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POVZETEK 
 
Postpenalna obravnava je v slovenskem prostoru še vedno bolj kot ne slabo raziskan pojem. Gre za 

obravnavo, ki obsojencu ali obsojenki nudi podporo in pomoč med prestajanjem kazni in po 

odpustu iz zavoda za prestajanje kazni zapora. Postpenalna obravnava obsega tako pomoč pri 

urejanju nastanitve ter iskanju zaposlitve in urejanju družinskih razmer kot tudi psihološko 

obravnavo in podporo.  

S kvalitativno raziskavo želim raziskati, kako proces postpenalne obravnave poteka v praksi. 

Raziskava se nanaša izključno na žensko populacijo, saj je ta po mojem mnenju še bolj spregledana 

kot moška. 

V prvem delu diplomske naloge bom predstavila nekaj splošnih podatkov o ženskah, ki prestajajo 

kazen zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, podala bom teoretično in zakonsko 

opredelitev postpenalne obravnave ter predstavila izvajalce in  način izvajanja postpenalne 

obravnave. 

V drugem delu bom s praktičnimi primeri pokazala, kako se proces postpenalne obravnave z vidika 

intervjuvank odvija v edinem ženskem zaporu v Sloveniji.  

Na raziskovanem področju se kaže nekaj pomembnih pomanjkljivosti, ki lahko posledično vodijo v 

težjo integracijo oseb po prestani kazni zapora. Kot pomembna oziroma ključna dejavnika po 

mnenju intervjuvank, ki so v obdobju pred odpustom, sta se izkazala samoaktivnost v samem 

procesu, torej samostojno iskanje informacij glede zaposlitve in nastanitve, ter podpora družine, ki 

močno vpliva na uspešno vključitev v družbo po odpustu. V zaključku predlagam tudi izboljšave in 

nadgradnje procesa postpenalne obravnave. 

 

Ključne besede: zapor, postpenalna obravnava, ženske, obsojenke, življenje po odpustu, podpora 

družine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

Postpenal treatment is, as of yet, a poorly researched concept in Slovenia. It deals with aiding and 

supporting convicts during their sentence and after their release from prison. This entails assis-

tance in arranging accommodation, finding employment, psychological counselling for the convict 

as well as support for his family. 

Using qualitative research, I intend to explore how the postpenal treatment process takes place in 

practice. The research relates exclusively to the female population, since, in my opinion, it is even 

more overlooked than the male. 

The first part of my diploma consists of a general data about the women serving their sentence in 

Ig prison, the current theoretical and legal standing and implementation of postpenal treatment.  

In the second part, I use practical examples to show how the postpenal treatment process takes 

place in the only female prison in Slovenia, from the point of view of the interviewees. 

My study shows some important deficiencies that can lead to more difficult integration of persons 

after their release. According to the pre-release convicts interviewed, factors such as the support 

of family members and self-activity in the process itself, i.e. the independent search for infor-

mation about housing and employment, are the ones that strongly influence successful integration 

into society. In the conclusion, I propose improvements and upgrades to the postpenal treatment 

process. 

Key words: prison, postpenal treatment, women, convicts, life after the release, support of the 

family 
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UVOD 
 

Ker v našem prostoru postpenalna obravnava ni bila urejena niti po odpustu moških obsojencev, 

so bile ženske pri tem še toliko bolj prikrajšane za urejena vsaj osnovna življenjska področja (Brinc, 

1980). Iz tega razloga se želim v diplomski nalogi osredotočiti na današnjo postpenalno obravnavo 

pri ženskah v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Bavcon (2009) opozori, da »postpenalna 

obravnava obsega zlasti pomoč pri začasni nastanitvi in prehrani, zagotovitev potrebnega zdravlje-

nja, ureditev novega okolja, v katerem naj obsojenec živi, pomoč pri urejanju družinskih razmer, 

pomoč pri iskanju primerne zaposlitve, pomoč pri strokovnem usposabljanju in materialno pomoč 

za najnujnejše potrebe« (str. 444). Iz zgornjega citata (prav tam) je mogoče razbrati, da je postpe-

nalna obravnava načeloma dobro zastavljena, vključeni so pomembni cilji, program izgleda kako-

vosten. O postpenalni obravnavi je resda zapisano veliko literature, manj pa je samih raziskav na 

tem področju. Brinc (1980) je že pred skoraj tremi desetletji  opozoril, da naš sistem ne zagotavlja 

kakovostne obravnave, ki bi obsojencu nudila oporo pred in po odpustu s prestajanja zaporne kaz-

ni. Zaslediti je mogoče, da bodisi postpenalne obravnave sploh niso bili deležni ali pa so je bili de-

ležni prepozno (prav tam). 

Obsojencu ali obsojenki je izjemno težko že ob začetku prestajanja kazni zapora. Prav tako pa je 

situacija težka tudi ob odpustu. Ker je dandanes zaposlitev težko najti že brez »kriminalnega« 

ozadja, je nekdanjim obsojencem ali obsojenkam to še toliko težje. Družba tiste ljudi, ki so izkusili 

prestajanje kazni v zaporu, še vedno močno stigmatizira, posplošuje in spregleda raziskovano 

populacijo. Da bi se izognili »moralni paniki«, ljudi, ki storijo kaznivo dejanje, hitro »skrijemo« v 

zapore in se s tem »zavarujemo«. Čeprav v družbi prevladuje tako mišljenje, lahko vseeno veliko 

naredimo na področju postpenalne obravnave. Velik korak so že  raziskave, ki širijo pogled in 

vedenje, kaj se na tem področju pravzaprav sploh počne in kaj bi bilo treba še nadgraditi. V 

teoretičnem delu želim zato predstaviti zakonsko opredelitev postpenalne obravnave, raziskati, 

kdo so izvajalci postpenalne pomoči, ter kako pomembna je samoaktivnost obsojenca ali 

obsojenke v procesu postpenalne obravnave. V empiričnem delu pa bom s kvalitativno raziskavo 

prikazala razlike med teorijo in prakso, če te sploh obstajajo. Cilj je priti do ugotovitev, v kolikšni 

meri se zakonsko predpisana postpenalna obravnava po mnenju zaprtih oseb izvaja v Zavodu za 

prestajanje kazni zapora Ig. Ugotoviti in predstaviti želim, kakšne potrebe se pojavljajo v procesu 

postpenalne obravnave, če se ta sploh izvaja. Predstaviti želim mnenja in želje zaprtih oseb, ki so v 

obdobju iztekanja kazni, ter  opozoriti na neurejene razmere, s katerimi se soočajo obsojenke. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 
 

1. ODKLONSKO VEDENJE  
 

Deviantno oziroma odklonsko je pridevnik, ki se nanaša na vedenje, prepričanje, stališče, 

osebnostno potezo, razmišljanje, telesno stanje in tako naprej (Kanduč, 2013). Odklonsko ali 

deviantno se torej nanaša na normativne kršitve. »Deviantno je nekaj, česar se ne sme početi« 

(prav tam, str. 75) in kar posledično sproži formalne ali neformalne sankcije. Omenjeni avtor  meni, 

da je deviantnost pravzaprav pripisana lastnost, s katero stigmatiziramo osebe, ki so v konkretni 

situaciji kršile družbene norme ali zakone, ter da je prav deviantnost tudi kontekstualno oziroma 

časovno in prostorsko relativna. To pomeni, da je neko vedenje v neki situaciji tretirano kot 

deviantno, medtem ko bi bilo v drugačnih okoliščinah ali »pred drugim presojajočim občinstvom« 

lahko sprejeto kot povsem normalno (prav tam, str. 75).  

 

Podobno meni  tudi Bavcon (idr. 2009), ki trdi, da odklonsko vedenje brez oznake, ki jo poda družba, 

ne obstaja. Torej družba, ki narekuje pravila in zakone ter v kateri se izoblikujejo določene norme, 

narekuje tudi, kaj je škodljivo, neobičajno, nenormalno – odklonsko. Osebe, ki spoštujejo pravila, 

zakone in norme, družba nagrajuje, spoštuje in hvali. Medtem pa so osebe, ki norm, zakonov in 

pravil ne spoštujejo, tretirane kot slabe, vredne prezira, treba jih je grajati in kaznovati.  

Državni organi tako v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi izberejo in določijo dejanja, ki jih bodo 

sprejeli kot odklonska in jih posledično kaznovali (prav tam). 

 

»Družba tako vedno znova išče nove metode in sredstva, da bi dosegla svoj že dolgo časa znani cilj 

– varstvo pred kriminaliteto –, kar skuša pogosto doseči tudi s kaznovanjem« (Oven, 1998, str. 250). 

Vsak pravni sistem si tako oblikuje sistem kaznivih dejanj, za katera določi tudi primerne sankcije. 

Zakonodajalec praviloma na najvišje mesto v hierarhiji kaznivih dejanj uvrsti tista dejanja, ki družbi 

predstavljajo največjo nevarnost oziroma ogrožajo temeljne družbene vrednote »ter s tem tudi 

obstoj družbene skupnosti kot celote (prav tam, str. 250). 

 

 

 

 



 

3 

 

2. ŽENSKA KRIMINALITETA 
 
»Ker ženske redko storijo (zares hudo) kaznivo dejanje, obstaja skušnjava, da bi statistično redkost 

povezali z nenormalnostjo (ali celo nenaravnostjo), namreč v tem smislu, da bi kaznivo dejanje 

razumeli kot simptom storilkine biološke ali psihološke patologije« (Kanduč, 2007 v M. Plesničar, 

2012, str. 3). 

Ob koncu 60. in na začetku 70. let prejšnjega stoletja se je ob raziskovanju ženske kriminalitete 

pojavilo pomanjkanje podatkov o  tej. Prve teorije so ženski kriminaliteti pripisovale enake vzroke 

kot moški, le da je bila pri ženskah bolj poudarjena biološka ali psihološka komponenta. Zaradi 

različnih pogledov na žensko kriminaliteto ni bilo mogoče izpeljati zaključkov glede točnih vzrokov 

zanjo. Enotnost mnenj glede ženske kriminalitete se je kazala le v tem, da ženske storijo bistveno 

manj kaznivih dejanj kot moški (Feminism: Criminological Aspects - The Critique, 2017). 

Pogled na žensko kriminaliteto je ves čas nihal med dvema skrajnostma, med »teološkim 

prepričanjem v temeljno zlo in šibkost ženske« ter med »pokroviteljskim pogledom na ženskino 

krhkost in nežnost« (Smart, 1977 v Kanduč idr., 2012). Lombroso in Ferrera v svojem delu La donna 

delinquente (1895) omenjata »rojene kriminalke«, ki so po njunem mnenju izjemno redke. Zločini 

ženskih prestopnic naj bi bili večinoma posledica skušnjave ali prigovarjanja (v Kanduč idr., 2012). 

»Rojene zločinke« pa Lombroso in Ferrera označita kot »pošasti«. Te ženske so bolj krvoločne, 

zlobne in strašne. Takšne ženske so po njunem mnenju dvojne izjeme: drugačne so od drugih žensk, 

poleg tega pa so tudi zločinke (prav tam). 
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2.1  KRIMINOLOŠKE RAZLAGE ŽENSKE KRIMINALITETE 
 

Avtorica Sterle (1998) v svojem članku omenja tri zgodovinska obdobja oziroma tri teorije o 

pojasnjevanju razmerja med žensko in kriminaliteto: tradicionalna, sodobna in feministična teorija. 

 

2.1.1 TRADICIONALNA TEORIJA OZIROMA KRIMINOLOGIJA 
 

Tradicionalna kriminologija se je relativno malo ukvarjala z vprašanjem ženske identitete. Tako se 

tudi ni posebno posvečala vprašanju ženske kriminalitete. Ženska je bila v 19. in 20. stoletju v vseh 

znanostih pojmovana kot biološko ali psihološko bitje. Kriminaliteto žensk so zato kriminologi 

obravnavali kot »hormonalno motnjo ali kot psihično deviacijo« (Sterle, 1998, str. 134). 

Ženske biološke značilnosti so bile smatrane kot čustvena predimenzioniranost, zato so žensko 

kriminaliteto obravnavali kot specifično spolno. Za njihova dejanja so kriminologi krivili predvsem 

povišano količino moških hormonov. Tradicionalna kriminaliteta se torej ni ukvarjala z družbenim 

vidikom (prav tam). 

