjakov.

2.2.4. PSIHOHIGIENA, INTERVIZIJA, SUPERVIZIJA
V poklicih pomoči, ki temeljijo predvsem na odnosih strokovnjak – uporabnik, se velikokrat
ukvarjamo z dilemami in vprašanji, ki se tičejo našega dela. Naletimo lahko na težave in
probleme, ki nas čustveno zelo obremenijo, lahko pa privedejo tudi do sindroma poklicne

14

Psihohigiena označuje: »skrb za duševno zdravje s prednostnim poudarkom na preprečevalnem ukrepanju«
(Dekleva, 1993, str. 52).
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izgorelosti (Dekleva, 1993), katerega začetke lahko iščemo ravno v obremenjujočih
vsakodnevnih in intenzivnih odnosih z ljudmi, kot npr. pri delavcih v penalnih ustanovah
(prav tam). Ravno tako lahko po Garland, Mccarty in Zhao (2009) vzroke za nastanek
poklicne izgorelosti iščemo tudi v strokovnjakovem nezadovoljstvu s poklicem ali šibki
organizacijski

predanosti

ustanovi.

Kos

(2006)

poudarja

pomembnost

razmejitve

odgovornosti strokovnjaka in odgovornosti obsojenca, saj se lahko velikokrat zgodi, da se
strokovnjak preveč obremenjuje za zadeve, ki niso v njegovi pristojnosti, ampak so naloga
obsojenca. Ravno dano obremenjevanje in prevzemanje nase več odgovornosti, kot je
potrebno, pogosto vodi do negativnih občutij pri strokovnjakih, kot npr. razočaranje in stres,
saj lahko razkorak med strokovnjakovim znanjem iz teorije in kaj lahko v praksi dejansko
stori za obsojenca, privede tudi do izgorelosti (Masters, 1994). Sidrom izgorevanja lahko tako
povzroči nastanek fizičnih težav (npr. glavobol), psiholoških problemov (jeza, vzkipljivost,
nizka samopodoba), neprimernosti pri odnosih in obnašanju posameznikov ter nenazadnje
tudi fluktuacijo zaporskega personala (prav tam). Slednjo omenja tudi Dekleva (1993), saj
pravi, da obstaja pri strokovnih delavcih socialne pedagogike »kar veliko fluktuacije15 v
poklicni karieri« (prav tam, 41).
Iz tega razloga je zelo pomembna strokovnjakova skrb za lastno psihohigieno, saj lahko v
nasprotnem primeru kaj hitro izgubi željo in veselje do dela. Strokovnjak se mora zavedati,
kdaj potrebuje nekaj časa zase, in mora najti njemu lastne načine, da se razbremeni (hobiji,
aktivnosti). Kot podporo strokovnjakovem poklicnem razvoju in duševnem zdravju se kaže
kot najprimernejša oblika refleksije, podpore in edukativno-razvojne funkcije ravno
supervizija v različnih oblikah izvedbe (Žorga in Kobolt, 2013), saj predstavlja obliko
dejavnosti, ki je: »izrecno namenjena tudi preprečevanju posledic škodljivega stresa (sindrom
izgorevanja) oziroma varovanju osebnostne in delovne integritete poklicnih delavcev«
(Dekleva, 1993, str. 55). Torej predstavlja supervizija neko oporo strokovnjakovemu razvoju
in možnost razbremenitve, vendar se iz finančnih razlogov vse manj ustanov odloča za takšne
vrste podporo. Kljub temu pa je pomembno, da se s težavami spoprijemajo vsaj na druge
načine, in sicer je možna opcija medosebnega sodelovanja, in sicer v obliki intervizije.
Pri interviziji ali vrstniški superviziji (Žorga, 1997) gre za proces oziroma metodo učenja, kjer
strokovnjaki s podobnega področja dela in s podobnimi izkušnjami preučujejo in reflektirajo
lastne poklicne izkušnje, hkrati pa si medsebojno pomagajo in se podpirajo pri »hipotetičnem
preizkušanju sprememb lastnega osebnega in poklicnega vedenja ter si nudijo podporo pri
15

Menjavanje zaposlitve.
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reorganiziranju in ponovnem ustvarjanju notranjega in zunanjega sveta in odnosov« (prav
tam, str. 24). Hkrati lahko takšna oblika podpore in sodelovanja pripomore h krepitvi občutka
pripadnosti in skrbi za posameznike v določenem timu, kar samo izboljša pogoje dela in
posledično klime ustanove, v kateri strokovnjaki delajo. Posredno pa se dobra stran intervizij
izkaže tudi pri nadaljnjem delu, ki se bo zaradi možnosti odkritega pogovora o težavah in
dilemah posameznikov v timu odražal tudi v njihovem timskem delu v dobrobit posameznika.

2.2.5. FENOMENI PODTALNEGA DELOVANJA
V tako specifičnem sistemu, kot je zapor, je pomembna tudi pripravljenost na srečanje in
soočanje z določenimi fenomeni podtalnega delovanja, ki se lahko v tako specifičnih
institucijah pojavljajo. Eden izmed teh je gotovo nasilje, ki lahko nastane tako v relacijah med
obsojenci kot tudi v odnosu strokovnjak – obsojenec. Po Homel in Thompson (2005) ne
obstaja poglavitna teorija zaporniškega nasilja, pač pa sta v sociologiji zaporov prisotni dve
vodilni in nasprotujoči si miselnosti o tem, zakaj naj bi do nasilja prihajalo. Prvi vidik
predstavlja deprivacijski model, ki pravi, da zaporniško okolje in izguba svobode privedeta do
psihološke travme. Slednja je zaradi psihološke težnje posameznikov po samoohranitvi povod
za ustvarjanje odklonske subkulture v zaporu, ki spodbuja nasilje. Ta model lahko povežemo
z notranjimi dejavniki razvoja zaporniške subkulture, ki jih navaja Skyes (1985, v Hanser,
2013), in so opredeljeni na kontinuumu petih splošnih področij prikrajšanosti v naslednjih
kategorijah: izguba svobode, materialnih storitev, ki so na voljo v družbi, heteroseksualnih
odnosov, avtonomije in osebne varnosti. Kot odgovor oziroma način spoprijemanja z manjki
na teh področjih prikrajšanosti se oblikuje zaporniška subkultura. Slednja pa lahko nastane
tudi kot posledica zunanjih dejavnikov oziroma vplivov, ki predstavljajo obsojenčeva
prepričanja in norme, ki jih je izoblikoval že pred vstopom v zavod. Posledično naj bi
zaporniška subkultura odražala ulično in obsojenčevo subkulturo, kjer je preživljal največ
časa (prav tam).
Zunanje dejavnike lahko povežemo z drugim modelom razlage nasilja v zaporu, in sicer
uvozniškim (Homel in Thompson, 2005), ki poudarja, da je nasilje povezano z zapornikovim
habitusom16 oziroma z »nahrbtnikom«, s katerim vkorakajo v zavod, in sicer natančneje z
zgodovino, osebnimi lastnostmi, socialnimi omrežji in s povezavami s kriminalnimi
združbami (prav tam). Torej je moč videti korelacijo17 med nasiljem in razvojem subkultur
16

Habitus je duševna in telesna drža posameznika, ki jo določa socialni položaj družine, ki ji je posameznik
izpostavljen s primarno socializacijo (Dragoš in Leskošek, 2003).
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Korelacija je medsebojna odvisnost oz. soodvisnost (SSKJ, 2000).
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kot tudi med nasiljem in drogami, saj se po Byrne in Hummer (2007) da vzpostaviti logično
posledične povezave med zaporniki, odvisnimi od drog, in pojavom nasilja v zaporih, kljub
temu da ne obstaja veliko empiričnih študij, ki bi eksplicitno nakazovale na soodvisnost med
odvisnostjo od drog ali zlorabe drog in nasilnega vedenja (prav tam).
Ravno socialni pedagogi imamo znanje iz različnih teorij odklonskih pojavov, zato bi bili
ustrezen profil za sodelovanje v vzgojni službi v zaporu. S poznavanjem konceptov
odklonskosti, marginalizacije, delovanja skupin itd. bi pripomogli k boljšemu razumevanju
obsojencev in pojavov, ki se med njimi dogajajo. S sposobnostjo individualnega in
skupinskega dela bi lahko preko organiziranih aktivnosti nezavedno vplivali na
posameznikove miselne sheme in strukture ter posledično preko ozaveščanja slednjega
pripomogli k spreminjanju miselnega vzorca, ki narekuje določeno vedenje. Socialni
pedagogi se zavedamo pomembnosti evalvacije in reflektiranja dejavnosti, kar predstavlja še
večji plus pri delu z obsojenci, saj bi jim (kakor tudi pri vodenju drugih skupin) ponudili
možnost vplivanja na nadaljnje poteke dejavnosti, in sicer preko zaključnega evalviranja in
reflektiranja procesov. S tem bi zapornik za trenutek ponovno pridobil občutek, da je tudi
njegov glas pomemben in upoštevan ter da je v očeh strokovnjakov še vedno viden kot
odrasla oseba, sposobna odločanja kljub trenutnemu življenjskemu položaju. Krepitev moči
posameznika pri specifičnih aktivnostih pa lahko samo pozitivno vpliva na možnost uvida v
njegovo vedenje in posledično realizacijo osebnega načrta.
Strokovnjaki, ki delujejo v zaporih, morajo torej biti nujno seznanjeni s fenomeni, ki se
pojavljajo v teh zavodih, saj morajo vedeti, kako naj v takšnih primerih postopajo. V tem delu
sem se zgolj površinsko dotaknila le nekaterih fenomenov, vendar v mojih očeh
najpoglavitnejših, in sicer nasilja in subkulture, obstaja pa še veliko drugih (droge, posilstva,
samomori ...).
Ob nastopu kršitev sicer obstajajo formalne sankcije oziroma ukrepi, in sicer: različni pregledi
(obsojenca, bivalnih prostorov, osebne prtljage), odstranitve (iz skupnih bivalnih prostorov v
poseben prostor) (UIKS, 2013) in premestitve na drugo lokacijo (ZIKS, 2012), vendar je
potrebno, da imajo strokovnjaki na voljo poprej razložene oblike supervizije in intervizije,
kjer se lahko o takšnih zadevah pogovorijo in s tem preprečijo možnost razvoja sindroma
izgorevanja.
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1. OPREDELITEV PROBLEMA
Raziskovalni del diplomske naloge se osredotoča na vlogo socialnega pedagoga v zavodih za
prestajanje kazni zapora. V tem kontekstu raziskujem strokovnjakovo delo, naloge, skrb zase
in fenomene, s katerimi se pri svojem delu sooča in njegovo sodelovanje v timu. Področje
raziskovanja zajema delo socialnega pedagoga, zaposlenega na delovnem mestu svetovalca pedagoga v zavodu za izvrševanje kazni zapora, saj bi morali temu področju dela pripisati
večji poudarek, ker gre lahko tukaj za naše primarno področje delovanja – v smislu
reintegracije, resocializacije – hkrati pa je lahko zapor tudi končna postojanka nekaterih otrok
s čustveno vedenjskimi težavami, ki pa veljajo za našo primarno populacijo obravnave.

3.2. CILJI RAZISKAVE


Spoznati delo in naloge, ki jih socialni pedagog opravlja v zavodih za prestajanje kazni.
Kakšnih metod dela se poslužuje in ali je kljub totalni instituciji kot je zapor možna
inovativnost pri delu z obsojencem.



Ugotoviti v kolikšni meri in na kakšen način strokovnjaki skrbijo za psihohigieno
(intervizija, supervizija ... ).



Ugotoviti, s kakšnimi fenomeni podtalnega delovanja se lahko socialni pedagog srečuje
v zaporu (subkulture, izsiljevanje, podkupovanja, grožnje, izsiljevanje … ), in ali so
potrebna dodatna izobraževanja za tako specifično področje dela z ljudmi.



Ugotoviti, na kakšen način poteka sodelovanje med različnimi strokovnjaki pri
obravnavi obsojenca in na kakšen način so porazdeljene moči v timu.

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Kakšne vrste nalog socialni pedagog opravlja v zavodih za prestajanje kazni zapora?
Ali oblikuje inovativne in posamezniku prilagojene metode dela ali se podredi
delovanju in diskurzu institucije?



Kako strokovni delavci v zaporu skrbijo za psihohigieno in preprečitev sindroma
izgorevanja? Imajo organizirana intervizijska ali supervizijska srečanja?



S kakšnimi fenomeni podtalnega delovanja se socialni pedagog srečuje pri svojem
delu in kako pri tem postopa? Ali je za delo v zaporu dovolj znanje, pridobljeno tekom
študija socialne pedagogike, ali so potrebna dodatna izobraževanja?
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Kako strokovnjaki sodelujejo pri obravnavi obsojenca? Kako so porazdeljene moči v
timu? Prevladuje enakopravnost ali prevlada mnenje določenega strokovnjaka?

3.4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.4.1. VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE
V vzorec sta zajeti dve socialni pedagoginji, ki delujeta na različnih položajih, in sicer je ena
izmed njiju zaposlena na delovnem mestu vodje oddelka za vzgojo na Generalnem uradu
uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, druga pa kot svetovalka pedagoginja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. S slednjo sem stopila v kontakt preko
vodje oddelka za vzgojo, saj sem se sprva dogovorila zgolj za informativni sestanek na UIKS
glede literature, potrebne za izdelavo diplomskega dela. Od tod pa sem odšla z dogovorom o
intervjuju z vodjo oddelka za vzgojo, ki je po izobrazbi socialna pedagoginja in je v
zaporskem sistemu že dalj časa, zato ima bogate delovne izkušnje (med drugim tudi z
lokacij), prav tako pa sem pridobila kontakt o poprej omenjeni socialni pedagoginji iz Zavoda
za izvrševanje kazni zapora Ig.
Prvi intervju sem izvedla s socialno pedagoginjo iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, ki
se sicer šele pripravlja na prevzem delovnega mesta svetovalca - pedagoga, vendar ima
delovne izkušnje s tega področja, saj se uvaja za to delovno mesto. Trenutno v zavodu vodi
področje izobraževanja in prostočasnih aktivnosti ter svetovalno delo z obsojenkami. V
Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig je v času pripravništva zasedala delovno mesto
svetovalca - socialnega delavca, saj je s strokovnim izpitom s področja socialnega varstva
ustrezala pogojem zaposlitve. Obenem je poskrbela, da sem opravila krajši intervju tudi z
direktorico Zavoda Ig, ki je med drugim po izobrazbi tudi socialna pedagoginja. V času
odvijanja intervjuja je bilo govora o formalnih okvirjih in možnostih zaposlitve socialnega
pedagoga ter o možnosti posredovanja določenih informacij, koristnih za teoretični del
diplomskega dela, kot tudi o prošnji o razjasnitvi določenih specifičnih pojmov v strokovnem
žargonu. Namen izvedbe prvega intervjuja je bil pridobiti vpogled v delo socialnega pedagoga
na delovnem mestu svetovalca - pedagoga, raziskati področje delovanja in relacije v vzgojni
službi, skrb za psihohigieno in fenomene, s katerimi se na tem delovnem mestu soočajo, in
reakcije nanje.
Socialna pedagoginja na UIKS zaseda delovno mesto vodje oddelka za vzgojo od leta 2007,
prej pa je zasedala delovno mesto svetovalca - pedagoga v Zavodu za prestajanja kazni zapora
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Ljubljana ter Ig. Namen izvedbe drugega intervjuja z vodjo oddelka za vzgojo je bil pridobiti
širši vpogled o delu socialnega pedagoga na lokaciji, saj ima socialna pedagoginja na tem
delovnem mestu zaradi zasedanja tovrstnega vodilnega položaja in izkušenj iz prakse pregled
nad zavodi za prestajanje kazni zapora. Iz tega razloga sem pri določenih raziskovalnih
vprašanjih pridobila možnost širše interpretacije odgovorov, kar zgolj iz enega intervjuja s
socialno pedagoginjo z lokacije ne bi mogla doseči. Hkrati sem pri analizi podatkov iz
intervjuja ponovno vstopila v kontakt z vodjo oddelka za vzgojo, saj sem prosila za
dopolnitev razlage, ker sem bila zaradi nasičenosti podatkov pri interpretaciji nekoliko
zmedena.

3.4.2. RAZISKOVALNI INSTRUMENT TER POSTOPEK ZBIRANJA
PODATKOV
Raziskovalni pripomoček, ki sem ga uporabila, je bil delno strukturiran intervju, ki sem ga
oblikovala na podlagi raziskovalnih vprašanj in teoretičnega dela, ki je osnovan na strokovni
literaturi tega področja. Z intervjujema sem pridobila vpogled v delo socialnega pedagoga v
zavodu za prestajanje kazni zapora, hkrati pa preverila razkorake in enakosti v povezavi med
delom na lokaciji ter vodilnim delom na UIKS, saj se slednji ukvarjajo s sistemskimi
rešitvami, medtem ko na lokacijah poteka neposredno delo z obsojenci. Izbrala sem intervju,
saj sem želela pridobiti pristne informacije od socialnega pedagoga v zavodu za prestajanje
kazni zapora in od vodje oddelka za vzgojo, saj ima vzgojna služba na UIKS nadzorno,
koordinatorno in pritožbeno funkcijo, kar posledično nakazuje na številčnost izkušenj iz
prakse.
Intervju s socialno pedagoginjo iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig je potekal v prostoru
zavoda, ki je namenjen obiskom otrok, trajal pa je 75 minut. Kljub strogemu režimu, ki obdaja
zavod, je intervju potekal v sproščenem vzdušju, socialna pedagoginja je izčrpno in obširno
odgovarjala na vprašanja, po končanem intervjuju pa sva se skupaj odpravili še do direktorice
zavoda. Tudi navedeni intervju je potekal sproščeno. Direktorica je večkrat in strpno ter
potrpežljivo razložila informacije, potrebne za teoretični del diplome, ter sproti preverjala
moje razumevanje. Hkrati sem dobila možnost vpogleda v dejansko delo strokovnjakov v
zaporu, ki večkrat preseže formalno opredeljen delovni čas, saj je bilo že pozno popoldan. V
nadaljevanju sva morali intervju za krajši čas prekiniti zaradi sestanka strokovnjakov, ki je
obravnaval interno zadevo, pri čemer sem seveda morala zapustiti pisarno direktorice, ker se
je sestanek odvijal v njenih prostorih.
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Drugi intervju je potekal v pisarni vodje oddelka za vzgojo na UIKS v jutranjem času in je
trajal 45 minut. Vodja oddelka za vzgojo si je kljub stiski s časom vzela čas in v celoti
odgovorila na vsa moja vprašanja. Pri določenih zadevah mi je ponudila širši vpogled na
celotno zadevo in možnost širše interpretacije posameznega raziskovalnega vprašanja. Zaradi
množičnih izkušenj je včasih razumela, da se je vprašanje nanašalo na prejšnje delovno mesto,
ko je zasedala mesto svetovalca - pedagoga in mi tako »postregla« z bogatimi in izčrpnimi
informacijami. Dobila sem tudi vpogled v delo na Ministrstvu in v delo svetovalcev pedagogov na lokacijah, saj člani oddelka za vzgojo na UIKS vodijo aktive s strokovnjaki
istih področij različnih zavodov za prestajaje kazni zapora.

3.4.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Intervjuja sta bila snemana, nato pa je sledil dobesedni prepis s pomočjo programa za
transkripcijo (Express Scribe). Nadaljnja obdelava podatkov je potekala po pravilih odprtega
kodiranja, kjer sem določila kode prvega reda. Slednjim sem določila kode drugega reda in lete združila v kategorije, s pomočjo katerih sem analizirala intervjuja in v navezavi s
teoretičnim delom napisala utemeljeno teorijo kot odgovor na raziskovalna vprašanja.
Kategorije, ki sem jih oblikovala, so bile: opis dela/nalog socialnega pedagoga v zaporskem
sistemu, vloga socialnega pedagoga v zaporskem sistemu, metode dela, skrb za psihohigieno
in preprečitev sindroma izgorevanja, fenomeni podtalnega delovanja in reakcije nanj, študij
socialne pedagogike in delo v zaporskem sistemu, (ne)potrebnost dodatnih usposabljanj za
strokovne delavce v zaporih, dinamika sodelovanja strokovnjakov pri obravnavi obsojenca,
porazdelitev moči in nenazadnje enakopravnost/prevlada mnenja enega strokovnjaka.
Spodnja tabela prikazuje primer kodiranja:
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BESEDILO (INTERVJU 1)

KODE PRVEGA REDA

Aha, ok. Zdej tko načeloma ne je pač zavisi
vloga socialnega pedagoga od delovnega
mesta, ki ga zavzema ne. Na primer tko k
sm ti napisla v mejlu pr nas je tud
direktorca socialna pedagoginja ne, tko da
ona ma čist neko drugo vlogo kot jo mam
jst, logično ne tko da mogoče ti bom
predstavla svojo, kko vidm svojo ja zdej
tko ne …
Zdej socialni pedagog hmm jst ga vidm
predvsem v tem smislu da uvaja v zavod
tudi svoje veščine, svoj vpogled na na ne
svoj osebni, ampak pač pogled stroke na
določene pojave k se v zavodu dogajajo, na
določene situacije problemske ne. Da
recimo pri svojem delu k pripravla socialno
diagnostiko z zaprto osebo, da zna
uporablat socialno pedagoške vešč veščine,
izrazoslovle, da pri diagnostiki prepoznava
socialno pedagoške pojave, da jih povezuje
ne.

 odvisno od delovnega
mesta (npr. direktorica je
tudi soc. ped in ima
posledično drugo vlogo);
 uvajanje in uporaba
socialno pedagoških
veščin, pogledov na
pojave in problemske
situacije;
 priprava socialne
diagnostike,
prepoznavanje in
povezovanje socialno
pedagoških pojavov.

KODE
DRUGEGA
REDA
Vloga, odvisna od
delovnega mesta
socialnega
pedagoga,
implementacija
socialno
pedagoških znanj
(totalne
institucije,
odklonski pojavi,
diagnostika…)

KATEGORIJE

vloga socialnega
pedagoga v
zaporskem sistemu

Tabela 3: Primer kodiranja

3.4.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
1. Kakšne vrste nalog opravlja socialni pedagog v zavodih za prestajanje kazni
zapora? Ali oblikuje inovativne in posamezniku prilagojene metode dela ali se
podredi delovanju in diskurzu institucije?
Naloge, ki jih socialni pedagog opravlja v zaporskem sistemu, se razlikujejo glede na delovno
mesto, ki ga zaseda. Ker sem imela možnost opraviti intervju z dvema socialnima
pedagoginjama, ki delata na povsem različnih delovnih mestih, sem se odločila, da predstavim
tako vrste nalog socialnega pedagoga na lokaciji kot tudi na Generalnem uradu18, saj bo ravno
preko dane povezave moč opaziti nujnost timskega sodelovanja med različnimi institucijami
kljub podrejenemu – nadrejenemu položaju, v katerem se instituciji, v katerih sta zaposleni
intervjuvanki,

gibljeta.

Ravno

nujnost

medsebojnega

sodelovanja

in

posledično

multiprofesionalne obravnave obsojencev nakazuje na upoštevanje enega izmed poglavitnih
načel socialno pedagoškega dela (timsko in med-institucionalno sodelovanje) in posledično
tudi primernost vloge socialnega pedagoga v zaporskem sistemu.
Obe sodelujeta pri različnih sestankih, ki predstavljajo neko rutino oziroma konstanto dela, in
sicer socialna pedagoginja z Iga omenja sestanke vzgojne službe in strokovnih kolegijev, kjer
se srečajo » ... službe od ambulantne do do pazniške, do vzgoje, do hmm oddelka za splošne
zadeve. Skratka enkrat na tedn vsi skupi sedimo.« Vodja oddelka za vzgojo na GU pa poleg
18

