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IZVLEČEK 

V svetu je praksa sodelovanja zavetišč za zapuščene živali in zavodov za prestajanje kazni 

zapora že kar nekaj let v porastu, medtem ko se na evropskih tleh počasi razvijajo podobni 

programi. V magistrskemu delu sem najprej namenila pozornost zgodovini programov vzgoje 

psov v zavodih za prestajanje kazni zapora, nato sem na kratko predstavila različne programe 

in njihove specifike. Besedo sem namenila tudi ZPKZ, ki delujejo v Sloveniji ter opisala trenutno 

stanje brezdomnih psov in zavetišč. Predstavila sem prednosti in omejitve programa ter 

izpostavila primere dobrih praks in pregled raziskav o učinkih teh programov. V empiričnem 

delu sem uporabila kvalitativno raziskovalno metodologijo, kjer sem s tehniko 

polstrukturiranega intervjuja zbrala podatke v dveh fazah. V prvi fazi sem predstavila različna 

programa, ki delujeta na področju vzgoje psov v ZPKZ v tujini. Druga faza vključuje pregled 

doslej obstoječih primerov vključevanja psov v programe v slovenskih ZPKZ. Empirični del 

obsega tudi analizo možnosti za aplikacijo takega programa v slovenskem prostoru. Rezultati 

kažejo, da ima program mnoge prednosti, tako za skupnost, obsojence in za pse. V slovenskem 

prostoru so v ZPKZ priložnosti za izvedbo programov vzgoje psov. Zavodi, kot so ZPKZ Dob, 

odprti oddelek Rogoza (sodi med ZPKZ Maribor), odprti oddelek Ig (sodi med ZPKZ Ljubljana) 

imajo primerno infrastrukturo, kjer bi se program lahko izvajal, medtem ko bi v ostalih zavodih 

bili zaradi neprimerne infrastrukture potrebni večji finančni vložki. Izzivi pri vzpostavljanju in 

med izvajanjem programa so predvsem organizacijskega značaja, udeleženi bi potrebovali 

pridobiti o programih veliko informacij, potrebno je izpolniti zahtevano dokumentacijo, 

vzpostaviti sodelovanje z zunanjimi institucijami in strokovnjaki, spremeniti bi morali tudi hišni 

red in pravila. Izziv lahko predstavljajo kadrovske razmere in potencialna povečana 

obremenitev zaposlenih v zavodih. Izobraziti je potrebno zunanje strokovnjake o delu z 

obsojenci ter zaposlene, ki bi sodelovali v programi. Potrebna je izbira odgovornih priprtih 

oseb in karakterno primernih psov. Program ima pomembno vlogo tudi pri povezovanju 

zavodov z zunanjimi institucijami in okolico. Menim, da bi v Sloveniji program vzgoje psov v 

ZPKZ  doprinesli pomembne inovativnosti pri delu z uporabniki in hkrati na drugi strani 

pripomogli k razbremenitvi prenapolnjenih zavetišč v Sloveniji.  

KLJUČNE BESEDE:  zavod za prestajanje kazni zapora, vzgoja psov, aplikacija programa v 

slovenski prostor 
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ABSTRACT 

There has been an increase in the collaboration between animal shelters and correctional 

facilities over the years in the world, whereas some European countries are now slowly 

developing similar programmes. The Master’s thesis focuses on the history of prison dog 

programmes in correctional facilities. Furthermore, several different programmes and their 

characteristics are presented. Some focus has also been put on correctional facilities in 

Slovenia and current state of homeless dogs and shelters.  The Master’s thesis presents 

advantages and disadvantages of the programme and focuses on good practise examples. Last 

but not least, the overview of researches on the effects of such programmes is also described. 

Qualitative research methodology was applied in the empirical part. A semi-structured 

interview was used to gather information in two phases. The first phase presents different 

programmes focusing on prison-based animal programmes abroad. The second phase 

includes an overview of the existing prison-based animal programmes in Slovenia. The 

empirical part also includes the analysis of the implementation of foreign prison-based animal 

programmes in Slovenia. The findings show that such programmes have great advantages not 

only for the community, but also for the convicts and the dogs. Correctional facilities in 

Slovenia offer opportunities to implement prison-based animal programmes. Institutions, 

such as the correctional facility in Dob, the open division Rogoza (as part of the correctional 

facility in Maribor), the open division in Ig (as part of the correctional facility in Ljubljana) have 

appropriate infrastructure for the implementation of such programme, whereas other 

facilities would need greater financial contributions due to inappropriate infrastructure. With 

time, such programmes could be self-handling. Challenges in both, the establishment and the 

implementation of such programmes lie in the organisation. The participants need detailed 

education about the programme, demanding documentation has to be filled in, cooperation 

amongst institutions and experts needs to be established and house rules need to be adjusted 

accordingly. The challenge may also lie in the conditions of human resources and in the 

potential increase of workload. The establishment of prison-based animal programmes 

includes proper education of those working with the dogs on the one hand and those external 

experts working with imprisoned individuals on the other hand. It is important to choose 

responsible imprisoned individuals and characteristically suitable dogs. The programme also 

has a significant role in the collaboration amongst the correctional facilities, external 
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institutions and the community. The rearing dogs programme in correctional facilities in 

Slovenia would contribute to essential innovations in working with users. Additionally, it 

would relieve overcrowded dog shelters in Slovenia.  

 

KEY WORDS: correctional facilities, dog rearing, implementing the programme in Slovenia    
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UVOD 

Magistrsko delo se osredotoča na dve področji strokovnega delovanja. Gre za prakso, ki 

združuje sodelovanje lokalnih zavetišč za zapuščene živali, društev, ki delujejo na področju 

varovanja živali in zavodov za prestajanje kazni zapora (Furst, 2006) ter vzgojnih zavodov 

(Deaton, 2005), med katerimi je že vzpostavljeno sodelovanje. Združene države Amerike 

(Huss, 2014, Harkrader, idr., 2004, Hennessy, Morris in Linden, 2006; Britton in Button, 2005), 

Kanada, Nova Zelandija (Britton in Button, 2005) in Avstralija (Mulcahy in McLaughlin, 2013; 

Britton in Button, 2005) programe, ki vključujejo zavetišča za zapuščene živali v zavode za 

prestajanje kazni zapora, izvajajo in razvijajo že mnogo let (Huss, 2014). Tudi nam bližnja Italija 

(Britton in Button, 2005) in Nizozemska že vključujeta pse v prej imenovane institucije.  

Za razvoj programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni zapora ima največjo zaslugo 

sestra Pauline Quinn, ki naj bi bila začetnica programov v Združenih državah Amerike, bolj 

natančno v Washingtonu, kjer je leta 1981 začela z aktivnostmi s psi v ženskem ZPKZ (Huss, 

2014; Deaton, 2005 in Harkrader, Burke in Owen, 2004). 

Programi v ZPKZ, ki vključujejo pse iz zavetišč, imajo mnogo prednosti  tako za uporabnike1 kot 

za pse, ki so po opravljenem programu tudi lažje posvojljivi (Marston and Bennett, 2003; Miller 

in drugi, 1996, v Hennessy, Morris in Linden, 2006; Furst, 2006). 

Avtorji Hennessy, Morris in Linden (2006) nadaljujejo, da uporabniki, ki so vključeni v program, 

razvijajo svoje socialne kompetence (Currie, 2008; Fournier, Geller in Forney, 2007), se učijo 

zaupanja in samozaupanja (Strimple, 2003), samorefleksije, nege in vzgoje psa, sodelovanja v 

skupini z drugimi uporabniki, razvijajo empatijo (Cooke in Farington, 2016, Currie, 2008; 

Richardson-Taylor in Blachette, 2001; Strimple, 2003), čustveno kompetenco (Fournier, Geller 

in Forney, 2007) in se učijo potrpežljivosti (Furst, 2007). 

Mnogi avtorji omenjajo tudi naslednje prednosti programov: boljša samopodoba (Currie, 

2008; Strimple, 2003), lajšanje osamljenosti (Strimple, 2003), pridobivanje tržnih spretnosti in 

izobraževanja (Strimple, 2003), zmanjševanje stresa (Furst, 2007), učenje samokontrole 

(Merriam, 2001, v Mulcahy in McLaughlin, 2013), potrpežljivosti (Furst, 2007; Currie, 2008), 

občutek odgovornosti in avtonomije (Currie, 2008; Moneymaker in Strimple, 1991), razvijanje 

                                                           
1 S terminom uporabnik poimenujem obsojence, ki so vključeni v program vzgoje psov v ZPKZ. 
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socialnih spretnostih udeležencev (Furst, 2006, Turner 2007), osebne spremembe 

uporabnikov (Britton in Button, 2005), kar znatno pomaga pri ponovni vključitvi uporabnikov 

v družbo. Prav tako so rezultati raziskave avtorjev Fournier, Geller in Fortney (2007) pokazali, 

da je interakcija med uporabnikom in psom imela pomembno vlogo pri porastu socialne 

občutljivosti. Rezultati raziskave avtorice Furst (2007) so pokazali, da je interakcija s psom 

udeležencem pomagala pri blaženju njihove depresije, izboljšanju razpoloženja, družba psa 

jim je pomagala pri stiskah ob premagovanju časa v ZPKZ (Furst, 2006), psi so jim nudili 

čustveno oporo in bili v vlogi socialnega spodbujevalca (angl. social facilitators). Avtorici 

Mulcahy in McLaughlin (2013) dodata, da imajo pomembno vlogo tudi pri socialni reintegraciji 

zapornikov, ki vključuje zmanjšana kriminalna dejanja po izpustu iz institucije. Avtorji 

Hennessy, Morris, Linden (2006), Currie (2008), Merriam (2001, v Mulcahy in McLaughlin, 

2013) in Strimple (2003) nadaljujejo, da imajo uporabniki tudi boljše možnosti zaposlitve pri 

delu z živalmi, saj pridobijo določena znanja, ki jim lahko zunaj institucije koristijo. 

Tudi v Sloveniji imamo že dobre prakse posredovanja s pomočjo psa, kjer terapevtski pari 

obiskujejo različne institucije in tam izvajajo posredovanja s pomočjo psa (Zavod PET; 

Ambasadorji smeha, Tačke pomagačke). Zavetišče Horjul sodeluje z Vzgojnim zavodom 

Logatec, kjer mladostniki sprehajajo brezdomne pse (Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 

in stanovanjski skupini Postojna in Rdeča kljuka, 2016). 

Dokumentiran zametek sodelovanja med ZPKZ in zavetiščem je sodelovanje med Obalnim 

zavetiščem in Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper, kjer so leta 2012 začeli sprehajati 

zavetiščne pse (Koprski zaporniki sprehajajo pse, 2013). Medtem ko v Sloveniji še nimamo 

vzpostavljenih programov vzgoje psov v zaporih, kakor so v tujini. 
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I TEORETIČNI DEL 

V tujini so v zadnjih petindvajsetih letih programi, ki vključujejo živali v zavodih za prestajanje 

kazni zapora, v velikem porastu (Furst, 2006; Turner, 2007; Britton in Button, 2005). Obstajajo 

številni članki, kjer so avtorji predstavili raziskave o vlogi živali v ZPKZ. Kljub številnim 

raziskavam so žal le nekatere narejene sistematično (Demyan, 2007; Furst, 2006; Britton in 

Button, 2005). Prav tako je zelo pomanjkljivo raziskovan vidik vključenih psov ter zagotavljanje 

njihove varnosti. 

Uporaba živali v zavodih za prestajanje kazni zapora prinaša koristi za obsojenca, žival, 

institucijo in skupnost (Deaton, 2005; Harkrader idr., 2004; Fournier, 2007). Avtorica Furst 

(2006) v ospredje postavlja pomembnost interakcije med živaljo in osebo ter terapevtsko 

vrednost interakcije same. Glede na vse koristne učinke, tako fiziološke kot psihosocialne, ni 

presenetljivo, da so začeli v ZPKZ vključevati živali, najpogosteje pse (Furst, 2006). V Združenih 

državah Amerike izvajajo programe, kjer vključujejo pse v več kot 290 ZPKZ (angl. Correctional 

facilities), programi se izvajajo v vseh 50 državah. V zadnjih desetih letih so začeli živali 

vključevati tudi v avstralskih ZPKZ (Mulcahy in McLaughlin, 2013). Avtorici menita, da se kljub 

dokazom, ki podpirajo programe v ZPKZ, javno mnenje o programu pogosto razhaja z 

mnenjem organizacij.  

Programi vzgoje psov v ZPKZ kažejo mnoge pozitivne rezultate pri resocializaciji posameznikov 

(Deaton, 2005, Demyan, 2007; Strimple, 2003). Avtorica Furst (2007) v raziskavi doda, da se 

pse uporablja tudi v povezavi s kliničnimi metodami (kot je svetovanje, psihoterapija, 

psihoanaliza), kot »katalizator za pogovor s terapevtom«, kot to poimenujeta avtorja Marinšek 

in Tušak (2007).  

V skladu s teoretskimi podlagami sem v magistrskem delu razmejila pojma usposabljanje in 

vzgoja psov. Poimenovanje usposabljanje psa se bo nanašalo na usposabljanje za službene in 

terapevtske pse, medtem ko bo poimenovanje vzgoja zajelo socializacijski vidik za namen 

posvojitve. 



4 
 

1 NAVEZA ČLOVEK – ŽIVAL 

1.1 Zgodovina 

Pomen interakcije med človekom in živaljo je dokumentiran že v daljni zgodovini med 

različnimi kulturami. V preteklosti v starejših kulturah po vsem svetu so živali dojemali kot 

ključen faktor preživetja (Serpell, 2006, v Walsh, 2009). Termin naveza človek - žival se 

uporablja od leta 1970 naprej. Razvijati se je začel na Škotskem, vendar sta koncept kasneje 

natančneje predstavila Boris Levinson in Konrad Lorens (Hines, 2003, v Currie, 2008). Začetna 

razprava o navezi med človekom in živaljo je bila v tem času zavrnjena in bila tarča posmeha. 

Tudi financiranje raziskav na tem področju je bilo zelo slabo (Hines, 2003, v Currie, 2008). 

Avtorja Levingston in Mallon (1997, v Currie, 2008) sta dejala, da je bilo raziskovanje področja 

vezi med človekom in živaljo spodbujeno šele leta 1980 na področjih psihologije, psihiatrije in 

sociologije. Raziskovalci so ugotovili mnoge prednosti, ki so se pokazale pri človeku, ki je bival 

z živaljo (Anderson, 2008 v Currie, 2008). Naslednji korak je bil, da so z rezultati različnih 

raziskav podprli koncept naveze človek - žival in zapisali teoretično osnovo (Hines, 2003, v 

Currie, 2008). Ravno močna naveza med človekom in živaljo je omogočila, da smo živali hitro 

sprejeli kot člane družine. Do sedaj obstaja mnogo teorij, ki skušajo razložiti vez med človekom 

in živaljo, prav tako se pojavlja vedno več raziskav, ki jo skušajo raziskati in razložiti. 

2 PSI KOT NAŠI ŽIVLJENJSKI SPREMLJEVALCI 

V magistrskemu delu se bom osredotočila le na eno vrsto živali, na psa. V Sloveniji se vedno 

bolj zavedamo prednosti vključevanja psov v najrazličnejše ustanove. Imamo štiri organizacije, 

ki se ukvarjajo s posredovanjem s pomočjo psa. Imamo pa tudi programe, kjer usposabljajo 

pse kot pomočnike osebam s posebnimi potrebami (gibalno ovirane osebe, osebe z mišično 

distrofijo, osebe s cerebralno paralizo ...).  

Ljudje smo z udomačevanjem živali začeli že v času, ko smo se preživljali z lovom in 

nabiralništvom. Z udomačevanjem volkov so se začeli razvijati domači psi. Ta proces se je začel 

pred približno pred 500.000 leti. Domači psi so pomagali ljudem pri lovu, kaj kmalu pa so ljudje 

vzpostavili prijateljski odnos z njimi (Marinšek in Tušak, 2007). Že v preteklosti je bil pes 

svojemu človeku brezpogojno naklonjen (Marinšek in Tušak, 2007). 
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Pred 10.000 leti se je začelo razvijati poljedelstvo, zato je človek začel preganjati divje, 

prostoživeče živali, da ne bi delale škode prav tako pa so začeli udomačevati druge vrste živali.  

Zgodovina kaže tudi na interakcijo kitajskih cesarjev s psi, saj so jih zelo cenili. Grki so verjeli, 

da je pes sposoben pozdraviti določeno bolezen pri ljudeh, zato so jih imeli kot soterapevte v 

zdravstvenih templjih. Walsh (2009) nadaljuje, da so v času grških državic in rimskega imperija 

psi imeli pomembno vlogo pri pomoči ljudem pri lovu, paši, bili so njihovi varuhi in zaščitniki. 

Zgodovina kaže, da so že takrat vzpostavili posebno čustveno vez s psi, ki so jih tretirali kot 

člane družine. 

Zgodovinsko gledano so psi služili v različne namene: na področju kazenskega pregona, kot sta 

policija in njihovi službeni psi, pri iskanju in reševanju ljudi. Pse so v vojski uporabljali za 

odkrivanje vsiljivcev, za iskanje eksplozivov. Imeli so jih tudi za fizično podporo ranjenih 

vojakov (Soave, 1998, v Currie, 2008). 

Psi nudijo pomoč tudi posameznikom. Vključitev psov za pomoč slepim osebam se je začela 

razvijati v začetku leta 1900 (Sachs-Ericsson, Hansen in Fitzgerald, 2002, v Currie, 2008). Psi 

pomočniki pomagajo svojim partnerjem z zagotavljanjem fizične pomoči, družabništva in 

prijateljstva (Davis in Bunnell, 2007, v Currie, 2008). V Sloveniji se je prvo šolanje vodnikov 

začelo leta 1953 (Dermota, 2015). 

2.1 Prednosti psov 

Psi imajo pomembno vlogo v našem življenju, saj vplivajo na naše dobro počutje in tudi 

zdravje. Za psa lahko rečemo, da je med vsemi živalmi človekov najzvestejši spremljevalec. Psi 

so si med seboj izredno različni, od majhnih, velikih, težkih, lahkih. Spijo lahko ponoči in 

podnevi, so pa večinoma bolj dnevne živali. Tako kot ljudje se tudi psi razlikujejo po telesnih 

in duševnih značilnostih. Eni so bolj trmasti, drugi so hitro učljivi. Kljub vsem karakternim 

značilnostim pa je ena lastnost značilna za vse – in to je zvestoba. So izredno predani, v sebi 

nosijo željo ustreči skrbniku, pripravljeni so za delo s človekom. Pse lahko treniramo za 

opravljanje najrazličnejših nalog. Učijo se tudi opravil, ki so koristna za določeno osebo 

(odpiranje vrat, opozarjanje, preden se pojavi napad ...). So izjemno učljivi in so se sposobni 

naučiti tudi izjemno specifičnih nalog. Psi so tudi zelo pozorni do svojega skrbnika (Marinšek 

in Tušak, 2007). 
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Pomembni so tudi zaradi socializacijskega učinka. Delujejo tudi kot socialni magnet za druge 

ljudi (Marinšek in Tušak, 2007, Currie, 2008). Avtorja Marinšek in Tušak (2007) pravita, da psi 

v sebi nosijo močno voljo do življenja, zabave, veselja ob drobnih, majhnih trenutkih. 

Velikokrat so nam lahko zgled. Avtorici Harbolt in Ward (2001) dodata, da psi lahko v 

terapevtskem procesu prinesejo dodano vrednost, saj lahko zagotavljajo večjo mero varnosti 

in zaupanja. Avtorica Furst (2006) pove, da psi v sebi nosijo brezpogojno ljubezen do ljudi, 

zagotavljajo nam psihično podporo in so več kot odlična družba za nas posameznike. Imajo 

sposobnost  oblikovati trajnostni odnos s človekom. 

Z razvojem in napredkom nam živali sedaj niso neobhodno potrebne, vendar se pojavlja nova 

funkcija njihovega življenja – kot hišni ljubljenčki. Psi imajo vlogo sopotnika v našem življenju 

(Marinšek in Tušak, 2007) s čimer se strinja tudi avtorica Walsh (2009), ki doda, da so psi 

najbolj pogosta vrsta hišnih ljubljenčkov. Statistični podatki kažejo, da v skoraj vsakem četrtem 

gospodinjstvu živi tudi pes (Šedlbauer, 2010). Avtorica Banjanac Ljubej (2010) pravi, da je bilo 

leta 2010 v Sloveniji registriranih kar 223.260 psov. 

3 ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 

3.1 Zavodi za prestajanje kazni zapora pri nas 

V Sloveniji imamo 6 zavodov za prestajanje kazni zapora (Dob, Ig, Celje, Koper, Maribor, 

Ljubljana) in prevzgojni dom Radeče. V spodnji shemi je predstavljena bolj natančna razdelitev 

ZPKZ v Sloveniji. 
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Slika 1: Zavodi in prevzgojni dom (Koritnik, A. idr., 2018) 

 

Populacija v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so moški. ZPKZ Dob je največji zavod v 

Sloveniji, saj ima prostorsko zmogljivost za 449 oseb. ZPKZ Dob ima tudi polodprti oddelek 

Slovenska vas, kjer lahko biva 70 oseb in odprti oddelek Puščava, kjer je lahko nameščenih 21 

oseb. Imamo tudi edini ženski zavod za prestajanje kazni zapora na Igu, kjer je lahko 

nameščenih 86 obsojenk, pripornic in mladoletnic, obsojenih na mladoletniški zapor. Tudi v 

Celju je ZPKZ, katerega prostorska zmogljivost je 98 oseb. V zavod so nameščeni obsojenci, 

priporniki ter mladoletniki, ki so obsojeni na mladoletniški zapor. Najnovejši ZPKZ v Sloveniji 

je v Kopru. Prostorska zmogljivost zavoda je 110 oseb. ZPKZ Koper ima pa tudi oddelek v Novi 

Gorici, kjer je lahko nameščenih 28 oseb. V ZPKZ Ljubljana je lahko nameščenih 135 oseb, v 

njihovem oddelku v Novem mestu pa 35 oseb. ZPKZ Ljubljana ima tudi odprti oddelek na Igu, 
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kjer je prostorska zmogljivost 27 oseb. V ZPKZ Maribor lahko biva 146 oseb, v oddelku Murska 

Sobota 34 oseb, v odprtem oddelku Rogoza pa 36 oseb. V Sloveniji imamo pa tudi prevzgojni 

dom Radeče, kjer bivajo mladoletnice in mladoletniki, ki jim je bil izrečen vzgojni ukrep oddaje 

v prevzgojni dom. Prostorska zmogljivost doma je 47 oseb (Koritnik, A., idr., 2018). 

Statistika (Prav tam., idr., 2018) iz leta 2017 kaže, da je bilo v celotnem obdobju leta zaprtih 

1.347,8 oseb, kar je 2,1 % oseb manj kot v prejšnjem letu. Najbolj zasedeni zavodi v letu 2018 

so bili Ljubljana, Dob in Maribor. Najmanjšo zasedenost so zabeležili v ZPKZ Puščava. 

V slovenskih ZPKZ obstaja mnogo programov in izobraževanj, znotraj institucij in zunaj. Kljub 

temu programov in projektov, kjer bi vključevali pse, trenutno ni zaznati.  

4 ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 

Wells in Hepper (2000, v Hennessy, Morris in Linden, 2005) menita, da imajo lahko psi zaradi 

slabih izkušenj in možnih stresnih dejavnikov v zavetiščih ob posvojitvi težave, ki lahko 

privedejo do nezaželenega vedenja. Mnogi avtorji (Hennessy, idr., 2002b; Wells idr., 2002, 

Wells, 2004) menijo, da stres psov zaradi bivanja v zavetišču lahko zmanjša interakcija z 

drugimi psi in ljudmi ter obogatitev okolja. Hennessy, Morris in Linden (2005) menijo, da je 

interakcija zavetiščnih psov z uporabniki programa vzgoje psov pomembna iz več vidikov: pes 

ima priložnost spoznati, kakšno je primerno vedenje, ima možnost učenja osnovnih ukazov, 

zaradi interakcije z ljudmi se zmanjša stres psa ter njegova vedenjska stiska. Avtorji 

nadaljujejo, da imajo psi, ki sodelujejo v programu, priložnost za obsežno socializacijo, kar 

zveča njihovo možnost za posvojitev. 

Avtorica Button (2007) je raziskavo delala v ZPKZ Topeka, kjer so s programom Kansas 

Speciality dog services (KSDS) nameščali v zavode pse, ki se jim je datum evtanazije  hitro 

približeval. Tako so opravili tečaj poslušnosti, kar jim je pridobilo večjo možnost posvojitve. Po 

končanem šolanju je pse prevzelo društvo Helping hands humane society, kamor so bili 

nameščeni do njihove posvojitve. Raziskave kažejo, da skoraj vsi v zelo kratkem času najdejo 

svoje domove. Na problematiko zapuščenih živali opozarja tudi avtorica Lai (1998, v Bachi, 

2013), ki tudi v programu vidi rešitev za populacijo brezdomnih psov, saj v sklopu programa 

psi pridobijo znanje in veščine, zaradi katerih so bolj zaželeni za posvojitev.  
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4.1 Obremenjenost slovenskih zavetišč in njihova razbremenitev  

V magistrskem delu se bom osredotočila le na program vzgoje zavetiščnih psov v ZPKZ. 

Program ima mnogo prednosti tudi na živalovarstvenem področju, saj so slovenska zavetišča 

prenasičena. Prednost programa vzgoje psov v ZPKZ vidim tudi v tem, da bi naša zavetišča 

lahko razbremenili, saj se vedno bolj pojavlja težava premajhnih kapacitet zavetišč. 

