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II 

POVZETEK 

Odpust iz zavoda za prestajanje kazni zapora za vsakogar še ne pomeni konec kazni. Za 

marsikoga se intenzivnost kazni pokaže šele takrat, ko si želi svoje življenje postaviti na noge. 

Takrat lahko v ospredje prodrejo številni otežujoči dejavniki, ki se kažejo kot negativne 

posledice prestajanja kazni zapora v totalni instituciji in vplivajo na kakovost življenja.  

Avtorica diplomskega dela v teoretičnem delu predstavi pomembne spremenljivke življenja 

po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni zapora. V empiričnem delu pa raziskuje, kako se 

omenjene spremenljivke kažejo pri uporabniku z dolgotrajno izkušnjo kazni zapora skozi 

njegove lastne oči.  

KLJUČNE BESEDE: Odpust iz zavoda za prestajanje kazni zapora, totalna institucija, socialni 

kapital, socialna mreža, stigma 
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ABSTRACT  

Release from prison does not represent the end of their sentence for everyone.  

For many people, the severity of the sanction will become apparent when they try to put 

their lives back on track. It is then that many aggravating factors may come to the fore, 

manifesting themselves as negative consequences of serving prison time in a total institution 

and influencing the quality of former prisoner’s further lives. In the theoretical portion of her 

graduate thesis, the author presents important variables that may influence the life of 

former prisoners upon their release. In the empirical part she explores these variables as 

seen through the eyes of her interviewee, a man with experience of release from a long-time 

prison sentence. 

KEYWORDS: Release from prison, total institution, social capital, social network, stigma 
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1. UVOD 
 

Zapor?! Kriminalci?! Kaj je lahko sploh še hujšega … 

Mislim, da se ne bom dosti zmotila, če rečem, da je takšno neko splošno javno mnenje ali 

vsaj tisti impulz, ki se sproži v naših mislih – torej predsodek. Skozi takšno razmišljanje in 

predsodke sem tudi sama rastla! In prav enostavno je tako razmišljati!  

… vsaj dokler do koncepta zapora in kaznovanja ne pristopiš kritično. Takrat pa se začnejo 

odpirati oči …  

V zadnjem obdobju svojega življenja in strokovnega usposabljanja veliko pozornosti 

usmerjam na področje dela z ljudmi, ki imajo izkušnjo s kaznijo zapora. Stopnja povratništva 

je že leta visoka, zapori so prenatrpani, življenje po prestani kazni je težko, oseba, z izkušnjo 

kazni zapora, je v stiski … Pri svojem prostovoljnem delu sem dobila uvid v delovanje in 

učinke totalne institucije ter v življenje po odpustu. 

Trenutno stanje v državi je že tako težko za marsikoga, tudi če se ne spopada s 

stigmatizirajočimi izkušnjami – saj smo v obdobju gospodarske krize in je služenje kruha 

postalo pravi izziv. Toliko težje pa je za nekoga, ki ima na sebi prilepljeno še kakšno etiketo. 

Izkušnja kazni zapora je brez dvoma stigmatizirajoča in posega na mnoga področja življenja. 

Niti slučajno pa to ni edini ogrožajoč dejavnik, ki pesti posameznika po prestani kazni.  

V pričujočem diplomskem delu se bom posvetila področju življenja po odpustu iz zavoda za 

prestajanje kazni zapora. V teoretičnem delu bom opisala pregled literature in se posvetila 

dejavnikom, ki vplivajo na kakovost življenja. V raziskovalnem delu pa bom raziskala, kako se 

posameznik z izkušnjo kazni zapora ponovno vključuje v družbo in kakšna je njegova 

kakovost življenja.  

Z rahlo naivnostjo pa upam, da bom s svojim diplomskim delom vsaj malo pripomogla h 

kritičnemu razmišljanju do omenjenega problema.  

»Dan odpusta ni konec kazni, pogosto je šele njen začetek« 

(Watson, 1951 v Klančar, 1993 str. 20). 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. ČAS ODPUSTA  
 

Ko prihaja čas odpusta, se oseba tako ali drugače pripravlja na svobodno življenje. Ustvarja si 

svoje osebne načrte, hkrati pa jo po prestani kazni čakajo še mnoga formalna opravila. Kako 

se posameznik spopada z načrtovanjem življenja zunaj, je odvisno od mnogih dejavnikov. 

Tudi od tega, kolikšno količino kapitala, tako ekonomskega kot socialnega, poseduje. Pri 

načrtovanju življenja na svobodi pa posameznik ni prepuščen sam sebi. Zakonsko ima 

določene tudi oblike pomoči in načrtovanja življenja zunaj zavoda za prestajanje kazni 

zapora.1 Te oblike podpore pa so odvisne tudi od tega, koliko si jih seveda sam želi, če je z 

njimi dobro seznanjen oziroma če jih razume in nazadnje tudi od angažiranosti strokovnih 

delavcev.  

2.2. ZAKONSKO DOLOČENE OBLIKE POMOČI 
 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij2 v 99. členu določa, da morajo zavodi usposabljati 

obsojence3 za normalno življenje na prostosti. Usposabljanje mora potekati po programu 

individualnega in skupinskega tretmana na podlagi pisnega dogovora med obsojencem in 

zavodom (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, 2006). Tudi pravilnik o izvrševanju kazni 

zapora4 v 106. členu določa, da mora zavod v pisnem dogovoru opredeliti predvsem 

konkretne aktivnosti, ravnanja, obnašanja in načrt socialnega vključevanja po odpustu 

(Ministrstvo za pravosodje, 2013b). 

Po 100. členu ZIKS naj bi pri izdelavi in izvajanju programa individualnega tretmana 

sodelovali tudi pristojni centri, zavod za zaposlovanje, upravni organi za stanovanjske zadeve 

ter javni zavodi s področja zdravstva in izobraževanja ter morebitne druge organizacije 

civilne družbe, razen v primerih, ko to obsojenec odkloni. Le-ti pa morajo po 111. členu 

najmanj tri mesece pred odpustom skupaj pripraviti program potrebnih ukrepov za pomoč 

obsojencu in mu vsak dan na svojem področju nuditi pomoč pri vključitvi v družbo po 

                                                           
1 V nadaljevanju ZPKZ. 
2 V nadaljevanju ZIKS. 
3 Uporabljena terminologija iz Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. 
4 V nadaljevanju PIKZ. 
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prestani kazni (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, 2006). PIKZ pa v 132. členu določa, da 

mora tri mesece pred odpustom zavod sam poslati pristojnemu centru predlog o konkretnih 

oblikah strokovne pomoči, potrebne ob odpustu (Ministrstvo za pravosodje, 2013b). Glede 

na določilo PIKZ bi lahko razumeli, da priprave na odpust ne pripravljajo skupaj z ostalimi 

institucijami in organizacijami, kot to določa ZIKS, temveč kvečjemu vsak opravi svoj del zase.  

Pomoč posameznikom ob odpustu iz ZPKZ nudijo tudi pristojni centri za socialno delo.5 

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, pod poglavjem 

Pokazenska pomoč posamezniku in družini predpisuje številne naloge pomoči osebam, 

obsojenim na zaporno kazen, in njihovim družinam. Namen naloge A iz omenjena kataloga je 

pomoč obsojencu in njegovi družini pri reševanju problemov, ki so povezani z odhodom na 

prestajanje zaporne kazni in ob njegovi vrnitvi. Podrobneje se pomoči obsojencu ob odpustu 

dotika naloga A9, katere namen je priprava obsojene osebe na vrnitev v domače okolje. 

Naloga zajema opravila, kot so obisk na domu, pogovor z družinskimi člani, obisk zaprte 

osebe v zavodu, pogovor o življenjskih vizijah, pričakovanjih, posredovanje v domačem 

okolju, ugotavljanje aktualnih potreb in pomoč pri njihovem reševanju. Zajemajo tudi 

povezovanje z raznimi organizacijami, z namenom zagotavljanja oblik pomoči, tudi pomoč 

storitev za pomoč družini na domu, sodelovanje z raznimi službami (zavod za zaposlovanje, 

stanovanjski sklad …) in pa zagotovitev denarne pomoči pred odpustom, za premostitev 

kriznih položajev. V katalogu ima svoje poglavje tudi svetovanje, katerega namen je 

»posredovanje določenih pozitivnih izkušenj na relaciji medčloveških odnosov, zmanjševanje 

čustvenih obremenitev, ki jih pogojuje zaporni položaj. Čustvena opora v kriznih položajih, 

ustvarjanje in krepitev načete ali porušene socialne mreže« (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, 2008). Vendar pa je v PIKZ-u določeno, da ZPKZ CSD-ju 

predlaga določitev svetovalca v primeru, če (Ministrstvo za pravosodje, 2013b):  

- zaprta oseba zanj zaprosi sama in komisija oceni, da bi svetovalec pripomogel k 

uspešni izvedbi njenega osebnega načrta;  

- se strokovna komisija oceni, da se po odpustu ne bo zmogel vključiti v normalno 

življenje: če nima urejenih osnovnih življenjskih pogojev; če ocenijo, da osebni načrt 

ob odpustu še ne bo oz. še ni bil zaključen; če je potrebna pomoč pri izobraževanju; 

                                                           
5 V nadaljevanju CSD. 
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- je potrebna sprememba okolja ali če je bil osebi izrečen varnostni ukrep obveznega 

zdravljenja. 

Za pomoč zaprtim osebam ob odpustu torej obstaja zakonska podlaga, ki vključuje tudi 

sodelovanje drugih institucij. Na prvi pogled se zdi pomoč in obravnava zaprtih oseb zelo 

skrbna, celostna in načrtna, a vendar temu večkrat le ni tako. Na problem naletimo že pri 

neskladnosti 37. člena ZIKS (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, 2006) in etičnega kodeksa 

delavcev v socialnem varstvu (b.d.), in sicer »37. člen ZIKS govori o zbiranju podatkov o 

obsojencih pri pristojnih službah, tudi če sama oseba tega ne želi. To pa pomeni kršitev 

načela zaupnosti in svobodne izbire in ni v skladu z etičnim kodeksom delavcev v socialnem 

varstvu« (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2008, str. 122). 

Kar pomeni, da v primeru, če zaprta oseba odkloni sodelovanje in se pisni dogovor ne sklene, 

center za socialno delo nima pravice ukrepati.  

Vprašanje pa je tudi, kako intenzivno in na kakšen način se vsi ti ukrepi izvajajo, seveda pa so 

v celoti težko merljivi, saj nimamo dejanskega vpogleda v prakso. Če pogledamo statistične 

podatke za leto 2012, ki pravijo, da je stopnja povratništva, torej oseb, ki so se vrnile na 

prestajanje kazni zapora, 50,6-odstotna, lahko sklepamo, da reintegracija v okolje za več kot 

polovico oseb ni uspešna (Ministrstvo za pravosodje, 2013a).  

V zadnjih letih se pojavlja porast nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s penalno in 

postpenalno obravnavo. Verjetno lahko vzrok iščemo prav v neuspešnih reintegracijah v 

okolje, v visoki stopnji povratništva in v socialni izključenosti, ki jo povzroča izkušnja kazni 

zapora, to lahko sklepam iz ciljev in namenov društva (Ekvator, društvo za raziskovanje 

izkušenj kazni zapora, Društvo Prestop). Organizacije so relativno mlade, zato so rezultati še 

težko merljivi.  

2.3. REINTEGRACIJA 
 

S koncem zaporne kazni in z odpustom iz zavoda za prestajanje kazni zapora se učinek kazni 

za posameznika še ne konča. Nekateri pravijo, da se le-ta pogosto šele začne. Posameznik se 

mora vrniti v okolje, soočiti se mora s svojo stigmo, vstopiti mora na trg dela in si morda celo 

poiskati streho nad glavo. Vse to je seveda lažje, če posameznik poseduje kapital – tako 
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ekonomski kot socialni. Ob socialni opori se je tudi lažje soočati s svojo stigmo, kakor pa če je 

le-ta odsotna.  