 

2.1.2 SODOBNE TEORIJE IN FEMINISTIČNA GIBANJA 
 

Sodobne teorije, ki se začnejo razvijati v prvi polovici 20. stoletja, se za razliko od tradicionalnih bolj 

obračajo k družbenim dejavnikom in upoštevajo tudi spremenjeno vlogo žensk v družbi. Kar še 

vedno velja v družbi, je mišljenje, da se ženske ob težavah raje zatekajo k alkoholu in drogam, 

moški pa k nasilju (prav tam). 

 

Feministična gibanja pojav ženske kriminalitete osvetlijo s širše družbene perspektive. Žensko 

kriminaliteto umestijo v okvire patriarhalnih družbenih razmerij, torej prevladovanje moških nad 

ženskami. Kot posebna kriminološka teoretična usmeritev se pod okriljem feminističnih gibanj 

razvije feministična kriminologija (prav tam). 

Feministična kriminologija je začela opozarjati na neupoštevanje ženske kot raziskovalke in 

raziskovanke v študijah o kriminaliteti in v pristopih, ki niso upoštevali spola kot dejavnika, ki naj bi 

pomembno vplival na obseg in strukturo kriminalitete (prav tam). Feministična kriminologija se 

dandanes zavzema predvsem za nevtralen pogled na kriminaliteto glede na spolne vloge (Arnež, 

2010). 
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2.2. ZAPRTE ŽENSKE V SLOVENIJI 
 
Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije se število zaprtih žensk v edinem 

ženskem zaporu v Sloveniji drastično povečuje. Spodnja tabela prikazuje povprečno število žensk, ki 

so prestajale in prestajajo zaporno kazen od leta 1995 do 2017. Opazimo lahko padec leta 1998 ter 

naraščanje predvsem od leta 2014 naprej (Ministrstvo za pravosodje - zaporska statistika, 2017). 

 

Graf 1: Povprečno število žensk z dne 24. 4. 2017  

Statistični podatki iz poročila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij kažejo, da se povprečna 

izrečena kazen obsojenk v Sloveniji giblje med tremi meseci in dvema letoma. V poročilu je 

navedeno, da je največ žensk dobilo izrečeno kazen 1 do 2 leti. Glede starosti podatki iz poročila 

kažejo, da so ženske, ki prestajajo zaporno kazen, stare  od 27 do 39 let. V primerjavi z moškimi 

obsojenci je  delež žensk še vedno znatno nižji (6,7 %). Avtorica Sterle (1998) trdi, da poleg nižjega  

deleža ženskih obsojenk prihaja tudi do razlik v strukturi kaznivih dejanj. Skozi zgodovino je bil in še 

vedno je veliko manjši delež nasilnih kaznivih dejanj, ki jih storijo ženske v primerjavi z moškimi. Pri 

ženski kriminaliteti je zaslediti predvsem kazniva dejanja zoper premoženje, s katerim se okoristijo, 

goljufije in ponarejanje. Vseeno pa podatki kažejo na višanje števila obsojenk, čeprav v primerjavi z 

moškimi še vedno ostaja nizek (graf 1). Raziskave kažejo, da razlog za večanje odstotka zaprtih 

žensk ni zgolj v večjem obsegu kriminalitete (Lawston in Lucas, 2011, v Tadič, 2014). Razen 

statističnih podatkov o ženskem zaporu in o  ženskah, ki prestajajo zaporno kazen, skorajda ni. 

Izvedeno je le malo empiričnih raziskav (Tadič, 2014). Sama menim, da je delež žensk, ki prestajajo 

zaporno kazen, še vedno tako majhen, da se zdi družbi ta populacija za raziskovalne namene 

premajhna. Ne zavedamo pa se, na kakšne posebnosti lahko naletimo ob raziskovanju žensk v 

zaporu. 
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Avtorica Tadič (2014), ki je raziskovala omenjeno populacijo, v svojem prispevku navaja nekaj 

posebnosti zaprtih žensk. To so nosečnost, materinstvo, ločitev od otrok, travmatične izkušnje, ki se 

pojavljajo še pred storjenim kaznivim dejanjem (na primer zlorabe, partnersko nasilje), močnejši 

proces stigmatizacije zaradi pritiskov družbe, materialna odvisnost zaradi nižje stopnje izobrazbe, 

veliko težav na področju duševnega zdravja. 

 

2.3  SPECIFIKA ŽENSK V ZAPORU 
 

Ne samo da se že prej omenjeno zapiranje žensk razlikuje od zapiranja moških, razlike se pojavljajo 

predvsem v samih potrebah, težavah, ki se izražajo pri ženskah, ki jim je bila odvzeta svoboda. Že 

zgoraj je naštetih kar nekaj specifik, nanašajočih se na ženske, ki prestajajo kazen zapora. 

Najpomembnejši sta po mojem mnenju materinstvo oziroma prekinitev možnosti skrbi za svojega 

otroka ter samo doživljanje kazni in spopadanje s stigmo.  

Ločitev od družine ter predvsem od otroka je za veliko žensk verjetno ena težjih izkušenj v življenju. 

Po drugi strani je to travmatična izkušnja tudi za otroka. Prestrašijo ga lahko tudi uniforma, prostor 

za obiske in drugi prisotni v sobi za obiske. Veliko otrok se ustraši tudi tega, da bodo tudi oni morali 

oditi s policisti, torej da bodo tudi njih aretirali. Veliko otrok je tudi jeznih na starše, ker so jih »kar 

tako pustili same« (Murray, Bijleveld, Farrington in Loeber, 2014). »Odhod starša v zapor za otroka 

predstavlja kot nekakšno žalovanje brez telesa: telefonski klici, obiski in pisma ne morejo 

nadomestiti osebe ob zajtrkih ali na tribuni ob šolski predstavi, ne morejo nadomestiti osebe, ki je 

bila z otrokom in je predstavljala del dnevne rutine« (Citat matere, katere partner je na prestajanju 

kazni, v Murray, Bijleveld, Farrington in Loeber, 2014, str. 14).  

 

Avtorica Tadič (2014) trdi, da so ženske obsojenke »izpostavljene močnejšim procesom 

stigmatiziranja kot moški« (str. 6). Prisotni so pogostejši in močnejši občutki sramu (prav tam). Ena 

od večjih razlik med obsojenci in obsojenkami pa je tudi v stopnji izobrazbe. Za ženske velja, da 

imajo nižjo stopnjo izobrazbe kot moški, kar posledično vodi v slabše plačana in manj zahtevna dela, 

vse skupaj pa rezultira v finančni odvisnosti od partnerja ali socialne podpore (Bauman idr., 2012 v 

Tadič, 2014). 
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2.4  ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA (ZPKZ) IG  
 
ZPKZ Ig je centralni in edini zavod, ki v Sloveniji izvršuje kazenske sankcije za ženske. Je javni zavod 

za prestajanje kazni zapora za polnoletne in mladoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v 

Republiki Sloveniji ne glede na višino izrečene kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora (Varuh 

človekovih pravic, 2011). Konec aprila 2017 je bilo po statističnih podatkih Ministrstva za 

pravosodje RS v ZPKZ Ig nastanjenih 93 žensk, kar pomeni 90,29 % zasedenost (kapaciteta je 103). 

Bivalni, delovni in drugi prostori so locirani neposredno v gradu (Puhar, 1995), poleg gradu pa je 

locirana tudi zgradba z bivalnimi prostori za odprti oddelek.  

 

3. POSTPENALNA OBRAVNAVA 
 
Namen postpenalne obravnave  je pomagati obsojencu ali obsojenki, da se čim prej in čim bolj 

uspešno integrira v življenje na prostosti. Za načrtovanje postpenalne obravnave je treba obsojenca 

ali obsojenko ves čas spremljati in delati na področju integracije (Brinc, 1980). »Spreminjati je treba 

tako ožje kot širše okolje, ki lahko odločilno vpliva na življenje in vedenje obsojenca po prestani 

kazni« (prav tam, str. 46). 

Obsojenec oziroma obsojenka ostaja kljub obiskom in izhodom relativno izoliran/-a od zunanjega 

sveta, odtujena/-a od okolja, v katerem je prej živel/a. Čim daljši je čas prestajanja kazni, tem težja 

je ponovna vključitev v zunanji svet. Zato odpust nekaterim obsojencem ali obsojenkam predstavlja 

velik stres in težavo (Brinc, 1980). Prestajanje kazni zapora pomeni tudi nezmožnost izvrševanja 

starševskih pravic in dolžnosti, poleg tega se prekine tudi delovno razmerje, kar posledično vodi v 

izgubo zaslužka, poleg tega pa tudi v zmanjšanje možnosti za lažjo integracijo v okolje (prav tam). 

Velika težava pri življenju za rešetkami nastane, da se obsojenec ali obsojenka oddaljuje od norm, 

ki veljajo na prostosti. Brinc (prav tam) meni, da je poznavanje posledic ločitve obsojenca ali 

obsojenke od zunanjega okolja in predvsem od družine pomembno za osebje kazenskega zavoda 

predvsem z vidika načrtovanja postpenalne obravnave (prav tam). 

 

Sykes (1958; Sykes in Messinger, 1960 v Zebec Koren, 1992) postavlja v ospredje pet ključnih oblik 

trpljenja, s katerimi se sooča obsojenec ali obsojenka. Njegovo mnenje je, da bi bilo pomembno na 

teh oblikah trpljenja graditi tudi sam proces postpenalne obravnave. To so trpljenje (bolečina) 

zaradi odvzema prostosti, prikrajšanost za dobrine in usluge, prikrajšanost za heteroseksualne 

odnose, prikrajšanost za avtonomijo ter prikrajšanost za varnost.  
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Brinc (1989) opozarja, da mora biti v procesu postpenalne obravnave poleg materialne pomoči za 

obsojenca ali obsojenko poskrbljeno tudi za psihološko pomoč. V svojem članku izpostavi ključna 

vprašanja pri načrtovanju in ugotavljanju potreb v procesu postpenalne obravnave: 

 

1. Koliko pomoči potrebuje odpuščeni obsojenec? Težave, ki se bodo pojavljale po odpustu, so 

odvisne od posameznega obsojenca ali obsojenke. Zato je potrebna individualna obravnava. 

2. Komu pomagati? Brinc meni, da je eden od kriterijev tveganje  povratka v kazniva dejanja. 

Torej čim večje je tveganje, več pomoči potrebuje obsojenec ali obsojenka. 

3. Kdaj se začne postpenalna pomoč? Koristno bi bilo, če se proces postpenalne obravnave začne 

že ob nastopu kazni. 

4. Kako dolgo naj traja postpenalna pomoč? Trajala naj bi, dokler se odpuščeni obsojenec ali 

obsojenka ne vključi v družbo. Brinc vseeno opozarja na vprašanje smiselnosti postpenalne 

pomoči, če se obsojencu ali obsojenki vseeno nikakor ne uspe integrirati v družbo. 

Predpostavlja se, da je za obsojenca ali obsojenko, ki je prišla na prostost, pomemben oseben 

in zaupen odnos z osebami na prostosti. 

5. Kako ustvariti povezavo med obravnavanjem obsojenca v zavodu in obravnavanjem po 

odpustu? Ključna sta usklajevanje ciljev dela z obsojencem ali obsojenko in priprava na odpust. 

6. Kako obsojenca sploh pripraviti do tega, da začne sodelovati z izvajalci postpenalne pomoči? 

Pojavlja se vprašanje, kaj obsojenci ali obsojenke sploh vedo o postpenalni pomoči, kdo jim 

daje informacije, kakšne so te informacije in podobno. Eno od vprašanj je tudi, ali obsojenec 

oziroma obsojenka mora sodelovati v procesu ali pa je to prostovoljna odločitev. 

7. Kako doseči soglasje obsojenca glede vrste in oblike postpenalne pomoči? Najbolj 

produktivno postpenalno pomoč bi dosegli, če bi usklajevali namene postpenalne pomoči ter 

želje in pričakovanja obsojenca ali obsojenke. 

8. Koliko nadzora nad obsojenci naj vsebuje postpenalna pomoč? Brinc meni, da je v zvezi s 

postpenalno pomočjo to eno od osnovnih vprašanj. Sprašujemo se torej, kakšno naj bo 

razmerje med pomočjo in nadzorom. Pri tem je ključno, kako obsojenec ali obsojenka doživlja 

proces postpenalne pomoči. 1 Brinc trdi, da prejemanje pomoči zmanjšuje človekovo 

samospoštovanje. Zato se veliko obsojencev in obsojenk raje osamosvoji, kakor vedo in znajo. 