V Sloveniji imamo 15 zavetišč (Kontakti slovenskih zavetišč, 2017): 

 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, 

 Zavetišče Horjul, 

 Zavetišče za živali Maribor, 

 Zavetišče Mala Hiša, 

 Zavetišče Mačja hiša, 

 Zavetišče Zozani, 

 Zavetišče Perun, 

 Zavetišče Mačji dol, 

 Obalno zavetišče za živali, 

 Zavetišče Oskar – Vitovlje, 

 Zavetišče Johanca, 

 Zavetišče Brezovica, 

 Zavetišče Sevnica, 

 Zavetišče Meli, 

 Zavetišče za živali Turk. 

V nadaljevanju predstavljam zgolj zavetišče Horjul, saj sem za v magistrskem delu opravila 

intervju z vodjo zavetišča. Zavetišče Horjul je bilo od januarja 2005 do 2012 registrirano pod s. 

p., od leta 2012 naprej pa je registrirano kot zavod. Njihov namen je, da bi pomagali čim več 

živalim, jim z oskrbo izboljšali življenjske pogoje, jim nudili veterinarsko oskrbo, začasno 

namestitev in jim poiskali odgovorne domove. Kapaciteta zavetišča Horjul je 40 psov in 50 

odraslih mačk (ali 75 mačk, skupaj z mladiči). V letu 2016 so v zavetišču oskrbeli 126 psov in 

577 mačk, od tega je v zavetišču ostalo 12 psov (76 psov so oddali v nov dom, 31 se jih je vrnilo 

skrbnikom, 6 so jih  evtanazirali in 1 je poginil) in 34 mačk (149 mačk so oddali v nov dom, 322 
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so jih vrnili v okolje, 4 so vrnili skrbnikom, 8 jih je poginilo, 60 jih je bilo potrebno evtanazirati) 

(Juhant, 2016). 

V zavetiščih je zapuščenih živali kljub vsem informacijam in ozaveščanjem še vedno veliko. 

Mnogo zavetišč se sooča s prostorsko stisko in finančnimi težavami, saj je oskrba živali kar 

precejšen finančni zalogaj. Menim, da bi program vzgoje psov v ZPKZ občutno pripomogel k 

razbremenitvi zavetišč v Sloveniji, prav tako bi psi, ki bi bili sprejeti v program pridobili 

določene veščine in spretnosti, ki bi jim omogočale hitrejšo posvojitev. 

5  PROGRAMI VZGOJE PSOV V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 

5.1 Zgodovina programov  

V zavodih obstaja mnogo programov, katerih namen je resocializacija uporabnikov. Avtor 

Flanagan (1995, v Fournier, Geller in Fortney, 2007) opozarja, da v institucijah že obstajajo 

programi, kjer lahko posamezniki prispevajo k skupnosti (delo v kuhinji, vzdrževalna dela, 

zagotavljanje storitev za skupnosti ...). Pred kratkim pa so zavodi za prestajanje kazni zapora 

začeli vključevati tudi živali. Prvi zapisi vključevanja živali v ZPKZ segajo vse do leta 1885, kjer 

so uporabniki programa skrbeli za rejne živali (Furst, 2006). Avtorica nadaljuje, da so najbolj 

pogoste živali, vključene v program, psi, nato krave in konji. Glede na besede avtorja Strimple 

(2003) naj bi prvi zapisi o vključevanju psov v ZPKZ segali vse do leta 1975, medtem ko mnogi 

avtorji pravijo, da ima za razvoj programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni zapora 

največjo zaslugo Kathy Quinn (sedaj sestra Pauline), nuna iz Dominikanske republike, ki naj bi 

bila začetnica programov v Združenih državah Amerike, bolj natančno v Washingtonu, kjer je 

leta 1981 začela vključevati pse v ženski zavod za prestajanje kazni zapora (Washington 

Correction Center for Woman –WCCW) (Cooke in Farrington, 2016; Deaton, 2005, Harkrader, 

Burke in Owen, 2004 in Huss, 2014). Že v tem času so se kazale mnoge prednosti vključevanja 

psov v ZPKZ. Zapisi o bivanju in skrbi za živali pa segajo še dlje v preteklost. Najbolj znan primer 

skrbi za živali je Robert Stroud ali »ptičji človek Alcatraza« (angl. Birdman of Alcatraz). Skrbel 

je za ptice, ki so priletele na otok in se učil o njih. Pred premestitvijo v Alcatraz, je v zavodu 

Leavenworth Federal Prison vzgajal kanarčke. Medtem ko je bival v Alcatrazu, je zapisal 500 

strani dolgo knjigo z naslovom Digest of bird disease (DeNevi, Bergen, 1974, str. 207, v 

Strimple, 2003).  
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Strimple (2003) je zapisal primer iz leta 1975 v Oakwood forenzičnem centru (angl. Oakwood 

Forensic Center), kjer so izvedli prvi uspešen poskus terapije s pomočjo živali. Inspiracijo so 

dobili s strani uporabnika, ki je našel poškodovanega vrabca, za katerega je tudi skrbel, kljub 

temu da živali v instituciji niso bile dovoljene. V tem času so zaposleni opazili spremembe v 

odnosu uporabnikov do njih in ko so ugotovili vzrok, so začeli razmišljati v smeri vpliva živali 

na uporabnike. Zaposleni so predložili prošnjo za študijo, kjer bi raziskovali vlogo interakcije 

med uporabnikom in živaljo. Institucija je začela s primerjalno študijo v dveh oddelkih, ki je 

trajala eno leto. Ena skupina je imela možnost interakcije z živalmi, druga pa ne. V oddelku, 

kjer so bile dovoljene živali, se je uporaba medikamentozne terapije zmanjšala za polovico, 

prav tako ni bilo v času raziskave nobenih poskusov samomora. V skupini, kjer živali niso bile 

dovoljene, so v tem času zabeležili osem poskusov samomora. 

Največ programov, ki vključujejo pse v ZPKZ, se je začelo pojavljati po letu 2000, obsojenci so 

pse usposabljali za pomoč gibalno oviranim osebam in za osebe s težavami v duševnem zdravju 

(Furst, 2006). Vedno več se pojavlja tudi raziskav s tega področja. 

5.2 Oblike programov šolanja psov in delo z ostalimi živalmi 

Večina programov, ki vključujejo živali v zavode za prestajanje kazni zapora, ne uporablja 

namenoma živali za resocializacijo priprtih oseb (Fournier idr., 2007). Gre predvsem za 

programe, kjer so obsojenci v interakciji z živaljo štiriindvajset ur na dan in jih v tem času šolajo. 

V tem primeru živali tudi živijo v sobah, kjer bivajo zaporniki, za njih skrbijo daljše obdobje. 

Programe, ki vključujejo zgoraj omenjene karakteristike, imenujemo Prison Animal Programs 

(PAPs), Human-animal interaction programs (HAI), Animal Assisted Activities (AAA) ali Animal-

asisted therapy (AAT) (Deaton, 2005; Fournier idr., 2007, Furst, 2006). Avtorji Fournier idr. 

(2007) dodajo, da imajo uporabniki programov pomembno vlogo, saj skrbijo za žival in nosijo 

veliko odgovornost glede zagotavljanja vseh njenih potreb. 

Kljub temu da so psi najbolj pogosto vključena vrsta živali, uporabljajo v ZPKZ tudi divje živali, 

rejne živali in ostale domače živali, kot so mačke (Lai, 1998, v Furst, 2006). 

Avtorica Furst (2006, str. 413) je predstavila naslednje oblike programov, ki so se oblikovali v 

okviru dela obsojencev z živalmi: 
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 Programi obiskov, ki temeljijo na obiskovanju neprofitnih organizacij in društev in 

obsojencem omogočajo interakcijo z različnimi živalskimi vrstami. 

 Program rehabilitacije prostoživečih divjih živali, kjer obsojenci skrbijo za 

poškodovane živali ter jih po okrevanju vrnejo nazaj v njihovo naravno življenjsko 

okolje. 

 Programi oskrbe, nege in vzreje rejnih živali, kjer obsojenci skrbijo za živali in jih 

vzrejajo. 

 Programi posvojitev, kjer obsojenci individualno posvojijo žival in zanjo v bodoče tudi 

skrbijo. 

 Programi socializacije psov, kjer obsojenci izšolajo mladičke za službene pse ali pse 

spremljevalce. Na ta način jim nudijo osnovno šolanje in jih s tem pripravijo na 

nadaljnje specializirano šolanje, kjer jih pripravijo za službene pse.  

 Program, ki vključuje poklicno usposabljanje, saj imajo udeleženci možnost poklicne 

kvalifikacije. Tako pridobijo certifikat o usposobljenosti za nego in oskrbo živali. 

 Programi vzgoje psov za namen posvojitve, kjer obsojenci šolajo, trenirajo in skrbijo 

za živali (pse, konje ...). Kasneje imajo možnost posvojitve s strani skupnosti. 

 Multimodalni programi, ki vključujejo tako komponente programa poklicnega 

usposabljanja kot družbeno koristnih programov. 

Avtorica Furst (2006)  je v svoji raziskavi, kjer je vključila 46 ZPKZ iz držav ZDA, ugotovila, da je 

za programom vzgoje psov za posvojitev druga najpogostejša oblika program usposabljanja 

psov, kjer obsojenci usposabljajo pasje mladičke in jih pripravijo za nadaljnje specializirano 

šolanje za službene pse. Avtorica Huss (2014) doda, da v primeru usposabljanja psov za 

službene namene zahteva od obsojencev določena znanja, ki jih morajo pred usposabljanjem 

pridobiti. Avtorji Harkrader, Burke in Owen (2004) so v svojem prispevku predstavili tudi 

program Puppies behing bars, kjer uporabniki programa usposabljajo pse za vodnike oseb s 

posebnimi potrebami. Program se je vzpostavil tako, da so zaporniki po svojem učnem procesu 

dobili v ZPKZ 5 psov, ki niso bili kvalificirani za nadaljnja izobraževanja za vodnike oseb. 

Uporabniki programa so bili pri svojem delu tako uspešni, da se je od takrat naprej vzpostavil 

redni program v instituciji. Uporabniki pse učijo poslušnosti, vzgoje, kot je navajanje na 

notranje prostore in nege psov. Izobraževanja imajo trikrat tedensko. Program je zelo uspešen, 

na kar kažejo tudi rezultati – kar 87 % psov, usposobljenih v zavodu, je primernih za nadaljnje 
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šolanje kot vodniki oseb s posebnimi potrebami. Usposabljanje psov za vodnike je izven 

zaporov uspešno le v 50 %. Psi, vključeni v program, med koncem tedna spoznavajo zunanje 

okolje in se šolajo s pomočjo zunanjih prostovoljcev. 

5.2.1 Programi vzgoje psov za posvojitve 

Najpogostejši program vključevanja živali v ZPKZ je vzgoja psov za  posvojitve s strani skupnosti 

(Furst, 2006). Program vzgoje psov v zavodih za posvojitev je tudi osrednja tema magistrskega 

dela. 

Kot sem že omenila, programi vzgoje psov v ZPKZ segajo vse do leta 1981. Programi se glede 

na organizacijo, strukturo in vsebino razlikujejo med seboj. Vsak program je v svoji 

specifičnosti unikaten. Med študijem literature sem sicer opazila določene skupne 

komponente programov, vendar ni bilo nikjer zapisane natančne strukture, kako naj bi 

program deloval v institucijah. Nekaj jih bom opisala v nadaljevanju: 

V letu 1981 so se pod vodstvom People Pet Partnership program v okviru Tacoma Community 

College obsojenci udeležili enajsttedenskega programa šolanja zavetiščnih psov. Rezultat 

šolanja, ki so ga izvedli obsojenci, so bili veliko lažje posvojljivi brezdomni psi. Administratorji 

so ugotovili, da so bili nekateri obsojenci mnogo bolj sodelovalno naravnani, uporabniki so 

poročali, da so se s sodelovanjem v programo učili samokontrole. Kljub temu da so se sprva 

zaposleni bali kakršnekoli zlorabe psov, so raziskovalci ugotovili, da so bili sodelujoči zelo 

pozorni na dobrobit živali in na njihovo dobro počutje (Hines, idr., v Furst 2006). 

Avtorji Fournier, Geller in Fortney (2007) so delali raziskavo v PenPals programu, kjer zaporniki 

z zavetiščnimi psi bivajo od 8 do 10 tednov. V tem času se zaporniki izobražujejo na področju 

kinologije in vzgoje psov. Uporabniki programa morajo poskrbeti za osnovne potrebe psov 

(hrana, zavetje, navezovanje stikov) in jih naučiti osnovne poslušnosti. Po končanem šolanju 

so psi na voljo za posvojitev (ali pa se vrnejo v zavetišče). Takrat uporabnik programa prične z 

učenjem, vzgojo novih zavetiščnih psov. 

Osborne in Bair (2003) sta v članku zapisala, da morajo uporabniki v sklopu programa pse 

naučiti razumevanja in komuniciranja z ljudmi. Psa morajo tudi naučiti zaupanja v ljudi, jih 

naučiti primernega vedenja, interakcije z drugimi ljudmi in psi, poslušnosti in osnovnih povelij. 
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Avtorica Huss (2014) doda, da v določenih programih prostovoljci vzamejo pse iz institucije v 

času vikendov, saj želijo tako zmanjšati vpliv institucije na psa. 

Uporabniki programov, ki jih je avtorica Furst (2007) podrobneje raziskala v svojem članku, so 

pse, s katerimi so delali, opisali kot zelo inteligentna in sposobna bitja. Marsikateri je bil 

presenečen nad njihovo zmožnostjo učenja in njihovo zmožnostjo skupnega doseganja ciljev. 

Intervjuji so pokazali, da uporabnikom programa psi nudijo čustveno podporo, ki jo vsekakor 

potrebujejo. 

6 PRIPRAVA IN IZBIRA UDELEŽENCEV 

Programi se razlikujejo med seboj, vendar sem s pomočjo literature zasledila, da imajo vsi 

pregledani programi določene kriterije za izbiro uporabnikov programa, ki pa se med seboj 

razlikujejo. Avtorica Furst (2006) je na vzorcu enainsedemdeset zasnov programov na območju 

ZDA ugotovila, da 71,8 % izvajalcev programa opravi z obsojenci razgovor, na podlagi katerega 

se odločijo o vključitvi v program. V dveh primerih izvedejo izvajalci programov tudi psihološko 

testiranje, pri treh programih pa izvedejo psihološko evalvacijo, temelječo na prihodu 

obsojenca v zavod. 

Avtorica nadaljuje, da pri 22,5 % programov narava kaznivega dejanja ne predstavlja ključnega 

faktorja za vključitev v program, medtem ko 59,2 % programov udeležbo obsojencev omeji 

glede na naravo storjenega kaznivega dejanja. Kazniva dejanja, ki onemogočajo pristop k 

udeležbi programa so kazniva dejanja zoper živali (59, 5%), kazniva dejanja zoper spolno 

nedotakljivost (45,2 %) in kazniva dejanja zoper otroka (26,2 %). Avtorica je ugotovila, da 74,4 

% programov poleg vsega predpisuje tudi dodatne pogoje, ki so potrebni za vključitev 

obsojenca v program. To so odsotnost disciplinskih prekrškov (54,7 %), izkušnje v programu in 

ustrezna zaposljivost v preteklosti (34 %), način prestajanja kazni (26,4 %), izobrazba (22,6 %) 

in zanimanje za udeležbo (17 %). 

Pri dveh programih (program šolanja psov za posvojitev ter multimodalni program) 

uporabljajo psihološke teste (angl. psychological survey instrument) morebitnih udeležencev. 

Trije programi se odločajo na podlagi poročila o pregledu psihološke ocene, ki se izvaja ob 

prihodu zapornikov v sistem.  
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Currie (2008) je raziskovala vlogo programa C.A.R.E.S. (Canine Assistance Rehabilitation 

Education and Services) v ZPKZ Ellsworth Correctional Facility v Kansasu, kjer morajo 

potencialni udeleženci programa opraviti intervju z vodjo programa, za nadaljevanje v 

programu pa morajo tudi ohraniti pozitivne odnose v instituciji. Avtorici Osborne in Blair 

(2003) sta v članku zapisali, da udeleženci v programu C.A.R.E.S ne smejo imeti disciplinskih 

prekrškov vsaj eno leto in ne smejo biti obsojeni kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. 

Podpisati morajo tudi pogodbo, da bodo v programu sodelovali vsaj 18 mesecev. Na dan so 

plačani med 1,5 do 2,5 dolarjev. 

Avtorji Fournier, Geller in Fortney (2007) v svoji raziskavi omenjajo določene pogoje, ki so 

potrebni za vstop v program. Prijave, ki jih dajo obsojenci, pregledajo zaposleni in se na tej 

podlagi odločajo naprej. Imajo vnaprej določene kriterije, na podlagi katerih se odločijo ali bo 

uporabnik vključen v program. Nekateri od kriterijev so: obsojenec mora biti vključen v 

terapevtsko skupnost za vsaj 30 dni, imeti mora najmanj še 3 mesece do izpusta iz ZPKZ in 

nima zgodovine zlorabe živali oziroma nasilja v družini. Naslednja faza je pregled obrazcev, ki 

jih rešijo morebitni uporabniki programa. Avtorica Currie (2008) dodaja, da se prekine 

sodelovanje v programu v primeru resnih disciplinskih prekrškov in neudeležbe na dnevih 

usposabljanj.  

Avtorica Button (2007) v svoji raziskavi dveh programov tako kot avtorica Currie (2008) omeni, 

da morajo udeleženci za vstop v program biti brez disciplinskih prekrškov. V ženskem ZPKZ, 

katerega je raziskovala avtorica Button (2007), se lahko udeležba v programu prekine zaradi 

večjega števila manjših prekrškov. Manjši prekrški, ki jih je zaznalo osebje in so v določenih 

primerih prispevali k odstranitvi iz programa, so bili v ženskem ZPKZ TCF predvsem prisotnost 

fizičnega dotika, medtem ko so bili v moškem zavodu Ellsworth Correctional Facility predvsem 

fizično nasilje, verbalno nasilje in prekršitev pravil glede gibanja na prepovedanih območjih. 

Avtorica Button (2007) dodaja, da v intervjujih, s katerimi si pomagajo pri izboru udeležencev 

programov, namenijo pozornost tudi zlorabam, ki so jih v svojem življenju doživele  obsojenke 

oziroma morebitni udeleženci programov v TCF. Zaposleni v zavodu za prestajanje kazni 

zapora TCF meni, da pomaga udeleženkam programa pri procesiranju in soočanju s svojo 

izkušnjo zlorabe v preteklosti, saj so tudi psi, s katerimi delajo, v preteklosti doživeli zlorabo s 

strani ljudi.  



16 
 

Avtorica Huss (2014) tudi poda primer prakse enega izmed programov, kjer ima osebje 

razgovor s potencialnimi udeleženci programa. Doda tudi, da se morajo možni udeleženci 

izkazati z vzornim vedenjem, psihično stabilnostjo, prosocialnim vedenjem, pokazati pa 

morajo tudi visoko stopnjo motivacije za sodelovanje v vzgojnih programih institucije. V 

programu, ki ga je raziskovala avtorica Demyan (2007), morajo potencialni uporabniki sami 

poslati prošnjo za sodelovanje, potem pa osebje preveri celotno ozadje prosilca. Pri tem 

programu se osredotočajo tako na število in vrsto kaznivih dejanj kot na osebnostne lastnosti 

posameznika. Nato sledi intervju s koordinatorjem programa. V intervjujih programa, ki ga je 

raziskovala avtorica Demyan (2007), se osredotočajo na morebitne izkušnje uporabnikov s psi, 

razlog za vključitev v program, pozorni morajo biti tudi na (ne)iskrene odgovore uporabnikov. 

Avtorici Harbolt in Ward (2001) dodata, da so v projektu Second chance sodelovale tudi osebe, 

ki so imele v preteklosti zabeleženo zlorabo živali.  

Vsekakor izbira udeležencev v programu ni enostavna naloga in zahteva veliko odgovornost s 

strani osebja in uporabnikov. Menim, da je pomembna skrbna izbira udeležencev, s katerim 

lahko zagotovimo varnost tako zaposlenim, sodelujočim obsojencem in psom. 

Po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi primerno izbiro psov, ki so stabilni in bi lahko bivali 

v ZPKZ. Žal je to področje v literaturi zanemarjeno. 

7 PROSTORSKE MOŽNOSTI 

Currie (2008) v svoji raziskavi opiše tudi prostore, v katerih so nastanjeni uporabniki in njihovi 

psi. Avtorica je raziskavo opravljala v ZPKZ Ellsworth Correctional Facility v Kansasu, v katerem 

je nastanjenih približno 852 zapornikov. Z ZPKZ sodeluje neprofitna organizacija C.A.R.E.S, kjer 

uporabniki programa usposabljajo pse za vodnike in pse spremljevalce za pomoč gibalno 

oviranim osebam. Večje sobe so namenjene uporabnikom programa, saj s tem zagotovijo 

dodaten prostor za psa. Uporabnik in pes sta skupaj 24 ur na dan in vsakodnevno poteka 

usposabljanje, treniranje in vzgoja psov. Dvorišče, kjer potekajo usposabljanja, je ograjeno. 

Prav tako imajo na voljo opremo za usposabljanje psov. Vsak uporabnik je dolžan pospraviti 

za svojim psom iztrebke in urin. Poskrbeti morajo, da so psi ves čas pod nadzorom. Uporabniki 

pridobivajo znanja in veščine tudi s knjigami, videoposnetki in priročniki, za kar poskrbi 

organizacija. Organizacija poskrbi tudi za ostale pripomočke, kot so zobne ščetke, brisače, 

glavniki. Avtorica Huss (2014) pove, da so psi nameščeni v objektih skupaj z obsojenci. Če 
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institucija ne omogoča primernih prostorskih zmožnosti, se program tam ne more izvajati. Psi 

morajo biti tudi čez noč ves čas pod nadzorom, zato mora prostor to tudi omogočati. Zavedati 

se moramo, da psi potrebujejo kotiček, kamor se lahko odmaknejo in kjer bodo imeli možnost 

umika od ljudi. Psi morajo biti zaščiteni tudi pred visoko vročino in hudim mrazom.  

Pomembno je tudi, da zaščitimo žival pred prevelikim hrupom. Zavedati se moramo, da zavodi 

niso primarno narejeni za šolanje psov in ga je zato tudi težje kontrolirati. Psom morajo poleg 

šolanja zagotavljati tudi obogatitvene dejavnosti, ki prispevajo h kvalitetnejšemu življenju.  

8 FINANCIRANJE IN STROŠKI PROGRAMOV 

Programi vzgoje psov v ZPKZ kažejo mnoge pozitivne rezultate pri resocializaciji posameznikov, 

hkrati pa zmanjšajo finančno breme skupnosti, ki jo ima v odnosu do zavoda (Deaton, 2005, 

Demyan, 2007; Strimple, 2003). 

Avtorica Furst (2006) je v raziskavi, ki je vključevala enainsedemdeset različnih programov 

vzgoje psov na območju ZDA, ugotovila, da 52,1 % programov prejema različne oblike donacij. 

Programe financirajo tudi zaposleni v zavodih in obsojenci. Donacije pridobivajo tudi s 

prostovoljnimi prispevki skupnosti, zasebnih veterinarskih ambulant, trgovin z opremo in 

hrano za živali ter drugih korporacij. Za hrano, opremo in veterinarske storitve za potrebe živali 

skrbijo tudi zavetišča, skupnost, neprofitne organizacije, ki upravljajo programe. Poleg tega pa 

lahko programi, kjer vključujejo interakcije z živalmi, sredstva pridobijo tudi z zbiranjem 

pristojbine, povezane z živalmi. 20 programov (28,2 %) poroča o pobiranju pristojbin, ki jih 

običajno prejmejo ob oddaji živali v posvojitev. Prav tako pridobijo simbolične prihodke s 

treniranjem psov za specifične namene. Avtorica Bachi (2013) doda tudi novo dimenzijo 

zbiranja prihodkov za financiranje programa, kot je prodaja izdelkov za živali, ki jih izdelajo 

uporabniki programa. Tudi avtorja Osborne in Bair (2003), ki v svoji raziskavi trdita, da program 

deluje na osnovi donacij, kot so donacija opreme, hrane za živali s strani skupnosti, zavetišč. 

Avtorica Button (2007) je raziskavo opravila v dveh programih, in sicer Program C.A.R.E.S. in 

Kansas Specialty Dog Services. Oba programa sta podprta s strani prostovoljcev in zasebnih 

donacij. Udeležba v programu vzgoje psov je v običajno  prostovoljna in zato zaporniki ne 

dobivajo plačila.  
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Avtorica Furst (2006) je v svojo raziskavo vključila kar 50 institucij, kjer se izvaja vzgoja psov. 

Več kot polovica programov pridobi donacije zaposlenih v ZPKZ, javnosti in raznih trgovin, kot 

so Walmart Petco in Petsmart. Številnim programom brezplačno nudijo veterinarske preglede 

lokalni veterinarji. Mnoga podjetja (v tem primeru Iams® and Purina®) donirajo hrano in 

opremo za pse. 

V raziskavah nisem nikjer našla informacije o začetnem kapitalu programa. Če ni potrebna 

sprememba infrastrukture, program ne predstavlja velikega finančnega zalogaja. Ko na koncu 

potegnemo črto, vidimo, da programi interakcij z živalmi v ZPKZ, ki so že vzpostavljeni, ne 

predstavljajo visokega finančnega stroška za zavod, saj vključujejo le plačilo trenerja, hrane in 

opreme za živali (kar se ne dobi donirano). 

9 ETIČNI VIDIK PROGRAMA  

9.1 Varnost psa 

Vsekakor je varnost psov pomembna pri vzpostavljanju programov v ZPKZ, vednat menim, da 

je to področje v literaturi zanemarjeno in spregledano.  

Še vedno se mi porajajo določene skrbi in dileme v zvezi s programi vzgoje psov v ZPKZ. Furst 

(2006) je izpostavila naslednje dileme: zaskrbljenost glede nadzora interakcije med 

uporabnikom programa in psom, varnost psa, ki biva v zavodu z obsojencem in seveda 

soočanje posameznikov ob prekinitvi vzgoje ali usposabljanja določenega psa. Ta vidik bi bilo 

zagotovo potrebno bolj natančno raziskati. Teme sem se v empiričnem delu lotila tudi sama. 