V nadaljevanju GU.
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sestankov z vzgojno službo in strokovnim timom (kjer se srečujejo tako člani vzgojne službe
kot člani oddelka za varnost in pravnica) dodaja še sestanke strokovnega kolegija
Generalnega direktorja »Generalni direktor ima usak ponedeljek in pa ob četrtkih dvakrat v
tednu, ma sestank z ožjimi sodelouci, kamor smo uklučeni jst, vodja oddelka za varnost, vodja
mednarodnega sodelovanja, piar predstaunik, vodje sploše kadrouske in praune službe amm
pa ubistvu amm vodja ubistvu praune službe posebi no, kr se veže dost na te pritožbe in te
stvari, vezane na zaprte osebe, tko da nujno dvakrt na tedn mamo ta sestank« in sestanke
aktivov. V intervjuju s socialno pedagoginjo z lokacije je tudi moč zaslediti sestanke aktivov,
vendar jih v tem kontekstu sama ni omenila, saj je šele na začetku svoje kariere in se šele
pripravlja na popoln prevzem delovnega mesta svetovalca - pedagoga, zato se do sedaj še ni
srečala s takšnim načinom dela » … kr gre zdj pč ena pedagoginja u pokoj, jst prihajam na
njeno delouno mesto. In zdej sm u fazi, ko to še preuzemam ne.« Pri sestankih z aktivi gre za
to, da se srečajo strokovnjaki, ki pokrivajo enaka področja na lokacijah s strokovnjaki enakih
področij na GU. V tem primeru se vodja oddelka za vzgojo na GU srečuje na sestanku aktivov
z vodjami oddelka za vzgojo na vseh lokacijah. Ravno tako se slednja udeležuje sestankov
strokovne skupine za forenzično psihiatrijo in medresorskih sestankov, ki so vezani na
medresorsko usklajevanje, npr. med različnimi ministrstvi. Naloge na GU zajemajo tudi
obiske posameznih lokacij in preverjanje njihovega delovanja in pisanje poročil po obiskih.
Hkrati pa je vodja na GU zadolžena tudi za pisanje odzivnih poročil različnim institucijam,
kot npr. varuhom za človekove pravice » ... pč varuhu obišče določeno lokacijo in potem da
poročilo in potem pč mi smo zadouženi za pripravo odziunega poročil.«
Socialna pedagoginja z lokacije kot neko konstanto omenja še redno spremljanje primerov
obsojenk in sodelovanje s centri za socialno delo: »Lih predn si ti pršla, smo meli tuki center
za socialno delo. Smo načrtval potek rejništva, recimo, to je taka konsanta skoz vsak tedn,
ubistvu urejaš te zadeve za različne obsojenke.« Na tem mestu je vidno udejanjanje 9. in 16.
kompetence socialno pedagoških diplomantov, in sicer: »ocena kakovosti in možnosti v
posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo, sosedstvo, mreža institucij, itd.)« (Kranjčan,
2007, str. 11) ter »izveninstitucionalno in skupnostno delo« (prav tam). Hkrati se udejstvuje
tudi na ostalih področjih, ki so specifično vezani na določena obdobja, in sicer enkrat mesečni
pregledi izobraževalnih načrtov obsojenk in njihova evalvacija, načrtovanje in izvajanje
prostočasnih aktivnosti ter sprejem in koordinacija prostovoljcev za izvajanje različnih
aktivnosti. Obenem tukaj pridejo do izraza še slednje kompetence socialnopedagoških
diplomantov (Kranjčan, 2007), in sicer predvsem: empatija in komunikacijske veščine (7),
razumevanje odklonskih pojavov (2) in posameznika v okviru različnih teoretskih modelov
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(5, 6) ter institucionalnega vpliva na obsojenke (10), načrtovanje in oblikovanje osebnih
načrtov (11), sodelovanje s pomembnimi drugimi (14) in institucijami oziroma različnimi
strokovnjaki (17), vzgojno in svetovalno delo z uporabniki (15) ter znanja o totalnih
institucijah in procesov v njih (1, 3, 4).
Socialna pedagoginja, zaposlena v zavodu za prestajanje kazni zapora, se na lokaciji
osredotočeno ukvarja predvsem z obsojenkami in vzgojno službo, medtem ko na GU ni
neposrednega sodelovanja z obsojenimi osebami, pač pa gre bolj za sodelovanje s
strokovnjaki različnih področij vzgojne službe, saj gre bolj za sistemski pristop. Na tem mestu
vodja oddelka za vzgojo na GU poudarja pomembnost neposrednega dela oziroma izkušenj iz
prakse (delo na lokaciji) za možnost zasedanja vodilnega delovnega mesta, saj gre tukaj za
sistemske rešitve, ki pa jih brez poznavanja praktičnega dela in izkušenj strokovnjak ne more
doseči oziroma iskati. Za zasedanje njenega delovnega mesta navaja ključno vlogo socialnega
pedagoga v smislu izkušenj iz prakse in v povezavi z znanjem, ki ga je socialni pedagog
deležen tekom študija, saj je potrebno znanje uveljavljati pri neposrednem delu. »Tko da je
pač morš met tud te neke znanja, sposobnosti amm tko da to jih pa tko al tko tud pol tekom
nekih izkušenj ane, sicer pa tko kot sm rekla ne, amm se pravi vloga, klučna vloga, je na nek
način nepo, čim več tega neposrednga dela in iskanja rešitv pri am pri obravnavi konkretne
ne vem zaprte osebe ... « Tudi socialna pedagoginja z lokacije opredeljuje vlogo socialnega
pedagoga v zaporu v povezavi z znanjem, saj poudarja implementacijo socialnopedagoških
znanj (totalne institucije, odklonski pojavi, diagnostika, uvid, motivacija), idej, načel
(osnovno načelo – močne in šibke točke) in metod (timsko delo, sodelovanje s strokovnjaki,
zavzemanje pozicije) v svoje delo. »Da se znaš postavt v en mest tuki znotri in sodelovt. Pač z
nekimi socialno pedagoškimi idejami, kr seveda pri nekem pojavu ammm al pa ne vem pri
nekem dogodku recimo kriznm lahko prispevaš z nekim svojim socialnim pedagoškim
pogledom, ne.«
Vseeno pa je moč potegniti neke vzporednice tako pri delu na lokaciji kot tudi na GU. Obe
socialni pedagoginji omenjata, da se pri njunem delu srečujeta s konstantnimi oblikami dela in
ostalimi področji udejstvovanja, ki niso rutinski, ampak so vezani na določena obdobja. Obe
intervjuvanki omenjata neposredno delo, s tem da je na lokaciji le-to osredotočeno na delo z
obsojenkami, medtem ko je na GU mišljeno v obliki dela s strokovnjaki različnih področij.
Lahko bi rekli, da se na lokacijah ukvarjajo z osebnim oziroma z direktnim delom z obsojenci,
katerega cilj je vključitev v okolico po prestani kazni, medtem ko se na GU ukvarjajo s
sistemskimi rešitvami in predstavljajo nadzorovalno funkcijo nad delovanjem lokacij. Hkrati
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delujejo kot pritožbeni organ, saj lahko obsojenci na GU naslavljajo pošto » ... u stiku sm
trenutno samo v primeru pritožb, v primeru am pač dejstvo je, da zaprte osebe majo možnost
tud naslovit pošto h nm«, in koordinatorno, saj gre za usklajevanje z različnimi ministrstvi
»konkretno povezovanje z Ministrstvom za zdravje, velik pa z Ministrstvom za delo in socialne
zadeve«, institucijami in mednarodnim sodelovanjem »potem je mednarodno sodelvanje ne,
na tem področju recimo tedensko dobimo tud kak uprašalnik s kake države, ko mormo
izpounjevt oz. smo zaprošeni, da strokouno pč ovrednotmo, odgovorimo. Potem, ko pridejo
delegacije, predstaulamo pč naše področje strokounga dela na nivoju uprave.« Med obema
delovnima mestoma je torej moč opaziti korelacijo in medsebojno izpopolnjevanje, saj se
medsebojno dopolnjujeta in sodelujeta ter zasledujeta skupni cilj – ponovno vključitev zaprte
osebe v družbo po prestani kazni, kar je tudi poglavitni koncept, po katerem socialni pedagog
deluje. Sicer to počneta na različna načina, vendar cilj ostaja enak – usposabljanje za
kompetentno življenje in reintegracijo v družbo po prestani kazni preko metod
individualnega, skupinskega in skupnostnega dela (Ministrstvo za pravosodje, 2014). Ravno
teh se poslužuje tudi socialna pedagoginja z Iga, in sicer individualnih, v obliki svetovalnih,
razbremenilnih ali informativnih razgovorov, skupinskih v obliki malih skupin, kar nakazuje
na prisotnost 12. kompetence socialno pedagoških diplomantov, saj razume in obvlada
različne oblike socialno pedagoškega dela (preventivno, vzgojno, svetovalno ...) (Kranjčan,
2007). »Ti maš pač svojo skupino obsojenk, vodš njihove primere, potem pa enkrat na tedn se
s celo to skupino obsojenk dobiš«, in skupnostnih, kjer se enkrat mesečno srečajo vse
obsojenke z zaposlenimi zavoda in predstavlja neko možnost odprte komunikacije »in tm jim
damo možnost, da izpostavjo kako perečo zadevo, da pohvaljo kej pred vsmi, kar se men zdi
tud zlo lepo, da se tm tud poslovimo od oseb, ki odhajajo ne kot amm pač nek znak, da smo
veseli, da zaključujejo, da grejo ne, kot v opomnik ostalim ne. Da bojo slej ko prej pričakale
tak dan, tko da to je pa neka skupnostna ne.« V skupnostno spadajo še prireditveni dogodki,
predavanja, zabave in akcije, kot npr. čistilna. Kljub določenim metodam oziroma oblikam
dela pa omenja, da se ne glede na rigidnost institucije počuti svobodno oziroma ima »omejeno
svobodo« pri svojem delu, kar se tiče uveljavljanja lastnih metod, torej v praksi udejanja tudi
13. kompetenco socialno pedagoških diplomantov, saj je sposobna delati v obstoječih pogojih
(Kranjčan, 2007). »Se čutm amm, da mam glih prou odprte roke na svojem delounem mestu.«
Sicer pa to »svobodo« povezuje z naklonjenostjo vodstva socialno pedagoškim oblikam dela
oziroma plastičnostjo zavoda. Pravi, da obstajajo jasne smernice: » ... točn vem, kaj z
obsojenko je treba delat ... «, hkrati pa ima možnost prilagoditve aktivnosti in dejavnosti
socialno pedagoškim okvirjem. Tudi v sprejemni fazi, pri oblikovanju socialne diagnostike,
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kjer je način in potek predviden, ima sama možnost voditi oziroma usmerjati naravo
razgovora » ... kako bom jst spelala, kje bom iskala pomembnosti in tko naprej aaamm pa
mam to možnost ne, da sama iščm, ne. Tud recimo aaa tu zdej nek vsebinski vidik« Vsebinske
prilagoditve so možne tudi pri ustaljenih skupinskih metodah dela, in sicer je od strokovnjaka
odvisno, s katero metodo bo dosegel cilj tretmanske obravnave, ki je določen. »Na načelni
ravni se ve, čemu so te skupine namenjene, kire cilje morš zasledvt, pot, kako boš pa ti
prihajal do teh ciljev amm, si jo pa lahko izbiraš sam, ne.« Sama pripravlja skupinska
srečanja in aktivnosti glede na trenutne potrebe obsojenk in okoliščine v zavodu. Torej deluje
po načelu tukaj in zdaj, kar predstavlja temeljno načelo skupinskega dela, kar pomeni, da je
naravnanost skupine usmerjena na analizo trenutnega skupinskega in individualnega položaja
(Geissler in Hege, 1978, v Kobolt, 1997). Hkrati pa mora strokovnjak to načelo postaviti tudi
kot temeljni cilj diagnosticiranja in spreminjanja stanja v navezavi s ciljem, ki je bil zastavljen
skupaj s posamezniki (Plajnšek, 2004).
»Struktura je določena, ti pa potem si metodo pa pot pa izbereš sam, ne«, kar pa od
strokovnjaka zahteva določeno stopnjo organiziranosti, priprave, aktivnega sodelovanja ter
preverjanja vpliva in rezultatov delavnic ali aktivnosti pri obsojenkah » ... morš obsojenkam
razložit, za kaj se gre, ne. In predvsm to, da morš potem ohranjat te zadeve ne … to pomen,
da ko mamo nasledno skupino, morš spet prevert ... morš neko rdečo nit pol vlečt.« Na tem
mestu je opazno udejanjanje evalvacijske kompetence socialnega pedagoga, ki sledi po
pripravi in vodenju različnih socialnopedagoških projektov (18) (Kranjčan, 2007), v tem
primeru aktivnosti oziroma delavnic. Tudi vodja oddelka za vzgojo na GU nakazuje na
možnost prilagajanja in uveljavljanja lastnih metod in oblik dela znotraj določenih zakonskih
predpisov in pravil hišnega ter dnevnega reda. »Pač ti si morš to osnovo prebrt, naštudirat,
morš mal spoznt, potem pa znotraj tega lahko.« Kljub temu da Hibernik (2007) v svoji
raziskavi na področju supervizije pedagogov v kazenskih ustanovah ugotavlja, da zaradi
hierarhičnosti sistema vlada togost pri oblikovanju kreativnih in inovativnih metod dela
svetovalcev - pedagogov, je v primeru socialne pedagoginje z Iga le-ta očitno možna. Seveda
je le-ta odvisna od strokovnjakove angažiranosti in iznajdljivosti, da najde luknje, preko
katerih lahko uresničuje svoje strokovne pristope in metode dela, ki bodo ustrezale pravilom
in omejitvam institucije. Hkrati pa lahko vzroke za občutek svobode pri socialni pedagoginji z
lokacije iščemo tudi v majhnosti Zavoda Iga in zagnanosti na začetku njene kariere. Slednja bi
morala biti prisotna tudi pri ostalih pedagogih, četudi so v zavodih zaposleni več let, saj bi
morali pedagogi po Hibernik (2007) izražati svoja pričakovanja glede tretmana, supervizije in
26

nalog ter dela vzgojne službe, jih podkrepiti s strokovnimi argumenti in predstaviti vodilnim,
da bi lahko prišlo do njim zaželenih sprememb. Do slednjih pa lahko pride le z osebno
angažiranostjo strokovnjakov (prav tam).
V analizi intervjujev je razvidno, da obe socialni pedagoginji delujeta v vzgojnih službah, ki
uresničujeta v praksi teoretično opredeljene naloge vzgojne službe (Ministrstvo za pravosodje,
2014): reintegracijo, kar predstavlja cilj delovanja vzgojne službe; interdisciplinarno
sodelovanje, ki omogoča kvalitetno strokovno obravnavo (različni omenjeni sestanki);
izvajanje različnih aktivnosti in izobraževanj (specifično področje socialne pedagoginje na
lokaciji); skrb za zdravstveno varstvo (zdravstveno osebje sodeluje pri strokovnih
obravnavah); socialno delo in postpenalno obravnavo (sodelovanje s centri za socialno delo:
rejništvo, skrbništvo, stiki…); naslednje naloge, in sicer ugodnosti in izhode ter omogočanje
posebnih oblik strokovne obravnave; izdelava osebnega načrta – sicer v intervjujih niso jasno
utemeljene, vendar se glede na odgovore da sklepati, da jih izvajajo, saj je »priprava
obsojencev na odpust nujno povezana s podeljevanjem izhodov« (Kos, 2006, str. 14), hkrati
pa priprava socialne diagnostike, ki jo je omenila socialna pedagoginja z Iga, omogoča
izdelavo osebnega načrta obsojencev.
2. Kako strokovni delavci v zaporu skrbijo za psihohigieno in preprečitev sindroma
izgorevanja? Imajo organizirana intervizijska ali supervizijska srečanja?
Pri poklicih pomoči ima skrb za lastno psihohigieno ključno vlogo pri kompetentnemu in
strokovnemu delovanju ter uspešnosti na delovnem mestu. Tega se zavedata tudi obe
intervjuvani

socialni

pedagoginji,

saj

imata

izoblikovane

njima

lastne

strategije

razbremenjevanja, kar nakazuje na udejanjanje 8. kompetence socialnopedagoških
diplomantov: »zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti
odgovornost za lasten poklicen razvoj, motiviranost za supervizijske in intervizijske oblike
dela.« (Kranjčan, 2007, str. 11). Socialna pedagoginja z Iga doživlja največji odklop od
obremenitev med branjem, ko so pa zadeve res težke, poseže po fizični aktivnosti, in sicer
teku, vendar pa poudarja pomen posameznikove odgovornosti pri skrbi zase: » … če maš
dobr stik sam s sabo, boš že u tistm trenutku vedu, kar ti paše, ne. Al morš it vn mal plesat, al
morš knjigo brt, al sam en čaj u miru spit pa tko, ne. boš že najdu pravo pot. Sam morš met
tko skrb za sebe razvito, ne.« Hkrati meni, da je velika razlika pri vodenem procesu
razbremenjevanja in pri samo-razbremenjevanju, saj je večji del odgovornosti na
posamezniku, in sicer v smislu, da sam razišče, kaj mu v določenem trenutku lahko pomaga,
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da prepreči možnost nastanka sindroma izgorevanja. Pri sebi sicer tega še ni opazila, je pa že
imela občutek, da se je temu približala, vendar je slednje rešila tako, da je takoj odreagirala,
saj pravi, da moraš najti način, kako dati omenjeno energijo iz sebe: »Tkoj reagiraš, se greš
nekam razbremenit. Nardiš neko dejaunost, ki veš, da boš dau to svojo energijo vn, ne. In to je
to, sej če tkrt odgovorno reagiraš, je to to.«
Tudi vodja oddelka za vzgojo na GU je že kdaj čutila, da se nevarno približuje sindromu
izgorevanja, vendar ima ob takih občutkih pripravljeno strategijo ravnanja, in sicer ji največji
odklop predstavlja dopust. Na tem mestu poudarja, da bi zaposleni v zaporskem sistemu
potrebovali večje število dni dopusta, saj je delo z ljudmi »čustveno izčrpujoče«, kar lahko že
nakazuje na pojav profesionalnega stresa oziroma burn out-a, saj ravno »emocionalna
izčrpanost« (Jerman, 2005, str. 477) predstavlja eno izmed možnih oblik sindroma
izgorevanja. Preostali dve sta depersonalizacija19 in zmanjšanost osebnih dosežkov (prav
tam). Intervjuvanka naprej poudarja odgovornost posameznika pri skrbi zase in kot ključni
vidik izpostavlja urejenost posameznikovega osebnega življenja » ... da znaš skanalizirat to,
ne, da znaš odklopt in da pol tud ubistvu maš žiulenje zorganizirano tko, da se znaš
razbremenit v svojem prostem času, ne«, saj so v sistemu trenutno okrnjeni finančni resursi in
si organiziranih oblik razbremenitve ne morejo privoščiti. »Zdej učasih je blo še tko, da so
mele lokacije še svoje supervizije, supervizije tima, ane. Zdej pač kr mamo finančne resurse
tko okrnjene, možnosti teh nimamo, sicer pa so ble tud tovrstne, ne.« Sicer vsako leto
organizirajo usposabljanja za strokovnjake, kjer pripravijo različne delavnice, vendar je tudi
le-to odvisno od kadrovskih resursov. Krajše oblike supervizije so strokovnjaki deležni tudi
na sestankih aktivov in na izobraževalnih modulih. Po mnenju socialne pedagoginje z Iga je
le-teh absolutno premalo. »Pa so pol supervizije za pedagoge pa za to pa za ono, ampak je
men, kolikor se mene pošila okol, kolkor se meni omogoča, mi je premalo. Bi si želela, da bi
blo več, da bi mogoče tud mela mnj tega na sami sebi, ne. Da je to pč neko ... Veš, ki če se ti
sam razbremenjuješ, da pač sam skrbiš ti za te zadeve, to je še vseen drugač kot pač vodn
proces razbremenjevanja.«
Za razliko od vodje oddelka za vzgojo na GU ima socialna pedagoginja z Iga za seboj dve
najtežji izkušnji s samega začetka kariere, ki sta jo zelo obremenili, in sicer dve dekleti sta
poskušali narediti samomor. Pri eni je bila sama vpletena v razbremenjevalne pogovore in jo
je zato toliko bolj dotolklo. Pravi, da ji brez podpore sodelavca (svetovalca - psihologa) le-
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Depersonalizacija pomeni odvzem, izgubo zavesti o lastni osebnosti; razosebljenje (SSKJ, 2000).
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tega ne bi uspelo prebroditi, slednja pa je odvisna od klime, ki vlada med zaposlenimi. Kljub
temu ji je dana, težka izkušnja omogočila uvid v razmejevanje lastne odgovornosti in
odgovornosti obsojenke, kar je po Kos (2006) nujno potrebno, saj si strokovni delavec ne sme
nalagati odgovornosti za opravljanje nalog obsojencev. Pravi, da je potrebno izrecno definirati
in razločiti naloge strokovnega delavca in odgovornost obsojenca (prav tam).
Intervjuvanki nista izrecno povedali, kdaj se vršijo intervizije, vendar lahko iz intervjujev
sklepam, da se le-to dogaja na sestankih, po potrebi. Torej intervizijska srečanja potekajo
dnevno, kakor tudi imajo strokovnjaki dnevno možnost spregovoriti o kakšni pereči zadevi, ki
jih bremeni, neformalno s svojimi sodelavci, kar pa je po mnenju socialne pedagoginje z Iga
»zgolj rezultat dobrih odnosov.« Supervizije so torej organizirane preko sestankov aktivov in
izobraževalnih modulov, ki potekajo enkrat mesečno, kar pa je za takšno vrsto dela, kot že
poprej omenjeno, premalo. Vodja oddelka za vzgojo razmišlja, da bi bilo odlično, če bi imeli
strokovnjaki poleg tega na voljo še premestitev na drugi oddelek po določenem času, saj
lahko sprememba okolja izboljša delovno naravnanost in skrb posameznika zase. »Če ti delaš
na določenem obdobju samo na zaprtem oddelku, ne, kr vemo, kaka je narava, pa mogoče bi
se tega posameznika lahko dal na odprti oddelek za določen čas, ne. To je sprememba, ki je
lahko pozitiuna, ne, ki pomen razbremeniteu, ne tko, da tega se premal srečujemo, ne.« Obe
socialni pedagoginji se zavedata, da sistem prelaga odgovornost za skrb za psihohigieno in
preprečitev sindroma izgorevanja na posameznike s prikladnim izgovorom o pomanjkanju
financ, zato imata torej izoblikovane njima lastne strategije spoprijemanja s težavami (različni
hobiji oziroma dopust, s katerimi dosežeta odklop) in skrbi za psihohigieno. Vendar se mi pri
tem pojavlja vprašanje, ali ne bi bilo lažje zbrati določena sredstva in jih nameniti
organiziranemu razbremenjevanju kot plačevati bolniške staleže izgorelim delavcem, kar
posledično lahko privede do novega izgorevanja in nove bolniške drugega strokovnjaka, ki
mora v tem času »skrbeti« še za uporabnike sodelavca? » … maš na lokaciji skupino tridesetih
obsojenceu, katere obraunavaš, kolega ti gre na bolniško in jih maš šestdeset in jih maš en
mesec šestdeset in si skurjen, ne. Šestdeset ludi, ne. In pa naši cilji k jih mamo, kaj use treba
delat in tko. Tko da amm tuki ubistvu am, tle ne amm razmišlanja o tem, kar še bi blo treba
gotou, ne amm.«
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3. S kakšnimi fenomeni podtalnega delovanja se socialni pedagog srečuje pri svojem
delu in kako pri tem postopa? Ali je za delo v zaporu dovolj znanje, pridobljeno
tekom študija socialne pedagogike, ali so potrebna dodatna izobraževanja?
Po mnenju socialne pedagoginje z Iga je dejstvo, da zapor nudi pogoje za pojav
specializiranih pojavov oziroma kot jih sama poimenuje »struktur vedenj«, in sicer: samomori
in samomorilna ogroženost, odvisnost in pojavi, povezani z opuščanjem odvisnosti, torej kot
posledica substitucijskih terapij in posledično opuščanja odvisnosti, stiske, kompenzacijske
tehnike, patologije – spolno nasilje, kazniva dejanja, fizično nasilje, subkulture, grožnje.
Slednje po njenem mnenju niso prisotne v odnosu obsojenec – strokovnjak, največ, kar se
pojavlja, so napetosti v odnosu, ki pa se jih s komunikacijskimi veščinami da kaj hitro
odpraviti, vendar pa so lahko grožnje po mnenju vodje oddelka za vzgojo na GU prisotne tudi
v prej omenjenem odnosu. Dano diskrepanco gre najverjetneje pripisati dejstvu, da je Ig
majhen zavod, hkrati pa je tudi dejstvo, da je socialna pedagoginja kot strokovnjakinja v
zaporski sistem vstopila šele pred enim letom in se morda s tem še ni srečala. Za sedaj se
počuti varno in brezskrbno, kljub temu da ima pisarno na zaprtem oddelku. »Klub temu da
mam jst svojo pisarno neposredno med obsojenkami na zaprtem režimu, da so one vs čs,
kadar koli lahko pridejo v mojo pisarno, ker je odprta. Da sm jim neposredno na voljo, da
kadarkoli lahko pridejo. Štir pet ljudi tja. Se niti enkrat še nism počutla nelagodno al pa
neprijetno al pa kar kol ne. Niti enkrat.«
Vodja oddelka za vzgojo ima ravno zaradi svoje funkcije pri opravljanju dolžnosti delovnega
mesta širši pogled na fenomene podtalnega delovanja z vseh lokacij. Pravi, da so se srečali že
z marsičem: »So ble kdaj že tud kake situacije k so ble am, ko so ble dost hude, no bom rekla.
Dost hude u tem smislu, mel smo že marsikej, no. Ne bom nč karkoli zanikala am, do tega, da
ubistvu smo mogli tud delauca zaščiti ne, tko da se ne.« Omenja pa, da se marsikatero grožnjo
strokovnim delavcem da pripisati njegovemu nestrokovnemu ravnanju, in sicer: » ... ker
ubistvu učasih pride do situacije, ko se tok zaplete, potem na žalost, ampak to je bol posledica
nekega neprofesionalnega ravnanja, neprofesionalnega amm bom rekla vedenja, kukr koli
no.« Strokovnjak se mora zavedati svojih sposobnosti in mora biti pripravljen prositi za
pomoč, če mu določene zadeve ne gredo dobro od rok, saj se s tem da preprečiti marsikatero
neprijetno situacijo. Ni sramotno zavedati se svojih nezmožnosti, temveč je neodgovorno, če
se strokovnjak kljub neznanju sam spušča v načrtovanje in izvajanje procesa pomoči. Poleg
groženj je vodja oddelka za vzgojo na GU omenila še dva fenomena, s katerima se srečuje pri
svojem delu, in sicer izsiljevanje in subkulturni sistem. Zanimivo je, da sta obe namenili
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največjo pozornost ravno subkulturam in obe izpostavljata, da se tega fenomena ne da
preprečiti, saj kot pravi vodja oddelka za vzgojo na GU: »Zato kr dejstvo je, da amm usi
totalitarni, usi bom rekla sistemi, ki so ubistvu na nek način po principu totalne institucije,
majo razvito to subkulturo in tud mi ugotaulamo, k nam večratk marsikdo očita, pa kako tega
ne morte preprečvt, kako tega. Tud ne vem, če je nš namen, da bi to ubistvu, kr ubistvu ludje
morjo preživet tud v tem ne, bom rekla v v samem, na samem prestajanju kazni ... «
Razumevanje oziroma poskus razumevanja subkulturnega sistema nakazuje na udejanjanje
predvsem 6. in 7. kompetence, značilne za socialno pedagoške diplomante, in sicer:
»razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in drugih kultur
in subkultur; sposobnost neobsojajočega dela ter empatičnost in komunikacijska odprtost«
(Kranjčan, 2007, str. 11). Tudi socialna pedagoginja z Iga vidi neko funkcijo v subkulturnem
sistemu, ki ima sicer dve plati, torej pozitivno v smislu, da: »krpa neke mejhne zadeve hmm
neko notranje občutenje zaprtih, da pa še majo neko moč nad dejavnostmi, da še lahk, da si
omogoča kake mejhne zadeve ... « oziroma kot pravi vodja oddelka za vzgojo: » ... ki so še
nekak mislim dovoljeni ane, dovoljeni u tem smislu, da en drugmu, mal ga suportira in tko
ane, da je unmu lažje, pa mu zto da kak cigaret« kot tudi negativno v smislu izpodbijanja
socialnega vzdušja v zavodu. Ravno cigareti in vžigalniki predstavljajo pomembno dobrino v
zaporniški ekonomiji, ki se deli na dva dela, in sicer legitimno, kjer so določene dobrine
pridobljene na legalen način, v smislu denarnega plačila za določene stvari (trgovina, menza),
in »sub rosa« ekonomijo, ki je sestavljena iz dveh delov (Lankenau, 2001, v Larry Mays in
Thomas Winfree, 2009) – sivi trg, kjer pride do izmenjave ilegalnih dobrin med zaporniki
(droge, spolni odnosi, plačilo nelegalnih dolgov), in črni trg, kjer so dobrine pretihotapljene in
ilegalne (Larry Mays in Thomas Winfree, 2009). Zapornik, ki ima več izvorov za pridobitev
dobrin, je v očeh ostalih zaprtih viden kot bogatin in posledično igra tudi večjo vlogo pri
izmenjavi dobrin zaporniške ekonomije (Hanser, 2013). Hkrati pa ima večji vpliv na
subkulturini sistem zaprtih in se tako najlažje in najhitreje prilagodi kulturi, ki vlada med
zaporniki (prav tam). Posegi v subkulturni sistem se dogajajo le, če negativno delujejo na
posameznika ali skupnost, kot pravi vodja oddelka za vzgojo na GU: »je pa res da tkrt, kadar
recimo vidmo, da je nekdo, ki je izrazito negativn, in ubistvu je na vrhu hierarhije in potem
use dol, naudzdou ane, pč vleče za sabo in to po tem negativnm trendu, da tega ubistvu na nek
način izločmo, ane. Bodisi, da gre prestajat ločeno, bodisi kukr koli, je pa res, da bo takoj
nekdo drug prezeu njegovo vlogo, ampak ni rečen, da bo zdej ta posameznik tko negativn,
lahko da bi meu, da bo pač na use te stvari pa lih drugač zagotovu, no. Tko da definitiuno am
sej mi se vsaj skušamo borit s tem no, kuk nam pa uspeva, je pa, vemo (smeh), tko da.«
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Sankcije, ki sledijo fenomenom podtalnega delovanja, se razlikujejo glede na okoliščine » ...
situacija, kko se to rešuje, je pa zlo individualno, ane« in se načeloma stopnjujejo po korakih.
Sprva pride do menjave nosilca primera, če se je grožnja pojavila v odnosu med njim in
obsojencem s ciljem prekinitve odnosa. Če se zadeve kljub temu stopnjujejo, sledi izločitev v
poseben režim, nato premestitev na drugo lokacijo, hkrati pa se obvesti tudi policijo. Socialna
pedagoginja na Igu pa se z disciplinskimi ukrepi v smislu: » ... da bi nekoga selil zarad tega,
preselil, odmaknl, ne vem kaj, to so potem v zadnji vrsti ukrepi, ne« pri svojem delu skoraj da
ne srečuje. Pravi, da so to izredne zadeve in da se zelo redko pojavljajo, saj je večino zadev
moč rešiti s komunikacijo, kar pa od svetovalca zahteva: » ... ful ene motivacije svetovalceu,
ful ene energije in ful enga časa ne.« Poudarja pomen preventivnega dela za preprečevanje
fenomenov podtalnega delovanja, in sicer v obliki krepitve solidarnosti na skupinskih
srečanjih, konstruktivnih dejavnosti in aktivnega preživljanja prostega časa ter dobre
komunikacije, saj se največ konfliktov rešuje ravno s komunikacijskimi veščinami in
razgovori. Potrebno je tudi, da je strokovnjak pripravljen na pojave, da se bo z njimi lažje
soočal, hkrati pa je potrebno konstantno ukvarjanje in opazovanje fenomenov, preučevanje
kulture zaprtih oseb in sivega polja, kar zahteva veliko samoangažiranosti strokovnjaka. »In
zdej nekak morš bit prpravlen na to al pa morš vsaj vedt, da da lahko to pričakuješ ne. Am
tko, da ja tle, je ful enih področij, kjer se mi zdi, da če se če nisi samo angažiran, da te lahko
preseneti in da ne boš zmogu, ne.« Če nastopijo težave, se jih na Igu lotijo reševati skupinsko,
torej zavod kot celota, redko pride do fizične premestitve osebe zaradi, npr. groženj, če se pa
slednje pojavijo, seveda posredujejo in zavarujejo ogroženo osebo. Opozarja tudi na to, da je
potrebno preveriti, ali so grožnje res realne ali so zgolj plod izmišljotine: » ... če se dobi kaka
informacija recimo, da ena drugi grozi, recimo, se more sveda najprej preučit to informacijo ,
ne, amm, ali sploh ma kake realne temelje, ne, al sploh dejansko prihaja do takih groženj ne
al ne.«
Ravno zaradi specifičnosti zaporskega sistema in posledično podtalnega delovanja opisanih
fenomenov (subkulture, grožnje, izsiljevanje, nasilje, samomori, odvisnost … ) kljub
pripravljenosti na soočanje z njimi in formalno izoblikovanimi ter poprej opisanimi
sankcijami za kršitve se obe socialni pedagoginji strinjata, da znanje, pridobljeno tekom
študija, ni zadostno. Kot pravi vodja oddelka za vzgojo na GU: » ... pomembno je, da osnove
dobiš, use ostalo je pa potem klučno, da ti teh stvari am se priučiš potm, ane, kr naša težava
je tud ta, da ne glede na to, da pride socialni pedagog dobro opremlen, mi ga mormo tud
usposobit, da zna delat u tem sistemu, kr je specifičen sistem.« Kljub temu da socialni
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pedagog tekom študija ne pridobi dovolj specifičnih znanj za delo v zaporih, kar je po mnenju
socialne pedagoginje z Iga ravno njegova šibkost, ker pride na račun širine študija, slednja
predstavlja največjo prednost delovanja socialnega pedagoga v zaporih. »Neko močno točko
našo vidm v tem, da združujemo znanje z različnih družboslovnih področi, ne. Da da ubistvu
sicer hmm na bl površinski ravni ne, ampak mamo vpogled v psihološke teorije, v teorije s
področja sociologije, v teorije s področja odklonskosti, konstrukcije odklonskost in tko naprej.
Da v bistvu smo tekom študija pošlatal ne vse te teme in vemo, da obstajajo in da vemo, da se
jih da, jih lahko povlečemo iz predala takrt, k nam to prou pride, ne.« Ključen doprinos
socialnega pedagoga v zavodih vidi tudi vodja oddelka za vzgojo: »Socialni pedagog je pa
ubistvu zlo kompleksn zarad tega, ker ubistvu ma široko paleto znanj tko, kot sm rekla, tko da
lahko ubistvu pri tem pač na eni strani zna zlo dobr skupino vodt, zna ubistvu, ma tud
določena znanja, am, vezana čist na druga področja, ki jih lahko izkoristi, ane, pa ubistvu to
uporabi, je bolj dinamična, ne, tud tko, tko, da se mi zdi, da sam študij pč, da am ta znanja, ki
so na tem področju ubistvu zlo zaželena in potrebna.« Šibkost socialne pedagogike pa razume
predvsem v smislu nekompetentnih predavateljev, saj ne pride do prenosa znanja med njimi in
študenti, kar lahko kasneje vpliva na delovanje strokovnjaka na njegovem delovnem mestu:
»Tko da jst mislm, da je zlo velik, am, na tem kašna, kire so te ludje, kiri so profesorji, ki u
bistvu predavajo in ubistvu delajo s študenti, ne.«
Za krpanje lukenj v znanju za delo v zaporih socialna pedagoginja na lokaciji poudarja
pomembnost in dolžnost strokovnjakovega samoangažiranega prebiranja literature, dodatnega
izobraževanja in nenazadnje tudi nadaljevanja študija, za kar se je sama tudi odločila. »Jst sm
pol nadaljujem zdej študij tud, tud na kriminologiji. Hmm, na doktorskem študiju sm in se mi
zdi daa, mi pride prou, ne.« Hkrati se je samoiniciativno odločila za opravljanje izpita
socialnega varstva, saj je s tem dobila »nek osnovni vpogled v to zakonodajo«, ker se v
zavodu srečujejo z različnimi stiskami (brezdomstvo, skrbništvo, rejništvo). Ravno tako pa so
s strani sistema organizirana različna izobraževanja oziroma »izobraževalni modul mi temu
rečemo, kjer se srečujemo, am, pač sodelavci z različnih zavodou kjer delamo, zdej pač
recimo ta srečanja so namenjena na začetku bl supervizijskemu sestanku, kjer se mal
razbremenjujemo in tko. Potem v drugem delu je bl tko izobraževanje, kjer pa recimo vedno
predstavlamo kake metode za skupinsko delo. Pa si izmenjujemo znanje, izkušnje ne.« In sicer
so izobraževanja organizirana posebej za strokovne delavce z različnih področji. Seveda tega
ni dovolj, s čimer se tudi strinja vodja oddelka za vzgojo na GU, saj pravi, da imajo sicer
organizirana začetna usposabljanja, vendar: » … samo za pravosodne policiste, ki pridejo u
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sistem, za strokoune delauce pa ne. In to je deficit našga sistema.« Rešitev pa vidi, da vsak
strokovnjak ob vstopu na določeno delovno mesto dobi mentorja, ki ga bo vodil skozi proces
dela in neposredno učil.
4. Kako strokovnjaki sodelujejo pri obravnavi obsojenca? Kako so porazdeljene
moči v timu? Prevladuje enakopravnost ali prevlada mnenje določenega
strokovnjaka?
Sodelovanje strokovnjakov pri obravnavi obsojencev poteka na lokacijah v obliki enkrat
tedenskih sestankov vzgojne službe, ki mu dan kasneje sledi sestanek strokovnega kolegija in
preko vsakodnevne komunikacije med strokovnjaki. Vzgojno službo na lokaciji sestavljajo:
»vodja vzgojne službe,… ki je sociologinja ... Je tuki delovni inštruktor, je tuki medicinska
sestra, potem so svetovalci z različnimi družboslovnimi izobrazbami. Je psiholog, socialna
delavka, pedagoginja, ne ... « Med njimi vsakodnevno prihaja do izmenjave informacij glede
obsojenk, saj velikokrat pride do kombiniranja znanj med strokovnjaki različnih področij.
Torej vsak strokovni delavec glede na specifiko svojega področja sodeluje pri timskih
sestankih, kjer se ukvarjajo s proučevanjem vseh prošenj, ki jih obsojenke podajajo, in sicer
glede na obravnavano tematiko: » … recimo medicinska sestra bo sodelvala pri temah, ki so
povezane z zdravjem, ne, obsojenk, al pa tko naprej, al pa so posredno povezane s to temo ...
delouni inštruktor bo seveda ustopau v to skupino z nekim poročanjem o delounem procesu,
kar je ful bogata informacija, ne, tud za svetovalca, ne.« Na timskih sestankih vzgojne službe,
kjer mentorji (običajno so to pedagogi) predstavijo prošnje obsojenk in jih tim v celoti
ovrednoti ter oblikuje skupno mnenje, s katerim se dan kasneje predstavi na sestanku
strokovnega kolegija, kjer zavod kot celota obravnava vse prošnje obsojenk, so torej
konstantno prisotni »predvsem svetovalci.« Ostali strokovnjaki se vključujejo glede na
potrebe obravnave.
Na Igu pokrivajo svetovalci (pedagog, psiholog, socialni delavec) različna specifična
strokovna področja, in sicer: »En ma odvisnosti od prepovedanih drog, en ma odvisnosti od
alkohola, en ma posebi obravnavo storilke kaznivih dejanj, povezana s spolnostjo, pa tko, ne.
So pol ta specializirana področja, jst mam specializirano, mislim specializirano, posebno
področje za prosti čas, ko je izobraževanje, pa se recimo z izobraževanjem odraslih ukvarjam
samo jst, ne.« Socialna pedagoginja z Iga torej dnevno sodeluje z obsojenkami, hkrati pa tudi
z njihovimi mentorji (nosilci primera). Posebno v primeru, ko pri izvajanju prostočasnih
aktivnosti ali med razgovori opazi kakršnekoli informacije, ki bi jih bilo potrebno upoštevati
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pri obravnavi obsojenke, saj lahko omogočijo celostni pogled na posameznico: »Če mamo
delovca na obsojenko, ki se želi izobržvt, pa jo pošle k men, pa pol mi dva sodelujeva, on vodi
njen primer, jst vodm izobraževanje, ne. Al pa ne vem, jst vodm neko prostočasno aktivnost,
opažam kako posebnosti v vedenju ene obsojenke, bom sporočila to mentorju, ne. Pa tko
naprej hmm, z namenom, da se lahko oblikuje pač neka celostna slika o osebi, ne.« Ravno v
tem primeru je vidno polno sodelovanje, ki poteka na lokaciji, in s pomočjo katerega lahko
morebitne težave rešujejo na verbalni ravni, torej preko pogovora. »In se mi zdi, da glih zarad
tega polnega sodelvanja potem lažji tud furamo, odnosno reševanje težav, ustopamo v
konstruktivno komunikacijo z ženskami, pa tko naprej, ne.« Na isti način, torej preko
komunikacije in medsebojnega poslušanja argumentov, poskušajo reševati nesoglasja, do
katerih lahko pride na timskih sestankih. V takih primerih imajo večjo moč argumenti
strokovnjaka, ki je bodisi nosilec primera, saj po mnenju socialne pedagoginje z lokacije
razpolaga z več informacijami, ali pa strokovnjak, ki je že dalj časa v zavodu in ima torej že
določen nabor izkušenj iz prakse. Sicer pa na načelni ravni zasledujejo iste cilje tako, da ne
prihaja do prevelikih odstopanj in različnosti stališč. Socialna pedagoginja z lokacije pravi, da
se v timu počuti: »zlo dobr, v smislu da lahko izrazm svoje argumente in hkrati, da znam
poslušat druge, ne.« Dobra klima med strokovnjaki v timu je nujno potrebna za uspešno
sodelovanje, saj je odraz uspešnega dela, kjer se morajo strokovnjaki počutiti varno in
sprejeto, da se lahko v celoti strokovno in kompetentno izkažejo. S tem se strinja tudi vodja
oddelka za vzgojo na GU, saj pravi, da se moraš kot strokovnjak že na začetku sodelovanja v
vzgojni službi kvalitetno pozicionirati, kar lahko dosežeš s strokovnostjo in izkazovanjem v
neposrednem delu. Poudarja pomen vodenja, in sicer so vodje tisti, ki »morejo znat, morejo
prepoznavat, morejo vedet vse skriunosti skupinske dinamike in tko ... « Sama je postavljena
na pozicijo vodje in včasih ji je »tud, ah, tko k usakmu, težko«, saj je naloga vodje, da postavi
urnik in jasna pravila ter skrbi, da se le-ta upoštevajo; usklajuje ravnotežje med člani; ponudi
pomoč posameznikom v težavah; izpostavlja konkretne zadeve; vzdržuje pozitivno klimo,
kjer imajo člani občutek varnosti, da lahko izrazijo svoja mnenja in nenazadnje tudi oblikuje
konsenz »da se ne uveljavi mnenje enega, ampak da se mi skupi odločimo, da je to naša
skupna odločiteu, za katero bomo mi zdej stali«, torej končno skupinsko mnenje – torej je
moč odločanja po njenem mnenju postavljena v roke vodje »iskušnje so pomembne in so
klučne, ampak lahko se ta posameznik tud moti tko, da, ne.« V vsakem timu mora biti vodja,
na katerem leži velik del odgovornosti za doseganje ciljev. »Usmerjajoči vodja« (v Rozman,
1993, po Kobolt in Jerebic, 2002, str. 349) predstavlja enega izmed ključnih elementov
sestave tima, saj je od njegove »strokovnosti in osebne naravnanosti« (prav tam) odvisna
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kakovost funkcioniranja tima. Ostali elementi, ki so potrebni, da bi bilo govora o timu, so še
naloge, ki so usmerjene k cilju (v tretmanu zapornikov je cilj seveda reintegracija po prestani
kazni), člani tima (strokovnjaki v vzgojni službi) in »vzpostavljena kakovost medosebne
izmenjave« (prav tam), kamor sodi kakovost komunikacije ter izmenjava izkušenj, znanj,
informacij.
Diskrepanco v odgovorih glede moči v timu med obema intervjuvankama bi lahko povezali
ravno z različnim položajem, ki ga v skupini zavzemata, in njunimi izkušnjami. Hkrati pa je
tudi dejstvo, da se obe srečujeta s povsem različnimi vrstami nalog vzgojne službe, in sicer je
poglavitna razlika med njima v neposrednem delu. Na lokacijah strokovnjaki neposredno
delajo z obsojenci, zato je posledično logično sklepati, da pri oblikovanju končnih odločitev
prevlada mnenje strokovnjaka z več izkušnjami oziroma nosilca primera, medtem ko na GU
skrbijo predvsem za sistemske rešitve »pristope, za načine dela, za strategije«, vendar pa
morajo strokovnjaki na teh pozicijah imeti izkušnje iz prakse. » ... da ti sistemsko lahko neki
pelješ, ne, morš pridet zdej, kot mislim, lahko bi tud pršou, ampak morš met iskušno prakse,
zarad tega ker tm žiulenje teče ane in je zato ubistvu učasih nelogično primerjat, kr je narava
dela čist druga. Ti moraš tist poznat tok dobr, ane, da ti potem lahko sistemsko razvijaš to
področje.« Hkrati pa je naloga strokovnjakov vzgojne službe na GU v neposrednem delu s
strokovnjaki na lokacijah, saj vsak član oddelka za vzgojo na GU (vodja, »psiholog, socialna
delavka, pedagog, strokovna delavka pedagoginja za področje obravnave odvisnosti od
nedovoljenih drog in alkohola ter obravnave nasilja«) izvaja sestanke aktivov; pripravlja in
soustvarja določene strategije, programe; vodi supervizije in predeluje primere iz prakse s
strokovnjaki istega področja. Na tem mestu je možnost videti povezavo in medsebojno
odvisnost strokovnjakov na GU in lokacijah. Na eni strani se slednji ukvarjajo z lokalnimi
spremembami, ki pa jih brez posredovanja sistemskih sprememb ne bi mogli uresničiti.
Sodelovanje med njimi je torej nujno potrebno za kakovostno delo in obravnavo obsojencev
ter sovpada s ciljem funkcije zapora – reintegracija v družbo po prestani