 

 

 
                                                 
1 Zaradi samega têrmina »pomoč« v diplomski nalogi sama raje uporabljam têrmin »obravnava«. 
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Kljub vsem načrtovanjem in usklajevanjem pa Brinc (1989) vseeno meni, da se človek občutno 

spremeni med prestajanjem kazni zapora. Zato je nemogoče misliti, da bi bila vsaka priprava na 

odpust uspešna oziroma da bi se vsak obsojenec ali obsojenka lahko popolnoma brez težav 

integriral/-a v družbo. Prav tako je težko izmeriti število obsojencev ali obsojenk, ki niso želeli ali pa 

niso mogli dobiti zaposlitve, saj je bilo na trgu težko najti zaposlitev (prav tam). 

 

3.1  ZAKONSKA OPREDELITEV 
 
Postpenalno obravnavo ter individualni tretma v Zakonu za izvrševanje kazenskih sankcij 

opredeljujejo predvsem  99., 100. ter 101. člen (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), 

Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 

109/12 in 54/15).  

99. člen:  

»(1) Zavodi obsojencu med prestajanjem kazni nudijo pomoč, vodenje in urejanje pri načrtovanju 

socialnega vključevanja po odpustu v skladu z načrtom socialnega vključevanja iz osebnega načrta. 

Pri izvajanju načrta poleg zavoda sodelujejo pristojni centri, ki z zavodom sodelujejo tudi med 

prestajanjem kazni, če je to potrebno za obsojenčevo uspešnejše socialno vključevanje v družbo po 

prestani kazni. 

 

(2) Načrtovanje in realizacija socialnega vključevanja po prestani kazni potekata po osebnem načrtu 

obsojenca prek vključevanja v individualne, skupinske in skupnostne programe in aktivnosti. 

Programi in aktivnosti za dvig kakovosti življenja, večjo socialno vključenost in povečanje 

zaposlitvene možnosti po odpustu se izvajajo v zavodu, zunaj zavoda in v njegovem življenjskem 

okolju. 

 

(5) Načrtovanje socialnega vključevanja zaprtih oseb vodijo strokovni delavci zavoda, ki delujejo v 

strokovnem timu in so pri svojem delu dolžni uporabljati sodobne metode dela in spoznanja 

posameznih strok«. 

 

100. člen: 

»(1) Pri načrtovanju ter izvajanju aktivnosti in programov socialnega vključevanja poleg obsojenca, 

delavcev zavoda in pristojnega centra sodelujejo tudi drugi organi in organizacije, ki zagotavljajo 

zaposlitev, nastanitev, ter javni zavodi s področja zdravstva in izobraževanja, razen če obsojenec to 
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odkloni. 

(2) Poleg organov in služb iz prejšnjega odstavka lahko pomoč obsojencu organizirajo tudi društva, 

dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in druge organizacije civilne družbe. 

 

(3) Vsi udeleženci v procesu socialnega vključevanja obsojenca morajo delovati usklajeno. 

 

(4) Pri izdelavi in izvajanju osebnega načrta za obsojenca, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja 

zaščito prič, zavod sodeluje z enoto, pristojno za zaščito ogroženih oseb, ter v soglasju z njo tudi z 

drugimi organi iz prvega in drugega odstavka tega člena«. 

 

10. člen na začetku pojasni pojem osebni načrt: »osebni načrt je individualiziran program 

prestajanja kazni zapora, ki se izdela na podlagi ocene potreb in tveganj obsojenca za čas 

prestajanja kazni zapora in po odpustu, s ciljem, da se ga usposobi za življenje na prostosti, v skladu 

z družbenimi normami in odprave tveganj ponavljanja kaznivih dejanj. Oceno pripravijo strokovni 

delavci zavoda za prestajanje kazni zapora na podlagi razgovorov z obsojencem ter na podlagi 

drugih podatkov, ki se zbirajo v sprejemnem obdobju. Z osebnim načrtom, v katerem morajo biti 

opredeljene vse predvidene aktivnosti in dejavnosti, ki bodo pripeljale do realizacije cilja, mora biti 

obsojenec seznanjen in s strani strokovnih delavcev motiviran za aktivno in odgovorno sodelovanje. 

Obsojencu mora biti dana možnost, da osebni načrt podpiše, pri čemer njegov podpis ni pogoj za 

veljavnost načrta«. 

 

101. člen: 

»Zavod lahko obsojencu določi prostovoljca s strani pristojnih centrov, samoupravnih lokalnih 

skupnosti, društev, nevladnih in nepridobitnih organizacij, če se oceni, da med prestajanjem kazni 

potrebuje aktivnosti na področju socialne preventive in reintegracije in če mu lahko prostovoljci s 

svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja med prestajanjem 

kazni zapora. Prostovoljstvo se opravlja v dogovoru z delavci zavoda in obsojencem«.  
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3.2  FAZE POSTPENALNE OBRAVNAVE 
 
Avtorica Zupančič (2008) v svojem diplomskem delu omenja več faz v procesu postpenalne 

obravnave. To so sprejemna faza, čas prestajanja kazni, predodpustna faza ter poodpustna faza.  

 

1. Sprejemna faza. V 29. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je določeno, da naj bi bil/-a 

obsojenec ali obsojenka seznanjen/-a predvsem s pravili hišnega reda, s pravicami in 

dolžnostmi ter ugodnostmi, kaznimi, aktivnostmi in podobno. 

 

»(2) Ob sprejemu v zavod je treba obsojenca seznaniti s hišnim redom, z omejitvami pravic oziroma 

dolžnostmi, ki jih ima med prestajanjem kazni, z načinom uveljavljanja njegovih pravic in z 

disciplinskimi kaznimi, ki se lahko izrečejo zoper njega, ter z ugodnostmi, ki jih je lahko deležen. 

 

(3) Zavod mora nameniti posebno pozornost obsojencem v sprejemnem obdobju. V sprejemnem 

obdobju se opravljajo vse aktivnosti in postopki, ki so potrebni za ustrezno vključitev obsojencev v 

življenje v zavodu in izdelavo osebnega načrta obsojenca, ki mora upoštevati tudi varnostne 

razloge« (ZIKS-1). 

 

V nadaljevanju pa se prvi odstavek 30. člena nanaša na samo opazovanje in na izdelavo osebnega 

načrta. 

»(1) Za obsojenca se ob prihodu na prestajanje kazni lahko določi poseben režim, ki traja največ 30 

dni. V sprejemnem obdobju se spoznavajo njegova osebnost, zdravstveno stanje, delovne in učne 

sposobnosti in druge okoliščine, pomembne za obravnavo obsojenca ter za njegovo pravilno 

razvrstitev. Ob zaključku sprejemnega obdobja se za obsojenca pripravi osebni načrt«. 

 

2. Čas prestajanja kazni. Avtorica Zupančič (2008) drugo fazo opredeli kot fazo, ki traja od sestave 

osebnega načrta do načrtovanja odpusta iz zavoda. Če obsojenec ali obsojenka prestaja daljšo 

kazen, je to obdobje lahko dolgo tudi eno leto, če je kazen krajša, pa od enega do treh mesecev. 

 

3. Predodpustna faza. Podobno kot pri prejšnji fazi je tudi ta odvisna od dolžine kazni (prav tam). 

 

4. Poodpustna faza. Zadnja faza naj bi po mnenju avtorice Zupančič (2008) potekala izven 

pristojnosti zavoda za prestajanje kazni zapora, torej v življenjskem okolju obsojenca ali 
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obsojenke. Težava po mnenju avtorice nastane, ko  pristojni centri za pomoč po odpustu niso 

seznanjeni z odpustom določenega obsojenca ali obsojenko iz zavoda, saj v nekaterih primerih 

obsojenci ali obsojenke ne želijo podpisati soglasja o informiranju centrov o odpustu. 

 
 
 

3.3  IZVAJANJE IN IZVAJALCI POSTPENALNE OBRAVNAVE 
 
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij točno določa, kdo in na kakšen način lahko izvaja 

postpenalno obravnavo. V 99., 100. ter 101. členu, ki jih zaradi citiranja zgoraj ne bom ponovno 

citirala, so poleg zavoda našteti tudi centri za socialno delo, razne organizacije in društva, ki 

delujejo na področju ponovnega vključevanja obsojencev in obsojenk v družbo. 

 

Očitno je, da je izvajalcev postpenalne podpore lahko več oziroma je to celo zaželeno. Kljub vsemu 

pa je Brinc že leta 1989 opozarjal na pomanjkanje društev ali služb, ki bi delovale izključno na 

področju postpenalne obravnave, torej na področju pomoči odpuščenim obsojencem ali 

obsojenkam. Leta 1980 je Brinc v svojem članku opozoril na to, da le socialni delavci težko izvajajo 

proces postpenalne obravnave, saj je nemogoče poznati vsakega obsojenca ali obsojenko ter 

njihove potrebe in želje. Ker so socialni delavci ob nudenju postpenalne obravnave večkrat 

ugotavljali, da odpuščeni obsojenci ali obsojenke ne želijo sodelovati v procesu postpenalne 

obravnave, je pomembno, da se obsojenca ali obsojenko že med prestajanjem kazni opozori na 

pomembnost udeleževanja skupinskih ali individualnih terapij, če se te sploh izvajajo. Tako bi bil/-a 

obsojenec ali obsojenka že v času prestajanja kazni oproščen/-a lastnih notranjih pritiskov (prav 

tam).  

 

Zavod lahko obsojencu ali obsojenki zagotovi tudi prostovoljca, ki osebo vsaj na začetku spremlja 

na izhodih ali pa v obdobju pred odpustom pomaga pri iskanju stanovanja, zaposlitve in podobno. 

Na pomoč pristopi tudi center za socialno delo, ki obsojencu ali obsojenki po odpustu nudi 

minimalno finančno podporo, t. i. občinsko podporo, ki jo obsojenec ali obsojenka lahko prejme le 

enkrat. Če kmalu po odpustu še ne dobi službe, lahko oseba vsak mesec prejema socialno podporo, 

za katero lahko zaprosi še pred odpustom(lasten vir). Pri vseh izvajalcih postpenalne obravnave pa 

je najpomembneje , da se postpenalna obravnava izvaja usklajeno (ZIKS-1). 
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3.4  SAMOAKTIVNOST OBSOJENCEV V PROCESU POSTPENALNE OBRAVNAVE 
 
Menim, da je v procesu postpenalne obravnave pomembno vedeti, ali obsojenec ali obsojenka 

sploh želi sodelovati, predvsem pa  menim, da je v procesu postpenalne obravnave ključnega 

pomena samoaktivnost obsojencev in obsojenk oziroma pomoč zaposlenih v zavodih do te mere, 

da lahko obsojenec ali obsojenka postane čim bolj samostojen. Imeti bi moral/-a čim več možnosti 

za samostojno urejanje zadev za eksistenco po odpustu, ki bi bile do odpusta že vsaj v večini lahko 

urejene. Menim pa tudi, da je treba vsaj na začetku obsojence ali obsojenke, ki so v procesu 

postpenalne obravnave, nekoliko voditi, jim pokazati različne možnosti in jim dati vedeti, da lahko 

dobijo dodatne informacije o čemer koli.  

 

Brinc (1989) poudarja pomembnost poznavanja obsojenčevih ali obsojenkinih ciljev ter želja. Avtor 

trdi, da je veliko dela narejenega že, če si obsojenec ali obsojenka sam/-a določi cilje, ki jih želi 

doseči med prestajanjem kazni in po odpustu. Tako je sam proces načrtovanja postpenalne 

obravnave veliko lažji, hkrati pa obsojenec ali obsojenka ve, k čemu stremi, išče poti do izpolnitve 

ciljev in se na ta način uči samostojnosti.  

Brinc (1989) meni, da so obsojenci in obsojenke za sodelovanje najbolj pripravljeni na začetku in na 

koncu prestajanja kazni.  

 
 

3.5  PRIPRAVA OBSOJENCEV NA ODPUST  
 
Brinc (1989) opozarja na pomembnost priprave na odpust. Avtor zagovarja aktivacijo obsojenca ali 

obsojenke, njegove/njene družine ter širšega okolja. Šlo naj bi za usklajeno reševanje možnih 

problemov, ki bi se pojavili ob in po odpustu na prostost. Brinc (prav tam) meni, da je v tem 

procesu največja težava »pripraviti družbo, da bo sprejela odpuščene obsojence kot enakopravne 

člane družbe« (str. 369). Inkeri (1974, str. 37 v Brinc, 1989, str. 369) pa pravi tudi, da »prevladuje 

stališče, da niti najboljši tretman v zavodu ne more sam po sebi imeti trajnega pozitivnega učinka 

na odpuščenega obsojenca, če družba ni pripravljena sprejeti prestopnika in mu pomagati«. 