Po prestani kazni se od posameznikov pričakuje, da postanejo zgledni člani družbe, ki se 

držijo zakonov.6 Pričakuje se, da se vrnejo v okolje in se reintegrirajo. Vendar jih pri tem 

očitno otežuje etiketa bivšega obsojenca, kar omejuje njihovo participacijo v okolju (Uggen, 

Manza in Behrens, 2004). 

Posameznikova vrnitev v okolje oz. reintegracija je tako dogodek kot proces. Je dolgotrajni 

proces, ki se začne s trenutkom, ko je posameznik izpuščen iz nesvobode, in se nadaljuje tudi 

kasneje. Kaže se kot zahtevna in zelo negotova tranzicija posameznika (Maruna, Immariegon 

in LeBel, 2004). Koliko je reintegracija uspešna, je lahko vidno tudi iz statističnih podatkov. V 

Sloveniji je stopnja povratništva več kot petdesetodstotna in se skozi leta ne spreminja veliko 

(Ministrstvo za pravosodje, 2013a). Slovenski zapori pokajo po šivih. Več kot polovica zaprtih 

je povratnikov, za katere ponovna integracija v okolje očitno ni uspešna. Namesto, da bi se 

zavzemali za nove gradnje zaporov, bi se morda bilo bolje usmeriti na obravnavo med in po 

prestani kazni, ki bi omogočala boljšo reintegracijo in posledično manj potreb za nove takšne 

institucije.  

Uspešna reintegracija oziroma sprememba vedenja naj bi bila odvisna od treh komponent: 

od samoodločnosti, profesionalne tretmanske pomoči in od socialne podpore družine, 

prijateljev in pomembnih drugih (Maruna idr., 2004). Sama sem se usmerila predvsem na 

vpliv totalne institucije na posameznika z izkušnjo kazni zapora. Izhajala sem iz lastne 

hipoteze, da totalna institucija vpliva na kakovost in velikost socialne mreže, socialnega 

kapitala in zaradi učinka stigmatizacije posameznika rine na rob družbe. 

»Znano je, da totalitarno in represivno organizirani zavodi brez tretmana niso uspešni in 

ljudem škodijo. Sociološke raziskave totalnih penalnih zavodov so namreč pokazale ogromno 

negativnih vplivov teh zavodov na obsojence, zato se jih je prijel vzdevek šola kriminala« 

(Mlinarič , 1991 v Bednjički, 2012). 

V našem okolju so se že izvajali inovativni, drugačni pristopi k prestajanju kazni, ki so se 

izkazali za zelo pozitivne. Ižanski eksperiment, ki je klasično avtoritarno vlogo kazenskega 

                                                           
6 V izvirniku »law abiding citizens«. 
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sistema zamenjal za demokratično, je pokazal, da socioterapevtska usmeritev prinaša 

pozitivne spremembe, tako na doživljanje med prestajanjem kazni kot po prestani kazni. 

Zavod za prestajanje kazni, ki je prej bil zaprtega tipa, je postal odprt za 90 % obsojenk, ki so 

lahko med vikendi hodile domov. Zlorab in konfliktnih situacij je bilo zanemarljivo malo, hišni 

red je nadomestilo dogovarjanje o skupnih zadevah. V času eksperimenta se je stopnja 

povratništva iz 60 % zmanjšala na 20 %, kar je očitna razlika. Takšen način prestajanja kazni 

je posameznike tudi primerno usposobil na življenje po prestani kazni (Petrovec, 1999).  

Kljub vsemu, ne glede na to, kakšna je strokovna pomoč v procesu reintegracije in že prej v 

času izvrševanja kazenske sankcije, ni zatrdila, da bo le-ta uspešna (Maruna idr., 2004). 

2.4. VPLIV TOTALNE INSTITUCIJE NA ŽIVLJENJE PO ODPUSTU 
 

Goffman (1961) med totalne institucije poleg psihiatričnih bolnišnic, sirotišnic, samostanov, 

vojašnic itd. uvršča tudi zapore. Totalne institucije so opredeljene kot prostor fizične in 

socialne resničnosti, kjer je prisoten stalni nadzor, discipliniranje, normiranje, neprestano 

zapovedovanje in omejevanje posameznikov. Njihova socialna resničnost je potemtakem 

dodatno cenzurirana in predvsem v rokah drugega (Mrevlje, 2007). Foucault (1984, str. 30–

31) jih opredeli kot »prostore, kjer se krojijo podrejena disciplinska telesa, ki bodo postala 

družbeno zaželena šele, ko bodo podjarmljena in produktivna«. Življenje v takšni instituciji je 

ločeno od širše skupnosti, preživlja se ga prisilno, organizirano in formalno (Haralambos in 

Heald , 1989, v Mrevlje, 2007). Goffman (1961) dodaja, da so tovrstne institucije »inkubatorji 

za spreminjanje posameznikov«.  

Življenje v takšnih institucijah povzroča ločenost od svoje osebne prtljage, kar ne pomeni 

ločenosti samo od osebnih predmetov, temveč tudi od svojega emocionalnega in duhovnega 

kapitala – ločeni so od svojih socialnih in emocionalnih resničnosti. Ob vseh teh vplivih se 

spreminja samopredstava posameznika, institucija mu sporoča, da ni več tista oseba, ki je 

bila, močno posega v njegov jaz in hkrati zahteva še popolno podrejenost (Haralambos in 

Heald, 1989 v Mrevlje, 2007). 

Takšno življenje znotraj institucije povzroča izgubo priučenih aktualnih družbenih navad, 

onemogoča sledenje razmeram zunaj in posledično povzroča tako imenovano civilno smrt 

posameznika, ki nima skoraj nikakršnega nadzora nad svojim življenjem. Posameznik se 
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sooča z osebnim zabrisom, saj njegova identitetna oprema sčasoma izginja, še posebno pri 

daljšem časovnem obdobju. Dejanja v totalnih institucijah niso v skladu z osebnim 

konceptom samega sebe, kar lahko privede do dezidentifikacije življenjske vloge. Oseba 

izgublja občutek osebne varnosti, okolje ji ne zagotavlja psihične integritete, ves čas je pod 

stalnim nadzorom in nikoli nima občutka, da je dejansko sama (Goffman, 1961). 

Ker se ljudje neprestano prilagajamo na življenjske situacije, se tudi v zaporih razvijajo oblike 

prilagajanja. Kot obliko sekundarne prilagoditve, poleg ustanavljanja in zbiranja v klikah, 

Goffman (prav tam) opiše proces fraternalizacije, ki vpliva na delovanje posameznika tudi po 

odpustu. V tem procesu začnejo socialno oddaljeni posamezniki razvijati vzajemno podporo 

in pogosta hujskanja v opoziciji do sistema, ki jih prisili v intimnost in samsko skupnost. 

Razvije se skupna napravica in občutek grenkobe proti zunanjemu svetu. Na tem mestu gre 

po Goffmanovem (prav tam) mnenju za posameznikov premik v moralni karieri. V tem 

trenutku se posameznik odloči, da se bo maščeval za vse napravice, ki se mu dogajajo v 

zaporu, odloči se za povračilo v obliki nadaljnjega kriminala in prav s to odločitvijo postane 

kriminalec.  

Ob nastopu odpusta iz zapora pa ti negativni vplivi ne izginejo zlahka. Veliko jih ob odpustu 

doživlja anksioznost, strah pred življenjem zunaj. Do izraza lahko pride akulturacija, kar 

pomeni, da je posameznik izgubil priučene kulturne navade, tudi novosti v tehnologiji mu 

lahko povzročajo preglavice.  

Ob odpustu je to človek, ki je ravno spoznal trike življenja notri, in kmalu ugotovi, da odpust 

pomeni premik z vrha majhnega sveta na poden velikega (Goffman, 1961). 

Življenje po prestani kazni pa dodatno otežuje še stigma. Teža stigme se pokaže še posebno 

ob situacijah, ki so nasploh težke in naporne za vse – intervju za službo, iskanje strehe nad 

glavo …  
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2.5. POMEN SOCIALNEGA KAPITALA OB ODPUSTU IZ ZPKZ 
 

Življenje po odpustu iz ZPKZ se ne nadaljuje na tisti točki, kjer se je končalo pred nastopom 

kazni. Vmes je mineval čas, stvari so se spreminjale in tekle dalje, brez posameznikove 

navzočnosti. Osebo zunaj zidov ZPKZ čaka novo življenje, s katerim se mora spoprijeti. 

Posameznik ni več ista oseba, kot je bila pred nastopom kazni. Ima nove izkušnje in za sabo 

drugačen način življenja, kateri mu na ramena polaga še dodatno težo stigme. 

Življenje ni cvetoče polje, kot pravi znana slovenska pesem. Življenje je boj za preživetje. In 

tudi posameznik mora po odpustu iz ZPKZ preživeti. Preživetje pa je dandanes odvisno od 

posedovanja kapitala, ki nam omogoča preživetje in pogojuje kakovost življenja. O 

ekonomskem kapitalu v tem diplomskem delu ne bom pisala, posvetila se bom področju 

socialnega kapitala. Bourdieu (1986, v Zrim Martinjak, 2006) z njim pojasnjuje strukturo ter 

funkcioniranje družbe. Kreira se v socialnih mrežah, ki so ključnega pomena za preživetje 

posameznikov, skupin in širših skupnosti (Dragoš, 2004). Adam in Rončevič (2003) trdita, da 

je socialni kapital koncept, ki ga je možno aplicirati na različna področja družbenega 

delovanja in da se lahko z njegovo uporabo dejansko približamo kateremu koli družbenemu 

pojavu ali situaciji, kar pomeni, da si lahko s tem konceptom pomagamo razložiti tudi vpliv 

kazni zapora na kakovost življenja po odpustu. To potrjujejo tudi številni raziskovalci, ki 

pojasnjujejo pomembne korelacije med socialnim kapitalom in številnimi družbenimi pojavi – 

tudi med delinkvenco in stopnjo kriminala (Zrim Martinjak, 2006).  

Nizka stopnja socialnega kapitala je ena od značilnih karakteristik socialno dezorganiziranih 

skupnosti (Zrim Martinjak, 2006). Številne študije na področju kriminologije so opozorile na 

povezavo med nizko zalogo socialnega kapitala in visoko stopnjo kriminala (Sampson, 1995, v 

Zrim Martinjak, 2006). Farrall (2004) pa v svoji raziskavi dokazuje, da socialni kapital 

spodbuja konec kriminalne kariere. 

Pod pomembnejši komponenti socialnega kapitala, ki imata velik vpliv na kriminalno kariero, 

spadata delo in družina. Farrall (2004) ugotavlja, da sta pridobitev zaposlitve in oblikovanje 

družine najpogostejša korelata, ki vplivata na zaključek kriminalne kariere. Da ima plačano 

delo pozitiven vpliv na zmanjšanje kriminalne aktivnosti, dokazuje dejstvo, da je več zločinov 

storjeno s strani brezposelnih kot pa zaposlenih (prav tam). Na zmanjšanje vplivajo tudi 
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družinske vezi, ki v času tranzicije iz ZPKZ na svobodo predstavljajo pomembno socialno 

podporo in socialno kontrolo (Charkoudian, Cosgrove, Ferrall in Flower, 2012). S tem se 

strinja tudi mnogo drugih avtorjev, ki trdijo, da ima še posebno dober vpliv izkušnja postati 

starš, kar dodatno zmanjšuje verjetnost ponovnega zločina (Irwin 1970; Parker 1967; 

Sampson & Laub 1993, v Farrall, 2004).  

Služba poleg prihodka pozitivno vpliva tudi na druga področja. Oseba ima bolj strukturiran 

čas in ni prepuščena sama sebi ter ima možnost širjenja svoje socialne mreže. Osebi daje tudi 

legitimno identiteto, pozitivno lahko vpliva na samozavest, porabo svoje energije in dnevne 

interakcije z osebami brez izkušnje kazni zapora. K temu pa pripomore tudi družina, ki lahko 

prav tako pozitivno formira čas, pojmovanje sebe in morda celo pomaga pri iskanju službe. 