9.2 Povečan nadzor nad uporabniki 

Udeležba v programu s seboj lahko prinese tudi povečan nadzor nad uporabnikom programa, 

strogo upoštevanje institucionalnih pravil in ustrezno delovno etiko (Button, 2007). 

9.3 Program vzgoje psov kot mehanizem kontrole nad uporabniki programa 

Avtorica Button (2007) nadaljuje, da je večina obsojencev v programih, ki jih je raziskovala, 

sprejela institucionalni nadzor v njihovem vsakdanjem življenju. Tu se pojavljata dve temi v 

kontekstu družbenega nadzora – udeleženci v sebi nosijo strah pred izgubo psa in strah pred 

prekinitvijo udeležbe v programu. Avtorica se je tudi spraševala o vlogi programa kot 
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mehanizma za nadzor nad zaporniki, saj uporabnikom sodelovanje v njem predstavlja 

nagrado, ki se jo seveda ob nepravilnem vedenju in kršitvi pravil lahko izgubijo. Avtorica 

nadaljuje, da je institucionalni nadzor nad udeleženci programa pogosto neposredno povezan 

z dojemanjem relativne svobode. Zaradi šolanja in vzgoje psov je uporabnikom programa 

omogočeno povečano gibanje v objektu, s tem pa jim je omogočena tudi večja mera svobode. 

In z večjo mero svobode lahko sorazmerno povzroči tudi povečano stopnjo nadzora in kazni 

ob primeru kršitve pravil. 

10 PRIMERI DOBRE PRAKSE 

Program, o katerem bom pisal, je v določenih pogledih drugačen od programov, katere sem 

spoznala s pomočjo intervjujev in člankov. Primer dobre prakse se kaže v Dixon Correctional 

Institute v Jackson, LA, kjer imajo v polodprtem oddelku v ZPKZ vzpostavljeno zavetišče za 

živali, v katerem imajo glavno vlogo tudi obsojenci. Nastal je s sodelovanjem med Louisiana 

Department of Correction in The humane Society of United States. Partnerstvo med 

institucijama se je začelo v kritičnem času hurikana Katrine, ko so v ZPKZ Dixon sprejeli 200 

psov in mačk. V tem času so s skupnimi močmi pomagali živalim, ki so jih sprejeli, pomembno 

vlogo so imeli tudi obsojenci. Ko se je situacija umirila, so se odločili, da s projektom 

nadaljujejo. The humane Society of United States je doniralo zavodu 600.000 dolarjev za 

gradnjo objektov in nakupom potrebne opreme. Kljub vsemu so imeli pri ustanavljanju 

projekta zaposleni v instituciji Dixon prednost, saj so pred tem že vključevali službene pse v 

ZPKZ. Program traja od leta 2005. V letu 2016 je v zavetišču bivalo 80 psov in kar nekaj mačk. 

V tem času so uporabniki programa vzgajali, šolali in našli domove 625 psom in 451 mačkom. 

Pen Pals nudi tudi veterinarsko oskrbo ljubljenčkom prebivalcev v občini, kjer se nahaja ZPKZ. 

Po odpustu iz zavoda imajo zaporniki že veliko izkušenj, ki so jih pridobili v programu. Kar nekaj 

obsojencev sodeluje z veterinarji, kjer lahko razvijajo svoje znanje na področju veterinarskega 

tehnika. Mnogi so dokazali, da v sebi nosijo izjemne tehnične sposobnosti in sposobnosti za 

učenje. Večina vključenih v program vidi pravo vrednost v osebnem zadovoljstvu ter 

pomembni vlogi, ki jo uporabniki imajo pri šolanju zavetiščnih psov in iskanju njihovih domov. 

Bivanje v ZPKZ je za sodelujoče bolj osmišljeno in marsikdo se počuti koristnega in 

produktivnega pri svojem delu. Ključni dejavnik pri vzpostavitvi programa je zunanja in 

notranja podpora. Sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev zavetišča za brezdomne živali v 

ZPKZ, so precejšnja. Sredstva za gradnjo primernega objekta so bistvenega pomena za 
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izpeljavo. Uspeh programov je seveda odvisen od močne podpore različnih denarnih in 

materialnih virov, fundacij in dobrodelnih organizacij. Izbor sodelujočih je tudi pomemben, 

predvsem z vidika varnosti živali. V projektu ZPKZ Dixon ne sodelujejo osebe z zgodovino 

nasilja ali spolne zlorabe. Program temelji na skrbnem izboru oseb, tako zapornikov kot tudi 

zunanjih oseb. Izobraževanje za vse sodelujoče je tudi pomemben in seveda nujen del. 

Študentje veterinarske fakultete v Louisiani izobražujejo uporabnike na področju oskrbe živali. 

Uporabniki programa se učijo, kako psa cepiti, kako zdraviti srčno glisto, dajati kapljice v oči, 

antibiotike in ostala zdravila. Seveda so jim na voljo tudi veterinarski priročniki, kjer se lahko 

še dodatno izobražujejo in s tem izboljšajo svoje razumevanje živali in kako prepoznati 

določene bolezenske znake pri živali. Program se je izkazal za zelo uspešnega, saj se preko 

zavetišča posvoji ogromno živali. Kar nekaj obsojencev se izobražuje na področju 

veterinarskega tehnika, kar jim seveda pomaga pri iskanju služb izven meja zavoda. Prav tako 

je pomemben vidik stik s skupnostjo in zunanjimi osebami (Smith in Unti, 2016). 

Avtorica Zimmer (2013) je izpostavila še en primer dobre prakse, ki ga razumem kot podaljšek 

zgoraj omenjenega programa, saj imajo priprte osebe na pogojnem izpustu možnost 

zaposlitev v zavetišču Villalobos Rescue Center, kjer šolajo pogosto nerazumljeno pasmo – 

brezdomne pitbule. Projekt financira Tie Torres. Kar se je pred dvajsetimi leti začelo na 

odročnem ranču kot majhen zametek programa, sedaj predstavlja novo priložnost mnogim 

bivšim zapornikom in zapuščenim psom. Kljub temu pa zavetišče ne zaposluje le oseb na 

pogojnem izpustu, ampak tudi trenutno priprte osebe, ki so zaposlene preko posebnega 

programa, ki jim omogoča delo. 

11 PREDNOSTI IN OMEJITVE PROGRAMA 

Avtorica Furst (2006) pravi, da zavodi za prestajanje kazni zapora vedno bolj vključujejo živali 

v njihove programe, kljub temu da v Združenih državah Amerike to področje še ni sistematično 

raziskano. Medtem ko večina raziskav kaže na mnogo prednosti programa, raziskava avtorjev 

Katcher, Beck in Danies (1989, v Fournier idr., 2007) ni pokazala statistično pomembnih razlik 

na vpliv fizioloških in vedenjskih sprememb v kontrolni skupini in med sodelujočimi. Zaradi 

globoke čustvene in socialne podpore, ki jo lahko zagotovijo psi, programi postajajo eno izmed 

glavnih orodij v prizadevanju za resocializacijo in reintegracijo priprtih oseb. 
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11.1 Prednosti programov 

11.1.1 Psihosocialni učinki programov 

Avtorica Furst (2006) je v svoji raziskavi ugotovila, da udeleženci programov, kjer so obsojenci 

v interakciji z živalmi, razvrščajo pozitivne učinke programov po naslednjem vrstnem redu: 

 razvoj občutka odgovornosti za odvisno žival, 

 pridobitev delovnih, zaposlitvenih kompetenc, 

 občutek opravljanja koristnega dela, 

 učenje potrpežjivosti in obvladovanja jeze, 

 povečanje samospoštovanja, 

 razvoj sočutja in empatije, 

 pridobitev starševskih kompetenc, 

 izboljšanje komunikacijskih sposobnosti, 

 občutek ponosa, nadarjenosti,  

 razvoj delovne etike, 

 humanizacija zavoda, 

 izboljšanje samoobvladovanja, 

 večje zaupanje pri vzpostavljanju odnosov, 

 zmanjševanje stresa. 

Avtorica Currie (2008) v svoji raziskavi navaja naslednje psihosocialne učinke programov: 

 zagotavljanje socialne podpore, 

 pridobivanje občutka ponosa, 

 pridobivanje občutka, da so širši skupnosti povrnili, 

 večja osebna potrpežljivost, 

 izboljšanje samozavesti, 

 izboljšanje občutka odgovornosti, 

 pozitiven vpliv na klimo v zavodu, 

 zagotavljanje možnosti za pomoč drugim, 

 pridobivanje spretnosti, povezanih z večjo zaposljivostjo, 
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 pridobivanje izkušenj v povezavi s cilji in njihovim doseganjem, 

 pozitiven učinek na vedenje. 

Tudi avtorica Turner (2007) je izvedla študijo z obsojenci, ki so sodelovali v programu Indiana 

Cannine Assistant and Adolescence Network program (ICANN). Kvalitativna raziskava je bila 

izvedena s poglobljenimi intervjuji, s katerimi je skušala raziskovalka dobiti vpogled v program 

z vidika obsojencev. V študiji se je osredotočil na tri področja: izkušnje vključenih v program, 

katere koristi programa zaznavajo zaporniki pri udeležbi v programu in katere izkušnje so se 

jih najbolj dotaknile tekom programa. Pomembne ugotovitve so se pokazale na področju 

izboljšanja samozavesti, lastne odgovornosti, socialnih spretnosti in občutek doseganja cilja. 

Raziskava je pokazala naslednjih sedem pozitivnih učinkov programa: 

 izboljšanje potrpežljivosti, 

 večja odgovornost pri starševskih veščinah, 

 prijetna izkušnja pomoči drugim, 

 izboljšanje samozavesti z izkušnjo doseganja cilja, 

 boljše socialne spretnosti, 

 normalizacija v ZPKZ, 

 pozitivna klima v instituciji. 

Mnogo avtorjev poroča o prednostih programa vzgoje psov v ZPKZ, kot so večja samokontrola, 

večja samozavest in občutek lastne učinkovitosti, koristnosti, večja empatija, izboljšanje 

socialnih veščin, povečana čustvena inteligenca, izboljšanje počutja in po odpustu tudi večja 

možnost zaposlitve (Cooke in Farington, 2016; Currie, 2008; Richardson-Taylor in Blachette, 

2001; Strimple, 2003).  

V naslednjih točkah bom razdelila prednosti v kategorije in jih natančneje predstavila. 

11.1.2 Prednosti za obsojence, sodelujoče v programu 

Motivacija za vključitev v program in motivacija za izboljšanje vedenja 

Večina programov zahteva, da morajo biti obsojenci brez kršitev, povezanih z neprimernim 

vedenjem za določeno obdobje pred vključitvijo v program vzgoje psov. Ena izmed zahtev je 

tudi ta, da udeleženci nadaljujejo s primernim obnašanjem v času trajanja programa, zato 
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avtorica Currie (2008) poroča o visoki stopnji motivacije za vzdrževanje primernega vedenja. 

Tudi avtorici Britton in Button (2005) v svoji raziskavi poročata o povečani motivaciji 

uporabnikov za vključitev v program. Uporabniki programa imajo tudi določene prednosti, saj 

se veliko časa gibajo zunaj, na posebej ločenem prostoru za vzgojo psov, kjer je v zavodu, ki 

sta ga raziskovali, postavljen tudi poligon za agility. V svoji raziskavi je avtorica Demyan (2007) 

omenila, da se sočasno z večjimi spretnostmi usposabljanja in vzgoje psov pri uporabnikih 

programa poveča tudi želja po obstanku v programu.  

V raziskavi avtorice Currie (2008) so štiri osebe od devetnajstih (to je 21 %) potrdile, da je 

vključenost v program vplivala na njihovo vedenje. Notranja motiviranost jih žene v primerno 

vedenje, saj zaradi velike želje po interakciji s svojim psom ne želijo biti ob neprimernem 

vedenju iz programa izključeni. O izboljšanju vedenja kažejo tudi rezultati raziskave avtoric 

Britton in Button (2005). Intervjuvanci so poročali, da so jim psi pomagali pri soočanju z jezo, 

učili so jih potrpežljivosti, deležni so bili brezpogojne ljubezni  psa. Prav tako so tudi rezultati 

v raziskavi avtorjev Fournier idr. (2007) kazali na izboljšanje vedenja pri uporabnikih programa. 

Tudi avtorica Demyan (2007) je v svoji raziskavi potrdila, da so bili uporabniki programa bolj 

pripravljeni slediti pravilom institucije. Avtorica Haynes (1991, v Harkrader, Burke in Owen, 

2004) doda, da se je število agresivnih incidentov zmanjšalo po štirih mesecih od prihoda psov 

v institucijo kar za 43 %. 

Avtorica Swyers (2014) je v svojo metaanalizo vključila pet raziskav, ki so se osredotočale na 

vlogo programa vzgoje psov na vedenje. Avtorica poroča, da je le ena raziskava podala 

statistično pomembne rezultate glede izboljšanja vedenja. 

Čustvena podpora 

Delo z živalmi v zaporniškem okolju zagotavlja obsojencem čustveno podporo (Clayton, 1999, 

v Currie, 2008), kar je v svoji raziskavi izpostavila tudi avtorica Furst (2007). Intervjuvanci so 

potrdili, da jim psi pomagajo pri blaženju simptomov depresije in izboljšanju razpoloženja. 

Avtorica Furst (2007) je podobne rezultate dobila s pomočjo intervjujev v moškem ZPKZ, kjer 

so sodelujoči potrdili, da jim je program veliko bolj pomagal kot pa programi soočanja z jezo 

(angl. Anger Management) in terapija za  spremembo vedenja (angl. Behaviour Modification 

Therapy). 
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Na vprašanje, kaj so pridobili z udeležbo v programu, je večina uporabnikov odgovorila, da se 

čutijo opolnomočene in da so v sebi našli vire moči, ki jih ženejo dalje. Avtorica Currie je (2008) 

v svoji raziskavi ugotovila, da je uporabnikom programa interakcija s psom pomagala pri 

čustveni stabilizaciji. Raziskave avtorjev Button (2007), Davis (2007), Harkrader, Burke in 

Owen, 2004) kažejo na razvijanje boljše čustvene inteligence pri udeležencih programa. 

Raziskave avtorjev Cushing in Williams (1995), Furst (2007) in Fournier, Geller in Fortney 

(2007) so pokazale, da je interakcija zapornikov z živaljo pripomogla k zmanjšanju depresije, 

kar so pokazali tudi rezultati raziskave avtorjev Walsh in Mertin (1995, v Fournier idr., 2007). 

Kljub vsemu avtorji poročajo, da je na rezultate lahko vplivalo tudi dejstvo, da so v raziskavi 

sodelovali obsojenci, ki bodo kmalu izpuščeni iz ZPKZ. Tudi avtorica Furst (2007) izpostavi 

čustveno oporo, ki jo nudijo psi uporabnikom med skupnim bivanjem. V zavodu za prestajanje 

kazni zapora Joseph Harp v Oklahomi so v terapevtski program s psi vključili obsojence, ki so 

trpeli za obliko depresije. Rezultati raziskave so pokazali, da se je pri uporabnikih programa 

zmanjšala tako depresija kot agresivno vedenje (Haynes, 1991, v Currie, 2008). 

Socialna podpora 

Avtorica Currie (2008) je v svoji študiji primera obsojencev, ki sodelujejo v programu 

usposabljanja in vzgoje psov, dobila naslednje rezultate. 89 % uporabnikov programa vzgoje 

psov oziroma 17 intervjuvancev (n=19) je dejalo, da jim je pes nudil socialno podporo. 

Uporabniki, vključeni v program, so omenili naslednjo podporo: prijateljstvo, v psu so našli 

svojega družabnika, omenjajo ljubezen in izpostavljajo tudi pomembnost čustvene vezi s psom 

in fizični kontakt s psom. 

Ljudje smo bitja, ki potrebujemo socialni stik v svojem življenju (Beck in Katcher, 2003, v Currie, 

2008). Avtorica Currie (2008) meni, da žival lahko zagotovi pri človeku potrebno socialno 

podporo z druženjem z njo, z ljubeznijo, vzajemnim pozitivnim in stabilizacijo čustev. Socialna 

podpora psa lahko služi kot nadomestek podpore, ki bi jo oseba dobila izven institucije. Psi 

izpolnjujejo pomembno funkcijo socialne podpore uporabnikom, katerim so dodeljeni. Psi 

služijo kot nadomestilo za manjkajoče odnose in čustva v instituciji in uporabnikom programa 

nudijo svojo brezpogojno ljubezen. Tudi avtorica Bachi (2013) poroča o socialni rasti 

uporabnikov programov. 
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Avtorji Fournier, Geller in Fortney  (2007) so v njihovi raziskavi potrdili, da ima interakcija s 

psom v ZPKZ veliko vlogo pri razvoju socialnih spretnosti in socialni občutljivosti. Osredotočali 

so se na interpretacijo govorne komunikacije in občutljivosti na norme, ki urejajo ustrezno 

socialno vedenje. Avtorica Furst (2007) je omenila tudi vlogo psa kot »socialnega 

spodbujevalca« (angl. social facilitators). Psi spodbujajo komunikacijo med uporabniki 

programa ter med uporabniki in zaposlenimi. Intervjuvanci so omenili, da jim je pes pomagal 

pri vzpostavljanju boljših odnosov s svojimi sorodniki.  

Merriam (2001, v Mulcahy in McLaughlin, 2013) je v svoji raziskovalni nalogi, kjer je 

podrobneje spoznala program POOCH, poročala o povratni informaciji zaposlenih glede 

programa. Rezultati so pokazali, da zaposleni menijo, da ob prisotnosti psa uporabniki lažje 

vzpostavijo stik z drugimi osebami, raziskave kažejo na večjo toleranco frustracije, večjo 

zmožnost soočanja s težavami in bolj obvladljivo vedenje. 

Tudi avtorica Turner (2007) govori o izboljšanju socialnih veščin sodelujočih v programu. 

Intervjuvanci so govorili o izboljšanju komunikacijskih veščin, velik izziv jim predstavljala 

komunikacija s psom, ki je pomembna pri vzgoji in usposabljanju. Prav tako je v programu 

potrebne veliko medsebojne komunikacije in interakcije med samimi uporabniki programa, 

zunanjimi kinologi in zaposlenimi v instituciji. Ob tem se učijo skupinskega dela in 

medsebojnega sodelovanja. Avtorica Divine (2007) izpostavi primer, kjer je udeleženka 

programa povedala, da se počuti ob prihodu v program socialno manj izolirano. Tudi 

Richardson-Taylor in Blanchette (2001) sta v raziskavi ugotovila, da ima prisotnost psa veliko 

vlogo pri zmanjšanju osamljenosti uporabnic programa. 

Občutek ponosa 

Avtorica Currie (2008) je v svoji študiji primera raziskovala tudi občutek ponosa zaradi 

udeležbe v programu in uspehov, ki so jih posamezniki doživeli. 63 % vključenih v program 

vzgoje psov pravi, da so ob uspešnosti v programu vzgoje psov občutili ponos na svoje delo in 

dosežke, ki so jih dosegli s šolanjem in vzgojo psov. 

Občutek ponosa je opisan kot občutek vznesenosti uporabnikov programa, kjer delajo s psi in 

jih poučujejo. Večina (63 %) vključenih v program so občutek ponosa povezali s svojim 

opravljenim delom z njihovim psom - zaradi svojih veščin in sposobnosti. Poučevanje psov 

lahko uporabnikom nudi tudi občutek nadzora v okolju, v katerem ga v resnici imajo zelo malo. 
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Uporabniki programa so se čutili ponosne, ko so opazili spremembe pri vedenju psov, zaradi 

njihove vzgoje in truda ter opažanj, da so z njihovo pomočjo psi obvladali določene ukaze. Tudi 

avtorica Bachi (2013) ter avtorica Davis (2007) poročata o občutku ponosa in uspeha pri 

uporabnikih programa, kar kažejo tudi raziskave avtorice Furst (2007). 

Razvijanje starševskih veščin 

Avtorica Turner (2007) je v svojih intervjujih ugotovila, da so mnogi sodelujoči tudi starši, ki so 

omenili, da jim bo učni proces in odnos s psom zagotovo pomagal pri ponovnem vzpostavljanju 

vezi s svojim otrokom. 

Občutek, da uporabniki prispevajo k skupnosti  

O pomembnosti občutka prispevanja k skupnosti je govorilo 11 % (n=19) uporabnikov 

programa vzgoje psov (Currie, 2008). Uporabniki so govorili, da skušajo z usposabljanjem in 

vzgojo psa povrniti družbi za napake, ki so jih storili s svojim kaznivim dejanjem. Avtorica 

omeni, da imajo uporabniki programa možnost odpuščanja samim sebi za svoja kazniva 

dejanja. O tej temi govorijo tudi avtorice Britton in Button (2005) in Furst (2007), saj so 

rezultati njunih raziskav tudi pokazali, da intervjuvancem predstavlja pomemben del 

programa tudi občutek, da prispevajo k skupnosti. Z zapisanim se strinja tudi osebje Kit Carson 

Correctional center v Burlingtonu, kjer se izvaja program C.A.R.E.S. (Osborne in Bair, 2003). 

Izboljšana samopodoba in samozavest 

Avtorica Currie (2008) je v svoji študiji primera pozornost namenila tudi vlogi vzgoje in 

interakcije s psi na samopodobo uporabnikov. Od 19 vključenih v raziskavo je 8 obsojencev 

potrdilo, da so opazili izboljšano samopodobo pri sebi (to je 42 %). Delo s psom omogoča 

uporabnikom programa, da se počutijo dobro v svoji koži in pri delu, ki ga opravljajo. Tudi 

raziskava avtorjev Cushing in Williams (1995) je pokazala, da interakcija obsojencev z živaljo 

izboljša samopodobo uporabnika. Avtorici Bachi (2013) in Turner (2007) poročata o večji 

samozavesti uporabnikov programa. Uporabniki programa pravijo , da je že sprejem v program 

potrditev, da so na pravi poti. Avtorici Richardson-Taylor in Blachette (2001) kot rezultat 

raziskave omenita izboljšanje lastne učinkovitosti žensk, udeleženih v programu vzgoje psov v 

Kanadi, saj so udeleženke poročale o povečanju samozavesti, lastne učinkovitosti in 

motivacije. 



27 
 

Izboljšanje samonadzora in samospoštovanja 

Avtorica Merriam (2001, v Mulcahy in McLaughlin, 2013) v svoji raziskovalni nalogi, kjer je 

podrobneje predstavila program POOCH in kjer je opravila intervjuje z zaposlenimi, kaže na 

to, da so uporabniki - trenerji, vključeni v program vzgoje psov, pokazali večjo mero zmožnosti 

prevzeti vodstvo (68,8 %), samonadzor (72,9 %) in samospoštovanje (64,6 %). 

Povečana potrpežljivost 

Avtorica Currie (2008) je v svoji študiji primera raziskovala tudi vlogo vzgoje in interakcije psov 

na potrpežljivost uporabnikov programa. Od 19 vključenih v raziskavo je 7 priprtih oseb (to je 

37 %) potrdilo, da so med interakcijo, vzgojo in treniranjem psa opazili večjo mero 

potrpežljivosti pri sebi. O večji potrpežljivosti kot pozitivnem rezultatu dela s psi v programu 

vzgoje psov so poročali tako uporabniki programa kot zaposleni v instituciji. Avtorica omeni, 

da vzgojo psov lahko primerjamo z vzgojo otroka, saj oba potrebujeta veliko mero 

potrpežljivosti in predanosti. Potrpežljivost pomaga zaporniku pri soočanju s situacijami 

znotraj institucije, prav tako pa ima v končni fazi veliko vlogo pri samostojnem življenju 

posameznika po izpustu iz ZPKZ. Avtorici Britton in Button (2005) govorita tudi o tem, da 

udeležba v programu postavlja udeležencem mnogo izzivov, s katerimi se srečujejo 

vsakodnevno in jih s programom tudi premostijo. Tudi avtorici Demyan (2007) in Turner (2007) 

menita, da ima program pomembno vlogo pri izoblikovanju potrpežljivosti pri posamezniku, 

saj se tekom programa soočajo z mnogimi ovirami pri vzgoji in usposabljanju psa, ki jih 

mnogokrat postavi v frustracijo in težko izhoden položaj. Potrpežljivosti se učijo tudi v odnosu 

med ostalimi uporabniki. Ravno iz situacij, ki uporabnikom predstavljajo frustracijo, se naučijo 

ogromno za življenje. Pridobljeno znanje uporabniki lahko prenesejo tudi na odnose z ljudmi.  

Bolj človeški občutek bivanja v zavodu za prestajanje kazni zapora 

V svoji raziskavi je avtorica Currie (2008) ugotovila, da se je 26 % obsojencev, vključenih v 

raziskavo, čutilo zaradi dela s svojim psom bolj povezanih s svetom zunaj zaporniških zidov. 

Prav tako so se več gibali zunaj, na dvorišču ZPKZ. Avtorji Cushing in Williams (1995), Harkrader 

ids. (2004), Britton in Button (2007) so v svojih raziskavah potrdili, da imajo programi, kjer je 

vključena interakcija z živalmi, v ZPKZ pomembno vlogo tudi pri odnosih med osebjem in 

obsojenci. Avtorica Huss (2014) je po pregledu različnih raziskav ugotovila, da ima prisotnost 

psa veliko vlogo pri vzpostavljanju prijetnejšega in bolj mirnega vzdušja. Tudi avtorica Turner 
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(2007) v svoji raziskavi govori o normalizacijskemu učinku programa, saj omogoča 

uporabnikom programa določene privilegije. Uporabniki se lahko več gibajo zunaj, 

intervjuvanci so poročali o večjem občutku svobode. Avtorica je omenila tudi pomirjujoč 

učinek bivanja psov v instituciji na vse prisotne. 