 

V Letnem poročilu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij iz leta 2016 je razvidno, da se na 

področju priprave na odpust izvaja kar nekaj aktivnosti. Ker želim čim bolj podrobno in nazorno 

pokazati delo na omenjenem področju, bom opisane aktivnosti citirala: »Strokovna obravnava 

obsojencev in mladoletnikov je potekala po individualnih, skupinskih in skupnostnih programih, 
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njen cilj je bil usposabljanje zaprtih oseb za življenje po odpustu in reintegracijo v družbo. 

Strokovna obravnava pripornikov je potekala individualno. /…/ Na podlagi podatkov in 

individualnih razgovorov članov strokovnega tima s posameznikom v sprejemnem obdobju so bili 

izdelani osebni načrti z opredeljenimi kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji obravnave, bivanje in 

dejavnosti zaprtih oseb v procesu prestajanja kazni in rehabilitacije. Osebni načrti za vsakega 

posameznika so se med letom dopolnjevali in spreminjali glede na potrebe, možnosti in 

spremenjene razmere. /…/ Načrtovali so tudi odpust s prestajanja kazni« (str. 32). 

 

111. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij določa, da »morajo pristojni centri in drugi 

subjekti iz prvega odstavka 100. člena tega zakona v sodelovanju z zavodom najmanj tri mesece 

pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti program potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu in 

mu vsak na svojem področju nuditi pomoč pri njegovi vključitvi v družbo po prestani kazni«.  

 

V Pravilniku o izvrševanju kazni zapora (2016) pa je podpora in priprava obsojenca ali obsojenke 

bolj konkretno opredeljena, in sicer v 113. členu:  

 

»(1) Zavod obsojenca spodbuja in mu omogoči, da tudi sam aktivno sodeluje pri uresničevanju 

načrta socialnega vključevanja in programu potrebnih ukrepov za pomoč pri njegovi vključitvi v 

družbo po prestani kazni. Za namen uresničevanja načrta socialnega vključevanja zavod obsojencu 

omogoči izhod iz zavoda, če je to v skladu z njegovim osebnim načrtom. 

 

(2) V programu ukrepov iz prejšnjega odstavka se določi, da obsojenec lahko en mesec pred 

mesecem odpusta pri pristojnem centru zaprosi za denarno socialno pomoč po predpisih s 

področja socialnega varstva. 

 

(3) Program potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu pri vključitvi v družbo po prestani kazni za 

obsojenca, ki je zaščitena oseba, zavod pošlje pristojnemu centru, če s tem soglaša enota. 

Praviloma strokovno pomoč obsojencu, ki je zaščitena oseba, po odpustu organizira enota«. 

 

Po vseh zgoraj naštetih členih ter odlomkih iz Letnega poročila Uprave RS za izvrševanje kazenskih 

sankcij je razvidno, da je področje priprave na odpust iz zapora relativno dobro pokrito. Zavod naj 

bi obsojenca ali obsojenko ves čas spremljal ter ga/jo oskrboval z zadostnimi informacijami o 

življenju na prostosti. Prav tako naj bi zavod v sodelovanju s pristojnimi institucijami, kot je na 
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primer center za socialno delo, skrbel za čim lažjo integracijo obsojenca ali obsojenke nazaj v 

družbo. Možna je tudi prošnja za denarno pomoč, ki se odda en mesec pred odpustom, kar pomeni, 

da je za vsaj začetno finančno podporo poskrbljeno. Zavod naj bi po pravilniku tudi spodbujal in 

dajal možnost obsojencu ali obsojenki, da izhode izkoristi za samostojno iskanje informacij, službe, 

nastanitve in podobno. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

4. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Brinc je že leta 1980 v svojem članku opozarjal na vlogo postpenalne obravnave, katere namen je 

pomagati obsojencu, da se po prestani zaporni kazni s čim manj neuspelimi poskusi integrira v 

življenje na prostosti. Meglič in Planinšič (2000) menita, da bi morali biti obsojenci s prestajanja 

zaporne kazni odpuščeni z že rešenimi osnovnimi problemi, ki zajemajo namestitev, zaposlitev, 

zdravstveno pomoč, urejene družinske odnose in podobno.  

Ker v našem prostoru postpenalna obravnava ni bila urejena niti po odpustu moških obsojencev, so 

bile ženske pri tem še toliko bolj prikrajšane za urejena vsaj osnovna življenjska področja (Brinc, 

1980). Iz tega razloga se želim v diplomski nalogi osredotočiti na današnjo postpenalno obravnavo 

pri ženskah v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Bavcon (2009) opozarja, da »postpenalna 

obravnava obsega zlasti pomoč pri začasni nastanitvi in prehrani, zagotovitev potrebnega 

zdravljenja, ureditev novega okolja, v katerem naj obsojenec živi, pomoč pri urejanju družinskih 

razmer, pomoč pri iskanju primerne zaposlitve, pomoč pri strokovnem usposabljanju in materialno 

pomoč za najnujnejše potrebe« (str. 444). Iz zgornjega citata (prav tam) je mogoče razbrati, da je 

postpenalna obravnava načeloma dobro zastavljena, vključeni so pomembni cilji, program izgleda 

kakovosten. O postpenalni obravnavi je resda zapisano veliko literature, manj pa je samih raziskav s 

tega področja. Brinc (1980) je že pred skoraj tremi desetletji  opozoril, da naš sistem ne zagotavlja 

kakovostne obravnave, ki bi obsojencu nudila oporo pred in po odpustu s prestajanja zaporne kazni. 

Zaslediti je mogoče, da ali postpenalne obravnave sploh niso bili deležni ali pa so je bili deležni 

prepozno (prav tam). Izpostaviti želim, da je raziskovana tematika pomembna in da tovrstnih 

raziskav v Sloveniji primanjkuje. 

 

4.1  CILJI 
 
Cilj raziskave je bil predvsem ugotoviti, kako populacija, ki je vključena v raziskavo, doživlja proces 

postpenalne obravnave. Raziskava je osredotočena na žensko populacijo. V empiričnem delu želim 

s kvalitativno raziskavo predstaviti razlike med teorijo in prakso. Cilj je poiskati morebitna 

razhajanja med deklariranimi cilji in izvajanjem področja postpenalne obravnave v Zavodu za 

prestajanje kazni zapora Ig. Raziskava bo služila kot podlaga razmisleku, kakšne potrebe se 

pojavljajo v procesu postpenalne obravnave. Predstaviti želim vidik zaprtih oseb, ki so v obdobju 
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iztekanja kazni, ter s tem opozoriti na problem neurejenih razmer, s katerimi se soočajo obsojenke, 

ko odidejo na svobodo.  

 

4.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 Kakšna je splošna izkušnja obsojenk z zaporom? 

 Kakšna vprašanja se ob misli na odpust iz zavoda pojavljajo pri obsojenkah, kakšna 

prihodnost jih čaka? 

 Na kakšen način in v kolikšni meri so obsojenke po njihovem mnenju deležne postpenalne 

obravnave v ZPKZ Ig? 

 Kako po mnenju obsojenk poteka proces priprave na odpust v ZPKZ Ig? 

 Kakšna je njihova samoaktivnost v procesu postpenalne obravnave? 

 Kako in kateri akterji/zunanje institucije/organizacije/osebe sodelujejo z zavodom in 

sooblikujejo načrt za postpenalno obravnavo obsojenkam? 

 
 

4.3  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

4.3.1 OPIS NABORA RAZISKOVANIH OSEB 
 
V raziskavi sem zajela tri ženske, ki prestajajo kazen zapora v ZPKZ Ig in so v obdobju enega leta do 

6 mesecev pred odpustom, saj menim, da sem tako dobila najbolj aktualne podatke o postpenalni 

obravnavi ter o sami pripravi na odpust. Ko sem zastavila okvir  diplomske naloge, raziskovalna 

vprašanja in cilje, sem napisala dopis, ki ga je moja mentorica po uradni poti poslala na ZPKZ Ig. Ko 

so mi poslali dovoljenje za izvedbo raziskave, sva se z gospo Erpič, vodjo oddelka za vzgojo in delo, 

dogovorili za dva termina. Do takrat so se tri ženske, ki so pred odpustom, že strinjale, da bodo 

sodelovale v raziskavi.  

 

4.3.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 
 
V raziskavi sem uporabila polstrukturiran intervju. Postavila sem povprečno 12 vprašanj ter 

dodatna podvprašanja. Imela sem zapisana le ključna oziroma okvirna vprašanja, ki sem jih po 

potrebi spreminjala ali dodajala drugačna vprašanja. Intervju sem prinesla na prvi sestanek v ZPKZ 

Ig, kjer ga je vodja oddelka za vzgojo in delo tudi odobrila. Vprašanja se na začetku nanašajo na 

neko splošno izkušnjo z zaporom, saj sem želela dobiti širši vpogled v situacijo. Kasnejša vprašanja 

pa se nanašajo na proces postpenalne obravnave. Osredotočila sem se predvsem na mnenja 
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obsojenk o tem, kako, na kakšen način in v kolikšni meri zapor izvaja postpenalno obravnavo ter na 

kakšen način jih pripravlja oziroma jim pomaga pri soočanju z odpustom in negotovostjo glede 

prihodnosti na prostosti. Določena vprašanja se dotaknejo tudi družinskih situacij, saj želim celoten 

proces postpenalne obravnave povezati tudi s podporo družine, torej s konkretnim stanjem, ki jih 

čaka na prostosti. 

 

4.3.3 POSTOPEK RAZISKOVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV 
 
Intervjuje sem 12. in 13. aprila 2017 izvedla s tremi obsojenkami, ki prestajajo kazen zapora v ZPKZ 

Ig. 

Postopek raziskovanja in zbiranja podatkov je potekal tako, da sem najprej poslala dopis s prošnjo o 

izvedbi raziskave, ki sem jo tudi podrobno opisala ter poudarila, da želim intervjuje snemati z 

diktafonom. Dopis sem najprej poslala mentorici, ki ga je nato uradno poslala na ZPKZ Ig. Ko so 

prošnjo odobrili, sem 5. aprila 2017 odšla na prvi sestanek k vodji oddelka za vzgojo in delo. Na 

sestanku sem ji pokazala seznam vprašanj, ki jih je takoj odobrila. Dogovorili sva se, da me bo takoj, 

ko se bodo tri ženske strinjale s sodelovanjem v raziskavi, obvestila, da se dogovoriva za termin. 

Zaradi ene od žensk, ki hodi na delo, so bili intervjuji razdeljeni na dva dopoldneva. Prvi dan sem 

izvedla dva intervjuja ter naslednji dan še enega. Intervjuje sem izvajala v prostorih za obiske na 

odprtem oddelku. Pravosodni policist mi je zaupal ključe prostora, kjer sem počakala na prvo 

intervjuvanko. Prvi intervju je trajal 55 minut. Ko sva končali, sem počakala na drugo intervjuvanko. 

Drugi intervju je bil krajši, saj se je gospe mudilo k zdravniku in je trajal 45 minut. Naslednji dan 

sem postopek ponovila še z zadnjo intervjuvanko. Ker je bila gospa kljub mojim podvprašanjem 

redkobesedna, je bil ta intervju najkrajši in je trajal le 33 minut.  

Pred začetkom  vsakega intervjuja sem intervjuvankam  izročila izjavo o anonimnosti (priloga), kjer 

sem v nekaj točkah zapisala, da so podatki, ki jih bom pridobila v raziskavi, namenjeni izključno 

diplomski nalogi, da s svojim podpisom zagotavljam oziroma prevzemam odgovornost glede 

anonimnosti intervjuvank ter tudi to, da jih ne sprašujem o njihovem kaznivem dejanju. Zapisala in 

povedala sem jim tudi, da bom intervjuje snemala z diktafonom. 

 

4.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 
Po izpeljanih srečanjih sem posnete intervjuje prepisala. Ker je bilo treba iz vseh pridobljenih 

informacij izluščiti pomembne in tiste, ki so v skladu z mojo raziskavo, sem uporabila metodo 

kodiranja. Metoda kodiranja namreč pospešuje analizo, »kadar je masa surovih podatkov 

prevelika« (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 53). 
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Prepisane intervjuje sem oblikovala v tabelo, kjer sem v en stolpec poleg intervjujev pisala kode 1. 

reda, v naslednji stolpec kode 2. reda ter v zadnji stolpec kategorije, s pomočjo katerih sem nato 

oblikovala zaključke. Dele besedila, ki so pomembni za raziskavo, sem obarvala z različnimi barvami 

za boljšo preglednost. Po končanem kodiranju sem odgovore združevala po sklopih, ki so se 

navezovali na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zadnji korak obdelave pridobljenih podatkov pa je 

predstavljala združitev zbranih odgovorov v neko smiselno celoto, ki zajema odgovore vseh treh 

intervjuvank. 