kazni. To

povezovanje med strokovnjaki različnih vzgojnih služb kaže ravno na eno izmed poglavitnih
značilnosti timov, in sicer soodvisnost članov (Kobolt in Jerebic, 2002). Drug drugega
dopolnjujejo in sodelujejo dosego najbolj optimalnega cilja.
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4. SKLEP
Namen diplomskega dela je bil dokazati in utemeljiti ustreznost profila socialnega pedagoga v
zavodih za prestajanje kazni zapora in ugotoviti vlogo, ki jo socialni pedagogi imajo v danih
zavodih. Ugotovitve teoretičnega dela sem dodatno podkrepila z dvema opravljenima
intervjujema, ki sem ju tudi analizirala in z njuno pomočjo odgovorila na raziskovalna
vprašanja. Dodaten doprinos analizi je prispeval intervju z vodjo oddelka za vzgojo, saj mi je
omogočila širši vpogled na delovanje socialnih pedagogov v vlogi svetovalcev - pedagogov v
zavodih za prestajanja kazni zapora. Ravno preko te analize sem dojela, da je socialna
pedagogika razumljena kot znanstvena disciplina, ki v povezavi s posredovanimi znanji
tekom študija (ki pa vseeno niso dovolj specifični za delovanje v zaporih) vrača in daje smisel
delu z obsojenci, saj se socialni pedagog osredotoča in nenazadnje gradi intervence v
posameznikovem življenjskem okolju na podlagi njegovih močnih točk – torej je usmerjen v
življenjsko polje uporabnika, mu poskuša pomagati v njegovem primarnem okolju in ga tako
ponovno vključiti v družbo. Na obsojenca ne gleda z odklonskimi očmi, pač pa razume
okoliščine in dinamiko, ki so ga privedle do tega, da je pristal v zaporu. Posameznika
sprejema v celoti, poskuša razumeti in umestiti njegov habitus v socialno pedagoške
intervence in vselej reflektira svoje delo ter na ta način skrbi tako zase kot tudi za konstantno
delovanje v dobrobit uporabnika, saj: »Delovanje socialnega pedagoga zajema razumevanje
problema, iskanje rešitev ter razpoložljivih osebnih in socialnih virov vse do kompetenc
posameznika in njegove socialne mreže« (Zorc Maver, 2007, str. 9).
Cilji diplomske naloge so bili doseženi. Prvi cilj (spoznati delo in naloge ter metode dela –
vprašanje inovativnosti) sem dosegla, saj sem v empiričnem delu spoznala delo in naloge, ki
jih socialni pedagog opravlja v zavodih za prestajanje kazni zaporov, ki zajemajo veliko
sestankov in timskega sodelovanja med različnimi strokovnjaki, kakor tudi redno spremljanje
primerov obsojenk ter iskanje rešitev za reintegracijo v okolje po prestani zaporni kazni. Cilj
je dosegel še večjo vrednost s spoznanjem nalog, ki jih opravljajo strokovnjaki, zaposleni na
GU, saj se slednji ukvarjajo predvsem s sistemskimi rešitvami ter konstantnim sodelovanjem s
strokovnjaki na lokacijah. Ravno njihovo sodelovanje izboljšuje celostno obravnavo
obsojencev in pripomore k najbolj optimalno možni reintegraciji. Pri metodah dela so kljub
rigidnosti zaporskega sistema možne prilagoditve v smeri inovativnosti, kar pa od
strokovnjakov zahteva veliko mero samoangažiranosti in iznajdljivosti, saj morajo ustrezati
pogojem, pravilom in okvirjem totalne institucije. Drugi cilj, ki se navezuje na vprašanje o
skrbi zase, je bil tudi dosežen, saj lahko iz intervjujev sklepam glede števila supervizijskih in
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intervizijskih srečanj. Slednja potekajo nenačrtovano in po potrebi na različnih sestankih, saj
obe strokovni delavki delata v vzgojnih službah, kjer prevladujejo dobri odnosi in kvalitetna
komunikacija. Razlog za omenjeno bi lahko pripisali majhnosti Zavoda Ig in strokovne
skupine na Ministrstvu za pravosodje. Supervizija naj bi se v krajši obliki izvrševala na
sestankih aktivov in na enkrat mesečnih izobraževalnih modulih, kar pa je glede na specifiko
zaporskega dela definitivno premalo. Srečanja, ki bi bila namenjena zgolj superviziji, niso
opredeljena, saj se kot vse institucije in podjetja srečujejo s finančno krizo. Kljub temu se obe
socialni pedagoginji zavedata pomembnosti skrbi zase in imata zato izoblikovane njima lastne
tehnike sproščanja in spoprijemanja s težavami, kar je pri delu z ljudmi nujno potrebno. Tretji
cilj, ki zajema fenomene podtalnega delovanja, je privedel do odstopanj med odgovoroma
intervjuvank. Fenomeni, ki sta jih omenili, so bili predvsem grožnje, izsiljevanje, nasilje in
subkulture. Slednjim sta obe namenili največ časa, saj je oblikovanje subkulture posledica
vsakega totalitarnega sistema. Socialna pedagoginja, zaposlena na Igu, se sicer ne srečuje z
nasiljem v odnosu strokovnjak – obsojenec, medtem ko je vodja oddelka za vzgojo pri tem
vprašanju povedala, da so se srečali že z marsičem. Ponovno lahko vzrok za navedeno
najdemo v majhnosti Zavoda Ig in začetku kariere socialne pedagoginje, zaposlene na
lokaciji. Glede dodatnih izobraževanj se obe intervjuvanki strinjata, da je potrebno veliko
samoangažiranega prebiranja literature in tudi nadaljevanje študija zaradi specifičnosti
zaporskega sistema. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da je vodja oddelka za vzgojo izpostavila
mentorstvo kot ključen dejavnik pri vstopu na delovno mesto v zaporskem sistemu. Četrti in
zadnji cilj je dobil dodatno in širšo vrednost, saj zavzemata obe intervjuvanki različne
položaje v svoji vzgojni službi. Vodja oddelka za vzgojo je postavljena na vodilni položaj,
posledično je njena naloga nekoliko drugačna od dela socialne pedagoginje z Iga, ki deluje na
delovnem mestu svetovalca - pedagoga. Diskrepanco v odgovorih je moč zaznati predvsem
pri vprašanju o tem, kako razrešujejo trenja in kako so porazdeljene moči v timu, ki so
prisotne na sestankih vzgojne službe, saj je socialna pedagoginja z Iga poudarila, da je moč
odločanja na svetovalcu, ki je bodisi nosilec primera bodisi ima več izkušenj, medtem ko je
vodja oddelka za vzgojo poudarila pomen skupnega doseganja konsenzov in enotnega
skupinskega mnenja, za dosego katerega je zadolžen vodja. Ponovno velja vzrok za to iskati v
zasedanju različnega delovnega mesta, izkušnjah in času delovanja intervjuvank v zaporskem
sistemu. Tekom interpretiranja raziskovalnih vprašanj sem v celoti zmogla povleči
vzporednice s seznamom kompetenc socialno pedagoških diplomantov (Kranjčan, 2007) z
izjemo socialno marketinškega delovanja (19) in raziskovalnega dela na področju socialne
pedagogike za potrebe razvoja prakse (20) (prav tam). Slednjo bi lahko povezala z iskanjem
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sistemskih rešitev – ena izmed nalog strokovnjakov vzgojne službe na GU – saj je vodja
oddelka za vzgojo socialna pedagoginja, hkrati pa je iskanje rešitev v zaporskem sistemu
nedvomno povezano s koncepti socialne pedagogike. Socialno marketinško delovanje pa bi
lahko povezala z željo Peteh Volh (2007) (sicer v teoretičnem delu), ki opozarja na
pomembnost predstavitve zapora javnosti.
Zaključna misel, ki jo lahko podam na podlagi celotne naloge, je, da lahko socialni pedagog,
zaposlen na delovnem mestu svetovalca - pedagoga, obogati delo strokovnjakov v zaporu, saj
preko omenjenih teoretskih konceptov socialne pedagogike: socialna vključenost oziroma
reintegracija; zavedanje odnosa kot osnove dela; koncept vseživljenjske usmerjenosti;
interdisciplinarnost in timsko sodelovanje, ponuja uporabnikom možnost za nov začetek.
Seveda se socialni pedagog zaveda, da brez uporabnikovega strinjanja in sodelovanja ne bo
zmogel udejanjiti svojega poslanstva, ki sovpada s cilji tretmanske ideologije v zaporu, in
sicer ponovna vključitev v družbo po prestani zaporni kazni in posledično kompetentnejše
spoprijemanje z življenjskimi okoliščinami, zato se zavzema za omogočanje uvida
uporabnikom, na njim prilagojen, razumljiv in zanimiv način, kar posledično privede do
sprejemanja odgovornosti za svoje obnašanje in delovanje v smeri spremembe miselnih shem
in vzorcev ravnanja, s pomočjo intervenc, osnovanih na uporabnikovih močnih točkah.
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6. PRILOGE
6.1. PRIMER KODIRANJA INTERVJUJA S SOCIALNO PEDAGOGINJO
NA IGU
BESEDILO (INTERVJU 1)

KODE PRVEGA REDA

Zdej tiste stvari k bi rekla da so fiksne
konstantne so neka timska srečanja s
sodelavci z vsh služb v zavodu ne. Enkrat
tedensko so to strokovni kolegi, kjer se
srečamo službe od ambulantne do do
pazniške, do vzgoje, do hmm oddelka za
splošne zadeve. Skratka enkrat na tedn vsi
skupi sedimo.
Potem so tuki tud srečanje in sestanki za
vzgojno službo tm se o bol teh zadevah
pogovarjamo, kar se vzgoje in dela tiče.
Am potem kar še zajema delo svetovalca tuki
je hmm redno spremlanje amm primerov
obsojenk ne. To se prav spremlanje nihovih
obiskov. Pozanimaš se ne, kako potekajo
obiski. Kdo ih obiskuje. Pogovarjaš se z
njimi o njihovih prošnjah, ki ih podajajo
zavodu, nudš razbremenilne razgovore,
informativne razgovore. Potem hm sodeluješ
s centri za socialno delo. Lih predn si ti pršla
smo meli tuki center za socialno delo. Smo
načrtval potek rejništva, recimo to je taka
konsanta skoz vsak tedn ubistvu urejaš te
zadeve za različne obsojenke.
Potem ammm, kar je še konstanta ja,
proučuješ pač prošnje, k jih obsojenke
podajajo, proučuješ nek smiselnost stikov ki
ih bojo mele z zunanjim svetom amm
načrtuješ in izvajaš prostočasne aktivnosti za
za obsojenke amm se pogovarjaš o vsh temah
k so usebovane v osebnem načrtu obsojenke
ne. Poleg izobraževanja, prostega časa in
sociale, tuki spada še delo, to se prav
spremlaš tudi delo obsojenke ob morebitnih
kršitvah opravlaš z njimi usmerjevalne
razgovore amm, je pa sigurno zdej še dvejst
nalog k jih bom pozabla naštet po vsem tem
al pa ki jih bom pozabla posebi vzpostavt no.
To je tko neka klasika ki jo vsak tend delaš,
vsak tedn amm.
Potem so pa tuki še take razne specifike ki
pridejo ne v določenem obdobju. Zdej moja
specifika sta pač te dve področji,
izobraževanje in prosti čas ne. Ammm to pa
pomen da približno tko enkrat na mesc
prevetrim izobraževalne načrte ki jih imajo
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punce ne, tiste ki se izobražujejo, da
pregledam kko napredujejo po tem načrtu,
kje smo ostal, kaj je treba nardit, opravlam z
nimi razgovore, da vidm kam gremo, kaj
mormo uredit. Al sledijo temu načrtu ali ne,
so še motivirane niso potem kar še jz delam
so prostočasne aktivnosti to pomen
sprejemanje prostovolcev ki prihajajo v
zavod, opravlanje razgovora z njimi, osnovno
usposablanje prostovolcev, da sploh znajo
nekak delovt tuki v zavodu, koordiniranje
nihovih dejavnosti, načrtovanje aktivnosti v
zavodu, motiviranje zaprtih oseb z udeležbo,
preverjane poteka nee … (smeh) in tko
naprej tko naprej, veš ful je široko uprašanje,
kr bruha iz mene.

6.2. INTERVJU 1: S SOCIALNO PEDAGOGINJO NA IGU
Anja20: Jst sm si pripravla uprašanja. Tko, da mogoče za začetek na katirem delovnem mestu
ste zaposlena?
Darja21: Ja ja. Jst zdej tuki v zavodu vodim področje, kot socialna pedagoginja, vodim
področje izobražvanja, prostočasnih aktivnosti pa pa pa svetovalno delo z obsojenkami ne.
Zdej hmm, zasedala bom mesto svetovalca – svetovalec pedagog. Hmm po izobrazbi sem
univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, drugač pa v zavodu, tko v realnosti ne, glede
na to kok je majhn zavod, pa pomen da delaš ful enih stvari. To pomen, da nisi samo
svetovalec, da si učasih tudi hmm koordinator nekih aktivnosti v narekovajih menedžer, da
učasih skupi z zaprtimi kej delaš, v smislu zdej se ureja knižnica pa tko naprej ne. Se prav to
kar je v formalnem okvirju, biti svetovalec so dobr, so tiste naloge, k ti jih bo potem tud
direktorca predstavla ampak je poleg tega še ful enih stvari ne. Na račun mejhnosti zavoda in
pač neke fleksibilnosti vlog, ki jih igramo ne.
A: Super, ker sm vidla ja, da je tipo kot pedagog, da se lahko zaposliš, kot socialni delavec in
te zadeve ne zto.
D: Ja hmm. Mogoče bi te tle mal amm opomnla. Jst sm recimo pripravništvo delala tud tuki v
tem zavodu na delovnem mestu svetovalec - socialni delavec, pripravnik ne. Sm ustrezala
pogojem in sm lahko useen na tem delovnem mestu delala. S tem da sem tud ob koncu
pripravništva opravla hmmm strokovni izpit s področja socialnega varstva, kar pomen, da se
načeloma lahko zaposlujem povsod, kjer je so pogoji za socialnega delavca ne. Veš tko, da sm
si ubistvu rašerla to dvoje ne.
A: Zaradi tega izpita strokovnega ?
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D: Tako tako, ker recimo lahko si tud na centru za socialno delo bi zaposlila kot socialna
delavka, to pomen, da si tud v hmm drugih delovnih mestih enako upošteva ne. Zdej
načeloma pa hmm specifika dela v pravosodju kot pedagog je ta, da te strokovci niso hmm
nujni. Niso pogoj ne, to je nek lastn angažma ampak si s tem raširiš področje.
A: Raširiš obzorje.
D: Tako tako.
A: Sam da preverim če to snema mi, ker me je tako strah, da mi ne bo. Ok je, super, (smeh)
hvala. Če bi mi mogoče opisali kko poteka vaš delovni dan na primer en običajen, naloge, ki
jih opravljate.
D: Uf… amm hmm. Lažje bi mi blo opisat cel teden, zarad tega kr …
A: Lahko lahko. Tudi teden.
D: Dan je res ful ja. Zdej tiste stvari, k bi rekla, da so fiksne konstantne so neka timska
srečanja s sodelavci z vsh služb v zavodu ne. Enkrat tedensko so to strokovni kolegi, kjer se
srečamo službe od ambulantne do do pazniške, do vzgoje, do hmm oddelka za splošne
zadeve. Skratka enkrat na tedn vsi skupi sedimo. Potem so tuki tud srečanje in sestanki z
vzgojno službo tm se o bol teh zadevah pogovarjamo, kar se vzgoje in dela tiče. Am potem
kar še zajema delo svetovalca tuki je hmm redno spremlanje amm primerov obsojenk ne. To
se prav spremlanje nihovih obiskov. Pozanimaš se ne, kako potekajo obiski. Kdo ih obiskuje.
Pogovarjaš se z njimi o njihovih prošnjah, ki ih podajajo zavodu, nudš razbremenilne
razgovore, informativne razgovore. Potem hm sodeluješ s centri za socialno delo. Lih predn si
ti pršla smo meli tuki center za socialno delo. Smo načrtval potek rejništva, recimo to je taka
konsanta skoz vsak tedn ubistvu urejaš te zadeve za različne obsojenke. Potem ammm, kar je
še konstanta ja, proučuješ pač prošnje, k jih obsojenke podajajo, proučuješ nek smiselnost
stikov, ki ih bojo mele z zunanjim svetom amm načrtuješ in izvajaš prostočasne aktivnosti za
za obsojenke amm se pogovarjaš o vsh temah, k so usebovane v osebnem načrtu obsojenke
ne. Poleg izobraževanja, prostega časa in sociale, tuki spada še delo, to se prav spremlaš tudi
delo obsojenke ob morebitnih kršitvah opravlaš z njimi usmerjevalne razgovore amm, je pa
sigurno zdej še dvejst nalog, k jih bom pozabla naštet po vsem tem al pa, ki jih bom pozabla
posebi vzpostavt no. To je tko neka klasika, ki jo vsak tend delaš, vsak tedn amm. Potem so
pa tuki še take razne specifike, ki pridejo ne v določenem obdobju. Zdej moja specifika sta
pač te dve področji, izobraževanje in prosti čas ne. Ammm to pa pomen, da približno tko
enkrat na mesc prevetrim izobraževalne načrte, ki jih imajo punce ne tiste, ki se izobražujejo,
da pregledam kko napredujejo po tem načrtu, kje smo ostal, kaj je treba nardit, opravlam z
nimi razgovore, da vidm kam gremo, kaj mormo uredit. Al sledijo temu načrtu ali ne, so še
motivirane niso, potem kar še jz delam so prostočasne aktivnosti to pomen sprejemanje
prostovolcev, ki prihajajo v zavod, opravlanje razgovora z njimi, osnovno usposablanje
prostovolcev, da sploh znajo nekak delovt tuki v zavodu, koordiniranje nihovih dejavnosti,
načrtovanje aktivnosti v zavodu, motiviranje zaprtih oseb z udeležbo, preverjane poteka nee ...
(smeh) in tko naprej tko naprej, veš ful je široko uprašanje, kr bruha iz mene.