Izboljšana odgovornost 

Uporabniki, vključeni v študijo primera avtorice Currie (2008), so opazili spremembe tudi pri 

lastni odgovornosti. 84 % vseh vključenih v raziskavo potrjuje, da je z interakcijo s psom 

pridobilo večji občutek odgovornosti. Uporabniki programa se učijo odgovornosti s skrbjo za 

psa, saj morajo zanj skrbeti 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Mnogi uporabniki programa so se 

opisali kot egocentrični, kar je tudi prispevalo, da so se znašli v situaciji, kjer so. Če želijo 

uporabniki ostati vključeni v program, morajo poskrbeti za dobrobit psa, kar pomeni redno 

hranjenje, skrb za svežo vodo, zagotavljanje nege psa, učenje in vzgajanje psa, kar zahteva 

veliko osebne odgovornosti uporabnika. Tudi avtorici Demyan (2007) in Turner (2007) govorita 

o pomembni prednosti programa, in sicer o odgovornosti, ki jo vsak posameznik ima v odnosu 

do psa.  

Avtorica Furst (2006) je v svoji raziskavi, v katero je vključila 71 različnih programov, kjer 

vključujejo interakcijo z živalmi, ugotovila, da je najpogosteje navedena prednost programov 

skrb in občutek odgovornosti za žival. Avtorica Huss (2014) in avtorji Harkrader, Burke in Owen 

(2004) so podali še eno pomembno komponento, ki ima veliko vlogo pri razvijanju 

odgovornosti pri uporabnikih programa. Posamezniki, ki so že dlje časa vključeni v program, 

imajo pomembno vlogo tudi pri mentorstvu začetnikom programa. 

Pozitivnejša klima v zavodu za prestajanje kazni zapora 

53 % uporabnikov programa je poročalo o bolj pozitivni, mirni in prijazni klimi v instituciji ob 

prisotnosti psov (Currie, 2008). Prisotnost psov v ZPKZ uporabnikom daje dodatno zaposlitev 

in priložnost za pozitivno interakcijo z njimi. Avtorica meni, da prisotnost psov izboljša dnevno 

vzdušje v ZPKZ in naredi klimo bolj mirno, pozitivno in prijazno.  

Avtorica Button (2007) v svoji raziskavi omeni, da imajo udeleženci v programu tudi več stikov 

z zaposlenimi, saj imajo obvezna redna srečanja, ki potekajo na tedenski in mesečni ravni. Na 

srečanjih pregledajo napredke psa, navade in skušajo rešiti skrbi udeležencev v programu. 
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Avtorici Britton in Button (2005) nadaljujeta, da prisotnost psa pomiri in normalizira vzdušje v 

instituciji. Avtor Stimple (2003) doda, da so obsojenci poročali o manj stresnem okolju ob 

prisotnosti psa v instituciji. Podobne izsledke so pokazale raziskave avtorjev Conroy, Ferris, 

Furdella, Vanni in Conroy (2012), ki kažejo na bolj umirjeno, prijetno, povezovalno klimo v 

instituciji. Tudi avtorica Divine (2009) izpostavi, da se je z vzpostavitvijo programa izboljšal 

odnos med uporabniki in zaposlenimi. Richardson-Taylor in Blanchette (2001) sta v svoji 

raziskavi izpostavila mnenja zaposlenih glede odnosov uporabnikov programa do njih samih, 

institucije in pravil, ki so vzpostavljena v ZPKZ. Rezultati so pokazali prisotnost večje 

komunikacije med uporabniki programa in zaposlenimi, večjo potrpežljivost med uporabniki 

ter večje spoštovanje pravil v instituciji.  

Raziskava programov vzgoje psov je pokazala (Cooke in Farington, 2016), da se je pri 

udeležencih pokazalo večje potrpljenje s svojimi psi, raziskava pa kaže tudi na povečano 

potrpežljivost udeležencev programa glede zahtev institucije in večjo pripravljenost na 

izpolnjevanje predpisov in pravil zavoda. Avtorica Davis (2007) dodaja tudi izboljšanje 

timskega dela in večjo stopnjo zaupanja med zaposlenimi in udeleženci programa. Avtorici 

Britton in Button (2005) poudarita tudi pomembno prednost - zapolnitev časa in osmišljenost 

bivanja v instituciji. 

Priložnost za pomoč drugim 

Rezultati raziskave avtorice Currie (2008) kažejo pri uporabnikih programa pomembnost pri 

pomoči drugim. Kar 84 % uporabnikom to predstavlja pomemben izid interakcije s psom. 

Currie (2008) je raziskovala program, kjer uporabniki usposabljajo pse za pomoč gibalno 

oviranim posameznikom, prav tako pa tudi vzgajajo pse za namen posvojitve. Uporabniki 

programov so poročali o izpolnitvi svoje želje, da bi pomagali drugim. Prav tako o tem govori 

avtorica Turner (2007), ki je raziskovala program usposabljanja za pse vodnike. Mnogi 

udeleženci so spregovorili o pomembnem vidiku - o pomoči osebam s posebnimi potrebami, 

ki bodo dobile usposobljenega psa. Avtorica Currie (2008) doda, da imajo izkušeni uporabniki 

programa pomembno vlogo tudi pri usposabljanju novincev in mentorstvu, predvsem z vidika 

podajanja informacij, izkušenj. 

Pridobitev izkušenj, ki so pomembne pri zaposljivosti 
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Vključevanje živali v zavode za prestajanje kazni zapora ima lahko pomembno vlogo pri 

zagotavljanju poklicnega izobraževanja in resocializacije posameznika (Marisco, 2007, v Currie, 

2008). Rezultati raziskave avtorice Currie (2008) so pokazali, da le 16 % oseb meni, da pridobi 

z vključenostjo v program praktične izkušnje, ki bi v prihodnosti lahko pomenile pomemben 

del pri iskanju zaposlitve izven zavoda. Uporabniki programa z njim pridobijo izkušnje o 

pozitivni delovni etiki, samodisciplini, osebni odgovornosti, odgovornosti do dela in ostale 

veščine, ki jih lahko prenesejo izven institucionalnih okvirov. Avtorica Merriam (2001, v 

Mulcahy in McLaughlin, 2013) je v svoji raziskovalni nalogi, kjer je podrobneje spoznala 

program POOCH, poročala o povratni informaciji zaposlenih glede programa. Zaposleni, ki so 

bili intervjuvani, menijo, da imajo udeleženci programa večje možnosti za doseganje uspehov 

v življenju (66,7 %), menijo, da so bolj prilagodljivi glede nadzora v njihovem življenju tudi v 

situacijah izven ZPKZ (54,2 %). Pokazali pa so tudi večjo mero spoštovanja (75,4 %). Nekateri 

programi ponujajo na koncu izobraževanja tudi certifikat, kar posamezniku poveča 

zaposlitvene možnosti (Britton in Button, 2005; Currie, 2008; Davis, 2007; Harkrader, Burke in 

Owen, 2004; Strimple, 2003). Tudi avtor Strimple (2003) govori o mnogih prednostih 

programa. Izpostavil je pridobivanje izkušenj za inštruktorja psa in mentorja, podal pa je tudi 

primer dobre prakse v Coleman federal complex, ZPKZ za ženske, kjer v instituciji sodelujoče 

obsojenke v programu lahko pridobijo izkušnje za poklic veterinarski tehnik. Po izpustu lahko 

osebe nadaljujejo z dvoletno šolo, kjer pridobijo izobrazbo veterinarskega tehnika. 

Avtorji Conroy, Ferris, Furdella, Vanni in Conroy (2012) so v svoji raziskavi poročali o 

prihodnosti uporabnikov programa. Številni udeleženci si želijo v prihodnosti nadaljevati s 

kariero v usposabljanju in vzgoji psov. Prav tako so udeleženci programa izrazili željo, da svoje 

sposobnosti in izkušnje uporabijo v svojem poklicnem življenju izven ZPKZ. Avtor Strimple 

(2003) pove, da v programih vzgoje psov lahko pridobijo poklicne spretnosti. Zaporniki se učijo 

osnovnih veščin dela s psom in usposabljanja, ki jih bodo lahko uporabili za zaposlitev. 

Zaposlenost v zavodu je podobna zaposlenosti zunaj njih in zaposlitvene spretnosti uporabniki 

pridobijo z delom z živaljo. 

Določitev in uresničevanje ciljev 

V raziskavi avtorice Currie (2008) je devet oseb od devetnajstih (to je 47 %) potrdilo, da jim je 

vključenost v program pomagala pri določanju njihovih ciljev in uresničevanju le-teh. 

Uporabniki programa se morajo naučiti, kako načrtovati in izvajati cilje, povezane s 
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poučevanjem in vzgojo svojih psov. Uporabniki programa si postavijo dnevne in tedenske cilje, 

ki jih bodo dosegli z delom s svojim psom. Avtorica doda, da so psi v nekaterih institucijah, ki 

ji je vključila v raziskavo, vsak petek testirani, da se ugotovi, ali so uporabniki dosegli svoje 

zastavljene cilje ali ne. Avtorica Demyan (2007) pri opisu programa, ki ga je raziskovala, 

poudari pomembnost vsakodnevnega zapisa dnevnika in sledenju ciljem, ki so si jih uporabniki 

zadali tekom programa. Tudi avtorica Davis (2007) pravi, da udeleženci programov poročajo o 

občutku ponosa ob zmožnostih doseganja zastavljenih svojih osebnih ciljev, kar potrdi tudi 

avtorica Lai (1998, v Furst, 2006). 

Stik z zunanjim svetom 

Avtorica Button (2007) v raziskavi govori o zelo pomembnem dogodku - o končnem izpitu, ki 

ga uporabnik programa opravi po končani vzgoji psa. Rezultati raziskave kažejo na pomembno 

vlogo interakcije med obsojenci in zunanjimi osebami, ki pridejo na končni izpit. Uporabniki 

programa poročajo o močnem občutku zaupanja s strani zaposlenih. Uporabniki pravijo, da 

jim je pomemben stik z zunanjimi pasjimi inštruktorji, saj jih ti vidijo kot kompetentne vodnike, 

trenerje psov, ne pa le kot zapornike. Zaključni izpit oziroma diploma, kot je uporabila avtorica 

izraz, se začne s predstavitvijo sebe in predstavitvijo psa, s katerim je delal določen čas. Vsak 

posameznik tudi pove, kaj je zanj osebno pomenila udeležba v programu. Na tem dogodku je 

prisotno veliko močnih čustev in zaposleni opažajo, da si tudi obsojenci med seboj nudijo 

oporo. Na koncu slovesnosti podelijo uporabnikom programa certifikat, kjer je zabeležen 

njihov dosežek, priloženo je tudi dokazilo, da sta opravila končni izpit (oziroma diplomo). 

Avtorice Britton in Button (2005) in Furst (2011, v Cooke in Farrington, 2016) tudi poudarijo 

pomembnost programa pri povezovanju uporabnikov programa z zunanjim svetom. 

Pozitivne osebne spremembe 

Furst (2007) je v kvalitativni raziskavi, kjer je leta 2005 opravila 15 intervjujev z ženskami, ki so 

bile vključene v program izpostavila, da je prisotnost psa pri osebah pripomogla k izgubi 

prekomerne teže posameznic, izražanju čustev in k pripravljenosti za sodelovanje v socialnih 

interakcijah. Do podobnih izsledkov so prišli avtorji v Conroy, Ferris, Furdella, Vanni in Conroy 

(2012). Moneymaker in Strimple (1991) sta ugotovila, da so udeleženci programa v Lorton 

ZPKZ v Virginiji poročali o zmanjšanju občutka osamljenosti in frustracije. Sodelujoči so 
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poročali o spremembah v občutku lastne vrednosti in doseganju višjih ciljev. To se je precej 

pokazalo v zmanjševanju sporov pri udeležencih.  

Currie (2008) je ugotovila, da programi vzgoje psov v instituciji ustvarijo bolj spodbudno in 

pozitivno okolje, kar seveda vključuje tudi boljše odnose med zaposlenimi in obsojenci ter bolj 

človeško izkušnjo bivanja v ZPKZ. Avtorice Britton in Button (2005) in Davis (2007) menijo, da 

je prednost tovrstnih programov tudi v povezavi in izboljšanju odnosa med osebjem in 

udeleženci programa. 

11.1.3 Prednosti za skupnost 

Stroškovna učinkovitost programa 

Furst (2011, v Cooke in Farrington, 2016) poudari potencialno stroškovno učinkovitost 

programov vzgoje psov, s čimer se strinjajo tudi avtorji Strimple (2003) ter Britton in Button 

(2005). Avtor Strimple (2003) nadaljuje, da se mnogi programi ne financirajo iz 

davkoplačevalskega denarja, ampak se financirajo s pomočjo donacij in drugih denarnih in 

materialnih sredstev. Avtor Strimple (2003) tudi poudari finančni vidik šolanja, saj je specialno 

šolanje službenih psov v zavodih cenejše, kot pa šolanje službenih psov izven ZPKZ (finančni 

vidik šolanja službenih psov v ZPKZ Fort Leavenworth in Fort Knox – stroški šolanja v zavodu 

stane 4000 dolarjev, medtem ko izven stane med 10000 dolarjev do 12000 dolarjev). Avtorici 

Britton in Button (2005), avtorica Furst (2006) in avtorji Harkrader, idr. (2004) pravijo, da se 

program vzgoje psov v zaporu v skupnosti vidi kot pozitivno delo za obsojence, ki ima tudi 

ekonomsko korist za samo institucijo in skupnost ter uporabnikom omogoča resocializacijo 

preko šolanja in vzgoje psov. 

Vzgoja službenih psov 

Raziskava avtorice Furst (2011) kaže tudi na nekatere praktične prednosti programov, kot so 

vzgoja zavetiščnih psov in psov, ki bodo po osnovnem šolanju in specialnem šolanju nekoč 

opravljali delo službenih psov.  

11.2 Omejitve programa 

Kljub vsem prednostim, ki so zapisane zgoraj, pa ne smemo iti mimo omejitev oziroma ključnih 

skrbi, ki se nam porajajo ob misli na aplikacijo programa na slovenskih tleh. 
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Vsekakor je ena najpogostejših skrb za varnost psa. Kljub celostni organizaciji programa bi 

lahko prišlo do zlorab psov, vendar do sedaj ni zabeleženega nobenega poročila, ki bi to 

potrdilo. Vključenost v program prinese zaradi varnosti psov za seboj tudi večji nadzor osebja 

nad uporabniki programa. 

Avtorica Furst (2006) je v svoji raziskavi ugotavljala omejitve in slabosti programov za 

uporabnike, osebje ter zavod. V raziskavo je vključila 71 različnih programov, kjer vključujejo 

interakcijo z živalmi in prišla do naslednjih ugotovitev: 

 60 % intervjuvancev meni, da programi vzgoje psov v ZPKZ nimajo nikakršnih 

negativnih lastnosti in vplivov; 

 po mnenju vprašanih je največja ovira za izvedbo programov odpor vodstva zavodov 

proti uvedbi in izvedbi programa (10,1 %); 

 strah oseb pred živalmi, neredom in potencialnim hrupom, ki ga lahko povzročajo (8,9 

%); 

 pomanjkanje prostorskih možnosti in zmožnosti osebja za izvedbo programa (8,9 %); 

 vprašanje nadzora in omejitve, povezane z izvedbo programa znotraj zavoda (6,3 %). 

Odpor zaposlenih do sodelovanja v programu je omenil tudi avtor Strimple (2003), ki meni, da 

se lahko pojavi določen odpor do programa, ki ga izvaja zunanja organizacija. Pravi, da ima 

osebje občutek, da bodo izgubili nadzor v instituciji. 

Pojavijo se lahko tudi izzivi glede odnosa med ljudmi in živalmi v primeru strahu pred živaljo 

in pa skrbi glede pomanjkanja sredstev. Currie (2008) je v svoji raziskavi ugotovila, da 

udeležencem programa veliko čustveno težavo predstavlja ločitev od psa, ko pride do 

posvojitve. Intervjuji z uporabniki so pokazali tudi naslednje omejitve: zahtevanje velike 

odgovornosti zapornikov in nadlegovanje uporabnikov in njihovih psov s strani zapornikov, ki 

v program niso vključeni. 

Raziskava avtoric Britton in Button (2005) je bila izvedena v ZPKZ Ellsworth v Kansasu. 

Poudarek raziskave je bil na zapornikovem dojemanju treh dejavnikov v programu: motivacija 

za udeležbo v programu, izzivi, s katerimi se srečujejo obsojenci v sodelovanju v programu in 

kakšno korist, prednost so uporabniki programa občutili med sodelovanjem v programu. Nato 

sta opravili poglobljene intervjuje z uporabniki programa, administratorji, osebjem in 
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zaporniki. Obsojenci so poročali, da so se vključili v program zaradi psov in njihove ljubezni ter 

zaradi večje svobode gibanja na dvorišču ZPKZ. Prvi sklop izzivov, o katerih so poročali 

uporabniki, je bil povečan nadzor. Naslednji izziv, s katerimi so se srečali, je bil odnos nekaterih 

obsojencev, ki niso bili vključeni v program, kar je pri določenih osebah izzvalo odpor in 

sovraštvo do oseb in psov v programu. Nenazadnje pa je bil velik izziv za same obsojence tudi 

slovo od živali. 

11.2.1 Omejitev programov glede na vključene obsojence 

Prevelika odgovornost 

Rezultati raziskave avtorice Currie (2008) so pokazali, da je za 21 % intervjuvancev (štirje od 

devetnajstih) vključenost v program predstavljalo preveliko odgovornost. Omenili so 

odgovornost pri vzgoji psov, njihovo nego ter zahteve, ki so potrebne, da določen posameznik 

obdrži psa in ostane vključen v program. Uporabniki so poročali tudi o tem, da niso imeli nič 

časa samo zase. Uporabnik mora v času svoje odsotnosti oziroma če želi iti na določena 

območja institucije, kjer psi niso dovoljeni, najti nekoga, ki bo pazil njegovega psa. Avtorica 

Demyan (2007) tudi poroča o veliki odgovornosti zaradi vsakodnevnih zapisov in sledenja, ali 

so cilji doseženi. Vključitev v program vsekakor ni enostavna in zahteva veliko mero 

odgovornosti. 

Težave z drugimi zaporniki 

Rezultati raziskave avtorice Currie (2008) so pokazali, da ima 16 % intervjuvancev, ki so 

vključeni v program vzgoje psov, določene težave z drugimi zaporniki. Intervjuvanci so omenili 

nadlegovanje njih in njihovih psov s strani drugih zapornikov. 

Raziskava avtorice Button (2007) kaže na dualnost perspektive zapornikov glede udeležbe v 

programu. Medtem ko so v ženskem ZPKZ TCF zapornice program obravnavale kot posebno 

nalogo, so se v moškem zavodu Ellsworth Correctional Facility soočali z odločitvijo med 

sodelovanjem v programu in negativnimi stereotipi, ki so bili dodeljeni udeležencem. 

Avtorici Britton in Button (2005) sta opozorili na naslednjo nevšečnost. Treniranje psa za 

vodnika zahteva mnogo bolj organizirano delo s psom kot vzgoja psov za posvojitev. V primeru 

usposabljanja psa za vodnika, ta ne sme biti v interakciji z nobenim drugim kot pa le s svojim 

trenerjem. Uporabniki programov so poročali o težavah z drugimi obsojenci, saj se tega 
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dogovora niso držali in so kljub temu posegali v njuno delo (z božanjem, klicanjem psa ...). 

Avtorici nadaljujeta, da se v primeru, če kateri od obsojencev ni pripravljen bivati v isti stavbi, 

kot je pes, se ga na njegovo željo tudi premesti na drugi oddelek. 

Strah pred izločitvijo iz programa 

Avtorici Button (2007), Britton in Button (2005) sta v svoji raziskavi omenjali velik strah 

udeležencev pred izgubo psa in bonitet vključenosti v program.  

Večji nadzor 

Vključenost v program pa prinese za seboj tudi določene posledice, na katere so opozorili 

uporabniki programa. Uporabniki so dejali, da so pod večjim nadzorom kot ostali zaporniki 

(Button, 2007). 

Oddaja psa po končanem treniranju 

Mnogi uporabniki programa poročajo o težkem slovesu od psa po končanem programu 

(Britton in Button, 2005). Uporabniki programa se v določenem času navežejo na psa in z njim 

vzpostavijo prav posebno vez. Da je slovo malce lažje, imajo po končanem časovnem obdobju 

dela s psom zaključno prireditev, kjer lahko obsojenci tudi spoznajo bodoče posvojitelje svojih 

psov. 

12 VLOGA PROGRAMA PRI POVRATNIŠTVU 

Avtorja Moneymaker in Strimple (1991) sta objavila eno izmed prvih besedil o vključevanju 

živali v ZPKZ in evalvacijo programov. Evalvirala sta program People, Animals and Love (PAL), 

ki deluje v zavodu Lorton Correctional Complex. Avtorja sta poročala, da se je deset 

obsojencev (to je 10,5 %) od 96 moških, ki so bili med letoma 1982 in 1984 vključeni v program, 

vrnilo v ZPKZ. Ker v njuni evalvaciji ni bilo vključene kontrolne skupine, sta avtorja Cooke in 

Farington (2016) uporabila uradno statistiko za izračun velikosti učinka.  Iz urada za statistiko 

pravosodja (Beck in Shipley, 1989 v Cooke in Farington, 2016) o podatkih za povratništvo, 

podatki kažejo, da je bila od leta 1983, v obdobju treh let po izpustu iz zavodov za prestajanje 

kazni zapora, stopnja povratništva kar 62,5 %. Avtorici Mulcahy in McLaughlin (2013)  sta 

podali mnenje glede raziskave in dejali, da so rezultati raziskave in poročanje slabši ter da so 

si številke, ki so bile v raziskavi podane, nasprotujoče. Tudi avtorica Furst (2007) je v svoji 

raziskavi ugotovila, da v vseh petih letih, odkar program obstaja, se sodelujoči uporabniki v 
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programu niso vrnili v zavod. S podobnimi rezultati se je srečala tudi avtorica Meriam Arduini 

(2000, v Divine, 2009), ki je raziskovala Projekt POOCH. Avtorica Turner (2007) v svoji raziskavi 

zaključi, da ima program veliko vlogo pri izboljšanju socialnih spretnosti in večji samozavesti 

uporabnikov. In prav ta kombinacija ima lahko veliko vlogo pri zmanjšanju povratništva.  

V želji zmanjšati stroške in stopnjo povratništva je potrebno pričeti z drugačnimi, inovativnimi 

pristopi, potrebnimi za resocializacijo zapornikov (Strimple, 2003). Merriam (2001, v Cooke in 

Farington, 2016) je raziskovala povratništvo moških obsojencev, vključenih v program POOCH, 

kjer v ZPKZ v Oregonu šolajo in vzgajajo pse, katere po šolanju skupnost lahko posvoji. Avtorica 

je v raziskavo vključila 49 programov in zaposlenih v instituciji in 10 obsojencev, ki so bili 

vključeni v program. Kljub obetavnim ugotovitvam avtorice rezultatov njene raziskave ni 

mogoče generalizirati na celotno področje. V njeno raziskavo je bilo vključenih 28 udeležencev 

programa vzgoje psov. Vsebovala je kontrolno skupino (n=116), kjer udeleženci niso imeli stika 

s psi in raziskovalno skupino, kjer so bili obsojenci v stiku s psi.  

Stopnja povratništva je tudi povezana s poklicno usposobljenostjo, saj avtorji Cushing in 

Williams (1995, v Currie, 2008) in Vacca (2004, v Currie, 2008) menijo, da se stopnja 

povratništva zmanjša, če so priprte osebe v času bivanja v zavodu pridobile določeno 

izobrazbo, ki jim po izpustu nudi tudi zaposlitev. In ravno programi, kjer uporabniki 

usposabljajo določeno žival za nek namen, lahko nudijo odlično priložnost za izobraževanje in 

nadaljnjo poklicno pot. Avtor Strimple (2003) doda primer, kjer je od leta 1997 in do leta 2003 

v programu sodelovalo 68 uporabnikov in v tem času se ni niti en ponovno vrnil v ZPKZ. Vloga 

programa na vzgojo psov na povratništvo še zdaleč ni sistematično raziskana, vendar do sedaj 

raziskave kažejo na določene spremembe v vedenju vključenih v program, ki bi lahko znatno 

pripomogle k zmanjševanju povratništva. 

13 »WIN – WIN – WIN« UČINEK PROGRAMA 

Brezdomne živali in priprte osebe so na nek način populacija, ki smo jo odmaknili stran od 

naših oči. S programom, kjer obsojenci šolajo pse in si tako med seboj simbiotno pomagajo. 

Pridemo do tako imenovane »win-win-win« situacije, kjer imajo korist tako obsojenci, živali 

kot skupnost (Furst, 2006). Lahko rečem, da imajo večrazsežnostni pozitivni učinki programa 

šolanja psov pomembno vlogo na treh nivojih, in sicer na nivoju obsojencev, na nivoju 
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skupnosti in na nivoju živali. Tudi avtorji Harkrader, Burke in Owens (2004) poudarjajo 

uspešnost programa na vseh treh komponentah.  

Priprte osebe pridobijo izkušnje za življenje, njihovo bivanje v ZPKZ psi na nek način osmislijo 

in se lažje soočajo z vsakodnevno rutino v instituciji. Nekateri programi nudijo tudi 

izobraževanja in certifikate, kar omogoča boljšo zaposljivost uporabnikov.  

Program je pomemben tudi za brezdomne pse, ki jim vključitev v program vsekakor izboljša 

možnost za posvojitev, saj so psi iz zavetišč mnogo bolj posvojljivi po programu, kjer jim 

omogočajo šolanje poslušnosti in vzgojo, kar je v zavetišču časovno praktično nemogoče 

nuditi. Pri nas sicer zakonodaja ne omogoča evtanazije zdravih psov, ampak kljub temu v tujih 

zavetiščih velikokrat vključitev v program psu pomeni rešitev pred evtanazijo. Lahko bi dejali, 

da program predstavlja dvojno resocializacijo in korist, tako za obsojene, vključene v program 

kot za vključenega psa. 