 

4.4  REZULTATI 
 

 Kakšna je splošna izkušnja obsojenk z zaporom? 

Čeprav se prvo vprašanje v intervjujih ne nanaša direktno na obravnavano temo v diplomski nalogi, 

me je na začetku pri sami vzpostavitvi odnosa z intervjuvankami vseeno zanimalo njihovo splošno 

mnenje o zaporu, kakšna je njihova izkušnja z zaporom, saj sem si tako lažje ustvarila sliko o 

njihovem vsakdanu, o zavodskem sistemu, o vzpostavljanju odnosov in podobno. Prav tako menim, 

da bi bilo dokaj nesmiselno takoj na začetku preiti na direktna vprašanja. Že samo za lastno 

orientacijo sem si želela izdelati ozadje ter izhodišča za intervju. Čeprav sem imela, kot že 

omenjeno, pripravljena okvirna vprašanja, sem želela izhajati tudi iz splošnih vtisov obsojenk o 

zavodu. Vse tri intervjuvanke so povedale, da nimajo slabih izkušenj z zavodom, da pa je ob 

prihodu izjemno težko in hudo. Ena od njih je povedala, da je še ob prihodu imela upanje, da so se 

zmotili in da bo lahko odšla. Vse tri so poudarile, da se ne morejo pritoževati nad zavodom ali nad 

tem, kar jim nudi. Izpostavile so, da imajo zagotovljeno zdravstveno oskrbo, nekatera izobraževanja, 

da dobijo tudi mentorja. Ker sem bila že nekajkrat v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, kjer sem 

imela razne delavnice, sem imela možnost spoznati različne ženske in seveda tudi sam zavod. Že 

sama sem spoznala, kako izkrivljeno podobo o zaporih nam lahko ponudijo mediji. Tako kot v filmih 

in raznih serijah je tudi v informativnih medijih po mojem mnenju zapor predstavljen kot strogo 

zaprt sistem, ki družbo varuje pred nevarnimi zločinci, največkrat morilci. Moje mnenje o napačni 

predstavi o zaporih je potrdila ena od obsojenk, ki je dejala, da zapor ni tako grozen, kakor ga 

prikazuje javnost. V zaporu so različne ženske in vsaka od njih ima svojo zgodbo. Želim pa poudariti, 

da je to le eno mnenje in se seveda ne posplošuje na celoten zavod. Vse tri intervjuvanke so v zvezi 

z izkušnjo z zaporom povedale, da se moraš čim prej sprijazniti s situacijo, sprejeti pravila in se ne 

spuščati v konflikte. Čez čas se stanje stabilizira in se prilagodiš na zavodski vsakdan.  

Naj povem še, da so vse tri obsojenke največ pol leta pred odpustom, prestajale pa so eno- ali 
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dvoletno kazen zapora.  

 Kakšna vprašanja se ob misli na odpust iz zavoda pojavljajo pri obsojenkah, kakšna 

prihodnost jih čaka? 

Vse tri intervjuvanke so povedale, da se odpusta izredno veselijo, saj jih zunaj čaka družina. Čeprav 

so med prestajanjem kazni redno srečevale svoje otroke, si najbolj želijo spet preživeti čim več časa 

z njimi. Vse tri so poudarile, da bodo takoj po odpustu začele iskati delo. Prijetno so me presenetile, 

s kakšnim optimizmom in žarom so govorile o odpustu. Ena od njih je povedala, da je izjemno 

hvaležna, da so ji odobrili pogojni odpust in da bo lahko čim več časa preživela s hčerko, ki je hudo 

bolna.  

Prav tako so vse tri takoj omenile podporo družine. Vse so poudarile, da brez podpore družine 

težko preživiš. Že sam občutek, da te zunaj nekdo čaka, je dovolj za nove cilje, želje za prihodnost. 

Ena od intervjuvank se je pri tem vprašanju zelo razgovorila in povedala tudi, da po zavodu kroži 

veliko govoric, kako težko je, ko pride dan odpusta. Tudi sama je dodala, da prej temu ni verjela, 

sedaj pa, ko je le nekaj mesecev pred odpustom, jo postaja nekoliko strah. Ponovno se bo morala 

navaditi na pritiske, stigmo, prišle bodo nove skrbi, kot na primer plačevanje položnic. Med 

prebiranjem literature in med samim študijem sem veliko prebrala o tem, kako se lahko zapor 

kmalu spremeni v neko varno okolje, saj se človek navadi na novo okolje (Brinc, 1980). Ker je tako 

močno izoliran od zunanjega okolja, se, kot so mi povedale intervjuvanke, oblikuje neka nova 

kultura, nove norme, pravila, na katera se tako navadiš, da kmalu pozabiš prejšnje. Tako je ena od 

obsojenk povedala, da ji zavod trenutno daje občutek varnosti, navajena je na »zavodsko kulturo« 

in njegove norme. Zato jo misel na odpust nekoliko straši. Vse tri so izrazile zaskrbljenost o tem, ali 

bodo lahko skrbele za družino, vse tri so prav tako poudarile strah pred samo spremembo. Ena od 

intervjuvank je povedala še, da ji je družina v tako oporo, da bi brez nje vsekakor potrebovala 

psihološko pomoč pred odpustom in po  njem.  

Ker so bile vse tri intervjuvanke v zavodu največ dve leti, sem opazila, da pri njih ne prihaja toliko 

do strahu pred zunanjim svetom. Seveda prihaja do tesnobe pred spremembami, pa vendar niso 

bile tako dolgo izolirane od zunanjega sveta, da bi prišlo do neke hude krize pred odpustom. Me pa 

vsekakor zanima, do kakšnih ugotovitev bi prišla, če bi enaka vprašanja postavljala obsojenki, ki v 

zaporu prestaja 10-letno kazen. Predvidevam lahko, da bi bili odgovori nekoliko drugačni. Kljub 

izhodom gre v takem primeru za dolgotrajnejšo izolacijo in definitivno za hujše kaznivo dejanje, kar 

posledično pomeni tudi večjo stigmatizacijo. 

 

 Na kakšen način in v kolikšni meri so obsojenke po njihovem mnenju deležne postpenalne 
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obravnave v ZPKZ Ig? 

Pri tem vprašanju sem dobila relativno podobne odgovore. Ena od intervjuvank je povedala, da ob 

prihodu vsaka ženska dobi mentorja. En mentor ima tako skupino žensk, v zavodu pa so le trije 

mentorji, kar pomeni, da ima en mentor pod okriljem 31 žensk. Menim, da je to kar velika številka 

za delo z ljudmi, ki prestajajo kazen zapora. So pa vse tri povedale, da gredo k mentorjem le takrat, 

ko je res nujno, saj imajo mentorji preveč dela. So jim pa vedno na voljo, če imajo kakšna vprašanja. 

Kot sem že prej navajala avtorico Zupančič (2008), lahko odgovore intervjuvank na tem mestu 

povežem s fazami postpenalne obravnave. Vse tri so povedale, da so ob prihodu v zapor dobile 

nekaj informacij o prestajanju kazni, o delu, dolžnostih in pravicah ter o hišnem redu. Zatem so 

dobile mentorja, s katerim so se dogovorile o poteku prestajanja kazni, zatem pa je kmalu sledila 

priprava individualnega načrta. Čeprav sta individualni načrt omenili le dve intervjuvanki, vseeno 

lahko predvidevam, da je bila priprave načrta deležna tudi tretja intervjuvanka. Me je pa 

presenetilo, da sta obe omenili, da jim pedagogi sicer dajo zgoraj naštete informacije, da pa vse to 

že prej izvedo od pravosodnih policistov. Tudi v nadaljevanju so pravosodne policiste večkrat 

omenile kot tiste, ki so prvi ob obsojenkah, ko imajo kakršno koli težavo. Vse tri so kasneje omenile, 

da od njih prejmejo največ podpore in največ informacij.  

Vse tri so glede postpenalne obravnave enakega mnenja - če nimaš podpore družine, ti tudi 

obravnava ne pomaga kaj dosti. Res je, da v zavodu imajo psihologinjo,  kateri napišeš prošnjo in 

lahko prideš k njej na obravnavo (sicer so vse omenile, da je ta obravnava namenjena bolj 

uživalkam drog), zaposleni so pedagogi, pomagal naj bi tudi center za socialno delo. Pa vendar sta 

dve od intervjuvank večkrat poudarili odsotnost socialne delavke, ki je imela po njihovem mnenju 

vse informacije, ki si jih potreboval v zvezi z urejanjem stvari po odpustu. Ko sem jih vprašala, če 

morda vedo, kako je z ženskami, ki pa niso deležne podpore svojih družin, so vse povedale, da se 

jim zdi, da jim poskušajo poiskati vsaj začasna stanovanja in da je »večina stvari izvedljivih za tiste, 

ki nimajo strehe nad glavo«. Nimajo pa veliko informacij o teh situacijah, zato nisem dobila 

konkretnih odgovorov na moje vprašanje. Je pa ena od intervjuvank še posebej želela pohvaliti 

osebje glede pripravljenosti na pomoč in dodatna vprašanja. Povedala je, da dobi dovolj informacij 

za orientacijo za življenje po odpustu. To seveda rezultira v pozitivni naravnanosti v zvezi s 

prihodnostjo na prostosti.  

Glede iskanja zaposlitve so vse zmajale z glavo in menile, da je že na prostosti težko najti zaposlitev, 

kaj šele, ko se razve, da si nekdanja obsojenka. So pa omenile, da jim zavod nudi pomoč pri prijavi 

na zavod za zaposlovanje. Da jim informacije o tem, kdaj se lahko prijavijo na zavod za zaposlovanje 

ter na koga se tam lahko obrnejo. Prav tako jim omogoči prost izhod v primeru razgovora za 
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zaposlitev. 

 Kako po mnenju obsojenk poteka proces priprave na odpust v ZPKZ Ig? 

Pri tem vprašanju sem dobila kar nekoliko različne odgovore. Že zgoraj sem citirala odlomek iz 

Letnega poročila Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (2016): »Strokovna obravnava 

obsojencev in mladoletnikov je potekala po individualnih, skupinskih in skupnostnih programih, 

njen cilj je bil usposabljanje zaprtih oseb za življenje po odpustu in reintegracijo v družbo. 

Strokovna obravnava pripornikov je potekala individualno«. Intervjuvanke pa same niso imele te 

izkušnje, čeprav gre ena izmed njih čez manj kot 3 mesece na prostost. Zavod sicer posreduje 

pomembne informacije glede zaposlitve in prijave na zavod za zaposlovanje ter na center za 

socialno delo. Nobena od sogovornic pa ni bila deležna posebnih srečanj ali kakršnih koli predavanj 

na temo življenja po odpustu. Ena od sogovornic je celo izjavila, da je dobila le informacijo o 

odpustu, torej kdaj točno bo lahko odšla na prostost. Druga sogovornica je sicer povedala, da igra 

pedagoginja v tem procesu kar pomembno vlogo, saj jim konkretno ona nudi informacije o tem, 

kdaj lahko zaprosijo za občinsko finančno pomoč in kdaj se lahko prijavijo na zavod za zaposlovanje. 

Vseeno pa je tudi ta sogovornica povedala, da za zdaj še ni dobila dovolj informacij o tem, kam in 

kako takoj po odpustu. Ve samo to, da bo nekaj časa živela v počitniški hiši njenih staršev. Ena od 

intervjuvank je dejala: »Veliko moraš sam razmisliti in narediti na tem, kaj boš, ko prideš ven. Veliko 

lahko prebereš, spoznaš osebe, se postaviš na noge.« S tem odgovorom se povezuje moje 

naslednje raziskovalno vprašanje.  