Kot utemelji Farrall (2004), delo in pozitivni družinski odnosi proizvajajo posameznike s 

socialnim kapitalom, posledica tega pa so prisotni pozitivni občutki in pozitivno 

samopojmovanje. 

Seveda pa je zato toliko težje, ko so te komponente socialnega kapitala odsotne, ko ni 

nikogar, na kogar bi se lahko zanesel, še posebno po prestani kazni, ko posameznik prestopi 

iz urejene nesvobode na neurejeno svobodo in ima na voljo cel kup nestrukturiranega časa, 

slabo ali ničelno finančno stanje in je po možnosti še brez strehe nad glavo.  

2.6. VPLIV KAZNI ZAPORA NA POSAMEZNIKOVO SOCIALNO MREŽO 
 

Socialna mreža je del koncepta socialnega kapitala, katerega Bourdieu (1986, str. 248 v 

Adam in Rončevič, 2003: 8) opiše kot »agregat dejanskih in potencialnih resursov, ki so 

povezani s posedovanjem trajnih omrežij bolj ali manj institucionaliziranih odnosov 

vzajemnega poznanstva in prepoznavanja, ali z drugimi besedami, s članstvom v skupini, ki 

vsakemu od članov nudi podporo kolektivno posredovanega kapitala, priporočilo, ki jim daje 

pravico do zaupanja v različnih pomenih besede«. »Socialna mreža je splet odnosov, skozi 

katere so ljudje povezani. Ti so lahko podporni ali ne, pogosti ali redki, neposredni ali 

posredni, virtualni, zaprti, intenzivni ali na distanci. Kakovost, namen in delovanje socialne 

mreže so odvisni od številnih dejavnikov. Socialne mreže so del posameznikovih širših 

socialnih odnosov in norm, ki omogočajo njegove osebne cilje in držijo družbo skupaj. Prek 
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teh se vključuje v socialno okolje in v njem aktivno deluje« (Pierson, 2002 v Zrim Martinjak, 

2006).  

Problem šibkih socialnih mrež umeščamo med komponente socialne izključenosti. Šibke 

mreže depriviligirajo posameznike pri socialni podpori in neformalni pomoči, ki jo 

potrebujejo za aktivno sodelovanje, dostop in uživanje družbenega življenja (Pierson, 2010). 

Ločimo dve vrsti socialnih mrež – mreže, ki nam omogočajo preživetje, in mreže, ki 

omogočajo napredovanje. Prve so tesne, podporne, prisotne v vsakodnevnih odnosih med 

prijatelji, sosesko in družino, kot rečeno, omogočajo preživetje. Lahko pa so tudi vir težke 

odgovornosti, agresije, krivde … (Briggs, 1997 v Pierson, 2010). Druga vrsta socialnih mrež pa 

pomaga pri pridobivanju ključnih informacij o delu, izobraževanju, usposabljanju in o drugih 

interesnih področjih, so šibkejše za razliko od prvih, a pripomorejo pri uresničevanju osebnih 

ciljev in dajejo možnost za osebni razvoj, poimenujemo jih lahko tudi »šibke močne vezi« 

(Granovetter, 1973, v Pierson 2010). In ravno teh primanjkuje socialno izključenim 

posameznikom (Grannoveter, 1982 v Hurlbert, Begs in Haines).  

Kazen zapora na posamezniku pusti stigmatizirajoče posledice, katere vplivajo tudi na 

socialno mrežo. Goffman (2008) pravi, da se stigma odraža v socialni distanci do 

stigmatiziranih – ta pa potem vpliva na velikost in kakovost socialne mreže. Posameznikova 

socialna mreža pogojuje njegovo stopnjo vključenosti na socialnem nivoju in določa kakovost 

njegovega življenja (Zrim Martinjak, 2006). 

2.7. SOOČENJE S STIGMO  
 

»Način kaznovanja posameznika – storilca kaznivega dejanja – kategorizira kot zločinca, ga 

izolira in zapre. /…/ Učinki takšnega izvrševanja so znani: socialna deprivacija, stigmatizacija, 

osebnostna regresija /…/« (Zorc Maver, 1993, str. 12). Stigmatizacija osebe z izkušnjo kazni 

zapora po prestani kazni je lahko huda in povzroča velike stiske, občutke nemoči, negativno 

samopojmovanje, strah, socialno izolacijo … 

Stigma predstavlja življenjski pogled: skupek osebnih in družbenih konstruktov, skupek 

socialnih zvez in socialnih odnosov, predstavlja obliko družbene realnosti (Coleman, 1999, 

str. 198). Stigmatizirani posamezniki so tisti, katerim so pripisane negativne lastnosti, tisti, 

kateri niso obravnavani kot normalni ljudje in se z njimi ravna predvsem negativno (Link in 
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Phelan 1997, v Olphen, Eliason, Freudenberg in Barnes, 2009). Goffman stigmo opiše kot 

»enako nezaželeni drugačnosti« (Goffman 2008, str. 14). Pogosta posledica stigme je 

posebna vrsta mobilnosti navzdol. Del moči stigmatizacije je v spoznanju, da ljudje, ki so 

stigmatizirani ali pridobijo stigmo, izgubijo svoje mesto v družbeni hierarhiji. Link in Phelan 

(1997, v Olphen idr., 2009) trdita, da so stigmatizirani pogosto deležni direktne, strukturirane 

ali internalizirane diskriminacije – denimo pri iskanju bivališča, zaposlitve ali pa se od njih 

pričakuje manj. Posledica je, da si večina ljudi prizadeva, da bi pripadala nestigmatizirani 

»večini«, kar pa vodi v novo stigmatizacijo (Coleman, 1999). 

Stopnja stigmatizacije je odvisna od tega, kako nezaželena je razlika v določeni družbeni 

skupini (Coleman, 1999). Izkušnja kazni zapora – kaj je lahko še hujšega? Bivši zapornik, bivši 

arestant, kaznjenec, jetnik, kriminalec … Coleman (1999) opozori, da že z izrazi, ki so 

uporabljeni za opis oseb s takšnimi izkušnjami, namigujejo, da pričakovanja o njihovi vlogi 

ostajajo enaka, kljub morebitnim naporom stigmatizirane osebe, da bi se jih znebila. 

Poguben vidik stigmatizacije je praksa obravnavanja teh ljudi, ki se skušajo spet integrirati v 

družbo (prav tam).  

Težko je spremljati prakso ravnanja z osebami, ki imajo izkušnjo kazni zapora, na katere se 

sploh ne gleda več kot na osebe s svojimi življenjskimi zgodbami, s svojimi življenjskimi 

vlogami, vendar se jim enostavno prilepi etiketo kriminalca, zapornika, slabega in se jih 

potisne na rob družbe. 

Premalokrat smo sposobni pogledati celostno sliko, zato je naša percepcija tako omejena. 

Crocker in Lutsky (v Coleman, 1999) trdita, da so stigmatizirani ljudje zaradi kategorialne 

obravnave namesto individualne v tem procesu izjemno razvrednoteni. Kodranje ljudi v 

smislu kategorij namesto specifičnih lastnosti daje občutek, da so stigmatizirane osebe 

temeljno drugačne in ustvarja velike psihološke in socialne distance. Stigma postane 

centralni položaj, lastnost, ki obarva percepcijo celotne osebe, vse druge plati osebe 

postanejo ignorirane, razen seveda tiste, ki stereotipu, povezanemu s stigmo, ustrezajo 

(Kanter, 1979 v Coleman, 1999).  

K občutku stigmatiziranosti pripomorejo tudi medijsko proglašeni standardi normalnosti, 

večinskosti in zaželenega obnašanja, ki postanejo družbene norme, vrednote in merila 

uspešnosti. Mediji v zgodbah oseb z izkušnjo kazni zapora iščejo svoje »zanimive zgodbe«, 
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zavedajo se, da javnost komaj čaka na zgodbe trpečih obsojenih oseb, a se nihče ne zaveda, 

kakšne stigmatizirajoče posledice puščajo na teh osebah in tudi na njihovih družinah (Mrhar 

Prelić, 2014). Tudi Goffman (2008) se pri raziskovanju o stigmi spotakne ob medije in pravi, 

da ti omogočajo, da se privatna oseba preobrazi v javno, ta podoba pa vsebuje napihnjena in 

dramatizirana dejstva, saj drugače ne bi bila vredna objave. In ta dejstva so potem 

uporabljena kot popolna slika o posamezniku.  

Uggen idr. (2004) v svoji raziskavi ugotavljajo, da ima stigma močan vpliv na reintegracijo 

posameznikov po prestani kazni. Posameznikom se je težko znebiti etikete »zapornika«. 

Uporabniki celo trdijo, da bi lahko v življenju dosegli karkoli, pa bodo za vedno ostali 

ožigosani kot »zaporniki«, druga uporabnica v raziskavi podeli svojo stisko in strah o tem, 

kako bo izkušnja kazni zapora vplivala na celotno njeno življenje – »vplivala bo na mojo 

službo, izobrazbo … skrbništvo, na skrb za otroke, vpliva lahko na prav vse – na družino, 

prijatelje, bivanje …« (prav tam, str. 283). 

Velik pomen pri ohranjanju stigme ima strah. Strah pred stigmo lahko razumemo iz dveh 

vidikov. Prvi je strah nestigmatiziranih posameznikov pred stigmatiziranimi, ki hkrati ohranja 

stigmo in, kot pravi Coleman (1999), daje stigmi njeno intenzivnost in resničnost in je vzrok 

odnosov do stigmatiziranih. Drugi vidik pa je strah, v katerem živijo stigmatizirani 

posamezniki zaradi lastne stigme, bojijo se njenih negativnih posledic. »Številni stigmatizirani 

ljudje (npr. bivši zaporniki, duševno prizadeti odrasli), ki skušajo »pasirati«, živijo v strahu, da 

bo njihova stigmatizirana lastnost razkrita« (Coleman, 1999). In na takšen način se lahko 

začnejo izogibati stikom in poleg zavračanju s strani družbe začnejo zavračati sami sebe, kar 

potrjuje Goffman (2008), ki pravi, da sta samozavračanje in z njim povezana samoosamitev 

stigmatiziranih posameznikov pogosta. Takšen posameznik lahko postane sumničav, potrt, 

zaskrbljen in zmeden. Sebe pojmuje kot osebo, ki je slabša, katero ljudje ne bodo marali, 

zato se med drugimi niti ne počuti varnega. Ves čas je prisoten občutek negotovosti, ki izhaja 

iz te določene stigme. V stigmatiziranem se lahko rodi občutek, da nikoli ne more vedeti, kaj 

si drugi dejansko mislijo o njem in tako se znova in znova rojeva občutek nemoči (prav tam). 

»Po svoje stigma predstavlja nekakšno smrt – socialno smrt. Nestigmatizirani ljudje z 

izogibanjem in socialnim zavračanjem pogosto obravnavajo stigmatizirane ljudi kot da so 

nevidni, ne obstajajo ali so mrtvi« (Coleman, 1999, str. 210). 
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Iskanje poti, kako preseči svojo stigmo in vzpostaviti identiteto kot zgledni člani družbe, ki se 

držijo zakonov, 7  je velika skrb pred odpustom, bistvenega pomena za veliko večino 

raziskovanih v raziskavi avtorjev Uggen idr. (2004) pa je, da bi bili sprejeti kot ostali. 