Tretji pomemben učinek pa je povezovanje zavodov za prestajanje kazni zapora s skupnostjo. 

Pomemben povezovalni dogodek je zaključno srečanje uporabnikov programa in bodočih 

posvojiteljev. Srečanja so vsekakor čustvena, tako za uporabnike kot za skupnost. V tem delu 

je zelo pomembno povezovanje in odprtost zavodov, saj daje uporabnikom možnost, da jih 

skupnost vidi v drugačni luči, vidijo jih lahko kot koristne za širšo družbo in seveda zmožne 

soočanja z mnogimi izzivi, ki jih program prinese. Avtorica Kohl (2012) pravi, da skupnost vidi 

veliko korist programov tudi pri usposabljanju psov za vodnike oseb s posebnimi potrebami, 

saj so stroški usposabljanja psov v ZPKZ drastično nižji. Avtorji Harkrader, Burke in Owens 

(2004) podajo tudi primer koristi za skupnost, saj program Puppies behind bars usposablja pse 

za vodnike oseb s posebnimi potrebami. Osebe, ki potrebujejo psa vodnika, tako pridobijo 

odlično šolanega družabnika, ki jim omogoča bolj kakovostno življenje. Raziskave kažejo na 

mnogo pozitivnih fizoloških, psiholoških in psihosocialnih učinkov, kar je bolj natančno 

predstavljeno v prejšnjem poglavju. 

Kljub temu da imajo v zavodih kar nekaj možnih oblik zaposlitve, menim, da nobena ne 

omogoča tako pristnega stika s skupnostjo, kot ta program. Program je torej priložnost, ki 

premošča distanco med širšo družbo in zavodom, prav tako ima pomembno vlogo pri 

zmanjšanju predsodkov in stigmatizacije priprtih oseb po odpustu.  
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14. POTREBE IN IZZIVI PRI PRIPRAVI IN IZVEDBA PROGRAMOV 

14.1 Pomembni vidiki za aplikacijo programa 

Vsekakor se na poti vzpostavljanja programa srečamo z mnogimi izzivi in ovirami. Menim, da 

je najprej pomembna želja sodelovanja institucije. Avtorica Huss (2014) izpostavi kot enega 

izmed izzivov tudi odpor osebja zavodov, kjer bi se program lahko izvajal. Administrativna 

podpora je seveda ključnega pomena pri vzpostavitvi programa. Seveda pri vzpostavljanju 

programa pride do določenih sprememb v administraciji. V določenih primerih prostor ne 

ustreza pogojem za obstoj programa. Pomembna je tudi skrb za dobrobit psa. Finančni vidik 

je en izmed ključnih elementov programa in donacije ter prostovoljno delo so osnova za 

delovanje programa. Skrb se nanaša tudi na primer ugrizov in drugih poškodb, čeprav je znano 

malo primerov, kjer je prišlo do poškodb. V tem primeru bi bilo potrebno urediti zavarovanje, 

ki bi pripomoglo k zaščiti psa, uporabnika in institucije. Pomembna je tudi reorganizacija dela 

v instituciji. Posameznike je potrebno pripraviti na delo s psi in jih na tem področju tudi 

izobraziti. Predvsem na področju komunikacije s psom in prepoznavanjem miritvenih signalov, 

s čimer se tudi izognemo določenim nezgodam. Avtorica nadaljuje, da je potrebno določiti 

osebe, ki so lahko v stiku z živalmi in preprečiti stik drugim osebam. Pomemben del je tudi 

poznavanje zgodovine psa. Vsekakor ima vsak brezdomni pes svojo izkušnjo v življenju, vendar 

je kljub vsemu potrebna previdnost pri izbiri. Natančno je potrebno določiti, katera oseba dobi 

katerega psa. Bolj izkušeni uporabniki programa bodo dobili pse z večjimi izzivi, medtem ko 

bodo začetniki dobili manj zahtevne pse za treniranje. Preprečiti je potrebno materialno škodo 

v instituciji, povzročeno s strani psa. Pes mora biti pod stalnim nadzorom uporabnika 

programa. 

V nadaljevanju bom predstavila točke, ki so pri organizaciji in vzpostavljanju programa zelo 

pomembne. Osnoval jih je avtor Arkow (1993): 

1. NAČRTOVANJE 

Temeljita priprava in načrtovanje je ključnega pomena za uspešno izvajanje in nadaljevanje 

programa šolanja in vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni zapora. Prvi korak vključuje 

podporo pomembnih virov, kot so veterinarji, prostovoljci in podpora drugih institucij. Avtor 
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Arkow (1993) meni, da obstaja pet ključnih elementov, ki bodo pomagali zagotoviti uspeh in 

preživetje programa: 

INFRASTRUKTURA: Infrastruktura ZPKZ mora omogočati izvajanje programa vzgoje psov 

(Currie, 2008; Huss, 2014). 

NADZOR: Določena mora biti oseba, ki bo odgovorna za živali in osebje v vsakem objektu. Vse 

osebje mora biti obveščeno o programu in podučeno o novih vlogah in nalogah, ki jih program 

prinese. Zavedati se je potrebno, da zaposleni že imajo svoje zaposlitve in dolžnosti, zato je 

potrebno paziti, da se jih s programov še dodatno ne (pre)obremeni (Arkow, 1993). 

UPORABNIKI PROGRAMA: Ključni so seveda uporabniki programa. Pomemben je interes 

obsojencev za sodelovanje v programu (Arkow, 1993, Bachi, 2013). Pomembna je tudi skrbna 

izbira udeležencev. Mnogi avtorji poročajo o kriterijih, ki jim morajo uporabniki zadostiti, če 

žečijo biti vključeni v program (Furst, 2006; Currie, 2008; Osborne in Blair, 2003; Fournier, 

Geller in Fortney, 2007). 

RAZUM IN REALISTIČNA PRIČAKOVANJA: Postaviti je potrebno realne cilje programa, 

nestrukturirano izvajanje ter entuziastični začetni pristop lahko vodi k izgorelosti osebja. 

DOBROBIT VSEH VPLETENIH: Pomembna je ozaveščenost o dobrobiti vseh vključenih: živali, 

uporabnikov program, zaprtih oseb, ki ne želijo imeti stika s psom, obiskovalcev, osebja, 

zaposlenih, administrativnega osebja (Arkow, 1993). 

NAČRTOVANJE: S premišljenim in logičnim načrtovanjem se lahko izognemo marsikateri oviri. 

K tej točki bi dodala še zaposlene in njihov pogled na program. Če ne želijo sodelovati v 

programu zaradi kakršnegakoli razloga (strah pred psi, nestrinjanje s programom), naj bo 

oseba premeščena k drugi zadolžitvi (Arkow, 1993). 

2. CILJI 

Vsaka institucija mora jasno opredeliti cilje svojega programa. Na primer v ustanovi, ki ima 

veliko populacijo zapornikov, ki izpolnjujejo pogoje za pogojni izpust, bi bil lahko cilj naučiti 

veščin za prihodnjo zaposlitev.  

Pri načrtovanju programa mora sodelovati celotna skupina vključenih, kot so: 
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 skrbniki iz ZPKZ, 

 koordinator programa, 

 uslužbenci, ki so v tesnem stiku z obsojenimi osebami, 

 trenerji (ki so neodvisni od ZPKZ), 

 veterinarji (ki so neodvisni od ZPKZ), 

 člani zunanjih organizacij (neodvisni od ZPKZ),  

 obsojene osebe. 

Bistvena je seveda popolna podpora in sodelovanje uprave, zaposlenih in zapornikov. Za 

vzpostavitev programa je pomembno sodelovanje celotnega osebja (od medicinske sestre, 

pomočnikov, čistilk). Osebje institucije mora imeti znanje za načrtovanje in vzdrževanje 

programa, energijo in zavezanost k skrbi za vse vključene v program. Predlog o vzpostavitvi 

programa je potrebno predstaviti vsem  prej omenjenim članom skupine, kar bi omogočilo 

tudi produktivno in poglobljeno razpravo z različnih profilov.  

Potrebno je dobiti informacije o alergijah, strahovih, zadržkih zaposlenih in obsojenih oseb. 

Pomembna je tudi odločitev, katerega psa kateremu obsojencu glede na videz, socializacijo in 

usposabljanje in temperament (Arkow, 1993). 

3. VODENJE PROGRAMA 

IZBIRA ŽIVALI ALI PSA: Pomemben vidik, ki je po mojem mnenju v marsikateri raziskavi 

spregledan. Izbor psa mora temeljiti na njegovi stabilnosti in karakterju. Prav tako je ključen 

dejavnik razpoložljivost prostora. Seveda je potrebno preračunati tudi stroške oskrbe psa, 

vrsto programa in operativne pravne zakone. Vrste živali, ki se uporabljajo v institucijah, se 

razlikujejo, to pa je odvisno od več dejavnikov. Na primer, zaradi prostorskih omejitev, so lahko 

v nekatere institucijah nameščene lahko le hišne ptice ali kunci v kletkah. Psi ali konji 

potrebujejo več prostora in denarja za usposabljanje in nego. Če je program namenjen podpori 

zapornikov s poklicnimi spretnostmi za zaposlovanje, je treba uporabiti "učljive" živali, kot so 

psi in konji (Arkow, 1993). 

TRENINGI: Usposabljanje živali v programu vzgoje psov v ZPKZ se lahko razlikujejo od 30 dni 

do 12 mesecev, odvisno od tega, kakšnim namenom bo žival služila in koliko usposabljanja so 
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uporabniki sami prejeli.  Nekateri programi so zastavljeni tako, da psi bivajo v ZPKZ, dokler ne 

najdejo doma (Arkow, 1993). 

POSKUSNO IZVAJANJE PROGRAMA IN PRILAGODITVENO OBDOBJE: Ko se program v zavodu 

vzpostavi, je potrebno najprej opraviti poskusno obdobje, ki traja od dveh tednov do dveh 

mesecev. S tem omogočimo, da vidimo področja možnih izboljšav, izboljšamo lahko 

organizacijo in načrtovanje, prav tako lahko v tem obdobju pozornost namenimo stroškom in 

kadrovskim virom. Vsak vidik programa je potrebno skrbno spremljati, pomembna so dnevna 

ali tedenska poročila. Prav tako je potrebno dokumentiranje dogodkov programa. Ta 

dokumentacija daje osnovo za kasnejše vrednotenje (vrednotenje bo podrobneje 

obravnavano v naslednjem poglavju). Osebje in priprte osebe bi bilo potrebno spodbujati, da 

izrazijo kakršne koli misli ali pripombe, ki jih imajo o programu. Odbor, pristojen za proces 

načrtovanja, se mora redno sestajati in razpravljati o izboljšavah, ki jih je treba izvesti. 

Nazadnje je potrebno po pilotnem obdobju pripraviti tudi končno poročilo, ki vključuje med 

drugim tudi seznam, kaj dobro deluje, vse težave in priporočila za nadaljnje delo (Arkow, 

1993). 

FINANCIRANJE: Zaradi finančnih omejitev ali pomanjkanja institucionalne podpore mnoge 

institucije ne financirajo programov vzgoje psov. V Združenih državah Amerike in Veliki 

Britaniji so institucije podprle programe z dejavnostmi v ZPKZ, kjer izdelujejo določen izdelek, 

ki se nato prodaja za financiranje programa. Če vključeni v program niso prostovoljci, je 

potrebno zagotoviti plačilo uporabnikom programa ter opreme in hrane za pse (Arkow, 1993; 

Furst, 2016; Deaton, 2005, Demyan, 2007; Strimple, 2003, Bachi, 2013). 

PREGLED UDELEŽENCEV: Udeležba v programu seveda temelji na prostovoljni bazi in so 

vključeni le uporabniki, ki imajo interes za sodelovanje. Udeleženci morajo biti psihično stabilni 

in morajo pokazati veliko mero odgovornosti. Način izbire uporabnikov se od programa do 

programa razlikuje, kar pomeni, da je potrebno določiti kriterije, ki bodo pomagali pri izbiri 

udeležencev. Najprej naj bi bili uporabniki vključeni v poskusno dobo, ki naj bi trajala 2 tedna. 

V tem času se ugotovi, če so primerni za program. Vsak udeleženec programa mora podpisati 

tudi pogodbo, ki se jo prekine, če se uporabnik ne drži pravil in dogovorov (Arkow, 1993; Furst, 

2006; Currie, 2008; Button, 2007; Huss, 2014). 
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DOLOČANJE DOLGOROČNIH CILJEV: Da bi zagotovili uspešnost in nadaljevanje programa, je 

potrebno določiti cilje, jih reflektirati, argumentirati ter razvijati. V tej fazi je pomembno tudi 

sodelovanje uporabnikov programa, saj bi morali imeti možnost aktivnega soodločanja o 

dolgoročnih ciljih (Arkow, 1993). 

ZDRAVJE IN VARNOST: Vsekakor je pomemben temeljit pregled tako uporabnikov programa 

kot tudi psa. Prav tako je potrebno pri uporabnikih vedeti o možnih alergijskih situacijah zaradi 

prisotnosti psa, prav tako uporabniki ne smejo biti pod vplivom medikamentozne terapije, ki 

bi lahko skrajšala njihov reakcijski čas, saj ima pomembno vlogo pri nepričakovanih situacijah. 

Pomembna je seveda zaščita osebja in uporabnikov, ki imajo določene težave s prisotnostjo 

psa. Pomembna je higiena ob rokovanju s psom, tudi za pse je potrebno skrbeti za ustrezno 

higieno (Arkow, 1993). 

ETIČNI VIDIK PROGRAMA: Osebe, ki sodelujejo v programu, se običajno zavedajo vprašanj in 

dilem v zvezi s pravicami živali. Arkow (1993) je pomislil na naslednje etične pomisleke, kar se 

tiče varnosti psov: 

 IZČRPANOST PSA: Nikjer ni usklajenih standardov, ki bi določali časovni razmik bivanja 

psov v ZPKZ in kjer bi bili usklajeni standardi za delo s psom. Pri psih je pomemben 

počitek in umiritev telesa, vsekakor ne sme biti pretirano vključen v učni proces. Pri 

tem imajo seveda pomembno vlogo tudi zunanji kinolog in osebe, ki so zaposlene v 

zavodu. 

 SOOČANJE S STRESOM: Pred samim začetkom programa je pomembna predaja znanja 

o miritvenih signalih, stresnih signalih in pa signalih, ki nam jih pes sporoča glede 

bolečine. Vsak pes je unikaten in vsak se na drugačen način sooča s stresno situacijo. 

Potrebno je prepoznavanje stresa pri psu in seveda pravilen pristop do nastale 

situacije, da se ga razbremeni. Dobro počutje živali je ključna skrb, ki bi jo morali 

postaviti pri vzpostavljanju programa vsekakor v ospredje. 

POLITIKA, PRAVILA IN PREDPISI: Formalne smernice so pomembne za urejanje dejavnosti 

programa in jih je potrebno vključiti tudi v institucije. Pravila bi morala biti dovolj toga, da 

spoštujejo vse obstoječe zakone, sanitarne ukrepe, fobije ali alergije, vendar hkrati dovolj 

prožna, da lahko zagotovijo manevrski prostor za neizogibne nove "situacije", ki se pojavijo ob 
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vzpostavljanju programa. Pravila je seveda potrebno evalvirati in jih po potrebi tudi 

spremeniti. 

VREDNOTENJE PROGRAMA – EVALVACIJA: Evalvacija je seveda pomembna iz različnih 

vidikov. Vsekakor lahko z evalvacijo program izboljšamo, prediskutiramo o nastalih izzivih, s 

katerimi smo se soočili, pomembna je evalvacija uspeha in finančnega vidika (Arkow, 1993). 

POROČILA: Poročila o napredku so pomemben del programa, saj omogočajo nove smernice 

za institucijo, kot je prestrukutriranje, razširitev programa, uvajanje novosti in izboljšanje 

programa (Arkow, 1993). 

Vzpostavitev programa vsekakor organizacijsko ni najlažji zalogaj in zahteva veliko predanosti, 

energije, timskega dela, sodelovanja in  želje po uspehu. Kljub naporom in trudu, ki se vloži v 

organiziranje tako velikega projekta, menim, da delo ni zaman, saj vsekakor raziskave kažejo 

veliko pozitivnih učinkov programa. 
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II EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Psi so že dolgo časa zvesti človekovi spremljevalci in njihova pomembna vloga se vedno bolj 

kaže tudi v socialno pedagoških praksah, kjer imajo s svojim pozitivnim vplivom prednosti pri 

razvijanju socialnih kompetenc (Furst, 2006), učenju zaupanja in samozaupanja (Furst, 2006; 

Strimple, 2003), samorefleksije in razvijanju komunikacijskih spretnosti (Furst, 2006), 

izboljšanju samopodobe (Strimple, 2003), samozavesti (Currie, 2008) ter mnoge druge 

prednosti, ki so pomembne pri krepitvi moči uporabnikov. V tujini so programi vzgoje psov v 

velikem porastu, medtem ko jih v Sloveniji še ni, oziroma lahko vidimo le njihove manjše 

zametke. V magistrskem delu se bom najprej osredotočila na raziskovanje tujih modelov, s 

čimer bom dobila vpogled v delovanje in izzive vzpostavljanja programov. Zanima me, kakšna 

je trenutna situacija v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora glede vključevanja psov  

ter strokovno mnenje vodij zavodov o programu vzgoje psov. V zadnjem delu sem raziskala 

tudi možnosti za aplikacijo programa v slovenskem prostoru. 

2 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave: 

 spoznati načine delovanja programov v svetu, pogoje in izzive za njihovo izvedbo, 

 ugotoviti stanje na področju programov v Sloveniji, dosedanje izvedbe in pretekle 

projekte,  

 raziskati pogoje in izzive za aplikacijo podobnih tovrstnih programov za Slovenijo. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kakšne so izvedbene različice programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni 

zapora v svetu? 

RV2: Kateri pogoji so potrebni, da se program implementira v praksi glede na izkušnje v tujini? 

RV3: Kakšen je pomen programov za udeležence po ocenah izvajalcev? 
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RV4: Kakšni programi vključevanja psov v zavode za prestajanje kazni zapora se v Sloveniji že 

izvajajo? 

RV5: Kateri so pogoji, da se v zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji začne izvajati 

program vzgoje psov? 

RV6: Katere so omejitve pri izvajanju programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni 

zapora v Sloveniji? 

4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabila sem kvalitativno metodo, odločila sem se za tehniko polstrukturiranih intervjujev, 

ki sem jih sestavila glede na potrebe raziskave in po pregledu dokumentacije. Bryman (2004, 

v Vogrinc, 2008, str. 49) je kvalitativno raziskovanje opredelil kot »induktiven, 

konstruktivističen in interpretativen raziskovalni pristop, ki ima naslednje glavne poudarke: 

videti svet skozi oči proučevanih oseb, opisovanje in upoštevanje konteksta, poudarjanje 

procesa in ne le končnih rezultatov, prožnost ter oblikovanje konceptov in teorij kot rezultatov 

raziskovalnega procesa.«  

Raziskava je bila izvedena v dveh fazah. V prvi je potekalo evidentiranje in vzpostavitev stika z 

organizacijami. Prošnjo za sodelovanje sem poslala 25 organizacijam. V tej fazi je potekala tudi 

izvedba treh polstrukturiranih intervjujev s tujima organizacijama. Obe delujeta na področju 

Združenih držav Amerike, Greyhound advancement center deluje na Floridi, Project POOCH 

pa v Oregonu. 

Druga faza je izhajala iz teoretske podlage ter vključuje pregled programov vključevanja psov 

v Sloveniji. Pregledala sem, kateri programi že obstajajo in kakšne so možnosti za vzpostavitev 

tovrstnih programov v Sloveniji. V ta namen sem opravila štiri polstrukturirane intervjuje: s 

predstavnikoma dveh slovenskih zavodov, ZPKZ Dob in ZPKZ Koper, z vodjo slovenskega 

zavetišča za brezdomne živali Horjul, Polono Samec ter s kinologinjo Petro Mohar. 

4.1 Vzorec 

Vzorec je namenski in priložnostni. V prvi fazi sem opravila tri polstrukturirane intervjuje, dva 

sta bila opravljena s člani organizacije na tujem, tretji je opravljen z osebo, ki je prva začela 

vnašati prvine vzgoje psov v ZPKZ in se nanaša na zgodovino ter začetke vzpostavljanja 
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programa. V drugi fazi sem izvedla dva polstrukturirana intervjuja s predstavnikoma dveh 

slovenskih zavodov. Izbrala sem največji zavod za prestajanje kazni zapora Dob in najnovejši 

zavod za prestajanje kazni zapora Koper. Prav tako sem v tej fazi opravila polstrukturirana 

intervjuja z vodjo slovenskega zavetišča za brezdomne živali Horjul, Polono Samec ter s 

kinologinjo Petro Mohar, ki sta delili svoje stališče glede vzgoje psov. 

4.2 Opis zbiranja podatkov 

Prva faza je zajemala pregled dokumentov o tujih programih, s katerim sem pridobila 

pomembne informacije glede vzpostavljanja in delovanja programov. Prošnjo za sodelovanje 

pri raziskavi sem preko elektronske pošte poslala petindvajsetim organizacijam. Nato sem se 

povezala z dvema tujima organizacijama, in sicer z Greyhound advancement center in Project 

POOCH ter z gospo Pauline Quinn, ki je v letu 1981 prva vpeljala vzgojo psov v ZPKZ. Z vodjema 

programa Greyhound advancement center sem se dogovorila za izvedbo polstrukturiranega 

intervjuja po Skypu. Gospa Pauline Quinn in gospa Dalton nista želeli opraviti intervjuja preko 

Skypa, zato sta podrobne odgovore na vprašanja zapisali in poslali po e-pošti. Potem sem 

poslala elektronsko pošto s prošnjo za sodelovanje pri polstrukturiranem intervjuju direktorici 

zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, ki meje napotila k drugim zavodom, direktorju zavoda 

za prestajanje kazni Koper g. Valentinčiču  in direktorju zavoda Dob, g. Majcnu. Na prošnjo sta 

se odzvala direktor ZPKZ Koper in direktor ZPKZ Dob, tam sem intervju opravila z g. Udovč in 

g. Grubenšek. Naslednji polstrukturiran intervju je bil opravljen z vodjo zavetišča za 

brezdomne živali Horjul, ga. Polono Samec, ki sem ji prošnjo za sodelovanje tudi poslala preko 

elektronske pošte. Intervju preko Skypa je bil opravljen tudi z ga. Petro Mohar, univ. dipl. 

biologinjo, certificirano pasjo trenerko, članico Pet Dog Trainers of Eureope in blogerko. Zaradi 

lažje obdelave podatkov sem intervjuje, ki so bili narejeni osebno ali preko Skypa, snemala z 

diktafonom. 

Zaporedna 

številka 

Ime organizacije Datum izvedbe Trajanje 

1. Greyhound Advancement 

Center (Joanne in Ken 

Wuelfing) 

4. april 2017 1:27:15 
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Intervju sem opravila po Skypu, intervjuvanca sta bila dva. Joanne in Ken Wuelfing sta 

partnerja, ki sta vpeljala program v Hardee Correctional Facility na Floridi. Potekal je popoldne 

ob 18:00 po našem času v angleškem jeziku. Trajal je slabo uro in pol. Intervju sem snemala 

zaradi lažje obdelave podatkov. 

Zaporedna 

številka 

Ime organizacije Datum izvedbe Trajanje 

2. Project POOCH (Joan Dalton) 20. april 2017 / 

 

Zaradi stiske s časom je Joan Dalton, vodja Project POOCH, prosila za napisana vprašanja, na 

katera je potem pisno odgovorila. Vprašanja niso bila v celoti izpolnjena, prav tako so bila 

določena pomanjkljivo zapisana. Vprašalnik je bil poslan 5. aprila 2017, odgovor sem dobila 

20. aprila 2017. 

Zaporedna 

številka 

Ime organizacije, 

posameznika 

Datum izvedbe Trajanje 

3. Ga. Pauline Quinn 9. maj 2017 / 

 

Tretja intervjuvanka je prav tako prosila, če lahko odgovore zapiše, saj je povedala, da se ne bi 

počutila prijetno pri izvedbi intervjuja po Skypu. Odgovori so bili zapisani zelo izčrpno in  

odprto. 

Druga faza intervjujev se je nanašala na pregled programov vključevanja psov v Sloveniji: kateri 

programi že obstajajo in kakšne so možnosti za vzpostavitev tovrstnih programov. V ta namen 

sem opravila dva polstrukturirana intervjuja s predstavnikoma dveh slovenskih ZPKZ, in sicer 

Dob in Koper ter polstrukturirana intervjuja z vodjo slovenskega zavetišča za brezdomne živali 

Horjul, Polono Samec ter kinologinjo Petro Mohar. 

Zaporedna 

številka 

Ime organizacije, 

pozameznika 

Datum izvedbe Trajanje 

4. Petra Mohar 18. maj 2017 1:57:44 
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Intervju je bil opravljen 18. maja 2017, potekal je po Skypu, saj ga. Petra Mohar trenutno živi 

v Nemčiji. Trajal je skoraj dve uri. Predstavila je svoj pogled na program vzgoje psov v ZPKZ, 

večji del je posvetila tudi zaščiti in varnosti psov. Pogovor je potekal zelo sproščeno. 

Zaporedna 

številka 

Ime organizacije Datum izvedbe Trajanje 

5. ZPKZ Koper (g. Valentinčič) 26. maj 2017 52:29 

 

Intervju z vodjo ZPKZ Koper sem opravila v petek, 26. maja 2017, v ZPKZ Koper. Z direktorjem 

zavoda Dušanom Valentinčičem sva skoraj eno uro govorila o temi vzgoje psov. Intervju je 

potekal v dopoldanskem času v njegovi pisarni.  