 

Spraševala sem jih namreč o tem, kakšna je njihova samoaktivnost v procesu postpenalne 

obravnave. Vse tri intervjuvanke so takoj obrazložile, da moraš biti v tem procesu čim bolj 

samoaktiven. Sam moraš iskati informacije, dve od njih hodita na dodatna izobraževanja. Ena je 

povedala, da si želi še več izobraževanj, saj ji to odpira nove možnosti za zaposlitev na prostosti. Pri 

vseh treh sem zaznala željo po dodatnih znanjih in spretnostih. So pa vse povedale, da žal ni dovolj 

prostora za nekatera izobraževanja in so jih zato morali odpovedati. Prav tako ena od njih čaka, da 

jo pokličejo na delo, saj je želela s tem prihraniti nekaj denarja za čas, ko bo odšla na prostost, 

vendar tega očitno ne bo dočakala. Vse so poudarile pomembnost izhodov. Med izhodi imajo čas, 

da gredo na center za socialno delo, na zavod za zaposlovanje, urejati zadeve na občino in razne 

druge urade. Splošno znano v ZPKZ Ig je, da je treba dopust in izhode čim bolje koristiti  za urejanje 

raznih zadev in iskanje dodatnih informacij, saj jih zapor nima dovolj. Kar se mi zdi po eni strani 

koristno z vidika spodbujanja k samostojnosti, po drugi pa bi bilo logično, da so izhodi namenjeni 

posvečanju časa bližnjim pomembnim osebam in dejavnostim, ki jih zavod ne omogoča. Čeprav so  
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intervjuvanke povedale, da je načeloma koristno, da jim zapor ne »prinese vsega na pladnju«, 

ampak morajo same brskati in iskati, se informirati in dodatno izobraževati zato, da bosta življenje 

in integracija po odpustu čim lažja, pa predvidevam, da verjetno niti nimajo druge možnosti kot 

oditi na izhod in iskati informacije, saj vseh pomembnih podatkov zavod ne daje oziroma jih nima.  

Sogovornice so povedale tudi, da je za lažjo integracijo ter predvsem za  ohranitev stika z zunanjim 

svetom ključnega pomena, da čim več bereš, se poskušaš zaposliti na primer v kuhinji, da greš na 

dodatne aktivnosti, ki jih ponuja zapor (razne delavnice) in podobno.  

Iz vsega povedanega je razvidno, da je samoaktivnost v procesu postpenalne obravnave ključna. 

Vsekakor bi želela raziskavo razširiti in poskušati vključiti tudi obsojenke, ki so na prestajanju kazni 

že več kot pet let. Kot sem omenila že prej, bi lahko šele takrat z dodatnimi informacijami 

ugotavljala, kako je dejansko učinkovita postpenalna obravnava v edinem ženskem zaporu v 

Sloveniji. Seveda nikakor ne nakazujem na to, da zapor slabo izvaja postpenalno obravnavo, me pa 

vseeno zanimajo razlike med mnenji in izkušnjami žensk, ki so že dolgo časa na neki način izolirane 

od zunanjega sveta.  

 

Most med zaporom in zunanjim svetom  predstavljajo tudi institucije, organizacije ali posamezniki, 

ki niso zaposleni v zavodu za prestajanje kazni zapora. To je bilo tudi moje zadnje raziskovalno vpra-

šanje, torej kako in kateri akterji/zunanje institucije/organizacije/osebe sodelujejo z zavodom in 

sooblikujejo načrt za postpenalno obravnavo obsojenkam? 

Vsaka od intervjuvank je naštela druge zunanje »obiskovalce«. Ena je povedala, da včasih pridejo 

na obisk razna društva, ki pomagajo oziroma obravnavajo predvsem obsojenke, ki so ali so bile 

uživalke prepovedanih drog. Nekajkrat so prišli tudi prostovoljci, ki pomagajo ob raznih proslavah, 

vodijo pevski zbor ali kakšne pogovore. Druga intervjuvanka je omenila Društvo Stigma, ki naj bi 

bilo po njenih besedah namenjeno le uživalkam prepovedanih drog, organizirani so razni projekti, 

namenjeni podpori, prihajajo pa tudi prostovoljci pod mentorstvom gospoda Friškovca. Pedagogi-

nja menda večkrat vpraša, ali bi katera potrebovala prostovoljca. Iz tega sklepam, da imajo obso-

jenke več možnosti za podporo ali pomoč, če to želijo. Zadnja od intervjuvank pa je povedala le, da 

izjemno pogreša socialno delavko v zaporu, saj je le ona imela vse informacije, ki si jih lahko dobil 

takoj v tistem trenutku, ko si jih potreboval.  
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4.5  PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
 

Po zaključevanju analize pridobljenih informacij sem razmišljala, kakšne izboljšave bi bile lahko 

možne za učinkovitejšo integracijo nekdanjih obsojenk v družbo. Že med predelavo literature sem 

premišljevala o probacijski službi, o kateri se zadnje leto veliko govori. Probacijska služba je 

relativno nov pojem v pravnem sistemu. Na strani Vlade Republike Slovenije je med gradivi v 

obravnavi tudi Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih 

in normativnih sprememb. Probacijska služba je opredeljena kot organizacija, ki razvija sankcije, pri 

katerih obsojencu ali obsojenki ni treba oditi na prestajanje zaporne kazni. Gre za kazni in ukrepe, 

ki sicer vključujejo nekatere omejitve, nalagajo pa obsojencu ali obsojenki tudi določene pogoje in 

obveznosti, ki jih na podlagi zakona izreče sodišče.  Eden od primerov dobrih praks na tem 

področju je Avstrija. Avstrija je ustvarila privatno organizacijo NEUSTART, ki predstavlja službo za 

probacijo, mediacijo in socialno delo. Nekatere od glavnih aktivnosti, ki jih izvaja ta organizacija, so: 

»- mediacija v kazenskih zadevah; 

- vloga posrednika v lokalnih zadevah; 

- pomoč obsojencem po koncu prestajanja zaporne kazni, ki niso na probaciji; 

- nudenje pomoči pri nastanitvi osebam na probaciji in po koncu probacije; 

- usposabljanje za delo osebam na probaciji in po koncu probacije; 

- pomoč žrtvam storitve kaznivega dejanja; 

- pomoč žrtvam med kazenskim postopkom« (Akcijski načrt probacijske službe, 2016, str. 13). 

V zgornjem dokumentu je navedenih več raziskav in primerov dobrih praks, ki želijo s probacijskimi 

službami zmanjševati oziroma preprečevati storitve kaznivih dejanj, pomagati obsojencem in 

obsojenkam, ki se spopadajo z dilemami in stiskami pred odpustom, predvsem pa bi probacijske 

službe veliko pripomogle k zmanjševanju stigme.  

 

Naslednja možna izboljšava, ki bi morda lahko pripomogla k celotnemu procesu postpenalne 

obravnave, je program, ki ga izvajajo v nekaterih zaporih po Ameriki, prenesel pa se je tudi že v 

nekatere evropske države. Gre namreč za pse, ki so nastanjeni v zavetiščih. Ker sta treniranje in 

oskrba relativno draga, poleg tega pa primanjkuje tudi usposobljenih za to delo, take pse za nekaj 

mesecev nastanijo v zaporih. Tako imajo obsojenci in obsojenke možnost izobraževanja na 

področju kinologije, treniranja in skrbi za psa. Ključna namena teh programov sta dva. Prvi je, da so 

psi vzgojeni in primerni za iskanje novega doma, drugi pa je usmerjen v obsojenca ali obsojenko. Ko 

dobijo obsojenci ali obsojenke certifikat po izobraževanjih, se jim odpre veliko možnosti za 
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zaposlitev, ko odidejo na prostost. Poleg tega so vsi, katerih intervjuje sem poslušala na spletnem 

omrežju YouTube, povedali, da se v stiku z živaljo počutijo, da so dobri ljudje, da so dobili še eno 

priložnost. Pes ne bo nikoli obsojal človeka, človek pa je za psa tudi najbolj pomembno bitje. Tako 

dobi tudi obsojenec ali obsojenka občutek, da je za nekoga pomemben/pomembna. Ko so 

intervjuvali tudi obsojence in obsojenke, ki so že odšli na prostost, so ti povedali, da je veliko lažje 

oditi ven z občutkom, da si med prestajanjem kazni nekaj dosegel, nekaj koristnega počel, se 

izobraževal in konec koncev bil ljubljen s strani kosmatinca. Program, ki je namenjen psom in 

konkretno ženskam v zaporih, se imenuje Prison Pet Partnership. V takih programih  vidim velik 

potencial za destigmatizacijo ter za lažjo integracijo obsojencev in obsojenk, saj  tak program nudi 

psihosocialno podporo obsojencu ali obsojenki tako med prestajanjem kazni kot tudi po odpustu. 

Nadgradnja tega programa bi bila zaposlitev nekdanjega obsojenca ali nekdanje obsojenke v raznih 

pasjih šolah, zavetiščih in podobno. Program bi lahko ponujal tudi dodatna izobraževanja ter se 

povezoval z raznimi društvi, ki se ukvarjajo s terapijami z živalmi. Na tak način bi se nekdanjim 

obsojencem ali obsojenkam odprle nove možnosti na področju kinologije, pedagogike in podobno.  

 

Kot tretji predlog pa bi želela izpostaviti željo ene od intervjuvank. Omenila je namreč, da bi si 

želela obiskovati kakšno skupino za samopomoč. Menda take skupine izvajajo tudi v ZPKZ Ig, je pa 

intervjuvanka takoj zavrnila idejo o samopomočni skupini, kjer so njene soobsojenke. Po njenem 

mnenju gre namreč za neprijetno situacijo, saj se med seboj vse poznajo in se zaradi tega dejavnika 

ne more vzpostaviti neko varno in zaupanja vredno okolje. Poudarila je, da ne želi deliti svojih misli, 

izkušenj in dilem z drugimi obsojenkami, saj se informacije v zavodu hitro širijo in ne ostanejo 

zaupne. Vprašala sem jo, če bi ji pomagala skupina za samopomoč, ki bi se morda ustvarila zunaj 

zavoda, obiskovale pa bi jo predvsem nekdanje obsojenke. Delovala bi torej na način, da bi takoj po 

odpustu obsojenka prejela informacije o taki skupini in bi se ji lahko prostovoljno pridružila. Taka 

skupina bi nudila pomoč in podporo nekdanjim obsojenkam, v primeru, da bi te potrebovale 

psihično podporo ali pa le informacije o tem, kako naprej. V Kanadi že obstajajo organizacije, ki 

obsojenkam, ki odidejo na svobodo, nudijo streho nad glavo, informacije o zaposlitvi, finančni 

podpori, razne svetovalnice in podobno. Ko torej oseba zapusti zavod, se lahko za nekaj dni nastani 

v posebni hiši, kjer ji je ponujeno vse zgoraj našteto (lasten vir). Vendar pa menim, da bi pri nas 

trajalo veliko časa, da bi lahko uvedli take programe, saj je splošno mnenje o zaporih še vedno 

takšno, da tja zapiramo ljudi in jih moramo zgolj kaznovati. 
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5. SKLEP 
 

Med prebiranjem literature me je ves čas spremljala misel na neurejenost pogojev, ki vladajo v 

ženskem zaporu, predvsem pa na dokaj pozabljen oziroma še nedodelan proces postpenalne 

obravnave. Še vedno sem prepričana, da je največji paradoks ženske kriminalitete ta, da je njen 

obseg premajhen, da bi ji raziskave posvečale več pozornosti. Glede na izredno majhno število 

raziskav na področju žensk v zaporih bi morale očitno ženske poseči po večjem številu kaznivih 

dejanj, da bi postale pomembnejši predmet raziskav na področju kriminalitete.  

 

Kljub vsemu pa sem ob koncu analize informacij, zbranih v intervjujih, presenečena nad pozitivno 

naravnanostjo žensk, ki so privolile v sodelovanje v raziskavi.  

Želela bi izpostaviti dva izmed največjih dejavnikov za uspešnost procesa postpenalne obravnave. 

To sta samoaktivnost ter družine obsojenk. Vse tri intervjuvanke so namreč večkrat poudarile 

podporo, ki jo prejemajo od svojih družin. Podpirajo jih tako starši kot tudi partnerji in otroci. S tega 

vidika lahko predvidevam, da so moje sogovornice nekoliko netipične, hkrati pa bi lahko rekli, da je 

podpora zunaj zavoda izjemno pomemben dejavnik v procesu ponovnega vključevanja v družbo. 

Seveda so tudi te informacije veliko vredne, saj kažejo ravno na to, da zavod na neki točki morda 

odpove. Če bi še enkrat izvajala tako raziskavo, bi se vsekakor potrudila in za intervjuje spodbudila 

tudi obsojenke, ki imajo morda popolnoma drugačne izkušnje. Zavedam se, da bi za te izkušnje 

izvedela šele med intervjuji, bi se pa zavzemala za to, da bi lahko vsaj en intervju izvedla z 

obsojenko, ki je v zavodu že na primer več kot 5 let in je že dolgo časa (razen izhodov) ločena od 

svoje družine in zunanjega sveta.  