2.8. SOCIALNA IZKLJUČENOST PO ODPUSTU 
 

Stigma, nizek socialni kapital, šibke socialne mreže, socialna dezorganizacija … vse to so 

dejavniki socialne izključenosti, s katero se spopadajo osebe z izkušnjo kazni zapora. Pierson 

(2010) v svoji definiciji o socialni izključenosti navede, da je proces, ki posameznike, skupine 

in soseske prikrajšuje za sredstva, potreben za sodelovanje pri družbenih, političnih in 

ekonomskih dejavnostih družb kot celote. Ta proces je posledica tako revščine in nizkih 

dohodkov kot tudi diskriminacije, nizke izobrazbe … S tem se strinja tudi Wilson (1987 v 

Hurlbert idr., 2001), ki trdi, da odsotnost povezav s posamezniki in institucijami iz 

družbenega »mainstreama« močno vpliva na socialno izoliranost, kar pa povzroča separacijo 

od trga dela in ostalih nujnih virov pomoči, ki bi posameznikom pomagali priti iz nje (socialne 

izoliranosti). Izkušnja kazni zapora je del diskurzov o socialni izključenosti. Po Levitasu (1998, 

v Pierson, 2010) spada pod moralno vrednoteni diskurz, ki utemeljuje socialno izključenost z 

delinkvenco, vedenjskimi odkloni in z neupoštevanjem moralnih načel s strani posameznika 

in njegove subkulture.  

Torej iz napisanega lahko sklepamo, da je socialna izključenost posledica šibkih socialnih vezi, 

tako tistih, ki omogočajo preživetje, kot tistih, ki omogočajo napredovanje. Šibke socialne 

vezi pa so lahko v našem primeru izkušnje s kaznijo zapora posledica stigme, socialne 

distance in socialnega zavračanja zaradi družbeno nesprejemljivih dejanj oz. dejanj kriminala. 

Ker je socialna mreža komponenta socialnega kapitala, se tudi ta posledično niža oz. je nizek. 

Zdi se, da se vse skupaj vrti v začaranem krogu in se ne konča pri posledici odklonskega 

vedenja – v tem primeru zapora – ko prideš ven, te čaka soočenje s stigmo, ki je večkrat 

posplošena kar na celotno osebnost. Pri osebi po prestani kazni so prisotne še negativne 

posledice totalnih institucij in obravnave v njej, slabo samopojmovanje, strah pred stigmo, 

občutek nemoči … Vsi ti dejavniki in še mnogi drugi povzročajo nekonkurenčnost na trgu 

dela, padec v revščino, če ta že ni prisotna, morebitna vrnitev na stara pota … 

                                                           
7 V izvirniku »Law abiding citizen«. 
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Zanemarljiva pa ni niti praksa oseb, ki so ponosne na svojo identiteto kriminalca, ko se z njo 

morda poistovetijo in v tem stilu živijo svoje življenje, vendar je to tema drugačnega 

raziskovanja. 

3. RAZISKOVALNI PROBLEM 
 

3.1. Opredelitev problema 
 

Šele ko nastopi čas odpusta iz zavoda za prestajanje kazni zapora, se lahko pokažejo 

negativni vplivi zaporne kazni. Posameznik se mora soočiti s svojo stigmo, soočiti se mora 

sam s sabo in s številnimi izzivi, ki so težki že sami po sebi (iskanje službe, stanovanja …), 

dodatno pa jih otežuje še etiketa »bivšega zapornika«. V času prestajanja kazni trpijo tudi 

odnosi z bližnjimi, znižuje se lahko posameznikova kvaliteta socialne mreže in z njo socialni 

kapital, ki vpliva na samo kakovost življenja. Tako se mora posameznik po odpustu iz zapora 

soočiti z mnogimi težkimi spremembami in se hkrati še uspešno reintegrirati, kar predstavlja 

velik izziv. 

3.2. Namen raziskave  
 

Namen raziskave je osvetliti področje življenja uporabnika po prestani kazni in raziskati, 

kakšne posledice ima izkušnja kazni zapora v totalni instituciji na kakovost življenja. 

Predvsem na področje lastnega doživljanja, socialne mreže in socialnega kapitala 

posameznika. Namen je tudi raziskati oblike ponujene podpore in dejanskih potreb 

posameznika ob odpustu. 

3.3. Cilj raziskave 
 

- Prepoznati, kako kazen zapora vpliva na posameznikovo samodoživljanje lastnega 

položaja;  

- raziskati, kakšne posledice ima kazen zapora na življenje po odpustu, in  

- ugotoviti, kakšne so potrebe posameznika za uspešno reintegracijo v okolje. 
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3.4. Raziskovalna vprašanja  
 

RV1: Kako posameznik doživlja svoj življenjski položaj po prestani kazni zapora? 

RV2: Kakšne posledice ima kazen zapora na življenje po odpustu?  

RV3: Kakšne vrste podpore je posameznik deležen ob času odpusta in kako se skladajo z 

njegovimi potrebami za uspešno reintegracijo v okolje?  

3.5. Metoda  
 

Pri raziskovanju svojega diplomskega dela sem uporabila kvalitativno raziskovanje, za 

katerega je po mnenju Bogdana in Biklena (2003, v Vogrinc, 2008) značilno, da se zbirajo 

vsebinsko bogati podatki, ki naj bi se pridobivali v naravnih situacijah in v neposrednem stiku 

s proučevanimi osebami. Značilnost kvalitativne raziskave pa je tudi prizadevanje 

raziskovalca, da bi raziskovano razumel z vidika proučevanih ljudi (prav tam).  

3.6. Raziskovalni instrument  
 

Kot raziskovalni instrument sem uporabila intervju.  

Intervju z uporabnikom je bil neposreden, nestandardiziran oziroma nestrukturiran. Takšen 

intervju je odprt in manj formalen, ki je navadno uprt v proučevanje vsakdanjih, praktičnih 

problemov ljudi in v raziskovanje doživljanja ljudi, vpetih v raziskovalni proces (Vogrinc, 

2008). Za takšno vrsto intervjuja sem se odločila predvsem zaradi želje po vpogledu v 

posameznikovo doživljanje lastnega položaja in življenja. 

3.7. Opis vzorca 
 

Vzorec raziskovanja obsega petdeset let starega moškega, z devetletno izkušnjo kazni 

zapora. Trenutno teče tretje leto njegovega pogojnega odpusta. 

Marjana sem spoznala kot prostovoljka v društvu Ekvator na tako imenovanem neformalnem 

izobraževanju, kjer je z nami delil svojo izkušnjo kazni zapora. Stik z njim sem navezala po 

srečanju, kjer sem mu predstavila temo svojega diplomskega dela. Z zanimanjem je pristal na 
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intervjuju. Nekaj časa sva se časovno usklajevala. Vmes je moje namene preverjala tudi 

njegova partnerka, ki mi ni zaupala. Z Marjanom sva se vendarle dogovorila za intervju.  

 

3.8. Postopek pridobivanja podatkov 
 

Marjanovo zgodbo o življenju v zavodu za prestajanje kazni zapora sem slišala že na srečanju 

društva Ekvator. Intervju o življenju po prestani kazni pa sem z njim izvedla 9. 6. 2014 v 

restavraciji v okolici Ljubljane, kamor me je peljal sam, saj se je tam najbolje počutil. Najprej 

sva se dobila pred nakupovalnim centrom, nato pa sva se na njegovo željo odpeljala ven iz 

mesta. Intervju je trajal približno devetdeset minut. 

3.9. Postopek obdelave podatkov 
 

Intervju sem najprej prepisala in ga tako oblikovala v tekst. Prepisovala sem dobesedno, 

besedila nisem cenzurirala. V prepisu intervjuja sem iskala tiste dele, ki so se mi zdeli 

pomembni, in jih označila. Obdelovala sem jih s pomočjo odprtega kodiranja in posledično 

dobila seznam kod, katere sem smiselno razporedila v kategorije. Kod in kategorij si nisem 

določila vnaprej, temveč so se oblikovale tekom obdelave intervjuja.  

V analizi sem prav tako uporabila informacije, katere sem pridobila na srečanju z društvom 

Ekvator.  

3.10. Rezultati in interpretacija 
 

Z namenom zagotavljanja anonimnosti sem intervjuvancu spremenila ime. Spremenila sem 

tudi ime kraja, kjer sva se dobila. Za boljšo preglednost pri navajanju rezultatov sem 

uporabila dve barvi pisave. Kjer citiram iz intervjuja, je pisava modre barve. 

Naj poudarim, da je interpretacija rezultatov subjektivna in izhaja iz mojega lastnega 

razumevanja.  
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3.10.1. ANALIZA PODATKOV  
 

KATEGORIJE IN KODE 

Pri analizi intervjuja sem oblikovala šest kategorij, v katere sem razvrstila dvajset 

pripadajočih kod. Za boljšo preglednost sem jih razvrstila v Tabelo 1. 

 

Tabela 1: Oblikovane kategorije in pripadajoče kode 

 

KATEGORIJA: ŽIVLJENJE V ZPKZ 

Osebno doživljanje 

Marjan je kazen zapora sprejel kot posledico svojega kaznivega dejanja, vendar se mu je 

zdela krivična z naslova trajanja. V začetku si ni upal niti pomisliti, kdaj bo prestal polovico 

kazni, kaj šele celo. »Kot da bi gledu v vesolje nekam … za polovico kazni! Neki 

nepredstavljivega.« Povedal je, da je zanj po šestih letih izgubila pomen in začela delovati v 

nasprotno smer, kot bi morala. »To je pa tisto, k sm zadnjič govoru, ne. Da to predolg traja. 

Potem nima več nobenga pozitivnega smisla /…/. Če bi pa mene spustl takrat, k sm js želel, 

ne. Ko sem jim govoril, da je dost te kazni, da se podira družina, vse, ne, bi pa ammm ... 

recimo ... večje posledice ble. Strah, da ne bi še kdaj slučajn prišu v zapor. Zdej tega straha ni 

več, sem bil že predolg noter, ne …« Po šestih letih naj bi mu postalo vseeno, sprijaznil se je s 
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svojo situacijo. »Nč hudga. Js sm se navadu. Vem, da morm bit tuki. In tko sm se js sprijaznu 

takrat. Da bom tuki, do konca.« 

Življenje v zaporu mu je predstavljalo neprestano monotonost in veliko časa za razmišljanje. 

»Tam maš čas, ne. En dan je isti ko vseh devet let. Zjutraj vstaneš, greš na wc, delat, prideš 

nazaj, mal v fitnes, na sprehod vn. Vidiš vse te face, pa nove, pa prihajajo, pa se vračajo. Leta 

in leta nč novga. Največje veselje je biu, ko je kakšna nova vzgojna prišla. Si mislu, da je iz 

nebes padla.« Zaradi tega je, po njegovih besedah, razvil tudi svoj šesti čut za opazovanje 

ljudi. »Js sm se nauču tko opazvat, da že kr vem, kdo kaj misli. Recimo, da nekdo misli o 

meni, da sta tam dva, trije. Pa da nihče ne gleda vame, bom točno vedu, da se o meni 

pogovarjajo. Pa točno bom vedu, da se kej slabga pogovarjajo. Tok mam izurjen ta čut, šesti 

čut, ne. Ko sem si ga izuru tam.« 

Odnos do sistema 

Marjan je do sistema gojil določena pričakovanja, ki so se mu tekom prestajanja kazni 

podirala. »V bistvu sistem funkcionira na tem, da si ti prizadet, da čutiš posledice, tko k si jih 

ti nekomu zadaju s kaznivim dejanjem. Na tem se dela. Sej dober, ne – enkrat, dvakrat, 

trikrat. Pa to je non stop! Nikol ni nič dober, k si tam! Nikol! Tut, kar prosiš, ne dobiš, ne! Da 

potem pač čutiš posledice, ne. Sam potem se tega navadiš. Ne more bit nikol zdej tok hudo, 

da ne bi mogu preživet.« Po pripovedovanju je zaradi številnih slabih izkušenj začel dvomiti v 

sistem, pojavljati se je začelo nezaupanje, ki se je kazalo tudi v odnosih do zaposlenih. 

»Mislim, sem čakal namerno, da se do konca zavlačuje. Da vidim reakcijo prač iz strani 

vodstva. Sem videl, da res hočejo, da oddam vlogo. Js je nisem hotu, ne. Ker, amm, pač, to je 

bil utečen postopek, ki traja tam … Ki se izvaja, da tebe mal tko živcira, ne. A razmeš?« 

Delovanje zaposlenih in njihove »utečene postopke« je doživljal kot krivične. Težko se je 

sprijaznil s svojim spoznanjem o pokvarjenosti določenih zaposlenih, od katerih je glede na 

institucijo pričakoval poštenost. »Tam so zaposleni, ko so isto pokvarjeni kot sami zaporniki. 