Zaporedna 

številka 

Ime organizacije Datum izvedbe Trajanje 

6. ZPKZ Dob (g. Udovč in g. 

Grubenšek) 

29. maj 2017 1:04:21 

 

Naslednji intervju je potekal z dvema intervjuvancema, in sicer z g. Robertom Grubenškom in 

g. Alešem Udovčem, ki sta zaposlena v ZPKZ Dob. Na področju vzgoje psov v ZPKZ sta se že 

precej izobraževala in sta programu tudi naklonjena. Intervju sem opravila z njima, saj imata 

največ informacij in znanja o programu, prav tako sta dejala, da želita, da bi se tak program v 

zavodu tudi vzpostavil. Intervju je potekal v pedagoški sobi, kjer je ves čas potekal 

konstruktivni pogovor o tej temi. 

Zaporedna 

številka 

Ime organizacije Datum izvedbe Trajanje 

7. Zavetišče HORJUL (Polona 

Samec) 

1. junij 2017 38:45 

 

V četrtek, 1. junija 2017, sem se odpravila v zavetišče Horjul, kjer sem opravila tudi zadnji 

intervju, in sicer z vodjo zavetišča, ga. Polono Samec. Intervju je potekal v zunanjem 



49 
 

prostoru, trajal je približno 40 minut. Ker je čas pomemben, sploh v zavetišču, sem intervju 

skušala narediti čim krajši in jedrnat, saj je imela kasneje napovedan obisk. 

4.3 Postopki obdelave podatkov 

Vsi pridobljeni podatki iz intervjujev so bili zaradi lažje obdelave najprej transkribirani. Prva 

faza obdelave podatkov je potekala z vsebinsko analizo dobljenih podatkov iz intervjujev s 

tujimi organizacijami in zbrano dokumentacijo. Pridobljeni podatki so služili kot izhodišče za 

drugo fazo, ki je zajemala izvedbo štirih polstrukturiranih intervjujev. V drugi fazi sem 

vsebinsko analizirala podatke, pridobljene iz intervjujev z direktorjem zavoda za prestajanje 

kazni zapora Koper g. Valentinčičem in zaposlenima iz zavoda za prestajanje kazni Dob, g. 

Udovčem in Grubenškom in jih grupirala. Nato sem vsebinsko analizirala tudi intervju, 

opravljen z vodjo zavetišča za brezdomne živali Horjul, ga. Polono Samec in intervju s 

kinologinjo ga. Petro Mohar. 
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Slika 2: Shema izvedbe raziskave 
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5 PRIKAZ GRUPIRANJA INTERVJUJEV 

Greyhound 
Advancement 
center – g. in ga. 
Wuelfing 

Project 
POOCH – 
ga. Joan 
Dalton 

Ga. 
Pauline 
Quinn 

Ga. Petra 
Mohar 

Zavetišče 
Horjul – ga. 
Polona 
Samec 

ZPKZ Dob – 
g. Udovč in 
g. 
Grubenšek 

ZPKZ Koper 
– g. 
Valentinčič 

GRUPIRANJE 

ZGODOVINA Ni veliko informacij, koncept je oblikovala sestra Pauline Quinn iz Dominikanske 
republike. 

Življenjske izkušnje so pripeljale Pauline, da je začela razmišljati o pomoči 
priprtim osebam in soočanju z njihovimi travmami. Njena nemška ovčarka Joni 
ji je v najtežjih letih premagala premostiti osebne težave (post travmatski 
sindrom). Prvi programi niso dovolili, da psi bivajo znotraj institucije. Sčasoma 
se je to spremenilo in psi so lahko bivali v bivalnih prostorih priprtih oseb. 
Prvi program se je vzpostavil leta 1981 in traja še danes (najprej so se odločili za 
tri mesečno pilotno študijo). 

ZAČETKI Joanne in Ken sta spoznala program, ki pa ni dobro deloval, zato sta začela z 
razvijanjem svojega programa. Razlog, zakaj sta se odločila za to pot, je njun 
posvojeni hrt, ki je bil treniran v ZPKZ Coldwater Correctional v Michiganu. 

Potrebno je veliko dela in predanosti  osebja, potrebna je podpora medijev, 
podpora zaposlenih in njihova pripravljenosti za delo. 

Joan je pridobila nasvet ženskega zavoda v Washingtonu in privatnega 
programa v New Yorku – Greem Shimneys. Na začetku je bilo potrebno 
vzpostaviti skupna pravila za vse zaposlene. 
Joan je zaposlena kot administratorka srednje šole, ki je locirana v vzgojnem 
zavodu. Opazila je, da veliko otrok nima izobrazbe. Po raziskovanju vezi med 
človekom in živaljo se je odločila, da bi lahko vpeljala zavetiščne pse v vzgojni 
zavod. 

Pauline Quinn je našla zavod za prestajanje kazni blizu svojega doma, in sicer 
Washington Correctional Center for Women. Direktorica zavoda je bila velika 
ljubiteljica psov in je program želela spoznati. Kasneje se je odločila, da želi 
program vpeljati v institucijo. Pauline Quinn se zdi pomembno, da želja in 
interes prihajata iz institucije. Pred začetkom so imeli predstavitev programa za 
vse, ki so vključeni v zavod za prestajanje kazni zapora. 
Program je vpeljala v mnoge institucije v Ameriki. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 Izvedbene različice programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni 

zapora v tujini 

RV1: Kakšne so izvedbene različice programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni 

zapora v tujini?  

IZVEDBENE RAZLIČICE PROGRAMOV 
Greyhound advancement 
center 

V program je vključenih največ 16 psov. Organizacija sama priskrbi pripomočke, 
opremo za psa, prav tako priskrbi inštruktorje, ki pomagajo priprtim osebam pri 
šolanju psov. Zavod mora priskrbeti paznika, ki bo imel pse in priprte osebe pod 
nadzorom. 
Osebe, ki niso bile sprejete v program, nimajo stika s psi.Psi spijo v ločenih 
prostorih, v kletkah, kjer je vedno prisoten paznik. 
Več različnih programov: 

- 10-tedenski program, ki zajema osnove poslušnosti, 
- glede na potencial psa, se ga lahko izšola za terapevtskega psa (v tem 

primeru se program podaljša), 
- psa šolajo tudi za službenega psa, šolanje zaključi izven institucije. 

Hrti, ki ne dobijo doma po šolanju, so nameščeni v začasne domove. 

Project POOCH V programu sodelujejo zavetiščni psi, ki so težje posvojljivi in vedenjsko zahtevnejši. 
Bivajo v zunanjih pesjakih, ki so razdeljeni na zunanji in notranji del. Pesjak na 
kampusu deluje ves čas, vsak mladostnik dobi dva prosta dneva v tednu. Kljub 
temu, da je vsakemu dodeljen pes, nekdo drug v času prostih dni skrbi zanj. 
Mladostniki morajo skrbeti za pse, jih sprehajati, prav tako jih morajo šolati, da 
lahko pred posvojitvijo opravijo končni test (angl. Canine Good Citizen test). 
Mladostnik vodi tudi evidenco dela s psom in zdravniška poročila. Dokument gre na 
koncu posvojitelju psa. Pred posvojitvijo se mladostnik sreča s potencialnim 
posvojiteljem. Takrat pokaže, kaj sta se naučila ter se dogovorijo za termin za 
sestanek z osebjem organizacije POOCH. Poskrbeti morajo tudi za čistočo pesjakov 
in dvorišča. Prav tako se učijo poklicnih veščin, kot so pleskanje, zidanje novih 
pesjakov, iskanje rešitev za potencialne težave. Psi ostajajo v instituciji, dokler ne 
najdejo doma. Zunanji prostovoljci pse, ki dlje časa ostajajo v instituciji, peljejo v 
lokalne parke, v območja izven institucije, da preprečijo pristotnost stresa ob 
institucionalizaciji. Mladostniki nimajo omejitve, koliko časa lahko ostanejo v 
programu. Kampus, ki je omejen z ograjo, je sestavljen iz več delov, bivalnih enot, 
izobraževalnega centra, dveh stavb s pesjaki in agility centra. Pse se sprehaja le na 
tem območju. Imajo čakalno listo oseb, ki bi rade sodelovali v programu. 

Sestra Pauline Quinn Programi se med seboj razlikujejo, vsak je unikaten. Nekateri programi so 
osredotočeni na šolanje službenih psov, drugi šolajo pse za posvojitev. Nemogoče je 
primerjati programe, ker vsi delujejo malce drugače. Programi se razlikujejo glede 
na to, ali delujejo pod zvezno, državno ali mestno oblastjo. Namen programov je 
usposabljanje psov za službene pse, nekateri šolajo zavetiščne pse, da lažje najdejo 
svoje domove. Zavetiščni psi spijo v istih bivalnih prostorih kot uporabniki. Razen v 
organizaciji Project POOCH, kjer imajo postavljene zunanje pesjake za pse. 

 

Sestra Pauline Quinn 

Sestra Pauline Quinn, rojena leta 1942, je začetnica programa vzgoje psov v ZPKZ. Otroštvo je 

preživela v instituciji, kamor se je zatekla pred zlorabami v domačem okolju. V mladosti se je 
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ves čas soočala s težko obliko posttravmatskega sindroma. Podnevi ni hodila ven, ni želela biti 

v stiku z ljudmi, v sebi je imela strahove. Določen čas je bila tudi brezdomna. Čutila se je 

nerazumljeno in v tistih časih pojav še ni bil dovolj raziskan. Kljub vsemu je imela okoli sebe 

ljubeče ljudi, ki so ji želeli pomagati. Spoznali so jo z nemško ovčarko Joni, ki naj bi jo varovala 

pred njenimi strahovi. Sestra Pauline pravi, da ji je Joni rešila življenje. Dala ji je moč za naprej, 

zvišala se ji je samopodoba, ob njej se je počutila varno in ljubljeno. Pomagala ji je preseči tudi 

njene travme iz otroštva. Ker je velik del otroštva preživela v institucijah, se je odločila, da želi 

tudi obsojencem v ZPKZ dati priložnost za tako izkušnjo, kot jo je imela ona. Začetni programi 

niso dovolili bivanja psov znotraj zavodov, zato so zgradili zunanje pesjake. Kmalu pa se je 

začel program razvijati in psi so brez težav bivali tudi v notranjih prostorih. Prvi program vzgoje 

psov v Washington State Correctional Center za ženske je vzpostavila leta 1981 in traja še 

danes. S programom je začela predvsem iz dveh vidikov: želela je pomagati obsojencem pri 

soočanju z njihovimi težavami in izzivi ter brezdomnim psom, ki bi po programu lažje dobili 

dom. V vsem tem času je pomagala veliko zavodom pri vzpostavljanju programa vzgoje psov 

in večina programov je še vedno v delovanju. Še vedno je aktivna in pomaga zavodom pri 

vzpostavljanju programov. Pove, da se ne osredotoča le na eno lokacijo, vendar želi pomagati 

čim večjemu številu ZPKZ pri organizaciji in vzpostavljanju programa.  

Greyhound advancement center 

Organizacija Greyhound advancement center deluje od leta 2012. Ustanovitelja organizacije 

sta Joanne in Ken Wuelfing, s katerima sem opravila intervju. Sodelujejo z zavodom za 

prestajanje kazni zapora Hardee, ki se nahaja v St. Petersburgu na Floridi. Od začetka delovanja 

organizacije je bilo vključenih v program že več kot 200 velikih angleških hrtov, ki so uspešno 

zaključili šolanje. V ospredju imajo trening poslušnosti, prav tako pa glede na potrebe in 

sposobnosti pse trenirajo pse za bodoče pomočnike in terapevtske pse. Že par let nameščajo 

po 16 velikih angleških hrtov v ZPKZ, kar je tudi največja kapaciteta, ki jo zavod premore. 

Program traja od 8 do 10 tednov. Le v primeru usposabljanja velikega angleškega hrta za psa 

pomočnika, se program podaljša še za 10 tednov.  

Organizacija Greyhound advancement center ima zelo dobro mrežo partnerjev, saj sodelujejo 

z različnimi organizacijami, ki skušajo s promocijami najti varne in odgovorne domove za pse, 

ki so nameščeni v institucijah. Prav tako poskrbijo za začasne domove, če niso bili po 

opravljenem programu posvojeni. Sodelujejo tudi z rejci velikih angleških hrtov, z zavodom za 
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prestajanje kazni zapora Hardee, kjer se izvaja program ter različnimi kinologi, ki prostovoljno 

pomagajo pri izobraževanju uporabnikov in nudijo strokovno podporo pri vzgoji psov. Imajo 

mnogo donatorjev, sponzorjev in prostovoljcev, ki poskrbijo, da program lahko deluje. Veliki 

angleški hrti so nameščeni v dveh objektih, v vsakem biva 70 obsojencev. 

Vsakodnevna rutina: 

Obsojenci vstanejo ob petih zjutraj in najprej poskrbijo za potrebe psa. Nato se uredijo in 

odidejo na zajtrk. Ker morajo biti psi ves čas pod nadzorom, si morajo v času obrokov 

izmenjavati varstvo in poskrbeti, da je nekdo v tem času z njimi. 

Prav tako so določeni uporabniki usposobljeni za veterinarske tehnike. To pomeni, da skrbijo 

za razgliščenje, ampule proti zunajim zajedalcem, v primeru poškodb urgirajo. Skrbijo tudi za 

prehrano psov. Šolanje s strani zunanjih inštruktorjev poteka trikrat tedensko. 

Ob devetih zvečer je čas še za zadnji sprehod, nato pa gredo hrti spat v svoje bokse, ki so 

zaklenjeni in ves čas pod nadzorom paznika. V sobah pa spijo uporabniki programa. 

Projekt POOCH 

Projekt POOCH se izvaja v MacLaren youth correctional facility v Woodburnu, Oregon. 

Ustanoviteljica programa je Joan Dalton, s katero sem bila v stiku preo elektronske pošte. 

Zgodba projekta POOCH in Joan Dalton se je začela leta 1993, ko je bila ga. Dalton še 

ravnateljica v srednji šoli MacLaren's Lord. Pri prvem koraku so vključili v zavod le enega psa. 

Nato se je projekt razvijal in sedaj so spremenili življenja že par stotim psom in mladostnikom. 

Mladostniki delajo vsakodnevno s psi z namenom okrepitve posameznikov. Kot trenerji 

vzgajajo svoje pse, s tem pa pridobijo ustrezne vedenjske spremembe, delovne navade in 

dragoceno strokovno usposobljenost. Zavod je obdan z ograjo, uporabniki se lahko gibajo le 

znotraj nje. Bivalni prostor uporabnikov in pesjaki so v ločenih stavah. 

Vsakodnevna rutina:  

Mladostniki živijo posebej v domovih, zjutraj se odpravijo v pesjak, katerega počistijo in peljejo 

pse na sprehod. Po sprehodu je čas za pripravo obroka za psa. Nato gredo mladostniki nazaj v 

svoje domove na kosilo. Izjemoma je nekaterim dovoljeno, da pripeljejo svoje pse v domove, 

kjer živijo, saj so psi še v procesu socializacije. Nato ponovijo rutino v popoldanskem času. Z 
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zavodom sodelujejo tudi zunanje osebe, ki pomagajo mladostnikom učiti pse agility, dela s 

frizbijem, imajo možnost sodelovanja pri jogi in pripravi na poklicno pot. V instituciji imajo tudi 

razne druge delavnice, kot so vrtnarstvo, delo z avtomobili, spletno izobraževanje. Za lažji 

pregled bom podatke dveh tujih organizacij predstavila tudi v tabeli. 

 GREYHOUND 

ADVANCEMENT 

CENTER 

PROJECT POOCH 

Začetki: 2012 1993 

Ustanovitelj: Joanne in Ken Wuelfing Joan Dalton  

Zavod: Hardee Correctional Facility, 

St. Petersburg Florida 

MacLaren Youth 

Correctional Facility, 

Woodburn, Oregon 

Zadolžitve zavoda: Zagotovi osebo, ki bo 

zadolžena za varnost psov in 

oseb, vključenih v program, 

izobraževanja. 

Zaposlena oseba skrbi za 

varnost mladostnikov in 

psov, izobraževanja. 

Pogoji za vstop v program: Vključeni ne smejo imeti 

zgodovine nasilja in spolnega 

prestopništva. Uporabniki 

morajo biti že prej vključeni v 

neko prostovoljno 

dejavnost. Nato sledijo 

intervjuji, ki jih opravijo člani 

organizacije. 

Mladostniki izpolnijo 

prošnjo, nato člani 

organizacije POOCH in 

mladostniki, že vključeni v 

program, naredijo intervjuje 

s potencialnimi mladostniki. 

V primeru zlorabe živali v 

preteklosti mladostnika ne 

sprejmemo v program. 

Število psov: 16 psov – rešeni s strani 

organizacij, ki se ukvarjajo z 

reševanjem hrtov. 

15 psov 

Število vključenih v 

program: 

70 obsojencev 10 mladostnikov 
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Vrsta programov: Šolanje psa za posvojitev, za 

terapevtskega ali službenega 

psa. 

Šolanje psa za posvojitev, za 

terapevtskega ali službenega 

psa. 

Časovni okvir programov: 10 tednov. Psi so v zavodu, dokler ne 

najdejo doma. 

Bivanje psov: Bivajo v bivalnih prostorih 

skupaj z uporabniki. Spijo v 

ločenih prostorih v boksih. 

V ločenih bivalnih prostorih – 

pesjakih. 

Certifikati: Znotraj programa si 

certifikati sledijo od najbolj 

osnovnega do zadnjega, ki 

potrjuje, da je uporabnik 

izšolan trener psov. Vse 

skupaj pet certifikatov. Za 

vsak certifikat mora biti 

vključen v program 20 

tednov. 

Mednarodna organizacija za 

uporabnike programa 

ponuja možnost opravljanja 

dve testov, za katere dobijo 

certifikate. 

 

Avtorica Furst (2006) poudarja, da prvi zapisi vključevanja živali segajo vse do leta 1885, ko so 

uporabniki programa skrbeli za rejne živali. Avtor Strimple (2003) pripiše največje zasluge za 

razvoj programa prav sestri Pauline Quinn, nuni iz Dominikanske republike, ki je začetnica 

programov vzgoje psov v zaporih. Sestra Pauline je v intervjuju delila, da ji je ob težkih 

trenutkih stala ob strani nemška ovčarka Joni, ki je bila tudi inspiracija za uvedbo programa v 

ZPKZ, kjer bi pes pomagal uporabnikom pri travmatskih izkušnjah. Po svoji izkušnji z Joni je 

želela na podoben način pomagati tudi priprtim osebam. Ker je razumela vlogo psa pri 

premagovanju izzivov v življenju, je skušala vpeljati program v zavode: »Brez temeljev ljubezni 

je težko spremeniti življenja. Psi, ki so v programu, pokažejo uporabnikom brezpogojno 

ljubezen, ki jim pomaga premostiti njihove izzive. Ne moreš resnično spremeniti svojega 

življenja, dokler ne občutiš tistega, kar občutijo drugi, ko smo jih prizadeli. Brezpogojna 

ljubezen psov je zapornike spremenila. Igrali so se s psi, njihovi glasovi so se počasi začeli 

spreminjati.« Najprej psom ni bilo dovoljeno bivati v bivalnih prostorih, zato so bivali v 
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zunanjih prostorih - pesjakih, kasneje se je po nekaj letih to spremenilo in psi so nato lahko 

bivali tudi v notranjih prostorih zavodov. 

Pri raziskovanju dokumentacije in pregledu literature sem opazila, da je vsak program 

zastavljen nekoliko drugače. To je z intervjujem podkrepila tudi sestra Pauline, začetnica 

programov vzgoje psov v ZPKZ, ki pravi, da se programi med seboj zelo razlikujejo in vsak od 

njih je unikaten. Nekateri so osredotočeni na usposabljanje službenih psov, drugi vzgajajo pse 

za namen posvojitev: »Programov ni mogoče med seboj primerjati, ker je vsak drugače 

zastavljen. Na drugačen način so vodeni, način izobraževanja je drugačen.« Pri pregledu 

literature sem opazila, da imajo določene segmente skupne, določeni so pa pri vsakem 

programu drugače zastavljeni.  Avtorica Furst (2006) omenja tudi več različnih oblik 

programov, ki so se oblikovali v okviru dela obsojencev z živalmi. Avtorica nadaljuje, da je 

najpogostejši program interakcije živali v zavodih vzgoja psov, kjer imajo po končanem šolanju 

brezdomni psi možnost posvojitve. Druga najpogostejša oblika programov je program 

usposabljanja psov, kjer obsojenci vzgajajo in učijo pasje mladičke in jih pripravijo za nadaljnje 

socializirano šolanje za službene pse. 

Glede na vrsto programa se razlikuje tudi časovni razpon trajanja programov. V literaturi sem 

zaznala, da ima vsak program zastavljene drugačne kriterije, kar poudari tudi sestra Pauline: 

»Zavetiščni psi ostanejo v zaporu za krajši čas kot službeni psi, ki včasih ostanejo tudi do dve 

leti. Odvisno je od tega, za kaj jih usposabljajo.« V literaturi sem sicer opazila ponavljajoč 

vzorec, in sicer je večina programov, ki sem jih spoznala iz literature, trajalo deset tednov. To 

velja za program, ki pse šola za osnove poslušnosti oziroma za posvojiteve. 

Programi so zelo raznoliki tudi glede kriterijev izbire posameznikov, na kar opozorijo tudi 

intervjuvanca organizacije Greyhound advancement center ter sestra Pauline. To dejstvo 

podpre tudi pregled literature in avtorji Furst (2006), Curre (2008), Osborne in Blair (2003), 

Fournier, Geller in Fortney (2007), ki v svojih raziskavah govorijo o kriterijih izbire udeležencev, 

ki pa so pri vsakem programu malce drugačni. 

Programi se razlikujejo tudi glede na to, kje psi bivajo. Ali bivajo v prostorih skupaj s priprtimi 

osebami ali pa imajo prostore ločene kot Project POOCH. S pregledom literature sem opazila, 

da imajo ločene pesjake le v Project POOCH, večina programov bazira na tem, da uporabniki 

programa živijo skupaj s psi, kar potrdi tudi sestra Pauline. 



58 
 

Vsekakor so programi unikatni in ne delujejo vsi po istem principu. Pregled literature in 

intervjuja sta pokazala, da se programi močno razlikujejo tudi po vsebini programa.  

6.2 Pogoji, ki so potrebni, da se program implementira v praksi v skladu z 

izkušnjami v tujini 

RV2: Kateri pogoji so potrebni, da se program implementira v praksi glede na izkušnje v 

tujini? 

POGOJI, KI SO POTREBNI ZA IMPLEMENTACIJO PROGRAMOV  V TUJINI 
Greyhound advancement 
center 

Sodelovanje institucije, naklonjenost zaposlenih. Upoštevanje pravil, ki so 
pomembna za uporabnike programov. Pomembna je predstavitev programa osebju 
zavodov in premagovanju predsodkov. Pomemben pogoj je tudi prostorska 
zmožnost in finančna sredstva. Uporabniki programa morajo biti vedno pod 
nadzorom. Osebje in uporabniki morajo biti zaščiteni – urejen pravni vidik z 
zavarovanjem psov pred ugrizi. Izbira posameznikov: Priprte osebe ne smejo imeti 
zgodovine nasilja in spolnega prestopništva. Poteka poseben proces selekcije 
uporabnikov – najprej selekcijo naredijo pazniki. Nato so na vrsti intervjuji, na 
podlagi katerih izberejo uporabnike programa. Potencialni uporabniki programa 
morajo biti že prej vključeni v neko prostovoljno dejavnost. Določene osebe si kljub 
pogojem želijo izstopiti iz programa zaradi prevelike odgovornosti, premalo 
prostega časa. Pismenost ni pogoj. 

Project POOCH Sodelovanje zavetišč, upoštevanje pravil programa vzgoje psov. Pravila v institucijah 
morajo biti poenotena. Infrastruktura zavoda mora omogočati implementacijo 
programa vzgoje psov. Za vzpostavitev in delovanje programa so potrebna tudi 
finančna sredstva. Vsi udeleženci v programu morajo biti izobraženi in podučeni o 
programu, osebje mora uporabnike ves čas naddzorovati. Izbira uporabnikov: 
mladostniki izpolnijo prošnjo, potrditi jo mora  vodja v njihovi bivalni enoti. Nato 
člani organizacije POOCH in mladostniki, ki so že v programu, opravijo intervju s 
potencialnim uporabnikom. V primeru zlorabe živali v preteklosti mladostnika ne 
sprejmemo v program. Vmes so si uporabniki premislili in niso želeli nadaljevati v 
programu, velikokrat je to povezano s sporom med uporabniki, prav tako določeni 
posamezniki niso želeli čistiti za psom. V tem primeru mladostnik lahko ponovno 
odda prošnjo šele po parih mesecih prenehanja s sodelovanjem. 

Sestra Pauline Quinn Osnova je želja institucije in zaposlenih. V določenih institucijah so morali  postaviti 
ograjeno območje, kjer so uporabniki lahko delali s psom. To območje je dovoljeno 
le uporabnikom programa. Včasih je potrebno prostor prilagoditi izvajanju 
programa. Zaposleni morajo biti izobraženi (osnovne potrebe psov, miritveni signali 
…). Občasno se zgodi, da pride do določenih zapletov v zaporih in morajo zaposleni 
peljati pse  ven na varno. Finančni vidik je ne skrbi, saj je začela programe 
vzpostavljati v zavodih brez kakršnih koli sredstev. Kriteriji za izbor posameznikov se 
razlikujejo od programa do programa. Po navadi se ustanovi skupina, ki odloča o 
udeležencih programa. V skupini so tudi zaposleni, ki zapornike najbolje poznajo. V 
določenih programih ja potrebno napisati prošnjo. Uporabniki programa se morajo 
držati dogovorjenih pravil, v primeru kršenja jih lahko odpustijo iz programa. 
Kriterije določijo zaposleni v zaporih. Določeni sprejemajo tudi osebe, ki so priprte 
zaradi spolne zlorabe ali umora, določeni ne. 