Za drugi ključni faktor pri uspešni integraciji pa se je izkazala samoaktivnost. Vse tri intervjuvanke 

so specifične z vidika prestajanja kazni na odprtem režimu. Imajo torej možnost, da izhode koristijo 

za iskanje informacij o zaposlitvi in nastanitvi, poleg tega pa jim nekaj malega ostane tudi za 

preživljanje časa z družino.  

Kot sem že nekajkrat omenila, želim raziskavo v prihodnje še nadgraditi in dobiti informacije tudi 

od žensk, ki jim je bila prostost odvzeta za več let. Zanima me, kakšne posledice je nanje naredil 

manko svobode, kako dojemajo zunanji svet, ali zaznajo močnejši občutek stigme, kakšne posledice 

ima zanje stigma, kako na njih gleda družina po toliko letih odsotnosti zaradi prestajanja kazni 

zapora in podobno. 

Ker se mi zdijo ženske obsojenke spregledana populacija, vendar pa tudi tako delikatna, posebna in 

zanimiva, menim, da bi morala dobiti  svoje mesto v raziskavah. Čeprav jih je znatno manj kot 
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moških, so še vedno tam, za njih je namenjeno le eno mesto v celi državi, kar pomeni, da morajo 

nekatere družine prepotovati dober del Slovenije, da obiščejo svojo sorodnico. Na željo vseh treh 

intervjuvank želim omeniti še pomanjkanje prostora za sprejem obiskov. Pri postpenalni obravnavi 

in pri pripravi na odpust naj bi sodelovala tudi družina. Tudi sama si po ogledu zavoda težko 

predstavljam, na kakšen način točno naj bi družina sodelovala z zavodom. Prostori za obiske na 

zaprtem oddelku so zelo majhni, žensk pa je veliko. Vse tri intervjuvanke so se skoraj z žalostjo 

zamislile nad sobo, ki je namenjena otrokom. Je majhna, oprema je dotrajana, težko prideš v neki 

odnos mati-otrok, če se okoli tebe igra še pet drugih otrok in njihovih družin. Prav tako so 

izpostavile, da za razliko od ZPKZ Dob na Igu ni sobe, kjer bi bila možnost intimnih stikov s 

partnerjem ali partnerico. Menim, da je to še eden od dokazov, kako spregledana je raziskovana 

populacija.  

 

Moje mnenje je, da je človeka veliko lažje obsoditi in ga zapreti v zavod, kot pa se ukvarjati z 

vprašanjem, kam in kako bo ta posameznik odšel po prestani kazni. Mislim, da sta glede tega 

spregledana oba spola. Čeprav ima pravni sistem utečen in močno zakoreninjen sistem, imamo 

strokovni delavci moč, da ga vsaj malo spreminjamo. Če nič drugega, imamo željo, znanje in 

spretnosti, da obsojenca ali obsojenko obravnavamo kot človeka in ne le kot številko, ki mora 

odsedeti kazen, po tem pa ni več naša skrb.  

S takim odnosom lahko tudi človeku, ki je morda obupal nad sabo, damo tisti pomemben občutek, 

da je tudi on ali ona pomemben/pomembna, da je del družbe, da je koristen/koristna in da je 

slišan/slišana. Iz izkušenj vem, da ko damo človeku občutek, da nam je pomemben, da ga 

spoštujemo in slišimo, naredimo ogromen korak k temu, da se človek začne gledati na drugačen, 

bolj sprejemajoč način. Zavedam pa se, da še vedno živimo v družbi, katere logika ostaja, da so 

obsojenci ali obsojenke storili nekaj groznega in nevarnega, zato jih je treba zapreti, odstraniti iz 

družbe. Daleč smo od tega, da bi veljalo mnenje, da so obsojenci in obsojenke le ljudje, del družbe 

ter da jim je treba dati možnost, da spregovorijo in da so slišani.  

 

Utopično je misliti, da bi tak odnos lahko zmanjšal število storjenih kaznivih dejanj. Če pa s takim 

odnosom vsaj enemu obsojencu ali obsojenki olajšamo prestajanje kazni, mu/ji pomagamo pri lažji 

integraciji po odpustu, ga/jo obravnavamo kot sebi enakega ter poskušamo vsaj malo spremeniti 

negativen odnos javnosti do te populacije, mislim, da je vsekakor veliko večji korak, kot pa če smo 

tiho in »pospravimo« obsojence in obsojenke tja, kjer družbi niso »nevarni«. Ne zavedamo pa se, 

kako malo je potrebno, da se znajdemo točno na tistem kraju, ki še zdaj v nas vzbuja strah in trepet.  



 

28 

 

6. VIRI IN LITERATURA 
 
Arnež, J. (2010). Zasluge in zablode feministične kriminologije. Revija za kriminalistiko in kriminolo-

gijo, 61(1), str. 3–14. 

Brinc, F. (1980). Problemi obsojencev in njihovih družin v času prestajanja kazni zapora in po odpu-

stu na prostost. Penološki bilten, 3(4), 44–71.  

Brinc, F. (1989). Teoretična in praktična vprašanja postpenalne pomoči. Socialno delo, letn. 28, št. 

4, str. 365–387. 

Bavcon, L., Šelih, A., Korošec, D., Ambrož, M. in Filipčič, K. (2009). Kazensko pravo. Splošni del. Lju-

bljana: Uradni list Republike Slovenije.  

Eco, U. (2003). Kako napišemo diplomsko nalogo. Ljubljana: Vale-Novak.  

Kanduč, Z. (2013). Onkraj zločina in kazni. Ljubljana: Študentska založba. 

Kanduč, Z., Mihelj Plesničar, M., Kmet, S., Petrovec, D., Završnik, A. in Zgaga, S. (2012). Nežnejši 

spol? : ženske, nasilje in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakul-

teti. 

Kordeš, U. in Smrdu, M. (2015). Osnove kvalitativnega raziskovanja. Koper: Založba Univerze na 

Primorskem.  

Murray, J., Bijleveld, C. C. J. H., Farrington P. D., Loeber, R. (2014). Effects of parental incarceration 

on children: Cross – national comparative studies. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

 

Meglič, M. in Planinšič, A. (2000). Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni – usposabljanje 

obsojencev za življenje na prostosti. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

socialno delo. 

Oven, N. (1998). Odklonsko vedenje pravnih oseb in kazensko pravo. Ljubljana: Revija za kriminali-

stiko in kriminologijo, let. 49, št. 3, str. 246–256. 

Puhar, S. (1995). Diskriminacija žensk v kazenskem postopku in pri izvrševanju zaporne kazni. Soci-

alno delo, vol. 34, št. 5, str. 309–320. 



 

29 

 

Sterle, J. (1998). Kriminaliteta žensk. Ljubljana: Revija za kriminalistiko in kriminologijo, let. 49, št. 2, 

str. 134–149. 

Zebec Koren, M. (1992). Kako misliti resocializacijo. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 43(3), 

str. 227–239. 

Zupančič, N. (2008). Kdo so povratnice? Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za socialno delo.  

INTERNETNI VIRI:  

Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in normativ-

nih sprememb (2016). Pridobljeno s: 

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5

Bsin-

gle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F

1786cec6dd354286c1257ff8001f8f54%3FOpenDocument&cHash=6e649b4a8d2fdb1a27a521f57d

ddd822 

Feminism- Criminological Aspects- Critique. (2017). Pridobljeno s: 

http://law.jrank.org/pages/1217/Feminism-Criminological-Aspects-critique.html 

Graf 1: Povprečno število žensk. Pridobljeno s: 

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/2017/170406_POVPRECJE_-

_ZENSKE.pdf 

Letno poročilo uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (2016). Pridobljeno s: 

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/Letna_porocila/170503_Letno_por

ocilo_2016.pdf 

Ministrstvo za pravosodje - zaporska statistika, 2017. Pridobljeno s: 

http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/dokumenti/zaporska_statistika/ 

Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (2016). Pridobljeno s: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12759 

Prison Pet Partnership (http://www.prisonpetpartnership.org/) 

Tadič, D. (2014). Kaznovanje žensk v Sloveniji. Internetni vir. Pridobljeno s: 

https://www.fvv.um.si/dv2014/zbornik/Tadic.pdf 

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F1786cec6dd354286c1257ff8001f8f54%3FOpenDocument&cHash=6e649b4a8d2fdb1a27a521f57dddd822
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F1786cec6dd354286c1257ff8001f8f54%3FOpenDocument&cHash=6e649b4a8d2fdb1a27a521f57dddd822
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F1786cec6dd354286c1257ff8001f8f54%3FOpenDocument&cHash=6e649b4a8d2fdb1a27a521f57dddd822
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F1786cec6dd354286c1257ff8001f8f54%3FOpenDocument&cHash=6e649b4a8d2fdb1a27a521f57dddd822
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F1786cec6dd354286c1257ff8001f8f54%3FOpenDocument&cHash=6e649b4a8d2fdb1a27a521f57dddd822
http://law.jrank.org/pages/1217/Feminism-Criminological-Aspects-critique.html
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/2017/170406_POVPRECJE_-_ZENSKE.pdf
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/2017/170406_POVPRECJE_-_ZENSKE.pdf
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/Letna_porocila/170503_Letno_porocilo_2016.pdf
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/Letna_porocila/170503_Letno_porocilo_2016.pdf
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/dokumenti/zaporska_statistika/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12759
http://www.prisonpetpartnership.org/
https://www.fvv.um.si/dv2014/zbornik/Tadic.pdf


 

30 

 

Varuh človekovih pravic- poročilo o opravljenem obisku na lokaciji, 2011. Pridobljeno s: 

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DPM/2011-ZPKZ-IG.pdf 

Vogrinc, J. (2013). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Elektronski vir. Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Ur. l. RS, št. 22/2000. Pridobljeno s: https://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400338836C125688F00

2AE34B&db=spr_zak&mandat=VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DPM/2011-ZPKZ-IG.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400338836C125688F002AE34B&db=spr_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400338836C125688F002AE34B&db=spr_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400338836C125688F002AE34B&db=spr_zak&mandat=VII


 

31 

 

7. PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Izjava o anonimnosti  
 

Izjava o anonimnosti 

Raziskava: »Negotovost pred odpustom in postpenalna obravnava obsojenk« 

 

 

1. Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi »Negotovost pred odpustom in postpenalna obravna-

va obsojenk«, ki jo v okviru diplomske naloge izvajam Špela Marussig, študentka 4. letnika 

socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Špe-

le Razpotnik in somentorstvom Darje Tadić, univ. dipl. soc. ped.  

2. Namen raziskave je ugotoviti, kako populacija, ki bo vključena v raziskavo, doživlja proces 

postpenalne obravnave, v kolikšni meri se zakonsko predpisana postpenalna obravnava po 

mnenju zaprtih oseb izvaja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig ter kakšne potrebe se 

pojavljajo v procesu postpenalne obravnave, če se ta sploh izvaja. 

3. Če se odločite za sodelovanje, bo vaša naloga odgovoriti na vprašanja, ki jih bom v intervju-

ju zastavila. Vprašanja so odprtega tipa. Med intervjujem bova v prostoru le jaz (raziskoval-

ka) in intervjuvanka. Vprašanja v intervjuju se nanašajo na vašo izkušnjo prestajanja kazni 

zapora ter na izkušnje o pripravi na odpust. V intervjuju vas ne bom spraševala po vašem 

imenu in priimku ter drugih osebnih podatkih, ki bi lahko razkrili vašo identiteto. 

4. V okviru raziskave bodo pridobljeni podatki služili le za namen diplomske naloge in ne bodo 

objavljeni v javnih medijih (časopis, televizija). Prav tako gre pri intervjuju za anonimnost in 

varovanje osebnih podatkov. 

5. Intervju bom, z vašim dovoljenjem in dovoljenjem ZPKZ Ig, snemala z diktafonom.  

6. Ker je vaše sodelovanje v celoti prostovoljno, ga lahko kadar koli prekinete brez posledic. 

7. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Špelo Marussig 

(spela.marussig@gmail.com). 

 

Špela Marussig         Datum: 

 
 
 
 
 
 

mailto:spela.marussig@gmail.com
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PRILOGA 2: Deli kodiranih intervjujev 
 

Kaj oziroma kdo vas čaka 
zunaj? 

   

-družina. Otrok, mož, 
konec koncev tudi služba. 
Jaz sem se prijavila že na 
Zavod za zaposlovanje in 
jaz že zdaj iščem delo ne. 
To kar mi je prvo. 