Tko, da si v življenju nisem mislil, da so zaposleni lahko takšni tam. Od paznikov do, ne vem, 

vseh. Res. Js sem pričakoval, da bojo vsaj pošteni. Jih pa lahko na prste prištejem, kok je blo 

poštenih. To sem pričakoval od zapora. Poštenje vsaj tam. Pa ga ni blo.« 
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Delovno mesto 

V času prestajanja se je izšolal za kuharja in sedem let delal v kuhinji, bil je mesar. Pravi, da je 

zaslužil od 180 do 200 evrov mesečno, od tega si del plačila lahko dvignil in ga porabil za 

potrebščine. 

Na delovnem mestu se je zelo dobro razumel s svojim mojstrom. S svojo odgovornostjo je na 

delovnem mestu dosegel veliko – zaposleni so mu izkazali veliko mero zaupanja. »Sej sem 

razlagu, kako smo mel odprt potem vse, to je trajal, dokler smo bli mi tam. Ko smo mi šli, je 

blo vse zaprt spet. Pa kontrola, nobenih dodatkov. Mi smo skos sadje nosil vn ...« 

Delo je Marjanu veliko pomenilo, saj mu je čas hitreje mineval. »Samo, da nisem razmišljal o 

mojih …« 

KATEGORIJA: ČAS ODPUSTA 

Pogojni odpust 

Marjan je po devetih letih prestane zaporne kazni dobil pozitiven odziv na prošnjo za pogojni 

odpust iz ZPKZ. Za pogojni odpust je zaprosil že drugič. Najprej niti ni imel namena, saj 

zaposlenim ni zaupal. »K sm prašu, lejte, ne bom pisal, če me boste zavrnli. Ne, ne, ne, pravi, 

pište, vas bom js podprla, je rekla. In … sem vedel, da ne bo nč prvič …« Predvideval je, da 

gre za »utečeni postopek«, kjer prvo prošnjo vedno zavrnejo. »To je praksa takšna, ne. Ta 

prvič ne dobiš, še drugič težko. Tretjič so že možnosti, ne. Al pa se potem prestav na 

naslednje 3 mesce. No, prvič so men zavrnil …« 

Ko je po drugi prošnji dobil pozitiven odgovor, ni čutil posebnega navdušenja, takrat naj bi 

po njegovih besedah zaradi skrbi o življenju po odpustu noči postajale daljše. »U glavnem, ob 

večer sem začel tuhtat, ne … ahm, zdej bom dobu pogojno, ne. Kaj zdej? In potem so se pa 

začele skrbi, zdej gremo pa vn, ne, zdej sem hodu za vikende domov, ne. Ob nedeljah sem se 

vračal nazaj. Tam je vse preskrbljeno, ne, maš službo, maš za jest, maš vse, ne. Zdej pa nau 

več tko, ne. In so postajale noči dolge.« 
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Priprava na odpust 

O kakšni dejanski pripravi na odpust Marjan ni govoril, edino pomoč, ki jo je sploh omenil, je 

finančna pomoč. »V bistvu … pomoč nudijo to v denarju, ne, se pravi enkratni znesek. To ti 

nud tale socialna, ne ... Al ka je že … delavka, ne.« 

Prihod domov 

Na dan odpusta se je Marjan poslovil od vseh zaposlenih, tudi od tistih, s katerimi ni 

sodeloval, in se sam odpeljal domov. Ko je prišel, so ga doma že pričakovali, sam pa vsega še 

ni najbolje dojemal. »Grem js proti domu, pridem domov … Vsi so že me čakali, ne. Js še 

zmer nisem, kako naj rečem, dojel, ne, da bom ostal doma, da ne bo treba več nazaj, ne ...« 

Takoj je prejel tudi več telefonskih klicev od ljudi, ki jih je zanimalo, kako je z njim. Zanimanje 

je bilo bolj kot ne trenutno in se je hitro ohladilo. »Mal so me klical, seveda, bol tko iz firbca, 

ne … vsi so se neki zanimal zame. Seveda, bol jih je zanimal, če sem prišel normalen ven al 

sem mal čoknjen po tolkih letih, ne … U glavnem, ta odnos se je potem ohladu, ne. Vsi so te 

hotl videt, ne, potem pa ko smo se videl in se mal pogovarjal, se pa povlečejo vsak na svoj 

konc, ne.« 

KATEGORIJA: OBLIKE POMOČI 

Center za socialno delo 

Marjan je v času prestajanja kazni sodeloval s centrom za socialno delo. Pravi, da ga je 

socialna delavka obiskovala do dvakrat na leto, z njo je vedno sodeloval. »Ja, enkrat na leto 

al dvakrat je prišla k men oziroma k vsem, ko so bli iz tistga okoliša, ne.« Pogovarjala sta se o 

življenju po prestani kazni, delu in pomoči njegovi družini. Pogovarjala sta se tudi o službi, 

socialna delavka pa je odšla tudi k njemu domov. »Sej so prišli vprašat, sam, ne vem, kaj, če 

je treba doma kej pomagat, ne …« 

Ker je v času prestajanja kazni veliko delal, si je kar nekaj denarja prihranil, zato ob odpustu 

ni dobil enkratne denarne pomoči. »V bistvu … pomoč nudijo to v denarju, ne, se pravi 

enkratni znesek. To ti nud tale socialna, ne, al ka je že … delavka, ne. Od tega dobiš ene 250 

al 260 evrov, pod pogojem, če nisi delal, ne.« 
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Marjan je po odpustu iz ZPKZ tudi sam odšel na CSD. »Ko sem js prišel ven, sem šel na center 

sam, bil sem tam ene trikrat.« Na center se je želel obrniti po pomoč, a je zopet začutil, da 

mu ne morejo pomagati. »Ja, sem šel tja uprašat, k eni ženski iz Kamnika, k mi je hodila tja v 

zapor … Ampak kaj, nimajo kaj pomagat. Nič.« Dobil je informacijo le o možnosti, da zaprosi 

za izredno socialno pomoč. »Edino to, da 2x na leto lahko zaprosim za izredno pomoč. To je 

pa vse, kar oni lahka. Druzga pa čisto nič.« Mislil pa je, da se bo na njih lahko obrnil tudi na 

drugih področjih, recimo pri iskanju službe. »Prej pa … ja, bote prišel dam, bote delo dobu.« 

Slišati je bil očitno razočaran.  

Kot obliko pomoči Marjan torej prejema izredno socialno pomoč, ki znaša 260 evrov. 

»Dobivam podporo. 260 EUR.« 

Doživljanje ob prejemanju pomoči 

Pred prestajanjem kazni je podporo doživljal kot nekaj nesprejemljivega. Nikoli mu ni prišlo 

niti na pamet, da bi zanjo zaprosil, saj bi ga bilo sram. Zdaj pa, kot pravi, mu je čisto vseeno, 

saj je država kriva za njegov položaj, v katerem se je znašel. »Am ... prej mi nikoli ni prišlo na 

pamet, da bi šou prosit za, ne ... denarno pomoč, ne. Me je blo sram. Zdej! Me ni čisto nič. Pa 

še bi fehtu. Ko te spravijo tolk daleč, da si, ne vem, brez kompromisa, ne.« 

Sam pa o finančni pomoči razmišlja zelo kritično. Zdi se mu, da je takšna pomoč s strani 

države nesprejemljiva, saj si z njo nimaš kaj pomagati. »Mislim, to je totalno zgrešeno … kako 

naj rečem, amm ... to je totalno zgrešen način razmišljanja, da nekoga spustijo na odpust s 

toliko mal denarja, ne. Enostavno je potem prisiljen spet v kriminal, če nima nikogar, ne. Če 

nimaš nikogar, ne … kaj boš s tistimi 500 EUR? Vzameš stanovanje v najem, mal hrane in si 

konc, ne. En mesec je pa hiter okrog.« 

Prepričan je, da bi bila pomoč bolj koristna na drugih področjih. »Delo bi mogl met za vse, 

ne, pa ni važno, kaj.« 

Družina 

Največjo podporo in pomoč po prestani kazni mu je nudila njegova družina. Sprejeli so ga 

domov in mu tudi drugače pomagajo ter stojijo ob strani. »U glavnem, kar se tega tiče, ne, 

poden, ne. In se morem pač znajdt po svoje, ne. Pomagajo mi doma … Starši, ja. Ne životarm, 

ne. Živim normalno, ne. Sam ni to to, kar sem pričakoval.« 
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Zaželene oblike podpore 

Ko sem Marjana vprašala, kakšne oblike podpore bi si sam najbolje želel, se ni ustavil pri 

tistih materialnih potrebah, najprej je izpostavil potrebo po dobrih odnosih in občutku 

zaželenosti. »Najbolj je, kot prvo, da veš, da si zaželjen doma. No, sej to sem mel. Da imaš 

normalne odnose, ne – partnerske, ne.« S strani institucij pa bi si želel predvsem plačano 

delo. »Zdej edino, kar bi, služba, ne. Takšna, ki je plačana, kot je treba.« 

KATEGORIJA: ŽIVLJENJE PO ODPUSTU 

Življenjski položaj 

Trenutno teče tretje leto Marjanovega življenja na pogojnem odpustu. »Zdej … tretje leto 

teče. Pogojnega.« V zaporu je pridobival navade, ki ga spremljajo tudi zdaj, na svobodi. 

»Potem sem bil doma v sobi, ne. Več al manj skos. Kot sem bil dol, ne. Mal sem šel ven, nazaj 

v sobo. Zvečer spat ob 8-ih kot tm, ne. Nič posebnega, ne. U glavnem, ritem življenja tam te 

spremeni. Eno in isto skos, ne. Popoldne greš pač mal spat, ne. In js, če zdej ne grem 

popoldne za 10 min al pa eno uro, js sem ves podrt.« 

Skupaj s partnerko živi v stanovanju, hkrati pa si gradi tudi hišo, ki jo je začel graditi pred 

prestajanjem kazni. »Takrat sem pustu hišo, ne vem, v 3. gradbeni fazi, ne. V tem času, ko 

sem prišel ven, sem napelu štrom /…/. Tko, no, da pač pr seb delam, ne, tko …« Še vedno pa 

je brez službe, le občasno dobi kakšno delo na črno. »/…/ nimam pa službe. Sej pravm, če 

dobim kej na črno … kakšno fasado, okna za barvat …« 

Spremembe 

Po preživetih devetih letih v zaporu se je zunaj veliko spremenilo. Marjan pravi, da so bile 

spremembe velike, kljub temu, da je zadnji dve leti hodil na izhode. »Ja, spremenil se je vse, 

za 100 % vse, ne, tut tko, ne. Zgradil se je velik, spremembe so ble velke. Prevelke za 

naenkrat. Tko, tist izhod, ne, ko ga maš, ne, petek popoldne, sobota cel dan, nedelja morš že 

nazaj. U bistvu si imel od tega sam soboto, pa potem si bil že živčen, k si vedu, da bo nedelja, 

pa morš spet nazaj. Večja so pričakovanja …« Spremenila se je tudi družba. »Družba se je 

zamenjala čist, ne. U glavnem s tistimi, ko smo včas delal skup, ammm … v poslu, ne. Jih ni 

nikjer, ne.« 



 

23 

Ko je Marjan razlagal o spremembah, sem ga vprašala, kako se je z njimi spopadal in če so ga 

kaj »podrle«. Odgovoril je, da ga niso, saj je bil navajen že veliko hujšega. »Ne podrejo te, ne, 

k si bil že navajen velik hujših stvari. K si bil že tokrat prizadet tam, ne /…/. Ne more bit nikol 

zdej tok hudo, da ne bi mogu preživet.« 

Spremenili pa so se tudi odnosi z družino in prijatelji, kar pa je opisano v nadaljevanju, v 

kategoriji socialna mreža.  