A: Ja ja sej bom pol specifično tudi o vzgojni službi in vsemu, tko da zdej lih tko ne. Ok tko,
če bi rekli kkšna je vloga socialnega pedagoga v zaporu ne? Kr pač jst ravno, moja tema
diplomske naloge je vloga socialnega pedagoga v zaporu ne.
D: Aha, ok. Zdej tko načeloma ne je, pač zavisi vloga socialnega pedagoga od delovnega
mesta, ki ga zavzema ne. Na primer tko, k sm ti napisla v mejlu pr nas je tud direktorca
socialna pedagoginja ne, tko da ona ma čist neko drugo vlogo kot jo mam jst, logično ne tko,
da mogoče ti bom predstavla svojo, kko vidm svojo ja zdej tko ne. V v oddelku za vzgojo
delujemo različne službe ne. Je tuki delovni inštruktor, je tuki medicinska sestra, potem so
svetovalci z različnimi družboslovnimi izobrazbami. Je psiholog, socialna delavka,
pedagoginja ne. Zdej socialni pedagog hmm jst ga vidm predvsem v tem smislu, da uvaja v
zavod tudi svoje veščine, svoj pogled na na ne svoj osebni, ampak pač pogled stroke na
določene pojave, k se v zavodu dogajajo, na določene situacije problemske ne. Da recimo pri
svojem delu, k pripravla socialno diagnostiko z zaprto osebo, da zna uporablat socialno
pedagoške vešč veščine, izrazoslovle, da pri diagnostiki prepoznava socialno pedagoške
pojave, da jih povezuje ne. Tko naprej. Hmm osnovno načelo po katerem jst delam je
prepoznavanje močnih in šibkih točk, amm kolkr smo na faksu tega preposlušal še pa še, aaa
dejansko, če ga znaš implementirat v svoj vsakdan ammm ti daje neko osnovno smernico,
osnovno smernico. In pa seveda tista osnovna motivacija po pripravi osebe na živlenje po
prestani kazni ne. To pomeni da uvidš, da znaš uvidet kot socialni pedagog pomen tega, da
majo obsojenke stik z zunanjim svetom, da se skuša vsak dan v zavodu čim bl normalizirat,
da težiš k tem, dejavnostim ne. Da jih poskušaš uvajat in izvajat v zavodu hmm. Tko, da neka
te osnovne metode osnovne, osnovneee osnovna načela socialne pedagogike skušaš pač v
vsak dan implementirat, seveda v sodelovanju z vsmi ostalimi strokami, k v zavodu so ne.
Poleg sodelavcev v vzgoji, vedno tud tuki nastopajo še pazniška služba ne, amm delovni
proces v zavodu tko naprej ne. Da se znaš postavt v en mest tuki znotri in sodelovt. Pač z
nekimi socialno pedagoškimi idejami, kr seveda pri nekem pojavu ammm al pa ne vem pri
nekem dogodku recimo kriznm, lahko prispevaš z nekim svojim socialnim pedagoškim
pogledom ne. Recimo psiholog bo s svojimi psihološkimi znanji neki prispevu, socialni
delavec neki druzga, spet pedagog neki tretjega ne. Am v vsakm primeru amm smo socialni
pedagog v zaporu znt uvelavlat znanje o totalnih insitucijah o osnovnih psihosocialnih
okoliščinah, ki jih taka institucija prinaša. Razumevat uu in umeščat v svojem delu z
obsojenkami, upoštevat jih znt razločvt amm tko, da to no. Vsakodnevno ne. Se potem loviš
na vseh teh področjih in delaš. Tko.
A: To potem, to kar ste dosegli tudi ko nek doprinos ne socialnepedagogike v zaporih.
D: Sevede. Ja ja ja.
A: Kaj bi vi rekli največ, kaj največ doprinese lahko socialna pedagogika?
D: Hmmm. Hmmm. Ja mogoče hmmm pč ravno to ne. Neko močno točko našo vidm v tem,
da združujemo znanje z različnih družboslovnih področi ne. Da, da ubistvu sicer hmm na bl
površinski ravni ne, ampak mamo vpogled v psihološke teorije, v teorije s področja
sociologije, v teorije s področja odklonskosti, konstrukcije odklonskosti, in tko naprej. Da v
bistvu smo tekom študija, pošlatal ne vse te teme in vemo, da obstajajo in da vemo da se jih,

da jih lahko povlečemo iz predala takrt, k nam to prou pride ne. Se prav neka ta plastičnost,
uporablat različne stroke, ki so v takem zavodu ne, ki ubistvu živlenje zaprtega amm bom
rekla diktira usako minuto. To se prav ceu usakdan, usake osebe je tuki notr se tukii aam
prehranjuje, prežiula prosti čs, dela, vse to ne. Da ubistvu glede na to, da se ukvaraš s
celostnim živlenjem zaprte osebe, da maš tud to zmožnost, da celostno osebo uzamš ne. In pri
tem potrebuješ pomoč psihološkega znanja, sociološkega in tko naprej. Ampak men se zdi
glih to neka prednost amm, da vemo, da te stvari so in, da po potrebi pač si vzamš določena
znanje ne in ga proučiš tolkr kolkr ti rabš ne. Se prav nisi v bistvu omejen z eno stroko ne
ampak maš možnost vpogleda tud v druge. Tle se men zdi da v bistvu hmm neka moja močna
točka. Kot socialna pedagoginja ne.
A: Predvsem ta širina torej ne?
D: Tko širina. Men se zdi da smo v času študija dostkrat mel občutek ne, da ful enih stvari
poznamo, obenem pa nobene v potankosti ne.
A: Ni tolko oprijemljivega ne.
D: Ni tok oprijemlivega. Medtem, ko recimo tukej v zavodu pa pač na delovnem mestu pa
spoznam, da to prov za prov prednost, da mi to fajn pride ne. Tko, da aaaaa bi to po moje
izpostavla kot največji plus no.
A: Kaj pa amm šibkost?
D: Hmm. Pfff. Šibkost, zdej prou za področje dela v zaporu, ammm bi seveda je neka šibkost
v tem, da mi nimamo specializiranih znanj za tovrstni zavod ne. In, da pač amm jz bi rekla
naloga pa tud neka etika, dolžnost do stroke, da, ko pridemo v tok specifično okolje, da se
lotmo samo angažirano, da izobražvanja na tem področju ne. Hm zdej sveda, zdej program se
spreminja socialne pedagogike ne. Jst v času, ko sm jst hodila smo sicer mel penologijo ane
recimo, pa smo mel tud kriminologijo ampak to nikakor ni dovol ne. Gre le za tok specifično
institucijo in tok specifične neke amm procese, ki se mu dogajajo tm, da je more bit socialn
pedagog živ, v tem smislu, da uzame literaturo v roke, da ga zanima da čuti to dolžnost, da se
more dodatn pozanimat in da se ne. To to pa je neka šibkost, ampak hmm pride glih na račun
te širine ne študeja ane. Tko da je hkrati.
A: Ne morš obojga met (smeh).
D: Ja ne gre oboje. Sej jst pač nekak sm to potrebo začutla k sm začela delat, da, da rabm
vedet več, da si želim vedet več. Jst sm pol nadaljujem zdej študij tud, tud na kriminologiji.
Hmm, na doktorskem študiju sm in se mi zdi daa, mi pride prou ne. Da pač amm enostavn za
tako področje dela, da rabm mejčk bl specializiran tok znanja ne. In sem ga pač najdla tuki ne,
tko, da se mi zdi, da bi ummm, da bi brez tega mejčkn težji no delvala. Tko, da mam še to ne.
Je fajn. Ja kaj pa čm ne (smeh).
A: Ok. Ko ste na začetku vstopili v zapor ne. Pač zapor velja kot neka rigidna institucija,
hierarhična ne. Ste se pač prilagodili tem ustaljenim postopkom, ki vladajo. Al ste pač vnašali
neke svoje nove, na primer tudi metode pri delu s posamezniki in to ne?

D: Ja zdej totalna institucija zagotov je bl rigidna institucija ampak amm jst vseen tega nism,
bi rekla tko negativno doživlala, kr se mi zdi da specifično ta zavod ni ni, ne ne živi te
rigidnosti, k bi si jo ne vem predstavlal s kakih filmov zaporniških ne. Ampak recimo jst mam
pri svojem delu ful veliko svobodo, svobodo dela ammm. V svobodo sveda omejeno svobodo
ampak am recimo jst, ko delam v sprejemnem am v sprejemni fazi, socialno diagnostiko za
obsojenko ne, je pri tem je važn pač rezultat - izdelek. Jst socialno diagnostiko morm pripravt.
Zdej način, postopk kako jo nardim je tud približno predviden, narava razgovora, kako bom
jst spelala, kje bom iskala pomembnosti in tko naprej aaamm pa mam to možnost ne, da sama
iščm ne. Tud recimo aaa tu zdej nek vsebinski vidik. Potem drugo je razpored dela ne amm je
tud neka ta plastičnost v zavodu ne. Ni ni tistih aa brezmejnih pravil pa čist strogih okvirju ne,
ki bi me utesnjeval. Res ne. Pa čeprou sm se na to zlo prpravla, k sm vedla kam bom šla delat
ne. Je prau zaprou se čutm amm, da mam glih prou odprte roke na svojem delounem mestu
ne. Tle zdej zagotou je smisln, da je velik ammm odvisno od neke načelne naravnanosti
institucije in pač vodstvo temu naklonjeno ane, naklonjeno recimo raznim socialnim
pedagoškim oblikam dela, kot so amm tud recimo samo mejčken nek vidik prostočasnih
aktivnosti ne, ki bi jih jst še vedno uvrščala v normalizacijo recimo zapora ne. Če lohk tko
rečš ne, mau zastareu izrz ampak useen ne. Tko, da u resnici amm se mi zdi da ja, neke jasne
smernice so, jst točn vem kaj z obsojenko je treba delat ne ampak po drugi strani mam
možnost vedno to nekak nadgradit s svojm idejami ne, mam to možnost amm pa tud mam
možnost prilagodit recimo neko amm nekim okvirjem, ki so pa z mojo stroko fajne ne. Tko da
tle te rigidnosti jst ne čutm ne.
A: Je dovolj fleksibiln, vsaj ta ustanova no. Ta sistem te ustanove je nekako fleksibiln in
dovoljuje te zadeve. Ok pol hmm mogoče še tako pol tudi te metode dela ne, ki so neke
kakšne metode mate? Vem, sm brala tudi v strokovnih posvetih neke pač posplošene ta
individualna, skupinske, skupnostna. In pol v bistvu če je ta fleksibilnost prisotna so tudi
metode prilagajajo posameznikom?
D: Ja se recimo, če ti bi povedala čist en konkretn amm. Ti bom povedala kr en tak čist lep
klasičn primer. Kaj sm jst amm recimo male skupine, ki jih vodi pedagog v zavodu ne. Ti maš
pač svojo skupino obsojenk, vodš njihove primere potem pa enkrat na tedn se s celo to
skupino obsojenk dobiš amm in je to in mate pač srečanje na katerem maš spet ti svobodo
katero metodo boš izbrau pri tem srečanju, da boš dosegu neke cilje obravnave ne.
Tretmanske obravnave obsojenk ne. Hmm jst nimam predvidenga muštra ne. Morš takrt to
morš tkrt, to morš tkrt to je na načelni ravni se ve čemu so te skupine namenjene, kire cilje
morš zasledvt, pot kako boš pa ti prihajal do teh ciljev amm si jo pa lahko izbiraš sam ne. Zdej
amm vrjetno nekomu bi to pomenil težje delo ne, zato da je to pre mislim pretežko ne, men
osebno hmm je to ful ušeč, kr to pomen, da mam eno osebno svobodo razpolagat s tem časom
in s to dejavnostjo tko, da jst si recimo vsebino ammm dobr en del teh malih skupin poteka
ustaljeno ampak večji del časa v tej skupinah pa jst načrtujem in jst ocenjujem recimo glede
na trenutne potrebe teh obsojenk, glede na trenutne okoliščine v zavodu al pa ne vem na
socialno klimo, ki je notr pa pol recimo ocenm ne, čemu bi velal dat poudark pa tko naprej. In
na primer, ko je blo obdobje, ko so recimo obsojenke mele majčk konfliktov med sabo pa tko
te verbalnih konlfliktou ne. So se po domače mejčk kregale no pa sm recimo dve zaporedoma

te srečanji posvetila amm najprej kot neki didaktični igri, prepoznavanje ne neverbalne
komunikacije, opazovanje elementov ne. Tko strukturirana delavnice, in potem v zadnji
desetih minutah izobraževalni del, kjer smo me ta reflektiral te zadeve ne. Pa je bla to
izklučno moja izbira delavnice ne. A veš ...
A: Je ful tko inovativno tudi in vse. Zahteva neko samoiniciativo ne.
D: Seveda ne. To pa pomen, da se morš ti pripraut. Da morš tm aktivno sodelvt na tej skupini
ne, da morš obsojenkam razložit za kaj se gre ne. In predvsm to, da morš potem ohranjat te
zadeve ne ... to pomen, da, ko mamo nasledno skupino morš spet prevert ne, ste kej opazvale
te zadeve od zadnjič do dons ne. Se prau morš neko rdečo nit pol vlečt ne. Zdej če vidš smisu
v tem ne pa, če ti čas v službi to dopušča. Potem ja, potem se pač pripravlaš na te stvari. Men
se, jst v tem vidm velk pomen. Vidm amm ogromn domet, ki ga lahko s takimi aktivnostmi
mam zto pč to je še zaenkrat uspem izvajat ne. Tko da evo recimo to je en tak primer ne. Kko
je ena struktura, struktura določena, ti pa potem si metodo pa pot pa izbereš sam ne. Tko.
A: Te ubistvu metode, ki so neke splošne tko no. Konkretne. To je to je to kar sm, ker js sm
brala te strokovne posvete ne. To so predvsem te kaj individualna, kot sm prej rekla skupinska
in skupnostna. Kaj to skupnostna jst nism dobro razumela kako to?
D: Pri skupnostna individualna to si predstavlaš ne. Kaj to pomeni individualni razgovori, to
so lahko al svetovalni al bl razbremenilni al pa bl informativni. Odvisn od okoliščine. Potem
skupinski so te male skupine ne potem skupnostni so pa predvsem domska skupnost, poteka
enkrat na mesec v zavodu, pomeni pa srečanje med vsmi obsojenkami in zaposlenimi zavoda
ne. To pomen, da si fizično v eni velki sobi se srečamo in tm je prostor z odprto komunikacijo
med zaposlenimi in obsojenkami ne. In tm jim damo možnost, da izpostavjo kako perečo
zadevo, da pohvaljo kej pred vsmi, kar se men zdi tud zlo lepo, da se tm tud poslovimo od
oseb, ki odhajajo ne kot amm pač nek znak, da smo veseli, da zaključujejo da grejo ne, kot v
opomnik ostalim ne. Da bojo slej, ko prej pričakale tak dan tko, da to je pa neka skupnostna
ne. Potem kje še jst vidm element te skupnostne obravnave čist jst osebno kje kje si ga
interpretiram so razni tud te prireditven dogodki, kamor so vablene vse zaprte osebe vedno ne
in predstavlajo spet en tak organiziran skupni prostor, skupna aktivnost, kjer se obsojenke
lahko recimo povežejo skoz en skupni trenutek al razbremenitve al zabave amm, al je to ne
vem kšno predavanje v obliki dialoga med publiko pa predavateljem in tko naprej, da si u
bistvu delijo neke zadeve, k so jim skupne ne. Al je to zabava, se prav al pa kšne druge teme
ne. Tko da tud v tem vidiku vidim to skupnostni način obravnave ne. So one kot skupnost, kot
del tega zavoda am, da majo možnost doživlat neke zadeve skupaj no. Tko, da to. Take stvari
so no. Tko pa recimo pol kšne akcije, čistilna recimo pa tko ne, kjer so spet vabljene vse
zaprte ne. In tko. Am tko da to je to evo, skupnostne ne.
A: Ok. Amm sej to smo se že malo dotaknile am glede, če je dovolj pač pridobljeno znanje
tekom študija socialne pedagogike ne pač ste konkretno omenli, da ni amm ,da sicer je ampak
ne dobiš tko poglobljeno ne. Mogoče sej si že povedala to za katira bi bla potrebna ta dodatno
izobraževanje ne. Kaj predvsem na tem področju mislim ta strokovni izpit ne zakon o
socialnem varstvu. Jst bl mislim tko, kakšna izobraževanja dodatna ne, ti si sama rekla da si
šla na kriminologijo ne.

D: Ja jst sm se pač dejansko odločla za študijski program, za nadaljevanje študija. Zdej sej
recimo v letu, ko sm jst začela delat, na začetku jst nism dodatno študirala, sm nekak pol se
odločla ampak že v tem času, ko sm jst delala, sm že diplomirala, sm bla tuki zaposlena, sm
samoiniciativno ogromn neke literature prebrala. Zarad tega, kr delat z nekim uporabnikom
zuni al pa v taki instituciji so ogromne razlike. Ogromne. In, če, če nekak pri svojm delu teh
razlik ne vidš al pa jih ne upoštevaš, potem je lahko tvoje delo sizifovo delo ne. Pa to so
klučni elementi ne, plus tega je treba se mi zdi dobr razumet, se poglobit v to kaj za
posameznika pomen živlenje v taki instituciji, v totalni instituciji, kaj za posameznika pomen
odvzem svobode, zguba stikou z družino in vse vse te zadeve ne. Am tko da se mi zdi za neko
učinkovito delo je to nujno potrebno ne. Sej na vsakem delounem mestu rabmo neka
specializirana znanja ne. Zdej jst seveda poudarjam zto, kr sm pač tuki zaposlena pa tuki vidm
ne. Je pa tud dejstvo ane, da še vseen zapor kot tak pa amm ne uspodbuja ampak amm nudi
pogoje no za kakšne pojave, ki so spet bl specializirani ne. Pa je tuki samomorilna ogroženost,
pa je tuki odvisnost, pa so so tuki a kakšne druge patologije v smislu amm ne vem storilke
kaznivih dejanj na področju spolnosti ne, pa je tuki am lahko amm fizično nasilje, pa vse te
zadeve ne. To je ogromno nekih bi jst bom temu ajde zdej rekla pojavov ne al pa struktur
vedenj amm, ki se pač v zaporskih okoljih pojavlajo ne. V našem zavodu hvala bogu res
redko, ampak tud se ne. In zdej nekak morš bit prpravlen na to al pa morš vsaj vedt, da da
lahko to pričakuješ ne. Am tko, da ja tle je ful enih področij kjer se mi zdi, da, če se, če nisi
samo angažiran, da te lahko preseneti in da ne boš zmogu ne.
A: Ma ni tako, da bi prau zavod na primer vaš organizirau neka izobraževanja, usposabljenja?
D: Ja to so, to so, ja. Ravno jutr tud odhajam na izobraževalni modul mi temu rečemo, kjer se
srečujemo am. Pač sodelavci z različnih zavodou kjer delamo, zdej pač recimo ta srečanja so
namenjena na začetku bl supervizijskemu sestanku, kjer se mal razbremenjujemo in tko.
Potem v drugem delu je bl tko izobraževanje, kjer pa recimo vedno predstavlamo kake
metode za skupinsko delo. Pa si izmenjujemo znanje, izkušnje ne. Ja je tko. Potem pa vsak
tok časa poteka tudi izobraževanje na drugih področjih ne, ne vem recimo v zadnem času smo
mel organiziran u bistvu ceu sklop srečan, izobraževalnih srečanj, s področja dela s storilci
nasilnih kaznivih dejanj oz. dejanj z elementi nasilja tko je pravilno. Potem za tiste delavce, ki
vodijo posebna področja ne so potem posebna izobraževanja ne. Recimo ma, če nekdo v
zavodu vod področje odvisnosti ne bo se udeležvau teh izobražvanj in tko ne. Amm seveda jst
sm mam sebe zlo za vedoželno in sm se mi zdi, da je tega velik premal ne, da pač v institucija
in sistem še vseen ponujajo premalo ne in bi si želela več, sam, to je zdej neka moja osebna
interpretacija ne. Jst bi pač mam potrebo in željo po več izobraževanju no. Tko. Tud izpit s
socialnega varstva ne, tuki notr spet se srečuješ z razno raznimi stiskami al pa akutnimi
socialnimi problematikami ne, kot je recimo amm brezdomstvo ne, pa pride ženska
brezdomka notr ne, al pa je tuki treba bit pozorn na otroke, so mamice tuki not zaprte ne. Pa
potem stiki z otroci, pa rejništvo, pa skrbništvo, pa vse take zadeve. En kup enih zadev, ki jih
pač specializirana zakonodaja obravnava ne. In jst sama pri seb sm osebno potrebo počutla am
začutla po tem, da pač rabm nek osnovni vpogled v to zakonodajo, da se znam orientirat, da
vem kam poklicat, kam uprašat, kam pogledat za določene informacije am in, da pol pač tud
lažji nudm smernice zaprti osebi ne konc konceu. Tko, da am tuki je biu pa spet moj lastn

angažma ne, da se jst počutm udobneje, da približn vem kako sistem, celotn sistem socialnega
varstva stoji ne veš. Je pa pol tko ne z vsmi temami, ki se v zaporu pojavlajo ma noben jih ne
more obvladat vsega, ni pogojeu. Zto se pač delo pa mau razporedi. Zdej v našem zavodu, ker
je mejhn ne se pač am svetovalci med sabo razdelijo različna ta področja ne, en ma odvisnosti
od prepovedanih drog, en ma odvisnosti od alkohola, en ma posebi obravnavo storilke
kaznivih dejanj povezana s spolnostjo pa tko ne. So pol ta specializirana področja, jst mam
specializirano mislim specializirano, posebno področje za prosti čas, ko je izobraževanje pa se
recimo z izobraževanjem odraslih ukvarjam samo jst ne. Ampak spet kaj to pomeni ne, bo
pršla obsojenka, ki si želi izobražvt jst nism andragog, jst sistema izobraževanja odraslih v
Sloveniji ne poznam ne to je zdej spet lastn angažma. A veš pogledat kiri program obstajajo.
To znanje kombinirat z znanjem o zavodu, kam ona lahko sploh gre glede na režim, se
usklajevt z njenim svetovalcem a bo lahko hodila na izpite al ne bo, al kaj bo ne. Tko veš.
A: En kup ene koordinacije.
D: Ma ja ful ne. Ja ja sej mi mamo usak dan skupinska srečanja ne, usako jutro se dobimo
različne službe in predebatiramo različne zadeve in komunikacija tko poteka ne. Sam pravm
ne, če hočeš obsojenki recimo zaznaš kot socialn pedagog to, da pri kakšni punci zna bit
klučnega pomena to, da jo vklučiš v izobraževaln proces. Veš, da so tm možnosti, da bo
doživlala ene uspehe pa tko naprej ne amm, če vid u tem smisu pač veš ok bom poskusu, se
bom pozanimu kere šole obstajajo, kolk to stanee, kko to zgleda in ne potek izpitou ne. Evo
pa je spet eno posebno področje dela, kjer pač plavaš in iščeš in sprašuješ in kličš in to je to in
nabiraš informacije.
A: Se moreš znaj torej.
D: Ja ful, ful. Tko da ja to je to.
A: Super. Zdej pa mogoče tko uprašala da, si že prej omenla to use alkohol odvisnost in to, s
kakšnimi temi fenomeni podtalnega delovanja zapornic se srečuješ pri svojem delu ne? Prej si
rekla samomorilnost da je?
D: Ja u bistvu sej vs čs se ukvarjaš s to temo ne, kr neko osnovno znanje pa veščino
opazovanja teh odnosou pač morš razvit. Zagotou neki al pa en velk delež prinese
kilometrina, da se ti izučiš ne. Kaj so tiste teme, ki so v kulturi zaprtih ljudi pomembne ne, da
jih znaš pol tud slišat. Kaj so tisti detajli, ki njim tolko pomenjo, ki u bistvu nih razlikujejo po
položaju ne. To so use tiste detajli, k jih ti z dnem iz dneva v dan osvajaš ne. Tle ni nekga
fiksnga pravila ne. Ampak pč morš znt opazvt zdej s tem se dejansko ukvaraš v vsakm
razgovoru ne. Amm specifika je ta ne, da so tuki vedno zaprte osebe vezane na ugodnosti. To
predstaula en velk del nihovga mislnega sveta tuki, hvala bogu da si želijo ugodnosti ane in s
temle pol velikrat lahko povezan tud motivacija zaprte osebe, ko pride na razgovor ne. Amm
in morš nekak met občutk al je pršla s tako motivacijo al je dejansko pršla z odkrito amm z
odkritim namenom na razgovor ne, so take stvari amm pa tko naprej. Pol te fenomeni pa, k so
so pa tisti, ki so v vseh zaporih bi jst rekla. Samomorilna ogroženost zagotou ne amm potem
nekako prehajanje obsojenke iz odvisnosti na substituciske terapije pa potem v amm
opuščanje substitucij ne. To so posebne okoliščine, posebni bi jst rekla procesi skos katerga.