 

Ga. in g. Wuelfing iz organizacije Greyhound advancement center pravita, da je 

najpomembnejše sodelovanje institucije. Institucija mora biti naklonjena programu, prav tako 

morajo biti programu naklonjeni zaposleni. Sestra Pauline, začetnica programa, pove da mora 
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izhajati želja in pobuda iz institucije. To omenita tudi intervjuvanca in vodji programa 

Greyhound advancement center, ki pravita, da mora institucija izraziti željo po vzpostavitvi 

programa vzgoje psov v ZPKZ. Intervjuvanca dodata, da si želijo vzpostaviti program tudi v 

drugih zavodih, vendar vse institucije niso pripravljene sprejeti programa. Povesta, da je 

pomembna predstavitev programa javnosti in zavodom, saj imajo ljudje strah pred neznanim: 

»Torej, vse je odvisno od tega, kako program predstavimo institucijah. Pomembno je, da 

zaposleni dobijo občutek, da organizacijsko zmoremo izpeljati program.« Intervjuvanka in 

vodja projekta Project POOCH, ga. Dalton doda, da je potrebno ob vzpostavitvi urediti skupna 

pravila vseh zaposlenih, kar izpostavita tudi intervjuvanca organizacije Greyhound 

advancement center: »Imamo nabor pravil za uporabnike programa, ki so zapisana tudi v 

notranjosti bivalnih prostorov. S tem je tudi osebje seznanjeno s pravili, kaj jim je dovoljeno in 

kaj ne.« Pri vzpostavitvi je potrebno tudi izobraževanje zaposlenih, kar poudari tudi ga. Dalton 

iz Project POOCH: »Osebje v programu vzgoje psov mora biti vedno usposobljeno za to delo.«  

S tem se strinja sestra Pauline: »Osebje je vedno izobraženo. Lahko pride do posebnih težav, 

kjer je celoten zavod za prestajanje kazni zapora zaklenjen in mora osebje poskrbeti za pse.« 

 

Ga. in g. Wuelfing iz programa Greyhound advancement center izpostavita rigidnost sistema. 

Ga. Wuelfing iz organizacije Greyhound advancement center pove, da obstaja v javnosti nek 

strah pred neznanim in se ji zdi pomembno predstavitev programa javnosti in zavodom. 

 

Ena izmed pomembnih kriterijev je prostorska zmožnost institucije, kar omenjajo 

intervjuvanci iz organizacije Greyhound advancement center in Project POOCH. Ga. in G. 

Wuelfing iz organizacije Greyhound advancement center povesta, da so imeli na začetku 

težave, saj niso vedeli, kje bi v notranjih prostorih izvajali program. Ga. Dalton iz Project 

POOCH pove, da se še vedno soočajo s prostorsko stisko in bi morali povečati svojo 

infrastrukturo. O tem je spregovorila tudi sestra Pauline, ki pravi, da so potrebne določene 

prilagoditve pri vpeljavi programa v zavod: »V celicah uporabljajo otroška vrata. Prav tako 

imajo zunaj ograjen prostor, ki je namenjen le uporabnikom programov in njhovim psom. Tam 

potekajo treningi.« 

Pomemben je tudi finančni vidik. Ga in g. Wuelfing iz programa Greyhound advancement 

center omenita, da imajo zavodi omejena sredstva, ki jih namenijo programu. Kljub vsemu so 
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intervjuvanci organizacije Greyhound advancement center in sestra Pauline zelo pozitivno 

naravnani glede stroškovne obveze programa. Sestra Pauline poudari, da je prvi program 

začela brez kakršnih koli denarnih sredstev: »Obstaja le nekaj programov, ki se financirajo iz 

zavodskih sredstev, večino programov pridobivajo sredstva s pomočjo donacij, zbiranja 

denarnih in materialnih donacij. Veliko programov je začelo delovati s pomočjo prostovoljcev.  

Prvi program sem ustanovila brez kakršni koli denarnih sredstev. Morala sem najti podjetje, ki 

bi doniralo hrano in opremo za pse. Najti sem morala tudi veterinarje, ki so bili pripravljeni 

zastonj nuditi svojo storitev.« 

S pregledom literature sem ugotovila, da imajo vsi programi, ki so bili raziskani v izbrani 

literaturi kriterije, kdo lahko sodeluje v programu. Kriteriji se sicer od programa do programa 

razlikujejo in vsak program ima svoj način, kako iz množice priprtih oseb ugotoviti, kdo bi bil 

primeren za vključitev v program. Pri programu POOCH morebitni uporabniki programa 

izpolnijo prošnjo, nato jih zaposleni in uporabniki programov intervjuvajo. 

 

V programu Project POOCH se občasno soočajo tudi z vračanjem psov  v zavod. Menim, da je 

to še en del, katerega se ne sme pri vzpostavitvi zanemariti. 

Kljub temu da se ameriški zaporniški sistem razlikuje od našega, bom izpostavila varnostne 

zadržke glede opreme za delo s psi, kar sta poudarila tudi intervjuvanca organizacije 

Greyhound advancement center. Sistem tujih zavodov za prestajanje kazni zapora deluje na 

drugačen način kot pri nas. Pravila so strožja in veliko težje je vzpostaviti program v sistemu, 

ki je rigiden in kjer so osnovni pripomočki in oprema za delovanje programa prepovedani. Kot 

zanimivost bi poudarila, da sta imela intervjuvanca g. in ga. Wuelfing veliko izzivov pri 

vzpostavljanju programa, ker vodje zavodov niso dovolili osnovne opreme za pse (povodec, 

vrečke za pobiranje iztrebkov, rjuhe, preproge proti drsenju). Vendar pravita, da se vse da, če 

se hoče – povodec imajo krajši, iztrebke pobirajo s časopisnim papirjem, preprogo imajo v 

uporabi le za čas treningov, drugače je zaklenjena v omari. 

Prav tako je pomemben pogoj nadzor uporabnikov v programu, kar poudarijo tudi 

intervjuvanci organizacije Greyhound advancement center, intervjuvanka Project POOCH. 
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Pomembno vprašanje, ki se mi poraja, je pravni vidik in zaščita uporabnikov in zaposlenih in 

psov pred ugrizi. Na to vprašanje sta mi odgovorila ga. in g. Wuelfing iz organizacije Greyhund 

advancement center, ki pravita, da imajo zavarovane pse glede ugrizov. 

Sestra Pauline poudari, da je za vzpostavitev programa potrebno veliko dela in predanosti 

osebja, podpore medijev, podpore zaposlenih in pripravljenosti za delo. 

6.3 Pomen programov za udeležence po ocenah izvajalcev 

RV3: Kakšen je pomen programov za udeležence po ocenah izvajalcev? 

POMEN PROGRAMOV ZA UDELEŽENCE PO OCENAH IZVAJALCEV 
Greyhound advancement 
center 

Izpostavita win-win-win situacijo za vse udeležene.  
Program ima veliko vlogo pri iskanju domov za hrte, prav tako imajo udeleženci 
novo priložnost, da naredijo nekaj dobrega za drugega in okolico.  
Psi klimo v instituciji razbremenijo, umirijo. 
Boljši odnos med pazniki in priprtimi osebami. 
Tema pogovora med pazniki in priprtimi osebami je pes. 
Osebe dobijo tudi certifikate, da so izšolani trenerji psov, kar jim mogoča večjo 
možnost zaposlitve po vrnitvi v zunanje okolje. 
Znotraj programa si certifikati sledijo od najbolj osnovnega do zadnjega, ki potrjuje, 
da je uporabnik izšolan trener psov. Vse skupaj imajo pet certifikatov. Za vsak 
certifikat morajo biti vključeni v program vsaj 20 tednov. 
Ker delo (po izpustu) v šoli za pse zahteva tudi interakcijo z ljudmi, spodbujajo k 
mentorstvu med priprtimi osebami. 
Pismenost za vstop v program ni pogoj, ustanovitelja povesta, da se veliko oseb 
nauči brati in pisati s knjigami o psih in pri pisanju dnevnikov. Program ima 
pomembno vlogo pri izboljšanju vedenja posameznikov, uporabniki programa si 
želijo ostati v programu (brezpogojna ljubezen psa, pomoč pri soočanju z 
vsakodnevnimi izzivi v ZPKZ, program zapustijo z občutkom zadovoljstva in 
dosežkom). 
Psi popestrijo dogajanje v ZPKZ. 
Zvišuje motivacijo. 
Povezuje institucijo z okoljem. 

Project POOCH Kot šolska administratorka lahko uporabnikom podeli točke za vodenje dnevnika o 
svojem psu, delovne izkušnje in komunikacijo. 
Program se je razširil še v druge institucije. 
Prav tako posamezniki dobijo certifikate o prvi pomoči za pse. Mednarodna 
organizacije za uporabnike programa ponuja tudi možnost opravljanja dveh testov, 
za katera dobijo certifikate. Uporabniki imajo po izpustu več možnosti tudi pri 
poklicni poti. Lahko se zaposlijo pri veterinarju kot pomočniki, skrbniki psov v 
zavetiščih. 
Preko psa se učijo tudi vzpostavljanja in vzdrževanja interakcij s sovrstniki.  
Zunanja skupnost daje pozitivne povratne informacije, ljudje se odločajo za 
posvojitev njihovih psov. 
Psi učijo mladostnike odgovornosti in sočutja. 

Sestra Pauline Quinn Uporabniki se učijo soočati se z obveznostmi, prevzeti morajo odgovornost, skrbijo 
in negujejo drugo živo bitje. 
Učijo se pomoči drugim, urijo starševske veščine, učijo se mentorstva, saj izkušeni 
trenerji pomagajo novodošlim uporabnikom. Uporabniki se učijo center pozornosti 
usmeriti drugam (v tem primeru na psa), učijo se dela v skupinah, treniranja psov, 
sodelovanja. 
Uporabniki se lahko izšolajo za negovalca psov – večja možnost zaposlitve. 
Pes je povezovalna enota med zaposlenimi in psi. 
V času preživljanja zaporniške kazni uporabniki programa počnejo pozitivna dejanja. 
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S programom si izboljšajo svojo samopodobo, delajo dobra dejanja, spoznajo, da se 
zmorejo učiti, pridobijo nove izkušnje. 
Okolje po navadi sploh niti ne ve za izvajanje programov v zaporih, pomembna je 
predstavitev v medijih. 

 

WIN – WIN – WIN SITUACIJA 

Intervjuvanca in organizatorja Greyhound advancement center sta večkrat med intervjujem 

izpostavila tako imenovano »win-win-win« situacijo, kjer imajo korist obsojenci, živali in 

skupnost, kar pomeni, da vsak udeleženec pridobi določene veščine, korist s pomočjo 

programa, s čimer se strinjajo tudi Marston in Bennett (2003), Furst (2006), Harkrader, Burke 

in Owens (2004), Deaton (2005). Furst (2006) prav tako omeni termin »win-win-win« situacija 

in ga definira enako kot intervjuvanca iz organizacije Greyhound advancement center. 

OBČUTEK, DA UPORABNIKI PRISPEVAJO K SKUPNOSTI 

G. in ga. Wuelfing povesta, da imajo z udeležbo v programu uporabniki možnost, da naredijo 

nekaj dobrega za drugega, za okolico in družbo. S tem se strinja tudi ga. Pauline Quinn. To 

podkrepijo tudi avtorice Currie (2008), Britton in Button (2005) in Furst (2007), ki so v svoji 

raziskavi ugotovile, da je uporabnikom programa vzgoje psov pomemben občutek, da lahko s 

svojimi dejanji vrnejo družbi in skupnosti. 

OSMIŠLJENOST BIVANJA V INSTITUCIJI 

Intervjuvanca organizacije Greyhound advancement center potrdita, da program izboljšuje 

življenje uporabnikov programa v ZPKZ ter osmisli njihovo bivanje v instituciji: »Brezpogojna 

ljubezen psa uporabnikom programa pomaga, da se soočijo z vsakodnevnimi izzivi bivanja v 

zavodu. V družbi psa lažje shajajo iz dneva v dan.« S tem se strinja tudi avtorica Currie (2008). 

POVEZOVANJE INSTITUCIJE Z OKOLJEM, ZMANJŠEVANJE STIGME 

Pomemben del programa je tudi povezovanje institucije z okoljem. Menim, da pripomore k 

zmanjševanju stigme in predsodkov, s čimer se strinjata g. in ga. Wuelfing iz programa 

Greyhound advancement center in ga. Dalton iz programa Project POOCH, ki omeni, da 

uporabniki s strani družbe že dobivajo pozitivne povratne informacije. Ljudje se vedno bolj 

odločajo za posvojitev njihovih psov. Kljub temu sestra Pauline meni, da so programi še vedno 

preveč zaprti in javnost o delovanju ne ve veliko. Poudari pomembnost vzpostavljanja stika z 
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javnostjo in medijev, ki lahko pripomorejo k večji prepoznavnosti programov in njihovih 

učinkov. 

ODNOS MED UPORABNIKI PROGRAMA IN ZAPOSLENIMI 

Intervjuvanca organizacije Greyhound advancement center povesta, da psi v instituciji klimo 

razbremenijo in umirijo, kar se kaže tudi kot boljši odnos med pazniki in zaprtimi osebami: »Psi 

imajo pomirjujoč učinek na klimo v instituciji. Najbolj dragocen del je, da psi povezujejo 

zaposlene v zavodu in obsojence.« S tem se strinjata tudi avtorici Britton in Button (2005), ki 

nadaljujeta, da prisotnost psa pomiri in normalizira vzdušje v instituciji. To potrdi tudi avtor 

Strimple (2003), ki je v svoji raziskavi omenil, da so zaprte osebe poročale o manj stresnem 

okolju ob prisotnosti psa v instituciji. Prav tako so podobne izsledke pokazale raziskave 

avtorjev Conroy, Ferris, Furdella, Vanni in Conroy (2012), ki kažejo na bolj umirjeno, prijetno, 

povezovalno klimo. Avtorici Harbolt in Ward (2001) dodata, da v samem procesu psi 

zagotavljajo večjo mero varnosti in zaupanja. Avtorja Marinšek in Tušak (2007) dodata termin 

»katalizator za pogovor s terapevtom«, kar vsekakor lahko projeciramo na odnos med zaprto 

osebo in zaposlenimi. Sestra Pauline omeni, da je pes v instituciji povezovalna enota med 

zaposlenimi in uporabniki. Tudi avtorica Divine (2009) izpostavi, da se je z vzpostavitvijo 

programa izboljšal odnos med uporabniki in zaposlenimi. Cooke in Farington (2016) dodata, 

da so rezultati njune raziskave pokazali povečano potrpežljivost udeležencev programa glede 

zahtev institucije in večjo pripravljenost za izpolnjevanje predpisov in pravil zavoda. K temu 

avtorica Davis (2007) doda, da je program imel pomembno vlogo tudi pri izboljšanju timskega 

dela in večji stopnji zaupanja med zaposlenimi in udeleženci programa. 

SOCIALNE VEŠČINE 

Ga. Dalton iz organizacije Project POOCH doda, da se s pomočjo psa mladostniki učijo 

vzpostavljanja in vzdrževanja interakcij s sovrstniki. Avtorica Furst (2007) je omenila vlogo psa 

kot »socialnega spodbujevalca« (angl. social facilitator). Prav tako spodbujajo komunikacijo 

med uporabniki programa ter med uporabniki in zaposlenimi, kar potrdita tudi g. in ga. 

Wuelfing. Intervjuvanci so omenili, da jim je pes pomagal pri vzpostavitvi boljših odnosov s 

svojimi sorodniki.  
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Prav tako organizacija Project POOCH dobiva pozitivne povratne informacije, kar se tiče vzgoje 

psov in njihovega dela z njimi, predvsem s strani posvojiteljev.  

VEČJA MOŽNOST ZAPOSLITVE 

Način pridobitve certifikatov in vrste certifikatov se razlikujejo od programa do programa. 

Imajo pa pomembno vlogo pri uporabnikih, saj imajo po izpustitvi s pridobljenim certifikatom 

večjo možnost za samostojno življenje zunaj zavoda. Avtorji Britton in Button (2005); Currie 

(2008); Davis (2007); Harkrader, Burke in Owen (2004) ter Strimple (2003) potrdijo, da 

nekateri programi ponujajo na koncu izobraževanja certifikat, kar posamezniku poveča 

zaposlitvene možnosti.  

Pri programu Greyhound advancement center imajo pet certifikatov, ki si sledijo od najbolj 

osnovnega do zadnjega, ki potrjuje, da je uporabnik izšolan trener psov. Za vsak certifikat mora 

biti v program vključen vsaj 20 tednov. Intervjuvanca menita, da pridobitev certifikatov o 

šolanju za pasjega inštruktorja omogoča priprtim osebam po vrnitvi v zunanje okolje večjo 

možnost za zaposlitev. Vodja programa Project POOCH kot šolska administratorka 

uporabnikom podeli točke za vodenje dnevnika o svojem psu, o delovnih izkušnjah in 

komunikaciji. Prav tako pridobijo certifikate o prvi pomoči za pse. Mednarodna organizacija za 

uporabnike programa omogoča možnost opravljanja dveh testov, za katera dobijo certifikate. 

Intervjuvanka se strinja z intervjuvancema programa Greyhound advancement center in prav 

tako meni, da imajo uporabniki po izpustu več možnosti v poklicni poti. Lahko se zaposlijo pri 

veterinarju kot pomočniki, skrbniki psov v zavetiščih. Tudi sestra Pauline je delila isto mnenje. 

To podkrepita tudi avtorja Currie (2008) in Marisco (2007), ki menita, da ima vključevanje živali 

v zavode za prestajanje kazni zapora lahko pomembno vlogo pri zagotavljanju poklicnega 

izobraževanja in resocializacije posameznika. Uporabniki s programom pridobijo izkušnje o 

pozitivni delovni etiki, samodisciplini, osebni odgovornosti, odgovornosti do dela in ostale 

veščine, ki jih lahko prenesejo izven institucionalnih okvirov. Avtorica Merriam (2001, v 

Mulcahy in McLaughlin, 2013) je v svoji raziskovalni nalogi, kjer je podrobneje predstavila 

program POOCH, poročala o povratni informaciji zaposlenih glede programa. Zaposleni, ki so 

bili intervjuvani, menijo, da imajo 66,7 % udeležencev programa večje možnosti za doseganje 

uspehov v življenju. 
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MENTORSTVO 

Pri organizaciji Greyhound advancement center spodbujajo mentorstvo med uporabniki 

programa, kar v intervjuju omeni tudi sestra Pauline. Izkušeni trenerji mentorirajo uporabnike 

z manj izkušnjami. Ga. in g. Wuelfing menita, da s tem spodbujajo interakcijo med uporabniki 

programa, kar omeni tudi avtorica Demyan (2007). Avtorica Huss (2014) in avtorji Harkrader, 

Burke in Owen (2004) dodajo, da ima veliko vlogo pri razvijanju odgovornosti tudi mentorstvo 

bolj izkušenih trenerjev začetnikom programa. Avtorica Currie (2008) potrdi, da imajo izkušeni 

uporabniki programa pomembno vlogo pri usposabljanju novincev, predvsem z vidika 

podajanja informacij in deljenju izkušenj, kar menim, da ima veliko vlogo pri razvijanju 

socialnih veščin tako mentorja kot mentoriranca. Z mentorstvom razvijajo komunikacijske 

veščine, odnose, uporabniki so v interakciji drug z drugim. 

IZOBRAZBA - PISMENOST 

Vzpostavitelja organizacije Greyhund Advancement Center povesta, da pismenost ni pogoj za 

vstop v program, vendar opažata, da se nepismene osebe, vključene v program, postopoma 

in samoiniciativno naučijo branja in pisanja s prebiranjem knjig o psih in pisanjem dnevnika. 

ODGOVORNO VEDENJE, DELO S PSOM IN Z LJUDMI 

Menim, da so psi vsekakor pomembni učitelji v našem življenju, s čimer se strinjajo 

intervjuvanci obeh organizacij in sestra Pauline. Povedo, da se uporabniki naučijo s skrbjo za 

psa odgovornosti in sočutja. Sestra Pauline doda, da se uporabniki učijo soočati z obveznostmi, 

prevzeti morajo odgovornost, skrb in nego za drugo živo bitje, učijo se pomoči drugim in urijo 

starševske veščine, center pozornosti se učijo usmeriti drugam (v tem primeru na psa), učijo 

se dela v skupinah, treniranja psov, sodelovanja: »Uporabniki programa z interakcijo s psi 

razvijajo razne veščine, kot so: starševske veščine, učijo se skrbi za druge, učijo ostale 

uporabnike v programu …« Avtorici Britton in Button (2005) izpostavita, da so intervjuvanci 

poročali o pomoči psov pri soočanju z jezo, deležni so bili brezpogojne ljubezni psa, učili so jih 

potrpežljivosti, kar je izpostavila tudi avtorica Demyan (2007). O razvijanju starševskih veščin 

je govorila avtorica Turner (2007), ki je v svojih intervjujih ugotovila, da so mnogi sodelujoči 

tudi starši, ki so omenili, da jim bo učni proces in odnos s psom definitivno pomagal pri ponovni 

vzpostavljanju vezi s svojim otrokom. O izboljšanju odgovornosti je govorilo kar nekaj avtorjev, 
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kot so Currie (2008), Demyan (2007), Turner (2007), Furst (2006), Huss (2014) in avtorji 

Harkrader, Burke in Owen (2004), ki so skozi svoje raziskave prav tako potrdili, da se 

uporabniki programa učijo odgovornosti preko skrbi za psa. 

IZBOLJŠANJE VEDENJA UPORABNIKOV PROGRAMA 

Ga. in g. Wuelfing iz organizacije Greyhound Advancement Center dodata, da ima program 

pomemben vpliv na vedenje posameznikov, saj jim pes pomaga pri soočanju z vsakodnevnimi 

izzivi v zavodu, pes jim nudi brezpogojno ljubezen in uporabniki program zapustijo z občutkom 

zadovoljstva in dosežka. Prav tako poudarita, da psi popestrijo dogajanje v zavodu in imajo 

pomirjujoč učinek na klimo v instituciji, kar omeni tudi sestra Pauline. Avtorica Currie (2008) 

doda, da je ena izmed zahtev za vključitev v program tudi primerno vedenje, kar poveča 

motivacijsko storilnost posameznikov k izboljšanju vedenja. O izboljšanju vedenja govorijo tudi 

rezultati raziskave avtoric Britton in Button (2005). Intervjuvanci so poročali, da so jim psi 

pomagali pri soočanju z jezo, učili so jih potrpežljivosti, deležni so bili brezpogojne ljubezni 

psa. Tudi avtorica Demyan (2007) je v svoji raziskavi potrdila, da so bili uporabniki programa 

bolj pripravljeni slediti pravilom institucije. 

SAMOPODOBA 

Sestra Pauline omeni še eno pomembno komponento, vpliv programa na uporabnikovo 

samopodobo. Intervjuvanka meni, da si s programom izboljšajo svojo samopodobo: »Življenje 

obsojencev se po vključitvi v program spremeni. Delajo nekaj pozitivnega, kar jim pomaga pri 

izboljšanju samospoštovanja, vidijo, da so sposobni delati dobro.« Pomemben vpliv interakcije 

med zaprto osebo in psom na samopodobo vključenega potrdijo tudi raziskave avtorjev 

Cushing in Williams (1995), Bachi (2013), Turner (2007), Currie (2008) in avtorici Richardson-

Taylor in Blachette (2001). 

IZOBRAZBA UPORABNIKOV PROGRAMA 

Intervjuvanca organizacije Greyhound Advancement Center v program sprejmeta tudi 

nepismene ljudi in opažata, da med programom razvijajo bralne in napisovalne veščine. 

MOTIVACIJSKI VIDIK 
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G.in Ga. Wuelfing poročata, da so obsojenci motivirani za vključitev v program. Prav tako imajo 

v organizaciji Project POOCH seznam mladostnikov, ki si želijo vključiti v program. 

6.4 Programi vključevanja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora, ki se v 

Sloveniji že izvajajo 

RV4: Kakšni programi vključevanja psov v zavodih za prestajanje kazni zapore se v Sloveniji 

že izvajajo? 

PROGRAMI VKLJUČEVANJA PSOV V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI 
ZAPORA V SLOVENIJI 

Zavetišče Horjul Zavetišče Horjul se je trudilo z ZPKZ Ig vzpostaviti program vzgoje psov, vendar 
takrat zaradi zakonodaje ni bilo mogoče. Sedaj že tretje leto sodelujejo z vzgojnim 
zavodom Logatec, kjer uporabniki hodijo v zavetišče enkrat mesečno sprehajat pse. 
Običajno pridejo trije, štirje fantje in en ali dva mentorja. Pogoj je, da celo šolsko 
leto hodijo vedno isti mladostniki, prav tako morajo na jutro odhoda biti negativni 
na testu za droge. V zavetišče pride le omejeno število uporabnikov, ker so težave s  
prevozom. 

ZPKZ Dob Intervjuvanca povesta, da bi moral ta program že zdavnaj zaživeti. V zavodu so se 
trudili, da bi vsaj enega uporabnika zaposlili za delo v psarni. Sedaj imajo 
uporabnika, ki skrbi za službene pse. V ZPKZ Dob so se o programu pogovarjali že 
leta 2014. Infrastruktura ZPKZ omogoča, da bi program lahko v instituciji zaživel. 
Nek projekt je bil že narejen, tudi izračuni, vendar se je tu ustavilo. Leta 2016 so 
program predstavili na dnevih prostovoljstva, skušali so pridobiti pozitivno mnenje, 
trenutno čakajo na odziv.  
V preteklosti so v ZPKZ Dob že vzgajali in reproducirali kraške ovčarje za varovanje 
zavoda. Imeli so priprto osebo, ki je skrbela za pse (hodil je zraven na razstave, 
skrbel je za pse, mladiče …). Psarna je bila tudi uradno registrirana. Sedaj bi morali 
obnoviti vso dokumentacijo, če bi jo želeli ponovno vzpostaviti. 
Potreba po več službenih psih v Sloveniji (odkupujejo jih iz tujine). 
Z bližnjimi zavetišči ne sodelujejo (primer: sprehajanja psov …). 
Možnost za vzpostavitev programa je. 