Vplivi zapora 

Marjan je v zaporu preživel devet let. Celih sedem let je bil brez izhoda. Zapor je nanj vplival 

na mnogih področjih in še zdaj vpliva na njegovo življenje. »U glavnem, kej doberga nisem 

odnesu od tam, velik slabga pa.« Od prestajanja kazni zapora je imel drugačna pričakovanja, 

predstavljal si je, da odhaja na rehabilitacijo, izkazalo pa se je drugače. »Dobr, sodišče me je 

kaznoval, ne. Ok. Zdej, če sem šou js na rehabilitacijo, ne, in kaj mam zdej js od tega? 

Nezaupanje v ljudi, ne. Am … to je pa najhujš. To, nezaupanje. In ne iščem nobenih vez, ne. 

Ker nobenmu ne verjamem več, ne, pa tko.« Nezaupanje ga torej spremlja na vsakem koraku 

in mu otežuje življenje. Večkrat je v pogovoru omenil tudi, da ima ves čas občutek, da ga 

nadzirajo in mu celo prisluškujejo pri telefonskih pogovorih.  

Kazen zapora je močno vplivala na njegovo samopodobo, ves čas ima občutek, da je vreden 

manj kot ostali. »Samopodoba, ja, se mi zdi, da hodim kot eno stopničko nižje.« Spremlja ga 

tudi etiketa »bivšega zapornika«, zaradi katere nerad zahaja na javna mesta. »Sem enkrat 

razbral iz ust, no, ta je bil pa v zaporu, je razlagal tam eni ženski. Prav zato ne hodim, recimo, 

v kake lokale. Ženska pa firbčna. Ona bi še k men prišla, bi se pogovarjala, ne. Pa se tko 

obnaša on, ne, kot da sem izmeček.« Stigma »bivšega zapornika« pa ne spremlja samo njega, 

saj z njo soočijo tudi njegovo partnerko. »Pa vsi jo sprašujejo, kaj sploh vidš ti na njem, pa še, 

sej veš, kje je bil.« Posledično pa sam čuti, da bi si mogla najti koga boljšega, v čemer lahko 

vidimo njegov odsev slabe samopodobe. »Zato ji pravim, pojdi drugam, pojdi na bolš. Najd si 

bolšga, najd si mlajšga.« 
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KATEGORIJA: SOCIALNA MREŽA 

Otroci  

Ko sem spoznala Marjana na srečanju društva Ekvator, sem izvedela, da ima pet otrok in tri 

bivše partnerke, s katerimi ima otroke. Ko je začel prestajati kazen zapora, je bila njegova 

najmlajša hčerkica stara dva meseca. Partnerka ga je s hčerkico tedensko obiskovala, vendar 

ga je po določenem času nehala, saj naj bi imel dovolj vseh obljub o prihajajočih izhodih, ki 

jih kar ni bilo. Marjan je povedal, da so mu jih vzgojitelji veliko obljubljali, a iz tega ni bilo nič. 

Prvi izhod je dobil šele po sedmih letih prestane kazni. »Aja, devet let si bil noter«? »Ja, 7 let 

brez izhoda.« Po določenem času so se odnosi začeli krhati, družina je zunaj zaživela po 

svoje. Tudi ostali otroci, ki so zdaj že odrasli, so ga obiskovali v zaporu. Stike imajo tudi zdaj, 

vendar so ti, kot jih sam poimenuje, bolj prijateljski, saj so bili preveč oddaljeni in vse skupaj 

je trajalo preveč časa. »Mam stike, ja, sej je vse u redu, ne. Sam ni … to je že bol tko zdej – 

prijatelsko. Nism več tko oče, sploh s temi starejšimi. Sej niti ne pričakujem, da me kdo tko ... 

mislim, morem sprejet, da so odrasli. To je blo prehiter, ne. Zgubu sem tist stik. Prehitr smo 

se odtujil. Predolg časa je to trajal. Sej so hodl na obiske. Ne vem, dvakrat na mesec so hodil, 

potem enkrat. Pol sm mel izhode, sm js domov hodu. Sam ni no … ni. Ni več. Edin s ta malo, 

tko čist. Dol v Izoli ... kok je ... 12 let je stara … pa še tist … ji na fejsbuk napišem, kaj, boš kej 

poklicala al nč. Prav, ja, nimam na računu, ne, tko, ne. Rab me sam takrat, ko je treba račun 

nafilat, pa tko.« 

Marjan je med prestajanjem kazni močno občutil, kako se mu podira družina. Na to je 

opozarjal tudi zaposlene v zaporu, a ni s tem ničesar dosegel. »Ko sem jim govoril, da je dost 

te kazni, da se podira družina, vse, ne.« 

Pravi, da od svojih otrok ne more pričakovati nič več, ker je sam kriv za stanje, kakršno je. 

»Mja, sej razumem. Sam ne morem kej več pričakovat, ker am … zajebu sem js, no. V bistvu, 

no, da je prišlo do vsega tega, ne. Kriv sem sam, ne. To priznam. To se zavedam.« 

Starši  

Starši so bili Marjanu v veliko oporo. Dajali so mu občutek zaželenosti in mu pomagali tudi na 

drugih področjih. »Najbolj je, kot prvo, da veš, da si zaželjen doma. No, sej to sem mel. /…/ in 

se morem pač znajdt po svoje, ne … Pomagajo mi doma.« 
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Z njimi je še vedno v dobrem odnosu, veliko jih obiskuje. »Vsak dan grem domov pogledat, 

pa grem naprej. Če me en dan ni al pa dva, je že cel hudič, kje hodim.« 

V pogovoru je izpostavil, kako pomembno je v času prestajanja, da imaš nekoga zunaj, da 

imaš sploh kam iti. Izrazil je zavedanje, kako težko je, če tega ni. Sam je to videval na lastne 

oči. »Da bi mogu kr nekam hodit … Men ni blo tak problem. Majo pa drugi take probleme, 

notr, ne. Ko nimajo kam it. Al pa so bli narkomani, ne, pa so vsi oddahnili, da je bil zaprt, da 

so vedl, kje je, da ne bo pizdarij delu. In ko je prišu vn, ga tut niso hotl domov, k so vedl, kaj 

je počel, pa se bojijo, da ne bo spet to počel, pa tko ne ... taki amm … Prav išejo, da pridejo 

nazaj. Ko vejo, da so priskrbljeni ...« 

Prijatelji 

Prijateljskih stikov v času prestajanja kazni ni omenjal. V času odpusta iz zapora je omenil 

veliko zanimanje prijateljev, ampak le iz radovednosti, da so preverili, kako je z njim, potem 

pa se je ta odnos ohladil. »Tko, da vidijo, a si normalen, pol pa konc. Sej gremo, recimo, na 

pijačo, recimo, iz vljudnosti. To je pa vse.«  

Pove tudi, da že prej ni imel veliko prijateljev. Večino druženja je potekalo na področju posla. 

»Sicer pa že prej nisem mel kakšnih prijatlov, ne. Ker amm ... vse, katere sem mel, je šlo tko 

... na nek način prijatelsko, samo za biznis, ne. Sva bla prijatla, če sva služila, ne. Drugač pa 

ne. Nisem z nekom delal, pol pa se še družu posebi.« 

Partnerka 

Marjan že več kot dve leti živi s partnerko, ki ji sam pravi prijateljica. Najprej je bila punca 

njegovega prijatelja, s katerim sta veliko popivala in se drogirala. »Ona je šla od doma. Bila je 

od enega mojega prijatla punca, mata otroka, ne. Ona dva sta doma pila, se drogirala. In je 

spizdla od njega in šla k men direkt, pa sm jo vzel v stanovanje. Zdej je že 2 let pa pol od 

tega.« Težave z drogo in alkoholom se še dolgo po tem niso končale. Zaradi problema z 

odvisnostjo je bila tudi večkrat hospitalizirana v psihiatrični bolnišnici Begunje, v psihiatrični 

bolnišnici Polje, obravnavana je bila tudi na centru za preprečevanje odvisnosti. Marjan ji je 

stal ob strani. »Potem sem ji stal ob strani, ko se je šla zdravit v Begunje za drogo, alkohol. Pa 

se je spet napila. Potem je spet v Ljubljano hodila /…/« Stal ji je ob strani, kljub temu, da ima 

o odvisnosti zelo slabo mnenje in droge v svoji bližini ne prenese. »No, u glavnem, dal sem 
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vedet, da tega ne odobravam, da sem nasprotnik in niti ne pustim, da bi se kdo drogiru 

zraven.« Njena odvisnost ga zelo moti. Pravi, da z njo zelo težko shaja in da ne želi biti več z 

njo. »Sem jo poslou od sebe že 100x, pa noče it nikamor, ne.« 

Partnerka naj bi imela težave tudi z ljubosumnostjo oziroma zaradi ljubosumnosti povzroča 

težave Marjanu. Ves čas ga preverja in kliče osebe, s katerimi komunicira. »Ja, ma tako grdo 

navado, da boh ne dej, da bi js kakšno pogledu. Kr vtikuje se pa tak, ne. Nima nobene 

hrbtenice, nč. Ful je lubosumna. Js sm za novo leto vošču bivšm na novo leto. Ona je šla pa kr 

klicart tiste, k ni poznala. Tko da so prav rekl, ka maš ti to.« 

Ob njej se počuti, kot da ga ovira. Ne odobrava njenega načina življenja, ki je po njegovih 

besedah zelo neodgovorno. Težko se zanese nanjo. »Ona mi je kot nekak kot ročna zavora. 

Sej je komunikativna pa tk, sam je primitivno komunikativna. Ni gospodarna v skupno dobro. 

Al pa prispevat v skupno dobro. Ne vem, da bi mela denar skupi. Ma kaki! To v bistvu ni nič, 

ne. To je v bistvu sama muka. To, kar je zdej, to ni nič! Res, nič! Ko prasec. V zaporu sem mel 

lepš! Pospravlen. Njo pa boli kurac.« 

Kljub vsemu pa ostaja z njo, saj pravi tudi, da se mu smili, ker nima kam iti. »Sam po drugi 

strani se mi smil, nima kam jit. Domov ne more it.« Pravi tudi, da jo ima samo še zaradi tega, 

ker mu prav pride zvečer. To je povedal tudi njej, pa mu ne verjame. »Sej zvečer mi pa pride 

prav, ne. Sej veš, tko, ne. Drgač pa čisto nič, ne. Pa sm ji reku, da jo mam sam zato. Pa čist nč 

druga. Pa ne, prav, da jo mam rad. Sm reku, joj, to je v tvoji glavi.«  

Socialna izoliranost 

Poleg težav z nezaupanjem, ki sem jih opisala prej, ima težave tudi z navezovanjem stikov. 

Sicer je že pred prestajanjem kazni deloval bolj samotarsko, a mu je, odkar je zunaj, še toliko 

težje. Popolnoma odveč pa mu je navezovanje stikov z moškimi. »Enostavno sem se tut sam 

odvadu, ne. Od družbe, ne. Da sem bol zase, ne. Že prej sem bil tko, bol samotarski, ne. 