Pa poleg vsh teh stisk bi jst rekla in in kompenzacijskih tehnik, ki jih ženske nekak uporablajo
ne amm so pa pol še vse vse te zadeve ne, k si zdej sama omenla, subkulturno živlenje ne,
opažat ne recimo bom ti dala čist konkretn primer. Ko se javi ena punca ja jst bi pa prenovila
zavodsko knižnico ne, pa rečeš super ne pa reče ja pa hočem da mi pride ta pa ta ženska
pomagat ne. Pa ti more že zvenet, da sta se verjetn to one dve že mal prej zmenle ne pa tko.
Potem mal preučiš situacijo, pogledaš ne. Al je primirno, da sta oni dve tam skupi, ali ni
primirno, prašaš mentorje teh dveh oseb al se zdi ta kombinacija ok al pa ne ne. Potem jih pa
spremlaš ne morš zaznat, če sta one dve razvile preveč izrazit nadrejen podrejen položaj,
potem to ni ok, ni ok, če jo ti omogočš da ena obsojenka drugi šefica in, da je to v okolju, ki
ni temu namenjeno ane. In zdej recimo te dve, ki skupi delate ih bom jst načrtno hodila opazvt
ih bom spraševala kko je, bom ugotavlala al obe enako delata al ne, ne. Skratka morš te finese
malenkosti v odnosih prepoznavat in jih seveda po svoji moči preprečvt ne. Subkulturnega
sistema v zavodu še noben ni uspeu preprečvt, ga noben tud ne bo, pa tud konc konceu ma
eno svojo funkcijo. Am, ki sveda subkulturni sistem lahko deluje zlo negativno, lahko
spodbija neko socialno vzdušje v zavodu, po drugi strani pa lahko opravla, lahko krpa neke
mejhne zadeve hmm neko notranje občutenje zaprtih, da pa še majo neko moč nad
dejavnostmi, da še lahk, da si omogoča kake mejhne zadeve, ki so bi jst rekla, ne prepovedane
ampak amm neopredeljene ne veš. Te te te stvari no. Tko, da ja subkulturni sistem ja pač
probaš zaznavat, kdaj je negativen, kdaj je uničujoč, za kako osebo takrt sevede posegaš, pa
že preventivno posegaš ne. Amm in pač poskupaš umilit te zadeve ne. Tud te skupinske,
skupinska srečanja, ki jih mamo jst vedno poskušam pač krepit neko solidarnost z njimi ne,
kolkor jo pač lahko ne. Preprečt ga pa nikol ne morm ne, nikol.
A: Kaj pa kakšne te, kašne grožnje al pa podkupovanje, izsiljevanje? Je to prisotno tudi?
D: Am jst zdej tko zagotou se zgodi ne. Sveda sej tko kot v sklopu vsake take institucije ne.
Am zdej am tud je treba bit čist iskren in direktn da vrjetno količina grožnj za katere jst al pa
zaposleni vemo, ni enaka dejansko izrečeni količini groženj ne. Zdej tist, kar mi nekako
zaznavamo ne in s čemer se ukvarjamo običajno to rešujemo zavod kot celota, kot ekipa.
Pristopamo skupinsko k takim situacijam ne, amm pomeni, da skušamo razrešvt stvari, da
zavarujemo osebe ne itak jih mormo vsaki nudt neko osnovno varnost. Zdej mm tko kot jst
doživlam tle v našm zavodu je, da se znamo z komunikacijo, strukturirano komunikacijo,
strukturiranim vplivom vsh zaposlenih na vse zaprte osebe že kr dobra mm preventivno
izogibat tem stvarem ne. Aaa tko da se mi zdi, da znamo mal ustavlat že v naprej te zadeve,
zdej seveda ne vedno, se morš pa spraševt kje je tisto bom rekla sivo polje za katerga mi ne
bomo zvedl ne. To je pa druga stvar ne. Zdej jst mislim, da tist osnovni recept, ki te stvari
zmanšuje je ravn ta naravnanost zavoda, da čs zaprtih zapouni, da ga zapouni strukturiranimi
in konstruktivnimi dejavnostmi, da to ni pasivni čas gledanja v luft kjer se potem take pojavi
rojevajo. Zdej, če obsojenka preživla čs na računalniškem tečaju, v knižnici, na delu, na kašni
prireditvi ne, je časa in energije za take zadeve zagotou tri četrt manj ne. Tko, da se že s temi
procesi probava manjšat manevrski prostor ne z te, kko bi rekla maneure (smeh).
A: Ja ja. So to so tudi predvidene prau tko sankcije formalne al gre kdaj samo na bazi ne vem
npr. ti kot svetovalka z obsojenko, da se dogovoriš drugače?

D: Ja odvisn kko je. Na začetku mislm, če se dobi kaka informacija recimo, da ena drugi grozi
recimo se more sveda najprej preučit to informacijo ne amm ali sploh ma kake realne temelje
ne al sploh dejansko prihaja do takih groženj ne al ne. Potem seveda probaš najprej konflikt
med osebami rešt na konsruktivn način, z debato, skupnim razgovorom z iskanjem amm
dialoga, iskanjem kompromisa in tko naprej neki disiplinski ukrepi u smislu amm, da bi
nekoga selil zarad tega, preselil, odmaknl, ne vem kaj to so potem v zadnji vrsti ukrepi ne. Ko
tisti prej, ki smo jih poskusl ne delujejo ne. Zdej pomojih izkušnah je teh v zadnjih ukrepou
zlo mal ne. Zdej bom rekla zlo na uč ne, pa lahko da se bom zmotla ampak jst bi rekla, da do
take situacije pride mogoče dva krat na leto ne. Da pa je treba res z nekim fizičnim umikom iz
enega prostora v druzga osebo umaknt ne. To so izredne zadeve bi jst rekla ne. Večinoma
zadeu se da rešt, sveda to pomen ful ene motivacije svetovalceu, ful ene energije in ful enga
časa ne. Da ti redno vodš te razgovore in razpucavaš zadeve in iščeš z njimi skupi kompromis
ne. Sam se splača ne. Se splača in s tem se nekak tud dviguje vrednost in priznavanje neke
konstruktivne komunikacije ne. In se tud na tak način eno stopnjo morale kaže ne. Do
obsojenk seveda in kot nek zgled kako se problemi naj rešujejo.
A: Kaj pa tko v odnosu svetovalec in obsojenka je prišlo kdaj do te situacije? Si dovolijo te
grožnje in to?
D: Amm nee. Ne. Direktne grožnje v smislu, da se mi bo kej zgodilo ne, jst nism doživela niti
se nism niti eno sekundo počutla na svojm delounem mestu ogrožena. Klub temu da mam jst
svojo pisarno neposredno med obsojenkami na zaprtem režimu, da so one vs čs, kadar koli
lahko pridejo v mojo pisarno, ker je odprta. Da sm jim neposredno na voljo, da kadarkoli
lahko pridejo. Štir pet ljudi tja. Se niti enkrat še nism počutla nelagodno al pa neprijetno al pa
kar kol ne. Niti enkrat. Am učasih ne seveda pride do situacij am, ko komunikacija mejčk bl
napeta med kako obsojenko in mano ne, ampak se to. Jst jim ne bi lih rekla grožnje no ampak
ne negativna komunikacija v smislu amm, da obsojenka skuša obrnt besede, ki si jih reku ne,
da bi zvenele bl škodoželno al pa kej tazga ampak z nekim osnovnimi komunikaciskimi
veščinami pač znaš to ustavt in se potem to ne razvije naprej ne. In jo ustaviš in ustaviš tud
sebe, ustaviš razgovor, če vidš, da se pele v to smer ne. In potem je konec in je mir ne.
A: Torej se vedno nenako poskuša tko bol na odnosni ravni popravljat stvari, šele kasneje se
posega po nekih formalnih sankcijah.
D: Tko tko. Ful dobre izkušne mam ne z ženskami, ki odhajajo, odhajajo čustveno z objemi,
souzami zahvalami ne, sej to ti daje potem na koncu en znak aa, da si delu s človekom ne, da
si delu s človeško in da te je tko tud začutu. To je tista nagrada, ki jo potem na konc dobiš ne.
Tle se ti potem obrestuje ne. Tko.
A: Super. Hmm zdej pa tko, če lahko amm opišeš tvojo iskušnjo sodelovanja u vzgojni službi
ne. Pač tukaj v tvojem zavodu. Ker u zakonu npr. piše vzgojna služba hmm so to predstavlja
socialni delavec, pedagog hmm pol pravosodni policist, zdrav pač vse ne to so u bistvu usi, ki
se ukvarjajo z obsojenko? Vzgojna služba?

D: Ja vzgojno služba spadajo, hmm zdravstven pri nas medicinska sestra ne. Hmm od tega
bom rekla kar ni družboslovnega kadra spada tud medicinska sestra zavodska pa hmm delovni
inštruktor ne, veš.
A: Aha to je delovni terapevt al ?
D: Ne ne terapevt. Je ubistvu oseba, ki vod delovni proces prau v zavodu. Pač vodi delo
obsojenk, ki so zaposlene v javnem gospodarskem zavodu ne. Tko da je amm delavceu za
vzgojo prou zaprou zlo pisana druščina v narekovajih ne, sodelvanje pa poteka tko hmm, da
so tuki skupni sestanki, kjer se usi predvsm svetovalci no pogovarjamo o vsh zadevah se prau
nikol nisi ti en sam ampak, vedno, ko rešuješ neko prošno, nek predlog obsojenke, nek primer
se vedno obrneš na svoj tim, predebatiraš, slišš mnene drugih tud odločitve se sprejemajo
skupi, amm mislm odločitve, neka mnenja no bi rajš tko rekla se kreirajo skupi, v timu. Zdej
pač različni delauci glede na svojo ulogo v zavodu pač različno pri tem sodelujejo ne. Hm
seveda, da recimo medicinska sestra bo sodelvala pri temah, ki so povezane z zdravjem ne
obsojenk al pa tko naprej, al pa so posredno povezane s to temo. Potem delouni inštruktor bo
seveda ustopau v to skupino z nekim poročanjem o delounem procesu, kar je ful bogata
informacija ne, tud za svetovalca ne. To se prau te, jst bi tko rekla oddelek kot tak je prostor,
kjer si use te informacije izmenjajo, ovrednotijo, sestavljen v smiselno sliko. In od tm naprej
potem lahko usak lažje dela ne, lažje naprej fura, dela, s to pa, to pa to obsojenko ne. Tko
zgleda fizično sodelovanje, se prau enkrat na tedn se dobimo na tem sestanku, potem smo tud
usi skupi prisotni na tem večjem sestanku srečanju celega zavoda amm, in pa usakodneuno
sodelvanje. Tuki jst vsak dan velik krat kličm use svoje kolege ne. To je tko. Nonstop si v
komuniukaciji, si pomagaš, kombinirš svoje delo, če mamo delovca na obsojenko, ki se želi
izobržvt pa jo pošle k men, pa pol mi dva sodelujeva, on vodi njen primer, jst vodm
izobraževanje ne. Al pa ne vem, jst vodm neko prostočasno aktivnost opažam kako posebnosti
v vedenju ene obsojenke, bom sporočila to mentorju ne. Pa tko naprej hmm z namenom, da se
lahko oblikuje pač neka celostna slika o osebi ne. In se mi zdi da glih zarad tega polnega
sodelvanja potem lažji tud furamo odnosno reševanje težav, ustopamo v konstruktivno
komunikacijo z ženskami pa tko naprej ne.
A: Torej pod to vzgojno službo spadajo ubistvu ne vem, če sm dobro razumela, prej si rekla,
da se najprej vi kot nvm in pol še s celim zavodom dobite?
D: Hm ne, ja.
A: Kaj vzgojna služba to no?
D: Ok oddelek za vzgojo in delo se mu reče formalno, sem spada vodja vzgojne službe, ki je
…
A: To tle na lokaciji?
D: Zdej govorim za Ig ja, vodja vzgojne službe, ki je sociologinja ne potem pa spada
psiholog, socialna delauka, pedagog, medicinska sestra, delouni inštruktor in hmm tuki
nardim piko.

A: In kje si ti tle v vzgojni službi? Kot?
D: Med temi strokovnimi.
A: Kot pedagog?
D: Ja jst bom nastopala kot pedagog seveda ne, svetovalec - pedagog. Ker maš potem ti maš
medicinska sestra ne pol so pa svetovalci, zdej ena dva tri kot, če ti zdej narišm. Potem maš pa
svetovalec - pedagog, svetovalec - socialni delavec, svetovalec - psiholog, pol pa še delouni
inštruktor, vodja oddelka tko ne si predstaulaš?
A: In to spada pod uzgojno službo?
D: To use spada pod uzgojno službo. Potem, sej to ti bo laže direktorca razložila.
A: Aha.
D: Potem pa spada še, to je recimo zdej en tak mehurček v zavodu, v zavodu mehurček. Pač
en del zavoda ne. Potem drug del zavoda je pazniška služba ne oziroma oddelek za varnost sm
pa je, tle pa spet druga hierarhija ne. Pač po domače so to pazniki ne, skupi s svojim
vodstvom, potem tretji je pa amm mislim, da oddelek za splošne joj zdj pa ti ne vem, se ti
bom mau zlagala dej boš to raj direktorco natančneje uprašala. Uglaunm v tem oddelku za
splošne zadeve ne pa spada ta birokratska zadeva računovodstvo, tajništvo pa tko naprej ne.
Pa na vrh vsga pa sveda direktor ne, direktorca v našm primeru. Tko si predstaulaš?
A: Ja ja ja sej. In pol u bistvu vi usi skupaj, ki si rekla se tudi dobite kdaj ne?
D: Tako tako. Mi se dobimo, se prau tko bom rekla oddelek za vzgojo se dobiva na svojih
sestankih, enkrat tedensko in tm preučujemo use zadeve za use obsojenke, ki ih želimo
skupno predebatirat, običajno je to res usaka prošna, k jo obsojenka da, jo njen mentor
predstavi in potem oddelek kot tak skupi predebatira te zadeve. Si delimo mnenja ne. To je
pač čisti sestanek oddelka za vzgojo. Tm debatiramo o teh vzgojnih zadevah potem pa je
poleg tega ne, je pa en dan kasnej je pa kolegij strokovni kolegij, to je pa velk formaliziran
sestanek. Tm se pa prou tako menjo use te zadeve, proučuje se usaka prošnja obsojenke
posebi s tem da vzgojna služba s svojim enotnim mnenjem pride na ta sestanek ne. Veš si
predstaulaš ne?
A: Ja ja, zdej razumem, zdej mi je bolj jasno. Ker vem pač nism tega dobro razumela, kam se
lahko ti kot socialni pedagog sploh prijaviš ne. Kaj si torej pol pedagog al tudi na socialno
delo, pač kot socialni delavec u, zakonsko veš.
D: Zakonsko je pa, pač pri men se prav, zto sm jst rajš direktorci rekla, če se bosta vi dve kaj
pomenle, ker jst ko sm se zaposlovala nism šla čez klasično sistem zaposlovanja, zarad tega
ker sm bla kadrouska štipendistka a veš. In jst sm ustopila na delouno mesto pripraunika kr
tako nobenih razpisou pa teh zadeu, ker sm bla pač posredna štipendistka uprave ne, in pol
pač drgač so mene ne. Tko, da niti nimam in se niti nism zanimala za te stvari. Ampak tko da
ti bo ona to bolš predstaula hm. Jst sama si predstaulam ne, če je u bistvu skupina svetovalceu
ne, da pač pod svetovalec pedagog spada socialni pedagog ne. Tu definitivno spada ne. Potem

maš pa še svetovalec socialni delauc, pa jst sklepam ne, da se lahko zaposli tudi socialni
pedagog z strokovnim ispitom s področja socialnega varstva, ker s tem postaneš strokovni
delavec s področja socialnega varstva ne, kar je enako socialni delauc. Sam lej to je moja
interpretacija, to rajš preveri ne.
A: Ja ja bom kasneje uprašala direktroco. Ok. Torej ubistvu vzgojna služba, zdej smo šli na na
kratko čez kdo to sestaulja in ubistvu zdej me pa še to zanima. Hm o vzgojni službi sej si mi
povedala te vloge posameznega strokovnjaka, vsak pač da svoj vidik ne praviš in se pol nardi
en širši pogled na stvar in zdej to kdo je nosilec primera?
D: Aaaa ok ja.
A: Kdo nardi IP? Ki v enem strokovnem posvetu pravijo socialne delavke, da če bojo one
razbremenile delo pedagogov, da kao jih ne bojo razbremenile u bistvu in take veš, ki ko
bereš te ...
D: Ti ni jasno ja ...
A: Če nisi not, ti osnovni pojmi me čisto ...
D: Ja ja ti ni jasno ja. Hmm tko gre ... bistvena razlika, ki jo morš najprej osvojit je ta, da Ig
je ful mejhen zavod in da recimo Dob je pa ful velk zavod. In na Dobu amm so te funkcije
drugač razdeljene kot ti jih bom zdej jst za Ig opisala. Ok. Zdej recimo na Dobu je psiholog
samo psiholog in ni hkrati nosilec primerov in recimo kadar ima zaprta oseba na Dobu
potrebo po razgovoru s psihologom se najavi al zmeni, to ne vem kako poteka. Skratka gre
pač k psihologu na razgovor ne tko kot bi jst al pa ti zuni šle k psihologu. Medtem ko pri ns je
pa recimo, nimamo specializiranih teh mest v tem smislu ane da bi bil socialni delavc samo
socialni delavc pa, da bi delu samo socialno področje in nimamo psihologa, da bi delu samo
psihološko področje ampak je on hkrati nosilc primera in ta socialna delauka hkrati nosilka
primerov ne. In je pedagoginja hkrati nosilka primerou. Nosilec primerou pa pomeni, če ti tko
zlo po domače razložim, obsojenka pride ti jo sprejmš jo spoznaš zapišeš socialno diagnostiko
vodiš njen primer kar pomeni, da z njo proučuješ kdaj so možnost ... Ma tko bom začela. Da
v sprejemnem obdobju z njo pripraviš osebni načrt, da potem celo prestajanje kazni vodiš in
preverjaš izpolnjevanje tega osebnega načrta, da z njo opravlaš razgovore, da am spremlaš
kako ona pač prestaja to kazen, da načrtuješ njeno živlenje po prestani kazni. Skratka si v
narekovajih skrbnik njenega primera, to pomen nosilec primera. Amm ...
A: In to je lahko bilo kdo?
D: To je kdorkoli od svetovalcev v našem zavodu ne. Kateri kol od svetovalcev ...
A: In svetovalci spadajo pod vzgojno službo?
D: Tako. Vsi ti svetovalci so na Igu hkrati nosilci primerou ne. Am ... to je to. Potem pa, aha
v slengu ne, žargonu pravijo amm obsojenke nosilcem primerov mentorji. To je eno in isto ne.
Se prau amm, če reče obsojenka ne, grem k svojem mentorju na razgovor, grem ga vprašat kaj
je z mojo prošnjo ne pomen, da gre k tej osebi, k temu svetovalcu ki vodi njen primer, ki

pozna njen pimer, ki je preučil njeno sodbo, njeno dokumentacijo, ki z njo opravlja razgovore
in tko naprej.
A: In kolko je vas kot svetovalcev tle? Kolko nosilcev primera?
D: Zdej. Ja, jst zdej v tem trenutku ne delujem kot svetovalc, me to še čaka. Am sodelovci
moji, ki v tem trenutku to delajo k, mi smo zdej ravno v procesu, k se am menjajo delovna
mesta. So penzije in novi vstopamo pa še nismo pa tko, mal je tko še vse skp nejasno no.
Ampak v tem trenutku je Robert, Nuša, hm so trije svetovalci. Pa vodja, sam on ni. Svetovalc,
tisti ki vodi primere so trenutno trije ...
A: Za kolko oseb je to?
D: 82 al 81. Ogromno ne. Zdej pa zračunaj, to je kaj, 26 oseb na enga svetovalca ne. Tko da je
to velik ne zdej, če bi ta svetovalc biu samo nosilc primera ne ok, še nekak gre ne, čeprou če
me dve zračunava ne, konstruktivno bi blo, da maš z vsako zaprto osebo vsaj enkrat na tedn
en večji razgovor ne, pa recimo slabo urco ne. To je 26 ur, se prau ti ostane samo še 14 ur, ma
to je nemogoče. Če bi delu izklučno samo to, kr ti morš potem z vsebino razgovora še neki
narest ne, ni razgovor sam seb namenjen ne in če bi delu izklučno samo to, maš premal časa.
Kje so pol še vse ostale zadeve in diagnostike in psiholog psihološka obravnava in socialna
obravnava in to in ovo ne.
A: Torej se z nosilci primerou ubistvu ne srečujejo obsojenke vsakič, vsak dan ...
D: Ma tko fizično se ubistvu mi srečujemo usak dan ne, ker itak ih srečaš zdej pač neko
osnovno navodilo je, mislm navodilo, vodilo bi jst rekla. Da pač valda na en določen čas
opraviš razgovore ne z vsmi ne. Ne more ti nekdo ostt osamljen tm ne. Pač je pa tud
motivacija in potreba deklet različna ne. Ene rabjo na začetku usak dan razgovor, al pa vsake
dva tri dni ne, kr so pač v začetni stiski. Kšne umes recimo pridejo ne vem, pa kako osebna
okoliščina pride, kak sorodnik umre al kej tazga in boš seveda mu v oporo in več razgovorou
ne, potem pč greš bl po principu nujnosti in potreb.
A: Neko triažo nardiš.
D: Ja tako.
A: Ok in to u bivstvu pol ti deluješ kot svetovalec al ne še? Kaj si rekla?
D: Ne še to še bom. Kot svetovalec. Kr gre zdj pč ena pedagoginja u pokoj jst prihajam na
njeno delouno mesto. In zdej sm u fazi, ko to še preuzemam ne.
A: Ma pol sodeluješ useeno na teh sestankih vzgojnih skupin.
D: Ja ja, kr se pač pripraulam na nastop tega delounega mesta sem pousod prisotna pri teh
delih. In pač z njo u bistvu, skupi amm ona me pač uvaja u svoje delo to pomen pač
sodelovanje pri teh zadevah kot tudi ne vem ... predstavi mi primer določene obsojenke pa
tko ne. Počasi mi predaja svoje delo ne.

A: In na teh skupinah, če si opazla to sodelovanje med temi različnimi strokami, če se
pojaulajo nesoglasja in kako pač se s tem postopa, kako se to rešuje?
D: Aha mislš na teh sestankih vzgoje?
A: Tako, tej timi, ki se srečujejo.
D: Itk prihaja do nesoglasij u smislu, da različno vidmo določene zadeve am nč potem je pač
tle veščina in neka zrelost vsazga od ns, da znamo prisluhnt argumentom drugega. Jst, men se
zdi, jst se v tej vzgojni skupini počutm zlo dobr v smislu, da lahko izrazm svoje argumente in
hkrati, da znam poslušat druge ne. Sej to je vise vrsa, amm ... Zdej naša skupina je mjhna ne,
manj nas je, manj jih je še zaenkrat tko da je to mau lažij ne. Plus tega moram rečt, da na neki
načelni ravni itak zasledujemo iste cilje in zdej, da bi rekla, da so to neka stališča, ki nikakr ne
grejo skp se ne dogaja ne. Ampak ne vem potem vedno nam uspe najdt nek kompromis no.
Vedno.
A: Je mogoče tko, da kdaj prevlada mnenje enega strokovnjaka? Ki ponavadi na primer, ti
dam primir v stanovanjskih skupinah kjer je duševna problematika, vedno se bol posluša
psihiatra ne. Ma psihiater neko večjo težo pri tem. Je mogoče tukaj pri vas kdo tko, ki v timu?
D: Znotraj oddelka za vzgojo?
A: Ja.
D: Ne. Bl gre, če že neka prevlada, kko je to grda, mislm ne paše glih u ta kontekst ampak če
že je, se tehta nek argument nekoga močneje je bol za to, bl po temu principu, če je to nosilec
primera obsojenke o kateri govorimo zto, kr pač enostauno razpolaga z veliko več
informacijami ...
A: Torej ni vezano pol tko na ...
D: Ne ne na vrsto izobrazbe ne. Ne ne to pa ni nism dobila občutka. Dobr seveda se upošteva
tud kilometrina ne. Zdej, če recimo jst mam neko mnenje, ki sm še zelena u sistemu, še frišna.
Pa ma neko drugačno mnenje pa ne vem moj sodelouc, ki je pa v sistemu že 10 let, se bo
seveda ne, mejčkn bl z rezervo uzelo moje mnenje ne. Logično ne. Tko da po teh dveh
principih gre ne seveda. Ampak nek prostor za izražanje argumentov pa je ne.
A: Sej to je glauno ne. Da se vidi use, sej glej sam še to bi se malo na to psihohigieno, skrb
zase ne. Na primer, če bi mi povedala kira je bla tvoja najtežja izkušnja, mogoče odkar si tle v
zaporu in kako si s tem se spopadala. Za začetek. Če maš.
D: Hm. Zame so najtežje izkušnje sigurn z amm sta dve situaciji ko sta dekleti, zaprti dekleti
skušale s samomori. Am najtežja situacija mi je bla, ko sm bla pč dolgoročnejše upletena v
razbremenjevalne, svetovalne razgovore z eno punco pa se pač po že daljšm obdobju teh
razgovoru in pa to ni blo edina stvr, k sm jst z njo delala je biu ceu spektr. Sam jst sm pač z
njo sedelovala tako in je pač že pršlo amm do take situacije in sm se jst s tem prvič soočala,
da nekdo v moji neposredni bližini, da je nekdo na katerga jst kot strokounjak skušam
pozitivno uplivat ubistvu poskušau z amm povzročitvijo smrti samemu sebi ne. Jst morm rečt,

da je nasploh v živlenju sm se prvič soočala s tem amm, pa še tko ne. Težko je ne, sej veš pa
pripraulen si na to pa veš da bo to pričakovan pa je težko. Zdej v tistm trenutku sm mela jst to
srečo, da sm šla lahko do svojega sodelauca, ki je psiholog, da sm mejčkn dala vn pa tko, pa
še to je blo čist na začetku mojega kariere ja. Tko da takrt sm tko presekala (smeh) mislm tko
sm bla srkšena ne v tem smislu. Amm tko da to mi je blo zagotou težko no. To, sam amm
nekak se mi zdi, da morš tud sam pri seb met neko to ločnico ne. Do kam in kod mlet te stvari
in do kam vidt svojo dogovornost pri tem ne, pa svojo ulogo pa kje je temu meja ane. Jst
zaenkrt se mi zdi, da vse te zadeve zlo dobr prenašam v zavodu se mi tud zdi, da nasplošno
kar se psihohigiene tiče, da znam sama dobr s tem raunat, da puščam zadeve tuki, ko grem
domou ne in obratno amm. Sam je pa velik na samemu sebi.
A: Tehnike, ki ubistvu tebi odgovarjajo?
D: Tako.
A: Da skrbiš za svoje lastno zdravje duševno?
D: Tako. Jst se organizirane psihohigiene je daleč premalo. Jst enkrat na mesc grem v ta
izobraževalni modul, kjer pač je ta en delček namenjen kot neko supervizijsko srečanje ja,
ampak to ni dovolj ne. To slučajno ni dovolj amm. Pač mam srečo, da so v znotraj oddelka za
vzgojo dobri odnosi, se tm na nek neformaln način pogovoriš, pojamraš, izražaš svojo stisko
tkrt, ko je dobiš neko podporo svetovalca, tvojega sodelauca in tko. Tle je sreča ne. Ampak to
je zdej tko ne. To niso organizirane razbremenjevalne, razbremenjevalna srečanja ne. To je
zgolj rezultat dobrih odnosov ne, ki pa pač učasih je lahko pa da tud ne bo ne. Kaj so pol pa
ne vem ne. Tko da tuki je zagotou premalo, premalo pa tud amm se mi zdi, da, če nimaš neke
te samoodgovornosti do sebe am, da zna bit kar težko. Jst mi še uspeva ne vem kje sm se tega
naučila al sm se pač dobr pripraula na to delouno mesto, ne vem. Kr sm se pač z zapori že kot
prostovolka prej ukvarala pa tko al kaj ampak enostauno se mi zdi, da to dobr ločujem ne. Da,
ko grem domou v avtu še mau razmišlam, ko pridm domou pa ne razmišlam več ne in se tko
odklopm, presekam. Ko pride osebno živlenje je osebno živlenje ane.
A: Kot da bi, zdej ko te poslušam mogoče ravno ta pot do doma bla tvoja nek ... tehnika, da,
da pustiš za sabo ko voziš. (smeh)
D: Haha ja sam je 15 minutna (smeh). Me zanima, če bo to čez kako leto, dve, 10, če bo to še
dost al se bom mogla dl odselt. (smeh)
A: In tako v bistvu kaj še kakšen hobi al kej tko da se s tem razbremeniš?
D: Ja. Jst zagotou ja, sej sigurn sej tist taprau odklop, ki ga ti maš je potem neko te osebne
zadovolstva, ki jih maš v svojem živlenju ne. Jst čist tko osebno se najbolš recimo odmaknem
al pa odmislm zadeve kadr berm, rada berm ne. Kadar je res res res naporno in to se mi zgodi
dvakrat, trikrat na leto laufam (smeh). Ne takrt, ko morm res dat vn ampak, če maš dobr stik
sam s sabo boš že u tistm trenutku vedu kar ti paše ne. Al morš it vn mal plesat, al morš
knjigo brt, al sam en čaj u miru spit pa tko ne. Boš že najdu pravo pot. Sam morš met tko skrb
za sebe razvito ne,

A: Torej pri tebi ni še prišlo do tega, ki pravjo sindrom izgorevanja, preobremenjenosti?
D: Ne ne. Men se zdi da ne.
A: Kaj pa pri sodelaucih?
D: Ja ja sm. Zdej težje bi o temu govorila, ker mi je tko ne, ker nimam upogleda v nihovo
notranje doživlanje, to je zgolj neka moja ocena. Pri marsikomu se mi je zdel, da je al pa se to
dogaja. Tud pri sebi se mi je že zdel, da sm pač kdaj bla bliz tega občutka ampak takrt tkoj
reagiraš. Tkoj reagiraš, se greš nekam razbremenit. Nardiš neko dejaunost, ki veš da boš dau
to svojo energijo vn ne. In to je to, sej če tkrt odgovorno reagiraš je to to.
A: Tko nasploh pa praviš, da bi sistem na nek način mogu več poudarka dat na to področje?
D: Ja jst bi si ubistvu želela da, jst bi si želela da ...
A: Te supervizije in to predvsem? Ki to kar se dobiute enkrat na mesec se z vseh zavodou?
D: Ja ne, pač manjše skupine in se iz parih različnih zavodou skupi dobimo ne.
A: In to samo svetovalci?
D: Ja ja strokovni delauci.
A: Ki mi je neki na generalnem uradu Lucija rekla, da majo psihologi posebej, pedagogi
posebej ...
D: Ja ja to so pa aktivi. To je pa druga stvar, na te zadeve jst še nikol nism šla tko da ti bom
težko kej povedala. Am je pa tko, se prau psihologi majo svoje aktive ampak to niso zdej
sestanki, amm dobr maš aktive in maš supervizije ne. In potem recimo so v tem amm
tematske supervizije ne vem. Supervizije delauceu s področja odvisnosti a veš recimo ne. Zdej
jst tuki ti rajš ne bom nič druzga govorila, ki res še nikol nism na teh zadevah bla. Pa so pol
supervizije za pedagoge pa za to pa za ono, ampak je men, kolikor se mene pošila okol,
kolkor se meni omogoča, mi je premalo. Bi si želela, da bi blo več, da bi mogoče tud mela
mnj tega na sami sebi ne. Da je to pč neko … Veš, ki, če se ti sam razbremenjuješ, da pač sam
skrbiš ti za te zadeve to je še vseen drugač kot pač vodn proces razbremenjevanja.
A: Ti maš se srečo, ki si tako samoijiciativna.
D: Ja sej, ker se mi še da. To je na začetku, kako veš kaj bom pol.
A: Kolko časa si tle v tem zaporskem sistemu?
D: Delouno amm dobro leto.
A: A ma si še sveža zato ...
D: Ja ja še pokam od energije ne (smeh), sej zto sm še tok optimistična. Ne sej ne, sej pč, da
se mi … mislm veš kje se velik pozna. Pozna se predvsmna tem, da sm si jst že tekom faksa
ful želela delat v zaporih ne, da sm že večino seminarskih nalog in diplomo posvečala tej

temi, da sm bla potem prostovolka v zaporih ne in da so me končno zaposlil v zaporu s tem se
je men uresničla velka želja veš. In to je ta neka notranja motivacija, ko pristaneš na
delounem mestu na katerem si prej tok pa tok časa razmišlal ne. Tko da maš pol tud neko to
idealizirano pričakovanje ne. Da bo ta supervizija pa to pa ta izobraževanje ne.
A: Kot ti na faksu govorijo ne kaj bi use moglo bit, pol pa vidiš.
D: Ja potem pač doklr želiš ne. Tko da to je to ne. Dobr.
A: Dobro. Hvala za tak izčrpen, res izčrpen intervju.
D: A res izčrpn men se zdi da ful ne. Veš kaj, zdej bi te prosila, bom te tlele pustila za eno
minuto, pa grem gor direktorco uprašat, če te lohk pol pripelem, a prou? Ker vem, da je prej
mela ene obiske. Ok.
A: Ja ja ok.