 
 
Podpora družine, 
iskanje zaposlitve 

 
 
Urejanje življenja po 
odpustu 

 
 
Življenje po odpustu 

Imate potem obiske ali 
hodite vsak teden ven? 

   

-jaz hodim vsak teden 
ven, domov ali pa k hčeri. 

   

Se spomnite, kako je 
bilo, ko ste prišli na Ig? 
So z vami naredili kakšen 
individualni načrt, pro-
gram, so vam povedali, 
na koga se lahko obrne-
te? 

   

-to ja ja samo to je…sam 
moraš čim prej spoznat 
kje si, se sprijaznit kje si, 
noben s tabo ne more, 
noben ti ne more tega 
kak bi rekla, tak pa tak 
morš ne. Ti morš se spri-
jaznit, da is tu, upoštevat 
tisto, kar ti rečejo, upoš-
tevat hišni red, pol nimaš 
nobenih problemov. Če 
se držiš tega kar v hišnem 
redu je, če se držiš tega, 
kar ti rečejo, nimaš ziher 
nobenih problemov. Je 
pa res, da moraš bit čim 
bolj sam za sebe oziroma 
res mogoče najt eno al pa 
dve osebi, ki veš, da sta ti 
podobni, da bi si ne vem 
kaj zaupal, tu not prija-
teljstva ni. Spoznat moraš 
marsikaj in to je v bistvu 
dobra stvar tut za zunaj 
ne.  

 
 
 
 
 
 
Pomembno se je spri-
jazniti, kje si, sprejeti, 
upoštevanje pravil, 
hišnega reda, biti sam 
za sebe, samostojen, 
ne smeš preveč zau-
pati 

 
 
 
 
 
 
Sam moraš sprejeti, kje 
si 

 
 
 
 
 
 
 

Baje imate mentorje.    

-mentorje imamo ja. 
Ampak glejte, mentorji so 
obremenjeni z marsičem, 
ogromno nas je. Zdej, da 
boš vsak dan pri mentor-
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ju stal, to ne moreš ne. 
Jaz sem pri mentorci bla 
tist, kar sm res rabla. Če 
sm jo res rabla za nujne 
stvari, sej ti vse povejo pa 
vse razložjo, dobiš tisti 
načrt, tistega se morš 
držat, tisto upoštevaš in 
sej nimaš kaj. Kaj ti bo 
mentor? Tolk ti pomaga, 
kot pač zakonsko je ne. 
Sam morš se držat pol 
vsega pa držat hišnega 
reda in pa red, kar pač je. 
Veš kaj lahko pa kaj ne 
smeš ne.  

Obremenjeni mentor-
ji, ne moreš vsak dan 
stati pri mentorju, 
samo za nujne stvari, 
dobiš načrt 

Mentor je pomemben 
za nujne stvari, držati 
se je treba načrta 

Prihod 
 
 
 
 
Postpenalna obrav-
nava 
 

A pa vam poleg tega 
zapor nudi še kakšno 
pomoč? Na primer sve-
tovanje, kakšne podpor-
ne skupine? 

   

-ja sej delavnice recimo 
smo meli ne. Recimo jaz, 
da bi se prek zavoda za-
poslila, se zarad zdrav-
stvenih razlogov nism 
mogla ne. Hodla sm pa, 
udeleževala sm se pa 
vsega, kar je bilo. Od 
delavnic, ble so za glino 
ne, za šivanje, za izdelo-
vanje nakita. Vse kar je 
blo sm tut, vse sm. Sm 
hodla tut je bil program 
za CUDV Draga, to je z 
otroci s posebnimi po-
trebami. Prvo smo hodli 
vsak teden, vsak torek, 
potem na 14 dni, zdaj se 
je to ukinlo, tut tja sm 
hodla ne. Tak, da skos se 
je nekaj dogajalo ne. In 
to je dobro, to je pozitiv-
na stvar. 

 
 
 
 
 
 
Delavnice, razni pro-
grami (CUDV Draga), 
možnost zaposlitve 

 
 
 
 
 
 
Več možnosti za do-
datne aktivnosti 

 
 
 
 
 
 
Samoaktivnost 
 
 
 
 
 
Dodatne aktivnosti 
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Kako vas pa pripravljajo 
na to, ko greste ven v 
zvezi z zaposlovanjem in 
temi stvarmi? Koliko 
informacij vam nudijo v 
zaporu? 

   

-saj povejo ti tiste osnov-
ne ne, saj dobiš tiste in-
formacije ne ampak jaz 
sm se pozanimala že prej. 
Jaz sm šla sama na obči-
no, sm pla vprašat na 
Zavod za zaposlovanje kaj 
lahko, povedala sem, kje 
sem. So mi sami poveda-
li, kdaj se lahko prijavim 
na Zavod pa se nisem 
takoj, ker sm zdaj pogoj-
no dobila in ni bilo smi-
sla, da bi se prej, ker ni-
sem vedla a bo al ne bo 
ne. No pa me Zavod (Ig) 
me ni podprl, me je pa 
komisija. In potem sm šla 
na Zavod za zaposlova-
nje, povedala sm kje sm 
in da bi se rada prijavila 
za iskanje zaposlitve še 
preden pridem ven. Ker, 
ko prideš ven, itak maš 
100 in eno stvar, itak 
zaposlitve ne boš dobil, 
ker je nemogoče danes 
pr nas ne ampak iščem 
zaposlitev že zdaj ne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dobiš osnovne infor-
macije, zapor ni pod-
prl pogojnega odpu-
sta.  
 
 
Dandanes se je že 
zunaj težko zaposliti, 
kaj šele, ko izvejo, da 
si bil v zaporu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osnovne informacije, 
pomembna je samoak-
tivnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postpenalna obrav-
nava 
 
 
 
 
Samoaktivnost 

Kako pa je, ko pridete na 
Zavod za zaposlovanje? 
Vas kaj drugače gledajo, 
obravnavajo? 

   

-ne ne, pri nas js nism 
mela nobenih proble-
mov. Čist vredu je blo. Js 
sm povedala, tut poveda-
la sm, zakaj sm. Nobenih 
problemov nism mela 
glede tega. Ne na Zavodu 
ne na občini, nikjer. 

   

Če bi potrebovala infor-    
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macije, ki ste jih dobili 
na občini, bi jih lahko 
dobila tudi tukaj? Reci-
mo pri psihologinji, soci-
alni delavki? 

-js sm prosla za doku-
ment, kjer je razvidno, da 
grem takrat pa takrat ven 
ne. S tistim papirjem greš 
potem na Zavod za zapo-
slovanje. Sicer jaz ga v 
tistem času še nism mela, 
ker ga v tistem času pač 
nism dobila pa so me 
ravno tak prijavili na Za-
vod za zaposlovanje. Tak, 
rekla pa sm, da lahko 
pokličejo pa preverijo, če 
želijo ampak je rekla, da 
ne bo. Potem je pa mož 
nesel ta dokument na 
Zavod, da je pokazal ne. 
Ja. 

 
 
 
 
 
Prošnja za dokument 
o odpustu, pomoč pri 
prijavi na zavod za 
zaposlovanje, pomoč 
partnerja 

 
 
 
 
 
Prijava na zavod za 
zaposlovanje, pomoč 
družine 

 
 
 
 
 
Postpenalna obrav-
nava 
 
 
 
Samoaktivnost 

A prihajajo k vam kakšni 
prostovoljci, društva, 
socialni delavci? 

   

-socialni delavci ne. Meli 
smo socialno delavko, je 
bla zlo v redu, zlo v redu. 
Če te je karkoli zanimalo, 
si lahko prišo do nje, res 
fajn je blo. Zdej pa te 
gospe ni, pa ne vem a je 
šla v penzijo al kaj se je 
zgodilo, ne vem. V glav-
nem ni je in žal mi je za 
njo, res marsikaj si zvedu, 
marsikaj ti je znala sveto-
vat in js sm jo pol zelo 
pogrešala, ko je ni blo 
več. Js sm jo lahko marsi-
kaj vprašala glede hčere, 
glede socialnih zadev. 
Zdaj pa pač nimaš niko-
gar, sem se pa potem na 
naš center obrnila v Rav-
nah. Ja ja, jaz kaj je take-
ga sploh ne sprašujem tu, 
se mi zdi brez veze am-
pak grem na institucijo 
pa tam vprašam, ker iz 
prve roke zveš ne. Pa 
grem pol ne grem v petek 

 
 
 
 
 
Odsotnost socialne 
delavke, imela je vse 
informacije, vse si jo 
lahko vprašal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gre raje sama na 
institucijo in se poza-
nima. 
 
 

 
 
 
 
 
Primanjkovanje takoj-
šnjih informacij, ki jih 
je na primer imela 
socialna delavka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostojno zbiranje 
informacij 

 
 
 
 
 
Pomoč in obiski 
zunanjih institucij, 
društev, prostovolj-
cev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samoaktivnost 
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ven ampak grem čez 
teden pa grem na institu-
cijo pa tam vprašam ne.  

Se vam zdi, da bi tukaj 
predolgo časa trajalo, da 
bi dobili informacije? 

   

-a veste kaj, saj oni ne 
morjo vsega vedet ne. 
Najbolš je, da greš tja, 
ker prej ko je bla socialna 
delavka, ona bi že znala, 
ona bi vedla. Tu je pa tok 
stvari, da saj ne morjo. 
Sej jim ne morš zamerit 
ampak vsega ne morjo 
vedet ne. In je najboljše it 
na institucijo. In zej, če 
maš izhod je to najboljše. 
Jaz tu se sploh nisem 
posluževala tega ampak 
sm šla direktno tja ko sm 
rabla ne.  

 
 
 
 
 
 
Zapor nima vseh in-
formacij, najbolje je, 
da se greš sam poza-
nimat, informacije iz 
prve roke. 

 
 
 
 
 
 
Samostojno zbiranje 
informacij, če imaš 
možnost izhoda. 

 
 
 
 
 
 
Samoaktivnost 

Na kakšen način vas pa 
zapor dejansko priprav-
lja na odpust? Če ne bi 
bila vi tako samoaktiv-
na… 

   

-ne vem, nič. Meni so 
samo povedali, kdaj grem 
domov in to je to. Jaz 
sem sama šla na center 
za socialno delo, vprašala 
sem, kolk prej jaz lahko 
dam vlogo, ker ti pripada 
izredna socialna pomoč, 
ko greš ven. Recimo meni 
sploh, ker nism delala, 
druge, ko delajo jim tisti 
denar ostaja na računu, 
recimo nekih 20 procen-
tov od plače in ko grejo 
domov punce, pol ta 
denar dobijo. Jaz, ko 
nisem delala, ga ne bom 
ne in mi je pol na centru 
tut razložla, da mam pra-
vico dat za izredno soci-
alno pomoč in sem tudi 
že dala ne. Tak, da potem 
ti tut pripada občinska 
pomoč iz tvoje občine. 
Sej pravim, jaz sem se 
pozanimala vse zunaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samo informacije o 
odpustu 
 
 
 
 
 
Na centru za socialno 
delo dobiš vse infor-
macije, pridobitev 
denarne pomoči za 
tiste, ki ne delajo v 
zaporu, najbolje je, če 
se sam pozanimaš, 
ker v zaporu teh in-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolj malo informacij 
 
 
 
 
 
 
Samostojno iskanje 
informacij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprava na odpust 
 
 
 
 
 
 
Samoaktivnost 
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zavoda, zaradi tega, ker 
tu teh informacij vem, da 
ne bi dobila, tudi kdo bi 
mi jih pa dal, če socialne 
delavke ni. 

formacij ne dobiš, 
manjka socialna de-
lavka. 

-ja čisto samostojna sem, 
sama sem vse informaci-
je poiskala. Od tega kam 
se lahko obrnem, ko pri-
dem ven, kakšne pomoči, 
kaj, to sem šla vse sama 
vprašat. Sej pravim, do-
kler je bla tu socialna 
služba, ta zelo manjka. 
Glejte, mogoče drugim 
ne, meni je. Ne morem za 
vse govorit, meni manjka. 
Meni je manjkala takrat, 
ko pač je nekaj takega se 
dogajalo, ko bi rabu ne-
koga vprašat, sem šla pa 
čez teden ven na socialno 
pa sem vprašala. Ampak, 
sej pravim, jaz nisem 
imela nobenih proble-
mov ne tu ne zunaj, kar-
koli sem vprašala sem 
dobila vedno odgovore in 
sem se ravnala po tem, 
kar so rekli ne. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