Recimo. Zdej pa sploh, ne. Ne vem, da bi probu kakšne stike navezovat, na novo. To mi že, to 

mi je čist odveč. Pa to mi je že prov neki projekt, ne. Vidm pa sploh, recimo, ne vem, da bi 

mogu neki z enim moškim kakšne stike navezovat. Mislim, to mi je totalno v breme.« 

V druženju niti ne uživa dosti, zdi se mu, da je vse skupaj brez veze in da so spremembe v 

družbi prevelike. »Sem pa tja kdaj je kakšen prijatu prišel, da sva šla zvečer ven, ne. Sam se 
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mi je vse zdel tako brez veze, ne. Kam it, ne? Nobenega poznanga, ne. Družba se je 

zamenjala čist, ne. V glavnem, zgubiš vse veze, vse kontakte.« 

KATEGORIJA: SLUŽBA 

Služba pred prestajanjem kazni zapora 

Tudi o njegovi službi pred prestajanjem kazni zapora sem veliko izvedela iz pogovora na 

srečanju društva Ekvator. Izvedela sem, da je imel svoje pleskarsko podjetje, kjer je imel 

zaposlenih več delavcev. Pri svojem delu je bil zelo uspešen in dober. Tega naj bi se zavedali 

tudi njegovi znanci, za katere pravi, da se še zdaj bojijo, da jim ne bi prevzel posla. »Ampak 

se je vsak bal, ker ve, da znam delat, ampak se je bal za posu, da mu seveda neb posla 

spelu.« 

Iskanje službe 

Tudi po prestani kazni si je želel najti službo v pleskarstvu. Trudil se je vzpostaviti kontakte s 

starimi vezami, ki jih je imel v poslu, da bi morda našel službo pri njih, a to žal ni obrodilo 

sadov. »Tut tiste kontakte, ko sm hotu vzpostavt, ne. Seveda, čas je tak, ne – dela je manj. 

Vsak se bori za svoje, ne. In tiste k sm pokllicu, so tko jamral, da ni dela, ne. Uno, tretje. Sem 

vprašal, če bi kej mel, bi šol delat. Jaa, ni problema. Ampak nič ni blo.« 

Dobil je sicer delo na črno, pri znancu, pri katerem je delal že v času izhodov iz zapora. 

Vendar tudi to ni trajalo dolgo, saj naj bi se delodajalec ustrašil za svoj posel. »No, sej potem 

sem najdu nekoga, ko sm hodu delat, že takrat, ko sm hodu na izhode, on sicer ni bil malar. 

Ampak je mel veze, da smo neki delal. /…/ No, to je blo neki cajta, potem je pa tut scagal, ne, 

se je ustrašu, da mu bom biznis spelu. Kr je vidu, da on nč ne zna, js pa, ne.« 

Po neuspešnem iskanju službe pri svojih poznanstvih se je obrnil na zavod za zaposlovanje, 

kjer je še vedno prijavljen, a pri iskanju službe še ni imel sreče. »No, u glavnem, kaj … potem 

sem se prijavu na borzo dela, ne. Sem še zdej tam. Dela ni v bistvu.« 

Opravil je več razgovorov, tako na področju svojega poklica kot tudi izven njega. Spopadal se 

je oziroma se še z mnogimi ovirami – od svoje starosti do svoje stigme. »Tam so me poslal 

nekam enim malarjem. Sem šel na razgovor, ne. Seveda, ne, tam te ne uzamejo, ne, ker 

seveda sem že mal starejš, ne. Potem se zatakne, ko poveš, da si bil … kje si bil, ne.« Da bi 
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zamolčal svojo stigmo, ne pride v poštev, saj velikokrat zahtevajo dokazilo o nekaznovanosti. 

»Zdej, loh ne bi povedu, ne. Ampak seveda, potem zahtevajo več al manj povsod, tole o 

nekaznovanosti, potem se pa vse neha. Nimam pa nobenga takšnega, da bi me vzel tko, ne. 

A razumeš?« 

V zaporu se je izšolal za kuharja, zato je odšel na razgovor v terme Snovik, kjer so iskali 

kuharja. Direktorja je v začetku zelo navdušil. Na razgovoru je pokazal veliko iznajdljivost in 

na nek način »olepšal« zgodbo o tem, kje je pridobival svoje izkušnje v kuhinji. A mu tudi 

iznajdljivost pri pridobitvi delovnega mesta ni pomagala. Stigmatiziranost ga je premagala. 

»Potem sem še nekam poklicu, se prav v terme Snovik. So iskal kuharja. Pokličem js tega 

direktorja. Sem uprašu, če rabijo kuhara. Vpraša, iz kje sem, sem reku kle bliz. Pravi, super, 

odlično, pridte na razgovor. Zadovoln, tko, ne. Tazga rabmo, da je bliz, ne. Grem js gor, na 

razgovor. Dober dan, dober dan. Kako ste. Super … kje ste delu … sem reku v restavraciji za 

petsto ljudi. Ufff, prav, to je pa ogromno. Prav, kje pa je ta restavracija. Sem reku, na 

Dolenskem. Kok časa ste pa delal? Sm reku, 7 let, ne. Ka pa prej? Prej sm pa v gradbeništvu 

delu. Potem mu pa že ni blo jasno preveč. No, prav, ja, kako, sem reku, lejte – prej sem delu 

v gradbeništvu, ne. Kriza je prišla, sem šolo naredu za kuharja, ne, in zdej kuham, ne. Ja, kje 

ste pa delu to – pa firma to? Ja, sem reku, za pravosodje sem delu. Uuu, prav, to morte znat 

pa dobr kuhat, da ste za njih kuhu, ne. Prav, kje pa je ta restavracija – sm reku, dol na 

Dolenskem. Na Dobu, sem reku, v zaporu. Prav, v zaporu ste delal. Sem reku, ja. Pol se pa 

začne smejat, ne. Prav, tole ste pa dobr povedu. Na lep način, ne. U glavnem, ne, prav, sej 

rabmo, ne. Ampak, potem se je pa že začel izmotavat, pol pa ni več rabu. No, in to je bil 

potem zaden razgovor za delo, ne.« 

Od zadnjega razgovora za službo je minilo že skoraj leto dni. Vmes se je udeleževal številnih 

tečajev, ki jih organizira zavod za zaposlovanje, in napisal nekaj prošenj. »Vmes sm hodu na 

razne te tečaje preko zavoda za iskanje službe. Sem oddal kar nekaj teh prošenj, ne.« Na delo 

bi odšel tudi v tujino, pa ga ovira jezik. »Bi šel tut v tujino delat takoj, ne. Ampak, seveda, 

problem je pa jezik. Jezik. Angleško sem pozabu. Nemško ...«  

Trenutno se preživlja z delom na črno, če ga dobi. »Sej pravm, če dobim kej na črno … kakšno 

fasado, okna za barvat. Sej je sem pa tja, sam pač to ni nč.« Z veseljem pa bi odprl tudi svoje 
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samostojno podjetništvo, če bi imel zagotovilo za posel. »Js bi takoj odpru s. p., če bi ml 

posu, seveda. Tko si pa ne upam. Kako naj prispevke plačujem.« 

3.11. Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

RV1: Kako posameznik doživlja svoj življenjski položaj po prestani kazni zapora? 

S tem raziskovalnim vprašanjem sem želela dobiti vpogled v področje njegovega 

samodoživljanja življenjskega položaja po prestani kazni, torej v lastno doživljanje življenja po 

odpustu iz ZPKZ. Ker sem kot instrument uporabila nestrukturiran intervju in z vprašanji 

nisem (vsaj ne direktno) usmerjala njegovih odgovorov, je interpretacija njegovega 

samodoživljanja izključno moja, torej subjektivna. Analiza odgovora na zastavljeno vprašanje 

je izpeljana iz različnih področij njegovega življenja, o katerih je Marjan pripovedoval.  

Kljub temu, da se raziskovalno vprašanje nanaša na življenje po prestani kazni, se bom v 

analizi dotaknila tudi življenja prej – torej pred in med prestajanjem kazni zapora – z 

namenom jasnejše predstave spreminjanja njegovega samodoživljanja.  

Glede na njegovo pripovedovanje o poslu sem dobila občutek, da je pred prestajanjem kazni 

bil zelo samozavesten in zadovoljen s svojim življenjem. Življenje se je vrtelo okoli posla, bil 

je zelo uspešen. Tudi krog njegovega druženja se je vrtel okoli njega. Drugače ni imel potrebe 

po globljih stikih. Pojavlja se mi občutek, da se jim morda niti ni želel posvečati oziroma jih ni 

dosti negoval. To domnevam iz pripovedovanja o njegovih treh partnerskih vezah ter otrocih. 

Tudi prijateljstva je sklepal le na poslovnem področju, drugače jih ni potreboval. 

Med prestajanjem kazni se je pri svojih domačih čutil zaželenega, kar mu je pomagalo pri 

spopadanju s kaznijo. Njegovo doživljanje lastnega položaja je postajalo čedalje bolj 

negativno, občutil je močan stres, pojavljati so se začele tudi zdravstvene težave, ki jih sam 

pripisuje težkemu življenjskemu položaju. Sprejel je krivdo za svoj položaj, a ga je po šestih 

letih začel doživljati kot krivičnega.  

Marjan svoj življenjski položaj doživlja predvsem neugodno. Zdaj, ko preživlja svoje tretje 

leto na svobodi, se počuti, kot da hodi stopničko nižje od ostalih. Njegova samozavest je 

nizka. Najtežje se mu je spopadati z iskanjem službe, čuti svojo kompetentnost na poklicnem 

področju, a ga pri iskanju preveč ovira stigma. Službe pa si zelo želi. Na partnerskem 
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področju čuti visoko nezadovoljstvo. Partnerko doživlja kot oviro v svojem življenju. Pravi, da 

si zasluži boljšo žensko, a se je vseeno vdal v svoj položaj. Pri tem ga ovira sram, da bi zavoljo 

ženske odšel domov, saj se, po njegovem mnenju, za odraslega moškega ne spodobi življenje 

pri starših. Menim, da je tukaj prisoten tudi strah, da bi ostal sam, in strah pred njegovo 

starostjo. Veliko težo daje tudi intimnim odnosom, po katerih ima veliko potrebo, verjetno 

tudi zaradi daljšega življenja izključno z osebami moškega spola. Na družinskem področju čuti 

svojo nemoč in slabšo povezanost s svojimi otroci zaradi svoje daljše odsotnosti. Krivdo za 

svoj položaj vidi tudi v državnem sistemu, ki za osebe po prestani kazni ne poskrbi dovolj 

dobro.  

RV2: Kakšne posledice ima kazen zapora na življenje po odpustu? 

S tem raziskovalnim vprašanjem sem želela raziskati, kakšne posledice ima totalna institucija 

na zaprto osebo in kako se le-te kažejo v življenju po odpustu iz nje. Seveda tudi v namen 

tega raziskovalnega vprašanja nisem usmerjala odgovorov. Posledice totalne institucije bom 

poskušala razbrati iz negativnih dejavnikov, s katerimi se intervjuvanec spopada v trenutnem 

življenju, in jih preko svojega znanja povezati s totalno institucijo. 

Kot prvo negativno posledico kazni zapora navajam stigmo, ki je v Marjanovem življenju 

očitna. Stigma močno otežuje iskanje službe, katera Marjanu predstavlja veliko vrednoto in 

posledično otežuje tudi druga področja njegovega življenja. Etiketa »bivšega zapornika 

oziroma kriminalca« zmanjšuje njegovo samozavest in na vsakem koraku utrjuje občutek 

manjvrednosti, predvsem v javnosti.  

Po šestih letih prestane kazni zapora je ta začela izgubljati svoj pomen in delovati v 

nasprotno smer. Marjanu je postalo vseeno, sprijaznil se je s svojim položajem, tudi zdaj mu 

je vseeno, če gre nazaj, saj sistem dobro pozna in ve, da mu ničesar ne bo manjkalo – 

njegovo življenje zunaj se je tako ali tako podrlo. 

Spremenila se je njegova socialna mreža. Sicer naj bi že pred prestajanjem kazni deloval bolj 

samotarsko, a je vseeno izgubil veliko stikov. Stiki s svojo lastno družino so se predrugačili, 

saj je bila odsotnost predolga. Tudi veze in poznanstva niso več tako močna, dodatno jih 

otežuje še teža stigme. Verjetno lahko iščemo vzrok vztrajanja pri partnerki, s katero se ne 

počuti dobro, ravno v težavi navezovanja stikov – lažje je ostati na utečenih poteh, kot pa 
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iskati nove. Navezovanja stikov z moškimi pa si sploh ne želi več, saj jih je bilo v zaporu 

preveč. 