6.3. INTERVJU 2: Z DIREKTORICO ZAVODA IG
A: Mene sam zanima bol to hmm ta, sej mi je že Darja povedala glede te strukture vaše v
zavodu. Mene predvsem zanima vzgojna služba, to je en del ne, pol so pravosodni policisti pa
neka za splošne zadeve in pol ste vi, glauna. In ta vzgojna služba ne, ker u zakonu piše, da je
uzgojni službi pač so našteti ne amm, pedagog, socialni delavec, pol glede zdravstva in te
zadeve ne. In u bistvu socialni pedagog kot tak ne, kam se ona lahko prijavi, na kiro delouno
mesto? Samo pedagoga lahko tudi na psihologa? Amm socialnega delauca ne? To in u bistvu
kakšne so zahteve za prijavo na to delouno mesto? Torej kdo se lahko sploh prijavi. So neke
splošne, meni je Lucija Božikov iz GU dala ta njihou akt o sistematizaciji del, delounih mest
ne ampak to je za upravo. Za pedagoško področje, kao kakšne naloge, ker jst sm hotla opis
dela in nalog ne. Ker bi pol v svoji diplomski nalogi rada, to kar je splošno, tudi na primer
kam se lahko ne vem, kdo se lahko sploh prijavi na delouno mesto pedagoga u zaporu na
lokaciji. Jst bi rada u diplomskem delu pač pokazala zakaj je socialni pedagog najbolj
primeren ne za to, in zato bi potrebovala te vaše zahteve al kako se temu reče, nek pravilnik o
izobrazbi za delouno mesto. Če mogoče bi lahko to dobila upogled?
Direktorica22: Lahko sveda. Zdej je pravilo tko, vsi zavodi imamo znotraj zavoda kot takega
manjše enote – oddelke ne in eden od teh oddelkou je tudi oddelek za uzgojo, ki ga vodi vodja
oddelka ne. Vodja oddelka za uzgojo ima pogoj, da je bilokatire družbosloune smeri vndar z
univerzitetno stopnjo izobrazbe, oziroma zdej po novem če govorimo o bolonjskem sistemu
sedem skozi dva ne. In sevda je določeno število delounih iskušenj in kako pač to poteka. Kar
se pa potem konkretno tiče amm, razporeditve ne amm svetovauc psiholog, svetovauc socialni
delavec in svetovalec pedagog, se socialni pedagog najpogosteje lahko zaposli na delounem
mestu pedagoga, ne. Kr znanje socialnega pedagoga pokriva tudi ta penološka znanja. U času
študija ne. Se pravi se delo socialnega pedagoga usmerja v delo z ljudmi, v delo z ranljivimi
skupinami, v delo s skupinami ljudmi, ki potrebujejo pomoč, podporo, usmerjanje,
pridobivanje nekih znanj in in tako dalje ne. Če zdej gledamo kot socialnega pedagoga. Zato
22
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je to delouno področje najbolj smiselno socialnega pedagoga zaposlit na delounem mestu
svetovauc – pedagog. Potem je znotraj tega delounega mesta svetovauc– pedagog so pa
različne različice ne. Maš svetovauca, ki je nižje stopnje in maš višjega svetovauca, ki je višja
stopnja. Razlika v enem in u drugem je u številu amm let delounih iskušenj, se pravi ti kot
začetnik ne moreš it na delouno mesto višjega svetovauca, ker ne ispounjuješ pogojeu, da maš
usaj štiri leta delounih iskušenj, na sedmi stopnji izobrazbe ne. To je ta razlika. Medtem, ko
razlika bom jst rekla u nalogah svetovauca in višjega svetovauca pa ni ne. Zdej lahko se
izjemoma ne, se pravi zavod ima potrebo po kadru, potrebuje svetovauca in recimo potrebuje
psihologa. Na delounem mestu psihologa boš ti težko zaposliu socialnega pedagoga, ker vemo
ane, da psihologi vodijo poseben psihološko diagnosticiranje in so tudi njegove naloge v
sistematizaciji delounih mest tko opisane. Kaj konkretno. In zato socialni pedgaog ni
usposobljen. Dočim se pa lahko nardi izjema pri delounem mestu svetovauca socialnega
delauca ne. Tu se pa že bom jst rekla lahko nardijo amm, prilagoditve ali amm pogledaš
kakšen je nabor znanja, kompetenc kandidata ne, pa se pol odločiš. Ali socialni pedagog, ki je
imeu iskušnje z svetovalnim delom na centru za socialno delo in je tud opravu strokouni ispit
s tega področja, potem on tud ustreza tem pogojem ne. Tko, da ta, ne se pravi absolutno
zaposliv na delounem mestu pedagoga, brez kakršnih koli pomislkov ali brez kakršnih kolik
potreb po nekem strokounem izpitu, ker itak je zakonsko določeno po kolkem času moraš
strokouni ispit nardit, ker to ni pogoj za sprejem na to delouno mesto. Če pa že zbiraš ane pa
si u dilemi ali študenta fakultete za socialno delo ali študenta pedagoške fakultete oddelka za
socialno pedagogiko, potem pa že gledaš kompetence ne. Se pravi tam pa ni dovol, bom jst
rekla sam uradni naziv, ki ga ti pridobiš s formalno dokončanim študijem ne, ampak so važne
kompetence. Mi vemo ne, eno je kompetenca, drugo pa je za kaj si ti u resnici usposobljen.
A: Ok. In ma to, ta svetovalec, ki ste rekli, to je ubistvu spada pod vzgojno službo kot
pedagog in je sam fora, kaj da je še ta svetovalec zraven, ta naziv? To me malo mede, višji
nižji ... to je ubistvu pedagog in to je zdej ali je on višji al nižji je pač ...
DIR: Tko je ne. Usi, use ... kok naj rečm. Celotni jauni sektor. Bova lažje tko začele ne.
Celotni jauni sektor je zgrajen tako, da imajo use inštitucije, usa ministrstva akte o
sistematizaciji delounih mest. To je recimo za naš sistem je tale mapa akt. Se pravi tuki je notr
sistematizacija vseh osemstopetinosemdeset delounih mest, ki ih naš sistem amm zajema. In
to je doužn usak del jaunega sektorja nardit za svoje področje ne. In v sklopu, ko se ta akt
oblikuje, se sevda oblikujejo tudi stopnje delounega mesta. Zdej to se pa oblikuje glede na to
kakšne so potrebe v zavodu ne. Mi v zavodu znotraj našega oddelka trenutno ne, imamo
sistematizirano vodjo oddelka, mamo sistematizirana dva delouna mesta višjega svetovauca in
mamo sistematizirano eno delouno mesto svetovauca. Zdej kje je, zakaj je pomembno, da ti
dopuščaš ammm dva različna naziva, čeprau gre za enako naravo dela. Je pa predvsm v tem,
prvo je ta, da se na ta način daje možnost tudi tistim, ki nimajo delounih iskušenj, da te
izkušnje pridobijo. Zdej vi končate študij in se prijavite na delouno mesto in mi od vas
zahtevamo ne, pol leta deloune dobe za svetovauca. In te pogoje lahko vi ispounete že samo s
tem, če ste kje opraulala študensko delo. Mi presojamo po tem ne, ko nam vi posredujete in
potrdilo kjer ste delala in tam vidi ne, ste delala eno leto v vrtcu kot ta in ta, se pravi ste delala
na tej zahtevnostni stopnji, to je sedma stopnja univerzitetna ali druga bolonska al koker kol.

Amm oziroma zdej po tastarem je še vedno, jst sm čist zblojena. Prva bolonska to je kr neko
ne. Jst bom govorila še u tistm jeziku ki ga jst razumem. Se pravi, si končau univerzitetni
program. Za določene, se pravi si se lahko ti zaposliu za pou leta delounih iskušenj. Kjer se ti
upošteva vse tvoje deloune izkušnje, ki si jih kot študent recimo prek študentskega dela
pridobil. In to pomeni bistveno lažja zaposlivost za nekoga, ki je študij končau. Sevda ne, maš
pa ti v sistemu ljudi, ki pa neki let delajo ne. In kr neki let delajo, kaj jim zdej predstavla
motivacijo ne, sevda motivacija je višji naziv. Ker višji naziv je pogojen z višjim plačnim
razredom. V razumljivem jeziku to pomeni večjo plačo. In seveda je usakmu zavodu v
interesu, da ima tudi zahteunostno stopnjo dela tašno, da negdo dela na delounih mestih z
dalšo izkustveno dobo. Kr vendarle je razlika v iskustvu ne. Če nekdo začne kot svetovauc, pa
ma samo pol leta delounih iskušenj, ti ne morš govorit, da je on u celoti kompetentn. Ja vrjetn
se kaže kaka kompetenca ampak dejanska kompetenca bo šele skozi delo dobiu. No in potem,
k si ti svetovauc ne, pol si pa višji svetovauc. To pa pomeni, da ti že maš konkretne deloune
izkušnje na posameznem mestu. To pomeni, da se ti lahko dajajo v odločne tudi zahtevnejše
naloge. Ki jih ti kot višji svetovauc počneš, pa jih kot svetovauc pa ne počneš. Kr še ni znanj
ali teh postopkou nimaš ne. To so te razlike in tko je ceu jauni sektor zgrajen ne. Tudi, bom jst
rekla nekje ne vem, če navodilo ampak usmeritv je pa sigurno taka ne, da se naj akte oblikuje
tako, da so možni prehodi napredovanja. Drugač je pa to, samo delouno mesto se imenuje
svetovalec ne. Ampak nazivu kot uradnika, kr je to uradniško delouno mesto je pa višji
svetovalc. Samo to je razlika ne. Se pravi v številu, v pogojih zaposlitve je razlika, če za
svetovauca rabiš pou leta, rabiš za višjega svetovauca štiri leta. In deloune iskušnje na
konkretnem področju z konkretnimi izkušnjami ne. To je to.
A: Ja, ki to sm na internetu ta jauna uprava teji delouna mesta in je upisano prou za usakega
ne. In sm našla prau to, višji svetovalec in svetovalec. In ni blo socialnega pedagoga sploh,
pač opis ni blo pedagog – andragog je biu in pol nism vedla kam spadaš na primer jst če bi se
zdej hotla zaposlit u zaporu kaj bi mogla gledat ne. torej pod svetovalec - pedagog.
DIR: Vi, ko gledate razpis. Zdej tko kako se objaulajo razpisi. Razpisi so zlo eksaktno
objauleni in tkoj vidite in so tud se potem ubistvu kandidati selekcionirajo ne. Se pravi, če bo
zavode recimo konkretno zapor, če zdej govorimo o delounem mestu socialnega pedagoga u
zaporu ne. In bomo mi iskal svetovauca – pedagoga, dejmo rečt pedagoga ne. Da olajšamo
zadevo. Bo raspis, na zavodu za zaposlovanje zgledau tko: zavod za prestajanje kazni zapora
ta in ta, razpisuje delouna mesta svetovalec pomišlaj pedagog, z zahetvanimi pogoji dvopičje.
In potem bo tam navedeno minimalno šest mesceu deloune dobe na sedmi stopnji zahteunosti,
družboslouna smer, ker na pedagoga se lahko prijavi tudi pedagog – andragog, lahko se
prijavijo učitli, jst ne vem katere družbosloune smeri. Se pravi družboslouna smer ne, se pravi
da ima končano družboslouna smer, da ma vozniški ispit B kategorije, skratka so ti pogoji zlo
eksaktno navedeni, da ste nekaznovana, da niste v kazenskem postopku, da niste bila
pravnomočno obsojena na zaporno kazen dalšo od šestih mescou, in to so pogoji, ki so
objauleni u raspisu.
A: To sm vidla za psihologa v zaporu, za psiholog. Kaj to je isto za pedagoga, tej pogoji?
DIR: Isto.

A: Ker jst prau to hočm ne.
DIR: Isto je ampak vi verjetno zdej u tem trenutku niste našla nobenga ustreznga dokumenta,
ravno zarad tega, ker u trenutku ni raspisanih delounih mest za pedagoga ne. Kr psiholog pa je
že specifično področje ne. Če se narava študenta socialnega dela in socialnih pedagogou je v
kr dostnem obsegu se prekrivata. Se psiholog pa ne prekriva, ker je pa tuki diagnosticiranje, ki
je pousm drugačno od narave dela pedagoga ali pa socialnega delauca ne. In zato, zato u tem
trenutku niste našla, kr teh delounih mest trenutno ni raspisanih. Če bi šli pa mi gledat leta
nazaj, pa bi vam jst dala svetovalec - psiholog, pa svetovalec - pedagog, bi pa vidle razlike. Kr
pri psihologu mu pa zahtevana izobrazba piše pa psihološka smer. Medtem, ko pr pedagogu
bo pisala družboslouna smer.
D: Ja kr je bol plastičn poklic ne.
DIR:Tako. Tako ne, pedagog je lahko kdorkoli, ki je končau smir, ki ma veze z pedagogiko,
andragogiko ne in to je več smeri pr nas ne, sploh pri naših študiskih programu je ogromno
ne. Lahk si tudi ti študent edukaciskih ved, pa ravno tako izpounjuneš pogoje. To so te
značilnosti ne. In v raspisih se vedno vidi ne, se pravi, ko bo raspisan svetovalec - pedagog ali
pa svetovalc – socialni delavec, če bo pisal družboslouna smir, če oni ne bojo konkretno dal
socialni delavec smir ne, potem so to pogoji, ki vi ispolnjujete te, seveda, da morte ispolnjevat
določeno število mest deloune dobe ne.
A: Kaj to mogoče vi kje mate to te pogoje, mislim ta raspis. Ker js sm iskala to raspinso
dokumentacijo ne sam res nism našla, ful časa.
DIR: Mi žau nimamo ne. Zato, ki mi že leta nismo pedagoga zaposlili ne. Kr že leta pedagoga
nismo zaposlil, lahko vam pa jst dam merila ne, za izbor kandidata višjega svetovauca –
pedagoga. To so pa merila. To je mogoče ne. Zdej kako poteka postopek ne. Mi objaumo pač
raspis, prosto delouno mesto pedagoga in amm, oziroma tega dokumenta vam jst fizično ne
morem dat, lahko vam pa povem to. Bom jst pouzela. Kr je dokument zaupne narave ne.
Amm se pravi ti razpiseš delouno mesto in potem je po hmmm zakonu delounih razmerij in
po zakonu o upraunem postopku se vodi sam postopek. Torej, določen čas pouprečno to osem
dni od objave raspisa pa do roka. Se pravi osem dni, delounih, ima potenacialni kandidat
možnost, da se na raspis prijavi. V tem raspisu notr je razpisano, za svetovauca pedagoga
recimo, če štartamo s to prvo stopnjo, kr za drugo stopnjo je že štir leta potrebno ne. Potem
piše, minimalno šest mescou delounih iskušenj na sedmi stopnji izobrazbe, družboslouna
smir, vozniški ispit B kategorije, nekaznovanost, se pravi potem am, da niste praunomočno
obsojena z zaporno kaznijo dalšo od šestih mescou, da ste državlanka republike Slovenije in
da niste v nobenem kazenskem postopku. To so splošni pogoji. Potem mine teh osmih
delounih dni, zaradi samga načina pošte se točno ve kaki so zakonski roki ne kr to mislim, da
ni tok pomembno ne. Se počaka ne, šteje se zadnji dan do pounoči. Se pravi, če nekdo 23.59
po meilu poslau prijavo na raspisano delouno mesto, še to šteje, da je bla pravočasna ne. Šteje
se do 23.59, pač do zadnega dne. In potem komisija, ki je imenovana s strani generalnega
direktorja. Sestaulena je iz treh članou. Vedno je sestaulena iz direktorja zavoda, ki je tudi
precednik komisije oz. precednica u našem primeru am in iz dveh članou ne. Zdej komisije se
vedno sestavla tako, da so takšni člani komisije, ki imajo največ znana s tega področja, torej v

tem primiru, vedno je član tudi vodja oddelka za uzgojo in mi prakticiramo, da je to naš
sodelavec, ki je višji svetovauc psiholog ne. Zato, da se nekak najširše pogleda ta zorni kot ne.
Če bi blo to delouno mesto za pravosodnega policista bi bla pa povelnica članica ne. Tko
zgleda. Potem mi pregledamo use uloge in sevda izločimo tiste, ki ne ispounjujejo pogojeu.
Se pravi, če ni B kategorije ispita ne al pa, če ni v raspisnih pogojih bo tud opraulen ispit o
amm o no, iz upraunega postopka ZUP ne, vndar to ni pogoj je pa pogoj, da more kandidat,
zbran kandidat to nardit u treh mescih po dnevu zaposlitve ne. Se pravi mi vemo, da mi
vrjetno ne bomo s strokounimi ispiti dobit kader, pa jim rečeš za ZUP mate tri mesce, za
strokouni ispit mate 10 mesceu. In potem so usi formalni pogoji ispounjeni. Ta dva zadna
pogoja nista pogoja za eliminacijo kandidata. To taprvo ne. Np in potem se izločijo tisti, ki
nimajo pogojeu. Če gre pa za nepopolno ulogo, da negdo ni dau potrdila o nekaznovanosti ne,
oziroma da je, ozirma on more dat izjavo, oni morjo dat izjavo, mi pa potem itak varnostno
previrimo, da so potem njihove izjave pravične. Se pravi, če pa negdo enga tega dokumenta
ali izjave ni predložiu smo jih pa mi doužni pozvat za dopouniteu. In potem to oni dopounijo
in potem ti vodiš razgovore. Vodiš razgovore, ki so seveda, bom jst rekla strukturirano
zastavljeni ne. Če se zdej mi pogovarjamo o delounem mestu pedagoga ne, am imamo v
sistemu izoblikovan merila. Merila za izbor kandidata ne. To pomeni, da v zavodu pripravimo
takšno vprašalnik, takšna uprašanja, ki nam bojo odgovorila na, na področje iz delounih
izkušnj, na področje znanja in kompetenc in na osebne sposobnosti in okoliščine za
opraulanje dela ne. Konkretno, če govorimo o delounih iskušnah bo naše uprašanje recimo ne:
kakšne imate iskušne z vedensko zahtevnimi osebami, ali z osebami z posebnimi potrebami v
nekih različnih organizaciskih oblikah al po različnih institucijah oziroma neformalnih okolih
ne. Kašne mate iskušnje z delom s posamezniki, skupinami ali skupnosti na področju podpore
in pomoči ljudjem v različnih živlenskih obdobih in pri položajih pri obvladovanju živlenja.
Recimo kakšne so vaše iskušnje za primer, pri organiziranju prostočasnih dejaunosti za
obsojence. Al mate al ste delal za mladoletnike, al ste delal v uzgojnem zavodu ne. To so taka
konkretna uprašanja. Potem kakšne so vaše iskušnje s problematiko, ki se pojaula pri zaprtih
osebah, na primer: ali vi poznate področje obraunave odvisnosti, kakšne so vaše iskušnje pri
delu z odvisniki, kakšne so vaše iskušne pri recimo motnah hranjena, pri motnah vedenja in
osebnosti al mate kašne iskušne pr delu s skupinam ludmi, ki so bli zanemarjeni al pa
nasprotno od tega, ki so bli razvajeni ne. Skratka so uprašanja zastavlena tako, da mi iz teh
odgovorou lahko nekak razberemo kompetence, ne. Kr formalno lahko usak študent, ki je
dovolj dosleden in ki se dovolj sedi za knjigo, nardi. To pa ne pomeni, da je potem tudi
kompetentn za to delo. Kr to sta dva povsm ločena pojma. Kr še mi o kompetencah ne
govorimo tako na glas ne, ampak govorimo samo o formalni izobrazbi ne. Pa so zlo
pomembne. Potem je pa drug sklop uprašan, ki se nanaša pa na znanje ne. Torej recimo ne:
kako vi poznate delovanje sistema, a znate kej povedat o organizaciji uprave za izvrševanje
kazenskih sankcij, a znate kej konkretno povedat o zavodu u katerem ste kandidat za zasedbo
delounega mesta ne. Kr seveda pričakvanja delodajalca so, da če je nedko kandidat, če nekoga
resn zanima delouno mesto, da si bo pogledu ne kam gre delt, kašna je narava dela, da bo mal
tko poznau ne. Potem, kakšne so znanja recimo za načrtovanje al pa za organiziranje al pa za
izvajanje evalvacij in za vodene različnega ne vem preventivnega, uzgojnega,
rehabilitaciskega, tretmanskega bilokatiri izraz pač uporabiš, amm socialno integrativnega
dela. Te iskušnje se lahko dobjo kjerkoli ne, ker se ve ne, kot pedagog, razn če nisi

premeščem iz kirega drugega zavoda ne, ne morš pričakvat, da boš ti našu kandidata, ki pa ma
iskšunje konkretne z delom v zaporu. Kr je to zlo bom jst rekla zaprt sistem in to niso pogosta
delouna mesta ne. Tko pogosta, da bi tuki bla zdej neka fluktuacija tako, da bi ti imeu tam 100
kandidatou, ki so imel pa že iskušnje res neposredne. In to tud ni pričakvanje bodočga
delodajalca. Pričakvanje bodočga delodajalca je pridobit vedenje o tem ali kandidat ima
znanje kakršnega koli področja socialno integrativnega dela. To so pa use skupine ranljivih
ljudje ne. Al pa recimo delate v kadrouski službi ne, delate v hjuman resorses, tud to je
iskušnja z delom ne. Skratka se to preverja. In potem pa sevda druga znanja, konkretno: jst
pričakujm, da negdo s sedmo stopno izobrazbe mi zna angleški jezik ne. Se mi zdi, da, če
delaš na takšnem področju je sigurno prednost kandidata, če recimo ma dodatna usposablanja,
ali recimo ali maš oprauleno licenco za, za ne vem mentorja pozitiunega samovrednotenja, al
maš kakršnokoli znanje iz transakciske analize, ne skratka greš al imaš kakršnokoli drugo ne.
Lahko niti ne rabi bit transakciska ne, mi vemo da je geštalt, in ta transakciska in je ta in je
psihoanaliza in je ne vem kakšna. Se prau neka ta specifična znanja, ki ludje pridobivamo ob
službi, seveda samoiniciativno. Ne zato, da to morš nardit, ampak je to tvoja žela po
profesionalni nadgrandji ne. In to so te točke na katerih se kandidati potem razlikujejo ne. In
tud se lahko zgodi, da lahko maš ti kandidata, maš deset primernih kandidatou ne pa je pet
takih, k ma pet do deset let deloune dobe, nima pa nobenga drugega znanja, imaš kandidata,
ki ma pa 4 leta deloune dobe, al pa tri leta, al pa dve leti, pa bo zbran ta z dvemi leti, zto kr bo
meu druga znanja bol izrazita. Kr obvlada angleški jezik, kr obvlada to, kr obvlada ono. Se
pravi smo spet pr kompetencah, ki jih posameznik ma. Potem so še pa uprašana iz področja
osebnih okoliščin, se pravi bom jst rekal iz spretnosti komuniciranja, kako se kandidat v
razgovoru odziva, uprašanja so zastavlena tako, da nekak mi probamo študenta spoznat kako
bi odreagiru v nekih moralno spornih situacijah kr ne, delo v zaporu zahteva človeka s čvrsto
integriteto ne. Zlo jasnim moralnim sistemom ne. Skratka se preverjajo te nekak jst rečem
osebnostne značilnost posameznika. In to mamo pač en nabor tašnih uprašan, da si mi na to
odgovorimo in mi kandidate točkujemo. Se pravi za usako to področje ne, so merila in dobi
določeno število točko, od 0–5. Kandidati, ki po prvem krogu preseže določeno število točk
za katerga se komisija pred začetkom samga postopka odloči, kaj bo tist minimum, rečmo ne
če je 40 točk možnih, da jih doseže usaj 25, se kandidate pošle na psihološko testiranje ne. In
potem, ko se seštejejo točke psihološkega testiranja in tega prvega razgovora se že komisija
lahko odloči za kandidata. Če je pa recimo komisija v dvomu ne, pa da bi dva kandidata, k sta
si tko podobna ne in pač zdej ne ve kirga bi ne, al prvega al drugega, se pa komisija lahko
določi še za en krog pogovorou. Sevda z višjo zahtevnostno stopnjo uprašanj ampak spet iz
useh področij ne, da probamo ne, kaj ne, kje sta zdej ta dva različna ne. Zakaj pa tega pa unga
ne, če tko navidezno sta oba približno enaka ne. In tko zgleda izbirni postopek.
A: Pol so ubistvu tej splošni pogoji ki so sploh, to je sam neka formalnost ne. Ubistvu se
lahko bilokdo prijavi z družboslouno smerjo, sam sploh ni nujno da bo.
DIR: Seveda. Tako.
A: In glede na to, kar ste vi povedali ne glede na te teme in to je socialni pedagog bi biu res
primeren, če bi vedu odgovorit na ta uprašanja ne, kot tudi drug profil.