Prav tako ima velike težave z nezaupanjem. V zaporu se je naučil, da ne more zaupati 

nikomur, kar ga spremlja tudi v trenutnem življenjskem obdobju. 

V času prestajanja kazni je kljub sedemletni delovni izkušnji izgubil svoje delovne navade. 

Ritem življenja v ZPKZ se je prenesel na življenje po odpustu – to se kaže predvsem v 

povečani potrebi za počitek in mir.  

Kot varovalni dejavnik spopadanja z negativnimi posledicami totalne institucije so se izkazali 

njegovi starši, ki mu dajejo občutek zaželenosti. 

RV3: Kakšne vrste podpore je posameznik deležen ob času odpusta in kako se skladajo z 

njegovimi potrebami za uspešno reintegracijo v okolje?  

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, kakšna podpora oziroma pomoč je 

ponujena osebam z izkušnjo kazni zapora pri reintegraciji v okolje. Glede na odstotek 

vračanja istih oseb v zapore sem domnevala, da podpora ni zadostna oziroma da ni prisotna 

na pravih življenjskih področjih. Izvedeti sem želela tudi, katera so tista področja, kjer 

intervjuvanec podporo najbolj potrebuje.  

Marjan ni omenjal posebne pomoči v času prestajanja kazni za pripravo na življenje po 

odpustu. Omenil je obiske socialne delavke in ponudbo za pomoč njegovi družini. Socialna 

delavka naj bi mu ponudila le enkratno socialno pomoč, a je po njegovih besedah ni bil 

opravičen, saj je v času prestajanja prihranil kar nekaj denarja. Podpore vzgojne službe ni 

omenjal.  

Poudaril je, da CSD poleg finančne pomoči ne more ponuditi ničesar. Sam trenutno prejema 

izredno socialno denarno pomoč. Finančna podpora mu pomaga pri boljši kakovosti življenja, 

a le minimalno. V njegovem primeru se je za najbolj uporabno podporo izkazala družina. 

Velikokrat je poudaril svoje nestrinjanje z obliko pomoči. Finančno pomoč dojema kot 

absurd, saj je to najmanj, kar lahko država naredi in hkrati tudi najslabše. Marjan čuti, da bi 

najbolj potreboval podporo pri iskanju službe. Edino ta oblika pomoči bi se mu zdela 

primerna in zelo potrebna. 



 

32 

Omembe vredna pa je tudi njegova izjava o podpori najbližjih, občutku zaželenosti in dobrih 

medsebojnih odnosov.  

4. SKLEP 
 

V pričujočem diplomskem delu sem želela raziskati obdobje življenja po odpustu iz ZPKZ. 

Svojo raziskavo sem ciljno usmerjala v prepoznavanje (predvsem negativnih) posledic totalne 

institucije – zapora – na posameznika in njegovo življenje ter oblike podpore, ki jih je deležen 

oziroma ki bi jih potreboval. 

Zanimiva je povezava med nekimi splošnimi pričakovanji družbe8 o načinu kaznovanja 

posameznika in pričakovanju družbe o načinu ponovne vključitve v okolje ter med dejanskimi 

posledicami, ki jih zapor pušča na posamezniku. Zdijo se mi paradoksna. Življenje v zaporu 

naj bi bilo preveč luksuzno, potrebno bi bilo še bolj kaznovati. Po prestani kazni pa naj bi bila 

ta oseba prevzgojena in se zgledno vključila v družbo, kljub pritisku, ki ga družba nanj vrši. 

Tudi to je razlog za temo mojega diplomskega dela.  

Iz rezultatov raziskave lahko sklepam, da kazen zapora na posamezniku pusti veliko posledic. 

V primeru, ki sem ga analizirala, pa je to zaradi dolgotrajnosti kazni še toliko bolj očitno.  

Zdi se, da je zakonska podlaga načrtovanja pomoči, ki sem ga analizirala v teoretičnem delu, 

bolj kot ne mit in ne realnost. Vendar tega iz pričujočega dela ne morem trditi, saj o dejanski 

pripravi na življenje po odpustu v času prestajanja kazni s sogovornikom nisva dosti 

spregovorila.  

Podpora s strani centra za socialno delo pa je glede raziskovalni primer omejena na pogovor 

in nudenje izredne finančne pomoči. Kar pa je dejansko čisto v skladu s katalogom javnih 

pooblastil, saj ni nikjer točno določeno, kako naj bi pomoč, ki je v njem opisana, dejansko 

potekala. Pomoč se lahko interpretira tudi s pogovorom o težavah in problemih. Tako lahko 

sklepam, da je oblika pomoči v tem primeru odvisna od posameznika, ki naj bi le-to nudil, in 

njegove interpretacije.  

                                                           
8 Ne izhajam in preverjenih pričakovanj, le iz lastnega prepričanja o splošnih pričakovanjih ter glede 
na pisanje v določenih medijih. 
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Brez dvoma lahko trdim, da je zapor kot totalna institucija na intervjuvancu pustil veliko 

posledic, ki so v veliki večini negativne.  

»U glavnem, kej dobrega nisem odnesu od tam ... velik slabga pa.« 

V spomin se mi je zelo vtisnil del pogovora, kjer je Marjan razlagal o obdobju, ko je začutil, da 

je kazen zapora začela delovati v nasprotno smer kot bi morala, zanj je izgubila pomen in 

postalo mu je vseeno. Takoj sem se spomnila na vrstice iz Goffmanovih Azilov (1961) in v tem 

prepoznala proces fraternalizacije, proces, v katerem se zgodi premik v posameznikovi 

moralni karieri.  

Zaznala sem tudi številne druge posledice prestajanja kazni zapora, katere sem analizirala v 

poglavju Odgovori na raziskovalna vprašanja. Od razpada družinskih odnosov, slabše 

samopodobe, težkega soočenja s stigmo, oteženega iskanja službe do težav z nezaupanjem 

in navezovanjem stikov … Glede na življenjske razmere Marjan poseduje količino 

ekonomskega kapitala, ki mu pomaga pri kakovosti življenja, težava pa se pokaže pri 

socialnem kapitalu, ki se je v obdobju prestajanja kazni in po odpustu očitno znižal.  

Iz raziskovalnega dela lahko torej povzamem, da intervjuvanec živi na socialnem robu 

oziroma je del marginalizirane skupine. Njegova socialna izključenost se pojavlja predvsem v 

obliki brezposelnosti, katero povzroča predvsem stigma. Stigma otežuje iskanje delovnega 

mesta in navezovanje stikov, povzročila je tudi pretrganje marsikatere stare vezi. Prav služba 

pa je v tem primeru tista, ki pogojuje kakovost posameznikovega življenja in brezposelnost v 

Marjanovem življenju pomeni kar največjo kazen. 

Življenje v zaporu je bilo težko, še težje pa je življenje po prestani kazni, ko se tudi tista 

pričakovanja, ki so še ostala, podrejo, posameznik pa se vda v krog začaranosti … 

5. REFLEKSIJA DIPLOMSKEGA RAZISKOVANJA 
 

V začetni fazi svojega diplomskega dela, ko sem o njem samo še razmišljala in si postavljala 

hipoteze, sem imela veliko pričakovanj, katerih se niti nisem zavedala. Ko sem začela 

raziskovati teorijo in se usmerjati v empirični del, se je veliko pričakovanj podrlo, odpirali so 
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se mi novi pogledi, katere sem kar malo težko sprejela. Nekako sem si v mislih izdelala, 

kakšno bo moje diplomsko delo, predstavljala sem si celo rezultate raziskave.  

Da bi rezultate lahko čim manj usmerjala, sem si za raziskovalni instrument izbrala 

nestrukturiran intervju. Od intervjuvanca sem želela pridobiti njegovo osebno zgodbo in ne 

zgodbe, katere odgovore usmerjam. V neki meri mi je to uspelo, na kar sem bila zelo 

ponosna, saj se mi je večkrat uspelo zadržati, ko sem želela usmeriti. Seveda pa so bila 

prisotna podvprašanja in vprašanja, ko je nastopila tišina, ker mi je ob njej bilo neprijetno.  

To je bil moj prvi intervju, nikoli prej še nisem raziskovala na ta način. Vsekakor pa sem se 

sedaj ogromno naučila.  

Empirični del diplomskega dela je potekal kratek čas. Analizirala sem samo en intervju, zato 

se zavedam, da je lahko izpuščenih mnogo kontekstov, v katere nisem dobila vpogleda. 

Nekako sem bila ves čas obremenjena z omejitvijo obsega diplomskega dela, zato sem se 

tudi odločila za samo en intervju. V prihodnjih raziskavah bi bilo dobro preveriti še kontekste 

drugih institucij (CSD, nevladne organizacije, morda strokovne delavce v ZPKZ) in raziskavo 

razčleniti na različne faze po odpustu. Seveda bi bila raziskava veliko bolj verodostojna, če bi 

vzorec intervjuvanih bilo več. 

V diplomsko delo sem vnašala svoje predpostavke, pričakovanja in moje lastne potrebe, ki 

izražajo moj oseben odnos do institucionalne obravnave. Moje stališče je, da sistem 

posamezniku ne nudi dovolj. Izhajala sem iz diskurza socialne pedagogike, ki mi je blizu in 

verjamem, da je eden izmed pomembnih diskurzov pri obravnavani temi. Zavedam pa se, da 

so možni tudi drugi pogledi, diskurzi in interpretacije, ki sem jih postavila na stran, vendar so 

vseeno pomembni (pravni, kriminološki, psihološki  diskurzi …).  

Pustila sem si, da me vodijo osebne predpostavke, vpliv študija socialne pedagogike in 

izkušnje, ki sem jih pridobila s prostovoljnim delom v zaprtih institucijah. S pričujočim 

diplomskim delom sem dobila tudi vpogled vase, v svoje znanje, pričakovanja in potrebe, na 

katerih lahko sedaj bolje gradim in nanje gledam iz kritičnega zornega kota. Vse to pa mi 

omogoča, da bom na nadaljnji strokovni poti bolj pozorna na omenjeno.  
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7. PRILOGE 
 

Zapis intervjuja  Podkategorije  Kategorije  

T: »Okej. Ka pa, ne vem, maš kake izkušnje, 

da ti kdo reče, lej, ta je pa zapornik, 

kriminalc … al pa kej takega?« 

 

M: »Ja, to sm tut že doživu. Prav za to ne 

hodim recimo v kake lokale. Sem enkrat 

razbral iz ust, no ta je bil pa v zaporu, je 

razlagal tam eni ženski ... 

Ženska pa firbčna. Ona bi še k men prišla, bi 

se pogovarjala, ne. Pa se tko obnaša on, ne 

... kot da sem izmeček …« 

 

(tišina …) 

 

T: »Oh ... hmm … Prijatli so pa tut, si že na 

začetku reku, ne. Si prišu ven, so te malo 

povohali, potem pa ...« 

 

M: »Ja, tko da vidijo, a si normalen, pol pa 

konc. Sej gremo recimo na pijačo, recimo iz 

vljudnosti. To je pa vse. Sicer pa že prej 

nisem mel kakšnih prijatlov, ne. Ker amm ... 

vse, katere sem mel, je šlo tko ... na nek 

način prijatelsko samo za biznis. Ne. Sva bla 

prijatla, če sva služila, ne. Drugač pa ne ... 

nisem z nekom delal, pol pa se še družu 

posebi. To ne.  

Kaj kle nekaj smrdi po tem kurilcu …« 

 

T: »Heh … Ne vem, prej, ko si govoril o tej 

tvoji prijateljci, si omenu, da ji sam govoriš, 

komu drugmu, komu bolšmu. Mam občutek 

... ne vem, a si tut sam sebe začel pojmovat, 

ne vem, a se je spremila tvoja 

samopodoba?« 

 

M: »Samopodoba, ja. Ja, se mi zdi, da hodim 

kot eno stopničko nižje. Pa recimo ta 

prijatelca je od mene mlajš 20 let, ne. Pa vsi 

jo sprašujejo, kaj sploh vidš ti na njem, pa še, 

sej veš, kje je bil ...« 
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