DIR: Socialni pedagog po mojih iskušnah, glede na to, da sm jst v osnovi tud socialna
pedagoginja ne, bom tko povedala, socialni pedagog ima v marsikatiri situaciji bistveno večje
možnosti zaposlitve kot negdo iz ne vem, da je učitl zgodovine in geografije. Čeprou ima on
pedagoško – andragoška znanja ne, kr jih ma, kr ih tekom študija absolutno pridobi ne, ma
socialni pedagog širši koncept ne, če si ti geograf si geograf ne, maš sicer kako učit, ampak
kot socialni pedagog maš pa ti eno širino. Je pa res, da, da je namen študija, tudi ta, da se
študent v času študija prepozna katera so tista področja v katerih on sebe vidi kot
profesionalca ne. Recimo js sm že u prvem letniku po dveh mescih je men blo kristalno jasno
kje jst kot socialni pedagog ma niti pod točko razn ne bi mogla delat. In jst ne bi mogla delat v
varstveno delounm centru, kr vem, da nism tip človeka tak, kr vem, da bi vrjetno domou
hodla s tako glavo in vrjetno najvrjetneje usak dan krepko objokana in jst vem, da ne bi teh
zgodb otrok in kot seveda starejših ludi znala izločit iz svojga privatnega žiulenja, kar je pa za
delo socialnega pedagoga izjemno pomembno. Da socialni pedagog zna razmejit med svojim
profesionalnim žiulenjem in svojim privatnim, ker delo socialnega pedagoga največkrat
zajema delo s stakšnimi ranlivimi skupinami katerih živlenske iskušnje, so izjemno tžke. Na
takšen ali drugačn način ne. En je bit učitl v šoli pa met razred tridesetih, pa vemo da so si teh
trideset učenceu so si različni, amapk ne. In ti odpredavaš present simpl, pa presnt kontinies,
pa un pa tret in je to to. Kot pedagog, kot socialni pedagog, kot svetovalec kot nek drug, ki se
pa ukvarja z globino človeka ne, morš it pa težje v živlensko zgodbo posameznika ne. No tuki
pa stvari več niso preproste ne. Zato je ta prednost, tuki jst vidm prednost, ampak kar pa sm
kritična jst kot, prvič sm socialni pedagog, pa delam u tem poklicu pa nekdo, ki sm v ulogi
delodajalca, pa vem kakšna so moja pričakovanja do nekoga, ki bi delu ne, je pa to, da se
morš čutit ni prau izraz, ampak morš met uvid v svoje lastne sposobnosti ali si ti dovol
sposobn to delo opraulat. In am to, ta uvid lahko kot študent socialne pedagogike dobiš samo
s prakso, s prostovolnim delom s čim večim uklučevanjem, v bom jst rekla sicer prostovolne
oblike dela, sicer bol ko ne študentu tak al tak druzga ne ostane ne. Ampak, če, če ti je cil
delat u enem takem poklicu ki je specifičen, ki ni usakdanji ne, se potem vrjetno pričakuje, da
študent že prej preoznava ne. Eni se že takoj prepoznajo, da se vidijo u šoli. Eni se takoj vidijo
v vzgojnem zavodu, eni se takoj vidijo v zaporu, eni se tkoj vidijo ne vem, v domu
upokojenceu ne. In to je ta bom jst rekla, kokr študij omogoča to neko širšo paleto je to dobra
stran, kot kot študija je pa sevda na posamezniku stvar, da se odločit kaj pa, k paleta je pa tako
široka, ne in ravno to je tisto, kar največkrat odloča. Kakšna je bla tvoja iskušnja z delom s to
in to skupino u preteklosti. Kr to se tud vidi ne, al tebe vleče v to al se ti prepoznavaš v tem al
ne. Amm jst sm mela primer študentke, sicer ni bla s smeri socialne pedagogike ampak
govorim kako je pomembno, da se prepoznaš, ki si je blazno želela delat prakso enomesečno
v prevzgojnem domu in amm je po enem tednu obupala in je prosla če lahko prekinemo
prakso, da bo prakso probala u neki drugi hiši. K ni zmogla delat z mladoletnimi prestopniki
ne, kr ona si ni predstaulala, da je mladoletnik lahko, da lahko preklinja, da mladoletnik lahko
grozi in da mladoletnik lahko pošilja pač kamor koli jo pač lahko pošlje v neki jezi ne. Ona si
tega ni predstaulala, kr ni mela nobene iskušnje. In te iskušnje od socialnega pedagoga so
najbol pomembne gledane z vidika delodajalca, kdo vas bo zaposlil, pa na katerem delounem
prostoru vas bo zaposlil. Jst, če imam na izbiri socialnega pedagoga, ki je amm meu iskušnje s
prostovolnim delom v zaporu in z opraulanem prakse v zaporu in potem še s kakšnim
projektnim delom u zaporu ali prej ali kasneje ali umes kokrkoli, druge stvari absolutno ma pr

meni bistveno večje prednosti kot nek pedagog andragog, ki pa teh izkušenj nima. Čeprau oba
dva formalno ispolnjujeta pogoje ne.
A: Nism mela sploh predstave ne, da gre tako, da so pol še eni dodatni kriteriji za to, to mi je
blo ful čudno ok eni splošni pogoji so, kaj to pomeni se lahko bilo kdo. Zdej ki ste mi vi
razložili ...
DIR: Ja se lahko, teoretično se lahko prijavi bilo kdo, ti kot delodajalc pa točno veš kakšnega
kandidata rabiš, kakšne so tiste njegove osebnostne poteze, kako reagirat v situaciji, kakšna
znanja ima kakšne izkušnje, izkušnje študente absolutno premalo cenite in spoštujete in
mislite, da bo use na krožniku prinešeno, še zdaleč ni use na krožniku prinešeno, ker žau
formalna izobrazba za nas kot delodajalce absolutno ni dovol. Je pogoj kr more bit, sej more
bit formalni pogoj, vendar jst vidm razliko med socialnim pedagogom, dejmo tko rečt ajde isti
profil. Socialni pedagog, ki en dan ni opravu enag dneva nekega projetnega dela al pa nima
ene izkušnje z ne vem z izvedbo, s katerokoli skupino al pa enga socialnega pedagoga, pa
rečmo, da je lahk tud dožiuljajc, pa je pač organiziru tabore, za mladoletne prestopnike. Ja
koga bomo zbral? Ja seveda tega, k ma znanje in, k ma neposredne iskušnje dela z ranljivo
skupino. Tko da ni, četud je neka stvar navidezno zlo odprta, splošna, ko greš pa ti v detajle,
ko greš ti v uprašanja je pa zlo zahteuna ne.
A: Super. Kaj mate mogoče tudi vi opis dela in nalog?
DIR: Mam. Tlele. Za koga? Za pedagoga?
A: Ja, po mojem ker je to najbol neka, ste rekli da naj bi se socialni pedagog prijavu ne.
DIR: Tako, mam sicer za višjega svetovauca ampak sej se ne razlikuje.
A: Ne sej ste rekli, da je isto tko da.
DIR: Darja a te lahko prosim dej, k bo lažje, da ji kr skopiramo?
D: Kr ceuga lahko?
DIR: Ja ja. Ampak bom še jst v enem drugem zavodu pogledala za svetovauca pedagoga. Evo
ga. Sej ni neke bistvene razlike.
A: To je u bistvu od vašega zavoda?
DIR: Tole kas m vam jst dala je od našga, ta drugi primer k pa je svetovauc – pedagog, k pa je
ena stopnja nižij, k se zahteva ammm kaj že amm, ko se zahteva šest mesceu deloune dobe s
tem da je razlika tud v stopnji izobrazbe, za višjega svetovalca more bit univerzitetna stopnja
ne. Ja. Najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje.
A: Ma to je interni dokument ne?
DIR: Ja.
A: Ja ker jst nism, ni šans našla. Ma to je iz vašega zavoda?

DIR: Sej mamo usi enako, delouno mesto pedagoga je po useh zavodih enako sistematizirano
znotraj našega sistema. Če išče zavod na Dobu pedagoga in če iščemo mi, mamo usi enak
opis nalog.
A: Aha, ok.
DIR: Vsi mamo enak opis nalog ne, sam mi pač nimamo sistematiziranga svetovalca
pedagoga, kr mamo sistematizirano višjega svetovalca. Se pravi, če bi mi mel raspis bi tud
mel takele naloge ne. Usaka inštitucija, recimo šola ima svoj akt in usaka šola ima zaposlenga
svetovauca, pedagoga, unga za izvajanje učne pomoči ne vem česa ne, ma svoj opisan del
nalog.
A: Sam še to evo, to sm hotla jst morem to navajat citirat. To je akt o sistematizaciji delounih
mest, letnico, kdo je izdau. Pač vir rabim, ker morem use točno navest.
DIR: 2012. (Direktorica piše vir na papir)
A: Ok hvala. Pol je ubistvu uzgojna služba tle u zavodu ubistvu sestavlja vodja oddelka za
uzgojo, psiholog, pedagog, to. In ubistvu to so pol tej svetovalci. Pedagog – svetovalec,
psiholog – svetovalec ...
DIR: Tako, tako.
A: In kolko je pri vas velika ta uzgojna služba?
D: Premejhna, premal nas je (smeh)
DIR: piše vir; Sam mal, sam da tole napišem. Lejte eni zavodi imajo tako sistematizirana
delauna mesta, ki imajo posebej nosilce primera in to so povečini pedagogi in poleg njih
imajo svetovalnega delauca in psihologa. V našem zavodu smo pa usi use ne. In je pa nosiuc
primira istočasno lahko tudi svetovalni delavec oziroma pedagog. Stvar je kako je znotraj ene
hiše sistematizirano ne.
A: V zakonu pa piše tko, u realnosti pa je tko. To je tko malo razhajanje. Ma tisti en člen, ki
je, ki vem da je prau pod vzgojno službo en člen, ki je not so našteti jih je ful. In zdej pač tle,
ki ste mi rekli je vodja oddelka, pedagog, socialni delavec, psiholog.
DIR: Pr nas.
A: Ja. Tako. A tam piše zraven še u zakonu, če nimam zdej zmotne pač neki ...
D: Andragog, medicinska sestra …
A: Ja ja.
DIR: ja ja medicinska sestra je, tud spada v naš oddelek za uzgojo ...
A: Ok pol je pousod.
DIR: Ne vem če ste osvojila pregled. Bomo probale še enkrat, vidm nimate čist uvida.

A: Ne zdej bom prau pogledala, kr vem da je v unem, edini člen, ki kaže na ...
D: Tisti člen te je zbegau, tok si se zafiksirala, da pol je pa usak oddelk za uzgojo, da ma use
to kar tam piše ne. Mogoče zarad tega ne.
A: Ja ja tako.
DIR: Kje ste iskala? Se spounete?
A: ZIKS, ker sm najprej sm tam gledala ne, kdo bi lahko delau in sm po useh teh zakonih
iskala in tam edino kar je pisalo o uzgojni službi je en člen in o temu, ki piše.
DIR: naloge vzgojne službe opravlajo strokovni delauci: uzgojitelji, psihologi, pedagogi ... se
prav gre za 243 člen ZIKSA. Naloge uzgojne službe opraulajo strokouni delauci, ki so
uzgojitelji, psihologi, pedagogi, socialni delauci, učitelji, učitelji praktičnega pouka, delouni
terapevti in zdraustveno osebje. Da zdej to razložimo tako, da bote ta koncept razumela. Tu se
vidi, da vam manka en del. Uprava za izvrševanje kazenskh sankcij, deluje v sklopu večih
zavodou, prvo je generalni urad. In potem mate iz njega ZPKZMB, sej lahk krajšam ne? Mate
ZPKZ, ne ZPMZKZ Celje, kaj se preselimo u Ljubljano, ZPKZLJ, ZPKZIG, ZPKZKP ...
Maribor, Celje ... en, dva, tri, štir, pet. Maribor, Celje, Ljubljana, Ig, Dob ... ZPKZDOB in še
Radeče, preuzgojni dom ne. In zdej usak od teh zavodou ima sistematizirana delouna mesta.
Ampak nihče nima enako, torej gre se predusm kako sistematizira, da se upošteva kategorija
zaprtih oseb.
A: Ker jst sm lih se ukvarjala s pisanjem teorije o temu rauno ta del in sm pisala in mi ni blo
preveč jasno.
DIR: Dob in Ig sta centralna zavoda, centralna v smislu, centralna zavoda, kar pomeni, da
pokrivata območje celotne Slovenije. Medtem, ko so preostali tirije regionalni in ti štirje ne,
se pravi ta in ta in ta in ta (piše na list) so regionalni zapori, kar pomeni pripor pa kazen do
ena cela pet leta. (1.5). Ta dva sta centralna torej, za celotno Slovenijo, za use kazni, za use
kazni. Dob nima pripora pa uklonilno kaznovanih, mi mamo. Kot posebnost je pa še Celje,
poleg regionalnega je še mladoletniški ne. In vsak zavod ma strokovne delauce
sistematizirane glede na potrebe. In en zavod nima enako sistematiziranih. In zakaj zdej v
ZIKSU piše tam neki uzgojitle ne, zakaj piše delouni terapevti? Zto, kr so to usi ludje, ki pa so
zaposleni v usem tem sistemu ne. Se pravi u celem tem sistemu, usem mate pa use iz 243.ga
člena. Zakaj? Ker uzgojitelji so zaposleni v preuzgojnem domu Radeče, zato ker so delouni
terapevti zaposleni na Dobu, kr so zdraustveni delauci zaposleni u useh zavodih, zto kr so
pedagogi, socialni delauci, psihologi zaposleni usi znotraj svetovauca. Zdej razumete?
A: Ja.
D: Zakon se nikol ne piše za posamezen zavod ne. To je ta razlika, se nanaša na sistem
izvrševanja ne.
A: Ja in jst sm pol misnla, da more bit pousod use ne.

DIR: Ooo kako bi blo to fajn, takoj podpišem pod to, če bi blo to temu tko, ampak niso tko
stvari. Vsak zavod ma ne, kr je tud odvisno ne koliko ne amm, kapaciteta zavodov je zlo
različna ne. Naša kapaciteta skupna je 86. Kapaciteta Doba uradno je 511. Celje 96.
A: Ja in pol se gleda na to potem, itak. Sej je logično, ko mi razložite.
(smeh vsi)
DIR: Zato smo tu!
A: Ja jst sm brala in sm bla vedno bolj zmedena ne. Teorijo ni šans, da se spravim pisat in sm
trdila, ko bom nardila intervju, ko bom mela razjasnjene pojme bom dosti lažje pisala teorijo.
Obe: Seveda!
A: In zdej vidim, da je to res!
DIR: Vi morte vedet, da so zakoni napisani tko, da se jih zlo težko razume za nekoga, ki
sistem ne pozna. Tud, če bi šla policijo pa tam preverjala socialnega pedagoga, k so tud
zaposleni v policiji se iz njihove zakonodaje al pa iz akta o notranji sistematizaciji delounih
mest ne bi kej velik znašla ne.
A: Sej. Tko, da res hvala za pripraulenost.
DIR: Malenkost.
A: Upam, da ni blo odveč, ki ste mogli večkrat razložit ampak sem zdaj razumela.
DIR: Ne, namen je da navajate točne podatke. Mi bomo veseli, če bomo dobil en izvod.
Vsakič rečemo to študentom, pa še zdej nismo dobili.
D: Pozabijo pol na nas.
A: Ja, so mi rekli že na uradu to, zdej še vi. Usaj link bom poslala, ki zdej oblaujajo na
internet na spletni strani na pef.
D: Ja.
A: Dobro, pol to je blo to kar sm se napotila k vam, po te informacije. In predvsem ta opis
dela in naloge, da si razjasnim te pojme. Tako da hvala obema.
DIR: Ok, če pa bo kej pa lahko še vedno ...
A: Stopim v kontakt z vami?
Obe: Ja seveda. Tko da dobro ok.
A: Hvala še enkrat.

6.4. INTERVJU 3: Z VODJO ODDELKA ZA VZGOJO NA UIKS
Sprva sem vodjo oddelka za vzgojo na Generalnem uradu Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij, gospo Lucijo Božikov, povprašala glede nejasnosti, ki so se mi pojavljale
med branjem strokovnih posvetov. Nato sva prešle na intervju.
A: Ok. Greva zdej magari na ta intervju kot sm si zastaula. Sicer ste neki že povedali ma
mogoče za začetek, kr morm nardit transkript ne,na kratko na katirem delovnem mestu ste
zaposleni.
Vodja oddelka za vzgojo23: Am se pravi trenutno moje delouno mesto je vodja oddelka na
Generalnem uradu uprave Republike Slovenije za izvrševanje kaznskih sankcij, na tem
delounem mestu sm od leta 2007, prej sm delala pa kot strokouni delavec pedagog ane amm v
zavodu za prestajanje kazni zapora Lublana, določen čs umes tud v zavodu za prestajanje
kazni zapora Ig, kr so mel kadrousko pomakanje in je biu tkrt direktorca, je bla za oba zavoda
in sm določen čs bla tud tm na Igu tko.
A: Aha. Ok, če bi lahko mogoče opisali, kako poteka vaš delouni dan, je mogoče težje, al
mogoče teden, če je lažje, kr na Igu mi je rekla, da ji je lažje teden. Po želji, kašne naloge
oprauljate in tko.
V: Ja. Zdej ubistvu glede na to, da je moje delouno mesto vodilno ane amm je ubistvu v prvi
vrsti zlo velik stvari povezanih z vodenjem. Se pravi amm samo neposredno delo amm je prou
zaprou z strokouno skupino, strokounim timom, ki ga mamo mi znotraj GU. To pomeni
vodenje oddelka za uzgojo. To na tem delounem mestu GU amm, ki ubistvu amm v katerga
so uklučeni, se pravi psiholog, ki pokriva psihološko dejaunost, na ush lokacijah, ush zaporih,
socialna delauka, ki pokriva področje socialnega dela prou tako na ush lokacijah, pedagog, ki
je po izobrazbi pedagog, ki pokriva pedagoško dejaunost na ush zavodih in pa še ena
strokouna delouka, ki je prau tako pedagoginja in pa, ona pa pokriva področje obraunave
odvisnosti od nedovoljenih drog in alkohola in pa področje obraunave nasilja. Amm moje
ubistvu dan an je pač sestauljeno tako, da mi, se pravi naša skupina ima enkrat, se pravi enkrat
amm tedensko ima po oddelkih, mamo redne sestanke, kjer se dogovorimo za use tekoče
aktiunosti v tednu in pa poročanje o izvedenih aktivnostih preteklega tedna. Amm to je, to je
ob ponedelkih ane, ob ponedelkih imam jst tud sicer redni kolegij Generalnega direktorja, GD
ima usak ponedeljek in pa ob četrtkih dva krat v tednu, ma sestank z ožjimi sodelouci, kamor
smo uklučeni jst, vodja oddelka za varnost, vodja mednarodnega sodelovanja, pi ar
predstaunik, vodje sploše kadrouske in praune službe amm pa ubistvu amm vodja ubistvu
praune službe posebi no, kr se veže dost na te pritožbe in te stvari, vezane na zaprte osebe, tko
da nujno dvakrt na tedn mamo ta sestank. Potem pa ubistvu ob torkih imamo pa am strokouni
tim. Am, strokouni tim s strokouno skupino, to je identično kot majo lokacije, kjer
obraunavamo use vloge zaprtih, ki pridejo k nam, kajti mi smo tu pritožbeni organ, mi smo
tud tisti, ki ubistvu določenih stvari potem odloča, ko ubistvu preseže pristojnost zavoda tko,
da mi ob torkih ob pol desetih mamo sestanke redne, kjer se pa o teh vlogah ubistvu, vse
vloge obraunavamo in o nih odločamo. Am potem kako bi, če rečemo kaj vse še nek delouni
dan usebuje ane. Zlo različno ane, pač mi amm mi nimamo pač, ker smo mi nismo pač
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lokacije, kjer bi se neposredno delalo z zaprtimi ane, smo predvsm tisti, ki mormo
medresorsko velik stvari usklajevt, delat tko, da del aktiunosti se gotovo veže tud na
medresorske sestanke. Konkretno povezovanje z Ministrstvom za zdravje velik pa z
Ministrstvom za delo in socialne zadeve. Tko da mamo te stvari. Am potem tedn, če gledamo
tedn, kaj še usebuje, usebuje tedn obiske posamezne lokacije, to pomeni bodisi nadzora ane
amm nadzor pač am pomeni, da se gre pač na posamezno lokacijo z nekim določenim ciljem,
kjer se pregleda različne stvari ane. Od tega kako se neposredno delo izvaja zaprtimi, od tega
ali ka, pč amm, kako je urejena dokumentacija posameznega obsojenca do tega kako dela
strokouna skupina na posamezni lokaciji in potem tud se napiše poročilo u zvezi s tem. Potem
u tednu am, če govorim o tednu se zadeve tud večkrt vežejo na posamezne aktive to pomeni
usi te nosilci dejanj, te o katerih sm prej govorila uklučno z mojm področjem ane, kr jst vodim
tud aktiv vsh vodij uzgojnih služb na ush lokacijah, mamo potem, mi temu rečemo aktive ne.
To pa pomeni, to so pač sestanki, k se pogovarjamo o aktualnih stvareh, vezano na
posamezno strokouno področje, o predlogih, ki jih potem podajamo generalnemu direktorju,
oz. kolegiju direktrou, ki ih pa potem ovrže ali potrdi ane. Amm potem kaj je še ubistvu, ja
potem je pa področje recimo varuha človekovih pravic, zto am sem tud jst ubistvu zadoužena
na nivoju GU kot koordninator tega področja to pomeni, moj dan obsega tudi veliko pisanja
ne, bodisi, da ali pač neko stvar koordiniraš z lokacijo pa pč oni zaprošajo za mnenje, za
stališče, te pokličjo po telefonu, tud to je amm tud tega je kr neki am potem so te razne
odgovori tem institucijam pisni ane, ko je treba pč varuhu obišče določeno lokacijo in potem
da poročilo in potem pč, mi smo zadouženi za pripravo odziunega poročila, tko da ... Potem
je mednarodno sodelvanje ne, na tem področju recimo tedensko dobimo tud kak uprašalnik s
kake države, ko mormo izpounjevt, oz. smo zaprošeni, da strokouno pč ovrednotmo,
odgovorimo. Potem, ko pridejo delegacije predstaulamo, pč naše področje strokounga dela na
nivoju uprave. Tuki, so tud različne potem stvari vezane na, ne vem zdele bomo dobil tud
ekipo latvicou, k bo pršla h nm u Slovenijo pogledat kako mamo samomor, urejeno področje
ugotaulanja samomorilne ogroženosti, pa jih bomo tle tri dni gostil. Tko pač to use tko, da zlo
različna dinamika no. Ni nekega, razn to kar sm povedala teh oblik dela sestanki kolegijeu ne
je delo pač usak tedn drugače. Razgibano ne js sm potem uklučena tud u strokouno skupino za
forenzično psihiatrijo pa tja hodm u UKC MB recimo nasledn tedn grem, k mamo sestank na
tem področju ane, amm različno no tko. Je je, ni neke usakdanje rutine no tko, da bi rekl, da
jst pridm zjutri v zapor, pa pa mam tm strokouno skupino, pa mam pa od dveh do treh malo
skupino z zaprtimi, pa od treh do štirih to prostočasno dejaunost, pa razgovore ne, tko je to
precej drugačno tko.
A: In vi to, ko se dobivate s temi iz lokacij, kaj to se dobite, vi greste na eno lokacijo al kako?
V: Ja različno, lahko mamo ta aktiv tudi na eni lokaciji recimo, da se odločmo, da gremo u
Maribor, u mariborski zapor, kr recmo, govorim na pamet, da so tam zdej preuredil del
ambulante, pa nas zanima kko so to uredil. Lahko se pač tud tm dobimo, če gremo pogledat
enoto za forenziko, če nas tm u zvezi kej zanima. Večinoma pa so tud tuki pr nm u sejni sobi
te sestanki, različno ja.
A: Ok. Amm kakšno je mogoče, kako vi vidite ulogo socialnega pedagoga u zaporih ne.
Lahko tudi vašo in pač še tko širše. Nasplošno ne.

V: Amm zdej ta vloga am se bom rekla znanje, ki jih pridobi socialni pedagog tekom študija
ane, so tista znanja, ki jih to področje potrebuje ane, se pravi da ti razumš neko dinamiko
amm neke bom rekla bodisi osebnostne motnje bodisi zakaj oseba funkcionira na ta način, da
ma nek globji vpogled v to, kar ubistvu amm, kaj so ubistvu klučne težave ane te osebe in
kako to pol rešvt nenazadnje ane. Zdej pač, glede na to da nš cilj to, da se ljudje po prestani
kazni ane nekak amm čim bol uspešno vrnejo nazaj v družbo, socialno pedagoške intervence
oz. delo, ki naj bi ga socialn pedagog izvajau znotraj zaporou mora bazirat na čim večji mreži
tega suporta, podpore ugotaulanja težav, reševanja teh težau ane. Zdej am to, kar pa ubistvu
na tem delouem mestu, ki sm, na katerm pa sm jst trenutno je pa ubistvu ne, nujnost tega, da
da, nujnost pač fino je, če maš ti izkušnje iz prakse ane, kr tuki gre bl za sistemske pristope,
gre zato, da ti ta znanja socialne pedagogike gotou rabš, da vidš kje je srž problema, ampak
am v tej vlogi ubistvu pa so potrebne tud kvalitete, ne govorim zdej da bi jst tuki zdej mela te
kvalitete, govorim kaj bi mogl bit ane tko. Am (smeh), ne da se hvalm ampak ubistvu tuki
morš met pa tud kvalitete, da znaš vodt ljudi, da znš povezvt ljudi, da te ljudje ubistvu, da si
strokovn, da te ljudje dožiuljajo kot avtoiriteto na enm določnm strokoun področju, da ti
sledijo ane, kr je to ključno, ti si tist u katerga so uperjene use tiste oči in kjer ubistvu potem,
tko kt nek direktor zapora k more ane. Tko da je pač morš met tud te neke znanja, sposobnosti
amm tko da to jih pa tko al tko tud pol tekom nekih izkušenj ane, sicer pa tko kot sm rekla ne,
amm se pravi vloga klučna vloga je na nek način nepo, čim več tega neposrednga dela in
iskanja rešitv pri, am pri obravnavi konkretne ne vem zaprte osebe. Tko.
A: Aha ok. Amm mogoče ta, sej to ste tudi zdej, to je tudi ta nek doprinos socialne
pedagogike pač v zaporih, kje vidite največji ta doprinos?
V: Am, dorpinos vidm v temu, da je to pač am veda, ki rauno na področju penologije uklučuje
zlo velik am nekih znanj ane. Se pravi am vemo, pč jst sicer študija pedagogike pa psihologije
sveda ne poznam ane, ampak ta uporabna znanja, ki ne jih študij socialne pedagogike da, je
pač zlo pestra paleta tega ne. Kr vemo, psiholog ma specialnost da zna zlo velik s temi testi
delat in jst sm psihologa recimo vedno bl doživlala kot tistga kabinetnega človeka, ki dela,
ugotaula neke posebnosti oziroma bom rekla deficite oz. kokrkoli dobre, slabe točke in tiste
ubistvu težave, neposredno motenost pri posamezniku, ko ga obraunava. Socialni pedagog je
pa ubistvu zlo kompleksn zarad tega, ker ubistvu ma široko paleto znanj tko kot sm rekla tko,
da lahko ubistvu pri tem pač na eni strani zna zlo dobr skupino vodt, zna ubistvu ma tud
določena znanja am vezana čist na druga področja, ki jih lahko izkoristi ane pa ubistvu to
uporabi, je bolj dinamična ne tud tko, tko da se mi zdi, da sam študij pč, da am ta znanja, ki so
na tem področju ubistvu zlo zaželena in potrebna.
A: In mogoče te, to je tudi ena prednost socialne pedagogike ne, pač me zanimajo prednosti in
šibkosti socialne pedagogike v tem sistemu zaporu ne.
V: Am ja ubistvu hm, prednosti sm že neki naštela zdej kar se te tiče te šibkih am točk am ja
to bom pa tko rekla ne, da od samga programa študija ane in od samih nosilceu teh programou
je, on ima škarje in platno ne. Če pač tudi ma neko dobro ekipo predavateljev, kvalitetnih
predavateljeu, ki dajo ljudem v času študija ane am čim več ene take amm širine ne, in čim
več tud enga zavedanja, kar vse oni kot strokounjaki, grajenje te profesionalne samopodobe
ne, ubistvu am. To se mi zdi klučno, kr od tega je pol zlo velik odvisno naprej ne. In če pa

maš ti nek segment, zdej bom čist tko karikirala ane, ne vem mamo mi nekga profesorja ki
am, znotraj študija socialne pedagogike za področje ne vem razvojne psihologije, na pamt sm
rekla al pa, am ki ma nek slb pristop, nedodalen, ki nima dovolj, ne da dovol znanja, ga ne zna
prenašat al kokrkoli je lahko ta šibkost tuki ane, da pač nek socialni pedagog, ki dela u praksi
pa nima znanja z razvojne psihologije, ki so klučna pri razumevanju neke dinamike lahko
šibka točka ane. Tko da jst mislm, da je zlo velik am na tem kašna, kire so te ludje, kiri so
profesorji, ki u bistvu preddavajo in ubistvu delajo s študenti ne. Drugih nekih šibkosti pa ne
vem, mislm tko sej je socialni pedagog, zna se pisno izražat, ma to, ma ubistvu delo s skupino
k je klučno, dinamika, da razume skupinsko dinamiko, da ubistvu am, da tud neka znanja
druga vezana na am. Pol te posamzne skupine tud ne, invalidi ne, tko tko, da ne vem mogoče,
če bi še kak, če bi še nek tak študij ala pedagogika pa psihologija, da bi laže primerjala no.
Tko pa am, zdej je pač govorim o tem, o čemr sm prepričana (smeh).
A: Ja ja ok. Super. Am sej to, to ste mogoče tudi že am mislim sej ste povedali, da socialna
pedagogika študij ti da neki ne, ampak je to dovolj, kar dobiš na faksu za delo u zaporu al so
potrebna kašna dodatna izobraževanja, usposablanja, mogoče katira? Ste vi katira se
udeležili?
V: Am zdej tko. Teh znanj nikol ni dovol, kr to prašanje tud, če bi na katerem koli drugm
študiju tud, če govorimo neka specialna, da govorimo o medicini, kjer se specializira kirurgija
je ubistvu to znanje, ki ga dobiš na študiju ni dovol ne. Zarad tega, kr ti morš potem to zvadit
ne in tuki se morš pa tud vadit, kukr se morš skos v žiulenju in bom rekla pomembno je, da
osnove dobiš, use ostalo je pa potem klučno, da ti teh stvari am se priučiš potm ane, kr naša
težava je tud ta, da ne glede na to, da pride socialni pedagog dobro opremlen, mi ga mormo
tud usposobit da zna delat u tem sistemu, kr je specifičen sistem in am so situacije am kjer
ubistvu če nimaš neke kilometrine ne in, če te to nekdo ne preuči lahko nisi kos ne ampak to
ni zdej vezan ta študij konkretno ampak je vezano na to, da ljudje ane, ki imajo dougoletno
prakso na enm področju, da se zavedajo tega, da ubistvu ljudi, ki prihajajo ne, da je ta pretok
znanja, da oni svoje iskušnje znajo prenest in je to ful dragoceno in je tud ful nujno ne. Kr
lahko maš ti ne vem kako znanje pa si tm soočn v neki skupini, z neko situacijo, ki ubistvu je,
jo ne boš tist trenutk znau rešit ampak važn, da maš potem ti možnost intervizije, supervizije,
da ubistvu ti kolegi povejo, da potem se, se nalaga ne.
A: Ma kašno tako dodatno usposabljanje za delo ne tko so pač potrebna? Ne vem na primer
pridem u zapor jst na primer zdej po študiju, bi šla delat pa je mogoče ne vem je organizirano
kr tudi na primer drugod grejo ne na ta usposabljanja in to dodatna?
V: Ja ja. Mi trenutno u zaporih žau nimamo ne, to je pač nujnost ane, mi mamo to
usposablanje samo za pravosodne policiste, ki pridejo u sistem, za strokoune delauce pa ne. In
to je deficit našga sistema, čeprou moja, moje razmišlanje oz. meni se zdi, da najbol prava pot
je ta, da usak, ki pride delat na novo, da dobi mentorja. Ta mentor pa potem ubistvu
neposredno tud uči ane, kr dejstvo je da ubistvu rabi določena pač more osvojit določene
tehnike, postopke, organizacije tega, use to potegne ne za sabo. Tko da am bi mogu ta sistem
bit tud, jst ubistvu sm tko začela in sm mela ubistvu mentorja, ki je biu zlo kvalitetn mentor in
sm se od njega zlo velik naučila, zarad tega nism mela pol nekih večjih težau trenutno. Tko
da.

A: Super. Ko ste mogoče ustopali u ta sistem u zapore am ste se prilagodili nekim metodam
dela, ki vladajo tam ne, če gremo na metode al ste oblikovali kašne nove, prilagojene
posameznikom? Kolko ubistvu to sistem sploh dovoljuje, ker velja zapor za nek rigiden
sistem ne?
V: Ja am. Metode dela in te pristopi je pač stvar taka, da zapor kot totalna institucija, usak
zapor posebi ima že to use dodelan ane. Tko da pravila, ki velajo se pravi tu so pristaulena
pravila, ki se moraš ti prilagodit in tud, če si ti deu strokoune skupine in, če je ta skupina ta
pravila sprejela ti ne morš mimo tega. Znotraj ne tega neposrednga dela, individualnga ti
lahko ubistvu svoje metode uvelaulaš tudi dost uspešno ane. Važno je pač, da ne greš čez te
metode, oz. metode niti ne tok metode, metode ti itak neposredno ubistvu uporablaš nek
pristop ne, kako boš neko stvr reševau kako boš pristopu, to ti ubistvu v individualnem delu z
zaprto osebo lahko komot uresničuješ, gre zato, da že ZIKS (zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij) zagotouljuje določena pravila in potem še hišni redi in dnevni redi in zdej znotraj tega
morš pa ti te metode znat uspešno ubistvu uporablat no tko.
A: Torej je na tebi neka inovatiunost, da sam raziskuješ kaj lahko in kaj ne? Na ta način. Da
se prilagodiš ampak, da iščeš način na ketirga lahko uresničiš te svoje.
V: Ja s tem, da eksperimentirat kej dost ne smeš kr pol zlo hitr zabluziš (smeh). Pač ti si morš
to osnovo prebrt, naštudirat, morš mal spoznt, potem pa znotraj tega lahko.
A: Mogoče, če lahko opišete kakšne najpogostejše metode dela, ki jih uporabljate, sm vidla,
da so pač neke širše so individualna metoda, skupinska, skupnostna ne. Mogoče vi kot vodja
oddelka za uzgojo ko, ne vem, ko maste te sestanke al to, ko ste u stiku z zaporniki, ste tudi
kdaj?
V: Tud sm, ampak zdej sm predusm mislim u stiku sm trenutno samo v primeru pritožb, v
primeru am pač dejstvo je, da zaprte osebe majo možnost tud naslovit pošto h nm, napisat
prošjo nam. Tko da u stiku sm trenutno samo u bistvu u tem smislu, kej več pa ne. Da bi jst
zdej mela nek program, neko skupino znotraj zapora je nimam ne. Tko, da kko ste že uprašala
ja kašne metode konkretno, amm ja. Am uf zdej, da bi jst to teoretično znala ne opredelit ne,
metode am ubistvu jih ne, jih ne vem ne. Ampak dejstvo pa je, da sej te metode, ki jih pa
uporablam, če govorimo zdej pri neposrednem delu, pri razgovorih ki jih mam, so pa teme
tud, ki sem se jih ubistvu priučila ne. To so pa ene metode ubistvu, k morš ti enostauno znt se
pogovarjat, znt morš odreagirat, znt morš dat ogledalo zaprti osebi, znt morš bit empatičen,
znt morš kdaj tud zaostrit, znt morš tud ocenit, kdaj ubistvu ta razgovor am prekint, ne. Se
prau use to je pol stvar enga filinga, ki ga rabš pr tem poslu jst tko temu rečm, tko da am
same, da bi pa vedla, nekak da bi znala steoritizirat ne.
A: Ne ne, sej to je ubistvu to, sej vaš doprinost k temu ne, to so pač vaše osebne metode, ki jih
razvijate ne.
V: Ja točno to, to je pač tud pol pri delu neposredn z ludmi ne, pol k vodš skupino sodelauceu,
kokr koli ne tko, da am. Tuki je umetnost tega (smeh). Ja.
A: Ok. Ste omenli, da dobivate te prošnje in to. Mogoče veste kašni so, s kašnimi fenomeni
tega podtalnega delovanja se v zaporu pač srečujete?

V: Ja se pravi zapor kot ena skupnost ane, kjer use, kjer pravm js, da vse stvari potekajo zlo
drugače kot v svetu žiulenja ane. Se pravi to je en organizm, kjer se na enm mestu, al pa nek
neka skupnost, kjer se na enm mestu znajde ena skupina ljudi ane, ki amm vemo ne, da je
večinoma am bom rekla tista, ki je dejstvo, da je prestopila ta rob ane, družbeni rob, hkrati
vemo, da gre za posameznike, ki majo am, ki majo tako in drugačno ozadje, da majo take,
drugačne osebnostne motnje, po drugi strani pa z nekimi vlogami tudi, ki so jih imel že v
družbi ane. Se pravi ta subkultura ane je v vsaki taki instituciji sploh pa u zaporu, kjer maš na
enm mestu preprodajalca drog, odvisnika, tistga, ki ma banko čez, k se je ukvarju z
gospodarskim kriminalom ne. Se pravi to je skupk enga, bom rekla zlo ene pestrosti ljudi ane,
kjer ubistvu potem use to seveda tud podtalno deluje. Zato kr dejstvo je, da amm usi
totalitarni, usi bom rekla sistemi, ki so ubistvu na nek način po principu totalne institucije
majo razvito to subkulturo in tud mi ugotaulamo, k nam večratk marsikdo očita pa kako tega
ne morte preprečvt, kako tega. Tud ne vem, če je nš namen da bi to ubistvu, kr ubistvu ludje
morjo preživet tud v tem ne, bom rekla v v samem, na samem prestajanju kazni u tem smislu,
da am. Na nek način je naša uloga ta da, če mi opažamo, da nekdo am, da je nekdo podvržen
pritiskom, da je nekdo ki ma težave z odvisnostjo ane, in hoče neki na tem nardit, je naša
vloga ta, da to tko uredimo tko, da pač bo meu te možnosti ane. Če pa ubistvu stvari, ki
podtalno funkcionirajo ane in tud am na teh segmentih, ki so še nekak mislim dovoljeni ane,
dovoljeni u tem smislu, da en drugmu, mal ga suportira in tko ane, da je unmu lažje, pa mu
zto da kak cigaret ane. To je pa čist del delovanja ane in ubistvu tud ni naš namen, da bi zdej
am, je pa res, da tkrt kadar recimo vidmo, da je nekdo, ki je izrazito negativn in ubistvu je na
vrhu hierarhije in potem use dol, naudzdou ane pč vleče za sabo in to po tem negativnm
trendu, da tega ubistvu na nek način izločmo ane. Bodisi, da gre prestajat ločeno, bodisi kukr
koli, je pa res, da bo takoj nekdo drug prezeu njegovo vlogo, ampak ni rečen, da bo zdej ta
posameznik tko negativn, lahko da bi meu, da bo pač na use te stvari pa lih drugač zagotovu
no. Tko da definitiuno am sej mi se vsaj skušamo borit s tem no, kuk nam pa uspeva je pa
vemo (smeh) tko da. Ja.
A: Ja sej, kaj pa kakšne grožnje, mogoče izsiljevanje s tem se srečujete v praksi. Tko direktno
mislim ne ne tolko med zaporniki ampak u odnosu do strokovnih delauceu naprimer?
V: To u odnosu. To je različno ne, eno so isiljevanja, ki jih majo oni med sabo in ta so in so
na dneuni bazi in ubistvu glede na to, da gre za za za tok motene ludi oz. s tok tolkimi
težavami am, da pač am je to nek fenomen, ki je prisotn, zdej am mi se, to da pač se
pojauljajo tud grožnje strokounim delaucem in pravosodnim policistom to to pa tudi se
pojaula ne. To je tud deu žiulenja ane amm tko, da, da bi to ubistvu amm ... So ble kdaj že
tud kake situacije, k so ble am, ko so ble dost hude no bom rekla. Dost hude u tem smislu, mel
smo že marsikej no. Ne bom nč karkoli zanikala am do tega, da ubistvu smo mogli tud
delauca zaščiti ne, tko da se ne, ker ubistvu učasih pride do situacije, ko se tok zaplete potem
na žalost, ampak to je bol posledica nekega neprofesionalnega ravnanja, neprofesionalnega
amm bom rekla vedenja kukr koli no. Jst jst ubistvu aa lahko kdaj tud ane, ker gre za, gre za
situacije, ko ti lahko tud zlo kvalitetno delaš z nekim posameznikom vndar recimo, da
strokouno nisi glih kos ane, to pome d sveda, da nimaš nekih znanj dovol, se zapletš v neko
situacijo ane in ta situacija pol prnese to, da ta posameznik sveda kr ti ne ne delaš tko kot bi
veljalo ane aaa doživi to kot napad oziroma kot ogrožanje njega kot in in takrt se potem to

ubistvu prelevi v neko amm lahko tud zoprno situacijo ane. Tega ni velik no ampak se pa
dogaja ja.
A: In kako v tašnih primirih postopate na primer so kašne formalne sankcije, prej ste že
omenli, tudi tukaj pride u pošteu premestiteu in to? Mislim obstajajo kašne formalne zadeve,
če se to in ne vem, če se to zgodi sledi to al je to bol stvar tudi ne vem amm posameznika
oziroma strokounega delauca u odnosu do zapornika?
V: Ne dejstvo je, da te stvari ubistvu strokovni delavec more spregovort, more predstavt ne
sme u bistvu to stvar u bistvu kokr kol, da bi jo držu oziroma, da ne bi seznanu s tem, s to
situacijo zavoda kot takega tko, da situacija, kko se to rešuje je pa zlo individualno ane. To
pač pomeni, da am bodisi prva, prvi korak recimo, ki bi biu je to, da, da ti zamenjaš nosilca,
se pravi, če je ta, če je ta ubistvu, ki je ogrožen, ki je deležen grožen pedagog in nosilc
primera, da najprj to nardiš, da pč prekinš odnos in da ne to je ena možna opcija. Druga
možna opcija je, da se to stopnjuje ne recimo ne potem se pogovarjamo o izločitvi ne se pravi,
da tega posameznika izločmo v posebn režim. Tretja varjanta je, da se to še nadaljuje al kokr
koli preko pism mal ne, se ga premesti na drugo lokacijo, potem amm možn se tud, aa obvesti
se policijo seveda, da policija tud preuzame primer in tko ne. Zlo različno ne odvisno kaj je
pač, od primera do primera ja.
A: Ok. Kaj pri vas pomeni ta vzgojna služba v praksi, kako to izvajate?
V: Amm. Ah ja usak od teh strokounih delauceu, k sm jih že prej predstaula u oddelku pač
pokriva to področje ne. Zdej kaj on u praksi ubistvu izjava, izvaja to da on ubistvu v prvi vrsti
ma za vsako področje ima določeno skupino aktiv ne amm, kjer ubistvu skupi prpraula z
posameznimi strokounimi delauci z lokacije določene strategije, določene programe. Poleg
tega ima supervizijo, kjer z določenimi spet strokounimi delauci iz lokacij po tem profilu, če
so to psihologi ane al pa za področje odvisnosti am, prau tako predeluje primere iz prakse ne.
Am potem ubistvu nadzor tega dela nad lokacijami ne, konkretno psiholog al pa socialni
delauc gre na lokacije in preverja kako tečejo te stvari in aktivnosti vezane na recimo am
vodenje psiholoških razgovorou, am vodenje področja socialnega dela amm tko, da to je
ubistvu srž no tko.
A: Aha. Vi mate bol to sej ste že zadnjič tudi omenli to nadzorovalno funkcijo, posredovalno
med vi kot vodje ne vsi v uzgojni službi, tako med ministrstvmi kot med ostalimi zapori.
V: Tako tako ja.
A: Mogoče, če bi opisali vašo iskušnjo sodelovanja v vzgojni službi? Ker mene me pač
zanima ta, te odnosi, ki se pojaulajo u timu ne, kako tim sodeluje, kje so u kakšnih konfliktih,
kako se to rešuje ne, na ta način, mogoče vašo iskušnjo?
V: Ja moja iskušnja je bla ubistvu dobra iskušnja s tem, da am na začetku, ko si ti nek nou
člen pa začneš delovt na tej strokouni skupini sveda je zlo pomembno kako se pozicioniraš
ane, pozicioniraš se pa lahko ubistvu kvalitetno, če, če sveda si dovol strokouno kompetentn
ane in, če ubistvu se tud potem izkazuješ pri neposrednem delu amm tko, da ubistvu am,
strokouna ubistvu kako funkcionira določena strokouna skupina je predusm odvisno spet od
vodje ne. Vodja je tisti, ki ubistvu morejo znat, morejo prepoznavat, morejo vedet vse
skriunosti skupinske dinamike in tko ...

A: Vodja ste vi te vaše vzgojne skupine ne?
V: Ja ja ampak jst sm vas zdej razumela, da vi mene sprašujete kko sem jst, ko sm na lokaciji
delala, kko sm doživela kot član tima strokoune skupine, je blo to uprašanje?
A: Ja ubistvu ta zdej ne, vi ste, ker pač to za na lokaciji sm recimo spraševala ... vem vi mate
tolko iskušenj pol, mogoče zato zdej tukaj ne.
V: Aha ja jst sm zdej tuki vodja ane. Tko, da učasih učasih mi je tud ah tko k usakmu težko ne
pač ammm, dejstvo je, da pač kaj pomembno s strani vodje je to, da morjo bit jasna pravila,
da da se ve urnik, da se ve kako se dela, da se ve, da ubistvu znaš tud amm nekak raunoteže
med usemi člani najdt ne, kr tuki so možna trenja učasih, da ubistvu to balansiraš, da potem s
posameznikom tud individualno kej skomuniciraš kar mu ne gre ne, da presodš, kdaj skupina
odreagira kdaj ne, da ubistvu amm. In da pač obraunavaš use relevantne probleme ane, da use
tisto kar je, da ubistvu ne ispostaulaš balasta, da konkretne stvari, da daš možost, da se usi
izražajo, da povejo usak svoje stališče, da ubistvu je, da je ubistvu hm to je zlo pomembn ja,
pozitiuna klima se pravi, da nimajo člani skupine občutka, da česa ne smejo povedat, da majo
možnost se izražat, da da nek, da na nek način, da se počutijo tud varno ne.
A: Aha. In ko pride do kašnih trenj, nesoglasij ne kot ste prej omenli, kako se to razrešuje? Na
kakšen način, mislim ...
V: Ja am, jah tud zlo individualno ne odvisno zdej kaj pač ... Vedt morš kaj je dinamika tega
nesoglasja amm in potem pač ubistvu znt prou odreagirat ane, pač u tem smislu, da amm ...
A: To na primer kdo ne vem, če prevlada mogoče pol pri temu kakšnega strokounjaka, če je
odvisno od profila, ker ponavadi v psihiatričnih ustanovah se, da ponavadi poudarek psihiatru,
na ta način, če pri vas mogoče tudi tko, če nekdo preuzame pol na koncu to končno odločiteu
pri tem nesoglasju?
V: To je uloga vodje in vodja more bit tisti, ki da končno besedo. Ne glede na to, da mamo mi
različne profile je moja vloga ta, da nobenga ne favoriziram in ubistvu je vloga vodje tudi ta,
da doseže skupn konsenz skupine, se pravi, da se ne uveljavi mnenje enega ampak, da se mi
skupi odločimo, da je to naša skupna odločiteu za katero bomo mi zdej stali. Ne glede na to,
da nekdo izmed skupine misli drugače, vendar to je bla določiteu skupine.
A: Ne gledena to pač kiri profil zaseda?
V: Ne.
A: Pol se tko preko pogovora mislim prevlada mnenje glede, na Igu je rekla, da se bol posluša
na ta način tistega, ki ma več kilometrine ne. Da se da prednost temu ne.
V: Ne, ja. Lahko je to, ni pa nujno. Ni pa nujno. Pač dejstvo je, da v seveda iskušnje so
pomembne in so klučne ampak lahko se ta posameznik tud moti tko da ne.
A: Super. Ok. Am vaša vzgojna služba tu deluje na različen način kot uzgojne službe na
lokacijah vrjetno?
V: Ja.

A: Tudi glede usebin ne, ki se pogovarjate, kašna bi bla ne vem neka amm. Kje so te razlike
ne? Med vašim delovanjem vzgojne službe in na lokacijah?
V: Am pač, da na lokacijah vzgojne službe neposredno delajo. To je bistvena razlika mi ne,
mi pa ubistvu sistemsko skrbimo za amm te pristope, za načine dela, za strategije. Tko, da to
je ubistvu klučna razlika sicer pa vsi, vsi sodelauci to morm povedat kr jst na to dam velik, ki
jih, so trenutno v mojm oddelku so, majo kilometrino ubistvu iz zavodou, se pravi konkretno
psiholog je delu v Dobu, Radečah in Ljubljani, se prau ma zlo pregled, točno ve. Socialna
delauka je delala v Dobu Ljubljani, pedagog isto Dob, Lublana, potem pedagoginja je delala
Lublana Ig, se prau usi majo že izkušnje tudi ne, da ti sistemsko lahko neki pelješ ne morš
pridet zdej kot mislim lahko bi tud pršou ampak morš met iskušno prakse, zarad tega ker tm
žiulenje teče ane in je zato ubistvu učasih nelogično primerjat, kr je narava dela čist druga. Ti
moraš tist poznat tok dobr ane, da ti potem lahko sistemsko razvijaš to področje.
A: Ja pri vas se ukvarjate bol s tem sistemskim, tam pa v uzgojni službi pa bol tko na nihovi
lokalni rauni, kar oni delajo ane.
V: Ja ja tako.
A: Ok super. Mogoče še če bi lahko povedali kakšna je, opisali vašo najtežjo iskušnjo u
zaporu? Zdej ne vem če jo mate tukaj kašno tudi, glede na to, a dobivate te pritožbe in to je
mogoče tko kej možno povezat al pa tudi lahko s prej, ko ste delali na lokacijah?
V: Huu. Ubistvu neke težke iskušnje (potrka po mizi) nimam ne. Ubistvu sm že v
neposrednem delu in tud zdej amm pač mam z zaprtimi osebami izklučno samo dobre
iskušnje ne in amm bom rekla tud nism nikol, da bi kar koli no. Pač vedla sm, da se morm
profesionalno vest, vedla sm kašna je moja drža, kko morm delati to je blo moje trdilo, tko da
neke teške iskušnje nism mela no tko da. Ble so kšne male k ne veš al bi blo bolš tko alt krt je
pomembno, da ti odnosi pa kolektiu, da te mal podprejo, drgač pa, da bi bla neki mela tko pa
nimam no. Amm, da bi me obremenila, ne vem. Slaba iskušnja ja.
A: Ne sej, če ni je dobro (smeh). Kaj pa ta to kar ste rekli preobremenjenost, sindrom
izgorevanja. Ste se mogoče kdaj že srečali s tem? Čene pri vas mogoče pri kakšnem
sodelaucu al kej?
V: Ja dejstvo je, da pač naše delo ane, sej usako delo z ludmi je čustveno izčrpujoče ane in tud
pr nm u sistemu se to pojaula ne. Tuki, no tuki bi ubistvu bla krivična oziroma ne bi bla
poštena, če bi rekla, da amm sm skos isto našponana ne. Tko ne, kr ubistvu je so situacije, k
so tud težke pa ubistvu te pol amm te bl čustveno angažirajo in pol si bl izčrpn in aa je učasih
tko se čutš tud prazno ampak, da bi pa zdej sama pr seb začutla neko fazo izgorelosti, do zdej
še nism oziroma tko, če čutm, da je na meji pol vem, da rabm dopust no. Tko, da zaenkrat se
zdej da dost dobr balansirat, pomembno je tud, da ma človk svoje privat žiulenje urejeno, ker
je to pač tud klučno potem kako se stvari zrcaljo in kako poteka ne. Kr večkrat je tko, da pol
vidš, da ljudje, k so skurjeni, da majo tud težave v žiulenju nasploh in potem se to eno z
drugim združuje in je to pol čist začaran krog, ki te izčrpa ane tko da. Je to kr problem sistema
ane, to si ne smemo zatiskati oči amm zato ubistvu so tolk bl pomembne supervizije,
intervizije, da se ljudje sprot čistijo ane, ker to rabijo, tko k mehankar rab klešče pr delu rabš
ti pri temu delu z ludmi to orodje ne. Tko, da je pa dejstvo ne, jst vedno tud k pravosodnim

policistom na novo sprejetim predavm ane jst rečm tko, ko boste zjutri ustal pa boste si šli
zobe umit, pa boste dal ščetko u usta pa vam bo šlo na bruhanje to je znak, da ne (smeh), da se
z vami neki dogaja no pač, karkol no. Dejstvo je, da amm kot sistem vrjetn, da bi mel še kake
rezerve tko to mal poleg supervizij in intervizij gotovo premestitve ne. Če ti delaš na
določenem obdobju samo na zaprtem oddelku ne, kr vemo kaka je narava, pa mogoče bi se
tega posameznika lahko dal na odprti oddelek za določen čas ne. To je sprememba, ki je lahko
pozitiuna ne, ki pomen razbremeniteu ne tko da tega se premal srečujemo ne. Res pa je, da
ljudje se u teh fazah zatekajo že v bolniške staleže ane. Največji pokazatelj sindroma
izgorelosti so bolniške ne. Tko da teh pa tudi mamo kr neki ne. Tko dolgo časa trajajočih ne.
A: Kaj menite, sej ste omenli že supervizije, intervizije ta skrb za posameznika je sistemsko
dovol urejena?
V: Tega ni nikol dovol ane, tega ni nikol dovol, tko da tuki am, tuki bi pač vrjetno velal je pa
to povezan z pač prvo kot prvo ane, pač kr smo tok kadrousko podhranjeni kr je družbena
klima takšna kr je, kr smo kr smo rep ubistvu v celi hierarhiji, marginala ane, je pač, logično
družba razmišla treba dat več ludi v vrtce delat in tko ane in, če si ti določeno obdobje zelo
preobremenjena ne je to pač tud problem ane. Ta ne maš, maš na lokaciji skupino tridesetih
obsojenceu katere obraunavaš, kolega ti gre na bolniško in jih maš šestdeset in jih maš en
mesec šestdeset in si skurjen ne. Šestdeset ludi ne. In pa naši cilji k jih mamo, kaj use treba
delat in tko. Tko da amm tuki ubistvu am, tle ne amm razmišlanja o tem kar še bi blo treba
gotou ne amm. Tud, če bi mel več dopusta bi blo že zlo uredu. U psihiatriji recimo majo
konkretno delauci, ki delajo z dušeuno bounimi ane majo petinštirideset dni dopusta ne, pri
nam ubistvu socialni pedagog, če pride delat u sistem začne ne vem triindvajset dni ma ne.
A: Vi torej vidite ta dopust kot neko odklop ne. Da na ta način se, da poskrbet za ...
V: Absolutno! Zarad tega, ker ubistvu ravno to ane, da ti znaš zaznat kdaj rabš ane in tud bom
rekla, nekateri zaporski sistemi v Evropi celo poznajo tedne, ko ludje pošlejo u toplice,
dobesedno, na rehabilitacijo im plača država ne. Zarad tega ker pač, če grem jst zdej za tri dni
tm u welnes pa se mehurčkam pa ne vem masiram pa to ful se bom zrelaksrirala ane, tko sem
pa skoz našponana, tko ne in potem ubistvu to more, sej to more usak posameznik znt ane in
tud jst to skušam ne recimo kukr mi pač ratuje da pač, ne vem al pa, da tud se znaš,
pravosodni policisti toučejo uno vrečo, pa grejo laufat pa ne. Kr potem tudi s teh situacij
resnih ne lohk zlo hitr kake patološke zgodbe ratajo, alkohol in te podobne stvari tko, da je tok
pomembno, da znaš skanalizirat to ne, da znaš odklopt in da pol tud ubistvu, maš žiulenje
zorganizirano tko, da se znaš razbremenit v svojem prostem času ne. Zdej pa vemo ne,
situacija je v družbi taka, slabe plače so, zdej ludje zaprošajo, da bi še poleg svojga posla k ga
delajo delal še drug posu zato k ma kredite ne pa uno to pol vod v skurjenost ne tko da.
A: Ma vi tko mate, sej ste mi že praula tko te supervizije so organizirane ne, to jih vodite?
V: Delauci tlele aha.
A: Imajo za skupine na lokacijah in je še kej takega tko sistemsko urejenega supervizije,
interivzije, če obstaja ne vem te individualni razgovori, to si bol med sabo na lokaciji
pomagajo al tudi tukaj z vodji?

V: Amm ne dejstvo je, da pač prvo je, da majo tud oni tam vodje in pomembne stvari tud
znotraj rešvt kr je bol logično. Zdej učasih je blo še tko, da so mele lokacije še svoje
supervizije, supervizije tima ane. Zdej pač kr mamo finančne resurse tko okrnjene možnosti
teh nimamo, sicer pa so ble tud tovrstne ne. Amm pač mamo pol še mi usako leto prpraumo
usposablanje delauceu tam pol tud delaunice odvisno kok mamo spet kadrouskih resurseu
ampak nardimo ne vem dvo dneune delaunice, komunikacije ane.
A: In tam je pol tudi prostor za kašne take zadeve?
V: Tudi seveda ja ja tudi ja. To mamo, neki tega še mamo no tko.
A: Da potegnete iz rokava (smeh). Super. Dobro.To je to no. Zdej sva šli čez use. Tako, da res
hvala.
V: Ni za kaj, blo mi je u veselje (smeh).
A: Sm dobila ta pogled ne, zdej bo ful dobro ... iz lokacij in še vaš. Tko kot neka ta
funkcija. Zdej bomo vidli kaj bo nastalo.