ZPKZ Koper Leta 2012 se je porodila ideja znotraj sodelavcev vzgoje službe (pedagogi, psihologi 
…) o sodelovanju z Obalnim zavetiščem za živali. Tako so se odločili, da bodo 
določeni uporabniki nudili pomoč pri sprehajanju psov. Izvajanje je potekalo enkrat 
tedensko, sodelovalo je do devet obsojencev, ki so uro, uro in pol pse sprehajali. 
Delo so opravljali prostovoljno. 
Izbirali so  obsojence, ki so bili primerni za delo s psi zaradi varnostnih zadržkov. Ko 
je zavetišče prevzela komunala, se je sodelovanje prekinilo, izpostavi kadrovske 
težave. 

 

G. Udovč in g. Grubenšek iz ZPKZ Dob menita, da bi program moral že zdavnaj zaživeti. V 

zavodu so se o programu pogovarjali že leta 2014, projekt je bil že narejen, prav tako so 

naredili izračune, vendar se je tu proces ustavil. Leta 2016 so program predstavili na dnevih 

prostovoljstva, skušali so pridobiti pozitivno mnenje, trenutno pa še čakajo na povratno 

informacijo. 
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V preteklosti so v ZPKZ Dob vzgajali in reproducirali kraške ovčarje za varovanje zavoda. Takrat 

so imeli tudi pomoč zaprte osebe, ki je skrbela za pse. To je vključevalo tudi sodelovanje na 

razstavah, skrbel je za pse in mladiče. Psarno so imeli tudi uradno registrirano. Trenutno 

psarna ni aktivna, saj bi morali ponovno priskrbeti dokumentacijo: »Seveda, imeli smo 

zaposlenega obsojenca, on se je s tem tudi ukvarjal, hodil je zraven na razstave, skrbel je za 

pse, za mladiče in tako naprej. Ta psarna je bila dejansko registrirana, saj smo še, samo 

moramo obnoviti te zadeve. Drugače imamo še v mirovanju te stvari.« Sedaj imajo v ZPKZ Dob 

zaposleno eno zaprto osebo, ki skrbi za službene pse. 

V ZPKZ Koper se je znotraj sodelavcev vzgojne službe porodila ideja o sodelovanju zavoda in 

obalnega društva. Sodelovanje se je vzpostavilo v letu 2012. Uporabniki programa so nudili 

pomoč pri sprehajanju zavetiščnih psov v Obalnem zavetišču. Projekt je potekal enkrat 

tedensko, sodelovalo je do devet obsojencev, saj jim prevozno sredstvo ni omogočalo 

sodelovanja več oseb. Uporabniki so sprehajali pse uro do ure in pol, delo so opravljali 

prostovoljno: »V zavetišču so rabili pomoč, ker so imeli veliko zavrženih živali, ne samo psov, 

tudi mačk, ampak predvsem za pse so potrebovali prostovoljce, pomoč, da jih sprehajajo, ker 

sami niso zmogli. In seveda je ta predlog je takoj naletel na pozitiven odziv in smo se zelo hitro 

zmenili. Enkrat tedensko smo v zavetišče pošiljali skupino šestih, sedmih obsojencev, v 

spremstvu strokovnega delavca in pravosodnega policista, ki so tam pol ure do eno uro 

sprehajali pse in se nato vrnili v zavod. Tako, da je vse skupaj trajalo uro pa pol do dve uri 

odsotnosti. Sodelovanje obsojencev je bilo na prostovoljni osnovi. Na nek način je bila to 

možnost izhoda iz zapora, zato je bilo veliko zanimanja. Če je bilo zainteresiranih preveč, so 

imeli prednost najprizadevnejši obsojenci. Seveda pa moraš imeti tudi ustrezen odnos do psov, 

jih imeti rad, ne smeš se jih bati. Ko se je to malo razvilo, so seveda tisti obsojenci, ki so prej šli, 

prenesli svojo izkušnjo tudi ostalim, pa se je marsikdo na osnovi teh pozitivnih izkušenj, ki so 

jih prenesli drugi, odločil in prijavil za to.« G. Valentinčič je poudaril, da so v programu 

sodelovali le obsojenci, ki so bili primerni za delo s psom. Ko je zavetišče prevzela komunalno 

podjetje, se je sodelovanje prekinilo. Intervjuvanec je izpostavil tudi težave s kadrom, saj bi se 

zaradi prevelikega obsega dela težje lotili ponovne vzpostavitve sodelovanja. Pove, da pri 

sodelovanju z Obalnim zavetiščem ni naletel na nobene ovire, ravno nasprotno, ugotovili so 

veliko koristi tako za uporabnike programa kot za pse v zavetišču: »Takrat ko smo v bistvu 

vzpostavili kontakt, smo takoj naleteli na seveda en velik DA, ker so  potrebovali, nobenih 
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zadržkov ni bilo. Moram reči, da obojestransko potem, ko je stvar stekla, smo ugotavljali, da je 

koristno za obe strani.« V zavodu Dob se do sedaj še niso odločili, da bi sodelovali s katerimkoli 

društvom ali zavetiščem: »Za zavetiški del pa nekak nismo ... Razen teh sestankov, izračunov 

in tako naprej, izdelava nekega projekta okvirnega pa ne. Da bi mi zdaj šli v zavetišče v Novo 

mesto ali pa Trebnje, pa tudi nekako ne sovpada k našemu delu.« 

Vodja zavetišča Horjul, ga. Samec pove, da se je trudila vzpostaviti program vzgoje psov v ZPKZ, 

vendar zakonodaja tega ni omogočila. Sedaj sodelujejo že tretje leto z Vzgojnim zavodom 

Logatec, kjer uporabniki enkrat mesečno sprehajajo pse: »Z Logatcem že delamo tretje ali  

četrto leto, hodijo fantje sem, čisto po urniku, po dogovoru, običajno so trije plus en ali dva 

mentorja. Pogoj je, da hodijo vedno iste osebe celo šolsko leto, tisti, ki se za to odločijo in jih to 

zanima. In pogoj je, da so jutro odhoda sem čisti. Se pravi, da je urin čist, da ni kakšne trave, 

alkohola, česarkoli že. In to je ena taka motivacija. So cel teden pridni preden sem pridejo, 

sprehodijo  pse in skratka, prav zgledno sodelujemo že nekaj časa z njimi.« Običajno vključuje 

program največ štiri osebe in enega ali dva mentorja. Pogoj za vključitev v program je 

sodelovanje skozi celo leto, saj želijo v zavetišču imeti vedno iste osebe. Intervjuvanka 

izpostavi, da imajo v zavodu težavo s prevoznimi sredstvi, zato lahko omogočijo sodelovanje v 

programu le trem oziroma štirim uporabnikom. Želeli so vzpostaviti tudi sodelovanje z ZPKZ 

Ig: »No, takrat so poskušal tudi z Igom preko njega komunicirat, če bi se to dalo, pa ni šlo. Ne 

vem, kje se je zapletlo, najbrž tudi z logistiko in vsemi temi stvarmi.«  

Prošnjo so dobili tudi od Vzgojnega zavoda Višnja gora, vendar je dejala, da ji popoldanski čas 

ne ustreza, uporabniki pa bi lahko zaradi obveznega šolanja hodili le v popoldanskih terminih: 

»Zato ker z Višnje gore so me tudi kontaktirali, če bi lahko hodili, pa sem rekla, da ja, ampak 

jim potem nekako ni zneslo, ker bi morali v dopoldanskem času, ker jaz nisem pripravljena, ker 

jaz sem cel dan v službi, in ponoči, ampak žal, nekje je treba potegnit mejo.« 

Kljub temu, da je nekaj primerov dobre prakse sodelovanja zavetišč in zavodov, se je v ZPKZ 

Koper izvajal za krajši čas le zametek programa, o katerem pišem v magistrskem delu.  

Ga. Samec zaključi intervju z naslednjimi pozitivnimi besedami: »Kot rečeno, če pomisliva na 

vse, kar sva do zdaj povedali. Se pravi, da imaš pravo žival, pravega človeka,  da imaš ta pravo 

ekipo, ki to vse skupaj povezujejo in znajo. Ni tako malo. Ampak sigurno bi se dalo. Sem 

prepričana. Bi bila za tak program, če bi bilo vse tako, kot mora biti.« 
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6.5 Pogoji, ki so potrebni, da se v zavodih za prestajanje kazni zapora v 

Sloveniji začne izvajati program vzgoje psov 

RV5: Kateri so pogoji, da se v zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji začne izvajati 

program vzgoje psov? 

POGOJI, KI SO POTREBNI, DA SE V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI 
ZAPORA V SLOVENIJI ZAČNE IZVAJATI PROGRAM VZGOJE PSOV 

Greyhound advancement 
center 

Sodelovanje institucije, naklonjenost zaposlenih. Upoštevanje pravil, ki so 
pomembna za uporabnike programov. Pomembna je predstavitev programa osebju 
zavodov in premagovanje predsodkov. Pomemben pogoj je tudi prostorska 
zmožnost in finančna sredstva. Uporabniki programa morajo biti vedno pod 
nadzorom. Osebje in uporabniki morajo biti zaščiteni – urejen pravni vidik z 
zavarovanjem psov pred ugrizi. Izbira posameznikov: Priprte osebe ne smejo imeti 
zgodovine nasilja in spolnega prestopništva. Poteka poseben proces selekcije 
uporabnikov – najprej selekcijo naredijo pazniki. Nato so na vrsti intervjuji, na 
podlagi katerih izberejo uporabnike programa. Potencialni uporabniki programa 
morajo biti že prej vključeni v neko prostovoljno dejavnost. Določene osebe si kljub 
pogojem želijo izstopiti iz programa zaradi prevelike odgovornosti, premalo 
prostega časa. Pismenost ni pogoj. 

Project POOCH Sodelovanje zavetišč, upoštevanje pravil programa vzgoje psov. Pravila v institucijah 
morajo biti poenotena. Infrastruktura zavoda mora omogočati implementacijo 
programa vzgoje psov. Za vzpostavitev in delovanje programa so potrebna tudi 
finančna sredstva. Vsi udeleženci v programu morajo biti izobraženi in podučeni o 
programu, osebje mora uporabnike ves čas naddzorovati. Izbira uporabnikov: 
mladostniki izpolnijo prošnjo, potrjena mora biti s strani vodje v njihovi bivalni 
enoti. Nato člani organizacije POOCH in mladostniki, ki so že v programu, opravijo 
intervju s potencialnim uporabnikom. V primeru zlorabe živali v preteklosti 
mladostnika ne sprejmemo v program. Vmes so si uporabniki premislili in niso želeli 
nadaljevati v programu, velikokrat je povezano s sporom med uporabniki, prav tako 
določeni posamezniki niso želeli čistiti za psom. V tem primeru mladostnik lahko 
ponovno odda prošnjo šele po parih mesecih prenehanja s sodelovanjem. 

Sestra Pauline Quinn Želja institucije in zaposlenih. V določenih institucijah so morali  postaviti ograjeno 
območje, kjer so uporabniki lahko delali s psom. To območje je dovoljeno le 
uporabnikom programa.Potrebno je veliko dela in predanosti osebja, podpore 
medijev, podpore zaposlenih in pripravljenosti za delo. Pomembno je, da je v 
instituciji prisotna oseba, ki je zadolžena za program, saj se osebe lažje obrnejo v 
primeru težav na njo. 

Ga. Petra Mohar Izbira primernih psov. 
Prostor mora biti primerno urejen za psa. 
Psu se mora dati čas, da spozna novo okolje, upoštevati se mora njegov tempo. 
Izobraževanje zaposlenih in uporabnikov. Prepoznavanje miritvenih signalov, 
prepoznavati znake bolečine, kako deluje stres pri psih, osnovne potrebe. 
V izobraževanje naj se vključi vse, ki bodo v stiku s psom. 
Vloga trenerja: opozarjati na napake, pokazati, kako se uči, prenašanje znanja, 
svetovanje in podpora posameznikom. 
Psi potrebujejo stabilno okolje. Potrebujejo čas, da se prilagodijo okolju. Bolje je, da 
je pes nastanjen v zavodu, kot pa da se po določenem času ponovno vrne v 
zavetišče, kjer ponovno ponavlja stare vzorce vedenja zaradi stresne situacije. 
Prve dni prisotnost strokovnjaka. 
Pravilna oprema za psa (nezatezne ovratnice, oprsnice, daljši povodci). 
Dodatna znanja za kinologinjo (poznati pravila zavoda, omejitve, kaj je dovoljeno, 
kaj ne). Spoznati bi morala pred prihodom psov okolje. Pogovor z direktorjem 
(kakšne so možni zapleti, kdo prevzame odgovornost), pogovor s pazniki (njihovo 
mnenje je pomembno). 
Pripravljena bi bila vzeti skupino 6 psov naenkrat, da bi zagotovila kvaliteto dela. 
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Zavetišče Horjul Izbira primernih psov, ne travmatiziranih. 
Pomembna je izbira uporabnikov programa. 
Kot vodja zavetišča bi želela imeti vse informacije o potencialnih uporabnikih 
programa. Program bi morala najprej spoznati. Osebo je potrebno prej izobraziti, 
preden dobi psa. Potrebno je mentorstvo uporabnikom. 
Interes za sodelovanje so ji poslali tudi iz VZ Višnja gora. 

ZPKZ Dob Infrastruktura zavoda mora omogočati vpeljavo programa v institucijo. Program bi 
uvedli v polodprti oddelek in pa mogoče na odprti oddelek, nikakor ne na zaprti del. 
Predvsem zaradi prostorske stiske psi ne bi smeli zaradi zakonodaje bivati znotraj. 
Prav tako zaradi hišnega reda, psi ne bi morali bivati v zaprtem oddelku, saj je pse 
potrebno kdaj ponoči peljat ven, njihova pravila pa to onemogočajo. Pogovarjali so 
se, kaj bi vse naneslo, če bi program imeli tudi v zaprtem oddelku. Potrebno bi bilo 
več finančnega vložka, sprememba infrastrukture, izgradnja pesjakov, ograjenega 
območja, kjer bi se lahko priprte osebe s psi gibale. Potrebno bi bilo spremeniti hišni 
red in pravila, sprememba logistike, kar ni enostavno. 
Približno število, ki bi bilo primerno za ta program, je okoli 70 ljudi. V program bi se 
morali prostovoljno prijaviti, ne pod prisilo. 
V polodprtem oddelku bi bilo trenutno primernih okoli 35 – 40 ljudi (naredili pilotno 
raziskavo). 
Razmišljali so, da bi v tem oddelku imeli zunanji bivalni prostor za pse, za enega psa 
bi bilo zadolženih več uporabnikov. Bivanje psov v bivalnih prostorih skupaj z 
uporabniki ni priporočljivo, pravi veterinarska inšpekcija. 
Ko bi se program vzpostavil, bi lahko samofinancirali celoten program z donacijami. 
Ne bi bilo velikega začetnega vložka. Z bazarjem bi lahko pol leta preživljali 5 psov, 
tudi občina bi jim bila pripravljena pomagati s finančnimi sredstvi (veterinarski 
stroški …). 
Vzpostavitev programa zahteva veliko dokumentacije, potrditve s strani 
generalnega urada in ministrstva. Težava s financami (tam se vedno ustavi), začetni 
kapital bi potrebovali, nato bi bili pa samooskrbni. 
ZPKZ Celje, Ljubljana, Koper nimajo primerne infrastrukture in se ne bi morali podati 
v vpeljavo programa v zavod. Zavod Dob ima veliko zunanjih površin, tudi z malo 
denarja bi lahko preuredili prostore, ki so služili govedu (za predstavo pove, da bi 
lahko imeli 200 psov). 
V program bi bili uporabniki vključeni prostovoljno, ne bi dobili denarnega izplačila. 
Uporabniki v polzaprtem in odprtem oddelku bi lahko sodelovali tudi v zunanji 
okolici na raznih prireditvah, predstavitvah. 
Potrebovali bi zunanjo strokovno pomoč, vendar oni nimajo toliko znanja z delom s 
priprtimi osebami. Pomembno je sodelovanju zunanjih institucij (veterina). 
Pomemben je kriterij izbire zavetiščnih psov, pomembna je stabilnost psa, 
veterinarski pregled psa, ki oceni zdravje psa. Na začetku bi bil pes v karanteni, kjer 
bi ga zaposleni spoznali ter ga kasneje dali v obravnavo uporabnikom. 

ZPKZ Koper Pove, da program nikjer ni prepovedan. 
Visoko usposobljen kader je v ZPKZ Dob. 
Veterinarska inšpekcija. 
Možnosti, kje bi se lahko vzpostavil program: Rogoza (odprti oddelek), ženski ZPKZ 

na Igu v sodelovanju z moškim odprtim oddelkom. 
Organizacijski vidik: potreba po vodji programa. 
Podpis izjave o nastopanju na lastno odgovornost. 

 

Sestra Pauline pove, da je najprej potrebna izražena želja institucije in zaposlenih. 

Intervjuvanca, ki sta ustanovila program Greyhound Advancement Center, dodata, da je 

potrebno za delovanje programa sodelovanje institucije in organizacije. Intervjuvanca zavoda 

za prestajanje kazni zapora Dob pravita, da je najpomembnejši dejavnik infrastruktura 

zavoda, ki mora omogočati vpeljavo programa v institucije. To omeni tudi avtorica Currie 

(2008), ki je v svoji raziskavi opisala prostore, kjer se izvaja program. Ker je ZPKZ infrastruktura, 
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ki ni namenjena eksplicitno vzgoji psov, je pomembno, da je okolje, kjer se program izvaja, 

kontrolirano. Avtorica omeni, da se program ne more izvajati v institucijah, ki ne zagotavljajo 

primernih prostorskih možnosti. Intervjuvanca zavoda Dob pravita, da bi psi morali bivati v 

zunanjih prostorih, saj veterinarska inšpekcija ni naklonjena bivanju psov v bivalnih prostorih 

zavoda: »Bivanje psov v bivalnih prostorih s strani veterinarske inšpekcije ni priporočljivo. Tudi 

naša zdravstvena služba tega ne bi dovolila. Saj psi lahko bivajo zunaj v boksih in tako naprej.« 

Intervjuvanca nadaljujeta, da bi bilo mogoče vpeljati program v zavod Dob, saj jim že sama 

infrastruktura omogoča vpeljavo programa. Zaposleni so se že pogovarjali o možnosti vpeljave 

programa in razmišljali o finančnem vložku izpeljave. Menita, da bi program lahko uvedli v 

polodprti oddelek in pa na odprti oddelek, vsekakor pa ne na zaprti oddelek, saj infrastruktura 

in hišni red ter pravila tega ne bi omogočala: »Mi smo se tu že pogovarjali v 2014. Nekaj 

sestankov je že bilo na podlagi pogovorov ali je to možno izvest.« Če bi se uvedel program na 

zaprti oddelek, bi bilo potrebno kar nekaj finančnega vložka, prav tako sprememba 

infrastrukture, zgraditi bi morali pesjake, saj psi zaradi zakonodaje in veterinarske inšpekcije 

ne bi mogli bivati znotraj, v bivalnih prostorih zavoda. Zgraditi bi morali ograjeno območje, 

kjer bi se lahko priprte osebe s psi gibale, potrebno bi bilo spremeniti hišni red, pravila, 

logistiko.  

Intervjuvanca menita, da začetki programa vsekakor niso enostavni in bi ravno zaradi tega 

lažje izpeljali program najprej na polodprtem in odprtem oddelku. Vzpostavitev programa 

zahteva veliko dokumentacije, potrebna je potrditev s strani generalnega urada in 

ministrstva: »Se pravi, ni to nekaj v pristojnosti našega zavoda, sše vedno se moramo držat 

nekaterih mej, se pravi, tudi generalni urad ne more zadeve čisto potrdit, bi moralo tudi 

ministrstvo to zadevo podpreti in naš minister. Na kakšen način se zdaj tudi predstavi, koliko 

pozitivnih učinkov ali bi bilo potrebno tudi kakšno študijo narediti, v bistvu na to temo, da bi se 

potem potrdilo in šlo izvajanje.«  

Pomemben vidik so tudi finance, vendar g. Udovč in g. Grubenšek menita, da bi bil potreben 

le začetni kapital, večji denarni vložek, nato pa bi lahko bili samooskrbni. Glede kasnejših 

financ nista bila zaskrbljena, saj menita, da bi se lahko program samofinanciral z bazarji in 

donacijami, prav tako bi jim bila pripravljena na pomoč priskočiti občina: »Zdaj mi vemo, da 

nam se ne bi drastično povečal odhodek naših financ, pa glede na to, če bi zadeva lahko 

zaživela, bi se v bistvu sami lahko preživljali.« To možnost potrdita tudi intervjuvanca 
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organizacije Greyhound Advancement Center, ki povesta, da se njun program samofinancira z 

donacijami hrane, zdravil, posvojnine, ves program temelji na prostovoljnem delu. Finančni 

vidik izpostavi tudi intervjuvanka Project POOCH, ki pove, da se zanašajo večino na donacije 

hrane, pripomočkov, opreme za nego psov in uniform za uporabnike. Nekaj sredstev pridobijo 

tudi s posvojninami. Imajo veterinarja, ki jim zagotavlja dobrodelno cepljenje psov in ostale 

popuste. 

K temu avtorica Furst (2006) doda, da so rezultati njene raziskave na območju ZDA pokazali, 

da več kot pol programov prejema različne oblike donacije s strani skupnosti, zasebnih 

veterinarskih ambulant, trgovin z opremo in hrano za živali … Donacije pa pridobivajo lahko 

tudi z izdelovanjem izdelkov, ki jih potem v okviru zavoda prodajo. Nekaj denarja se dobi tudi 

s pomočjo posvojnin. Avtor Strimple (2003) nadaljuje, da se mnogi programi  ne financirajo iz 

davkoplačevalskega denarja, ampak se financirajo s pomočjo donacij in drugih denarnih in 

materialnih sredstev. Poudari tudi finančni vidik šolanja, saj je specialno šolanje službenih psov 

v ZPKZ cenejše, kot pa šolanje službenih psov izven ZPKZ (finančni vidik šolanja službenih psov 

v zavodu Fort Leavenworth in Fort Knox – stroški šolanja v zavodu stane 4000 dolarjev, 

medtem ko izven med 10000 dolarjev do 12000 dolarjev). 

Intervjuvanca, zaposlena v zavodu Dob, pravita da ZPKZ Celje, Ljubljana in Koper nimajo 

primerne infrastrukture in se ne bi mogli podati v vpeljavo programa. Izpostavita pa ZPKZ Dob, 

ki ima veliko zunanjih površin in bi z malo denarja lahko preuredili prostore, kjer je včasih 

bivalo govedo. Za predstavo pove, da bi lahko imeli tam 200 psov, saj je infrastruktura 

ogromna. Interjuvanec iz ZPKZ Koper doda, da bi lahko program vzpostavili  tudi v odprtem 

oddelku Rogoza in ženskem ZPKZ Ig. 

Zaposlena v zavodu Dob izpostavita tudi strokovno podporo, ki bi jo vsekakor potrebovali. 

Omenita zunanjo strokovno pomoč, vendar izpostavita naslednjo težavo, saj nimajo znanja in 

izkušenj z delom s zaprtimi osebami: »Seveda bi rabili zunanjo osebo, določeno strokovno 

pomoč. Ampak tukaj je problem, ker zunanji kinologi nimajo toliko bom rekel znanja ali 

predznanja o delu z ljudmi s posebnimi potrebami.« Ga. Samec meni, da je potrebno 

vzpostaviti tudi mentorstvo uporabnikom. G. Valentinčič, direktor ZPKZ Koper, ga. Mohar in 

ga. Samec poudariji pomembnost izobraževanja uporabnikov, ga. Mohar k temu doda 

pomembnost izobrazbe vseh vključenih v program - tako zunanje strokovnjake, ki bi sodelovali 

v programu, zaposlene kot uporabnike. S tem se strinja tudi sestra Pauline, ki meni, da je 
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poglaviten del programa tudi izobraževanje zaposlenih, saj se lahko zgodi v primeru določenih 

zapletov, da za določen čas prevzamejo del odgovornosti tudi zaposleni. 

Ga. Samec in Ga. Mohar tudi  menita, da je pomembno sodelovanje zunanjih inštitucij, kot je 

veterina, zunanji kinologi. Naslednji kriterij je tudi izbira zavetiščnih psov, izpostavita 

pomembnost stabilnosti psov, prav tako bi morali veterinarsko pregledati psa, da bi ocenili 

njegovo zdravje. To poudari tudi ga. Samec, ki pravi, da je njej najpomembnejša varnost in 

dobro počutje psov. Omeni, da je pomembna izbira primernih psov, ki so stabilni in 

netravmatizirani. Pove, da bi bilo iz njenega zavetišča le majhno število psov primernih za 

program vzgoje psov v ZPKZ: »To pač ni moj način, zato bi rekla, da bi bilo tudi prav malo 

zaporniških psov iz našega zavetišča pripravljenih sodelovat v takem projektu.« Pove, da bi bili 

primerni večina mladičev in le malo odraslih. 

V primeru vpeljave programa v ZPKZ Dob bi imeli psa na začetku v karanteni, kjer bi ga 

zaposleni najprej spoznali ter ga šele potem dali v obravnavo uporabnikom.  

Ga. Samec poudari, da se ji zdi zelo pomemben kriterij tudi izbira uporabnikov. V primeru 

sodelovanja v takem programu bi želela imeti informacije o potencialnih posvojiteljih, prav 

tako bi morala program podrobneje spoznati. S tem se strinjajo tudi intervjuvanka iz 

programa Project Pooch, sestra Pauline, vodja programa Greyhund Advancement Center, ga. 

Mohar, intervjuvanca iz zavoda Dob in intervjuvanec iz zavoda Koper. Intervjuvanca zavoda 

Dob menita, da bi bila možna vpeljava projekta v polodprti ali odprti oddelek, vsekakor pa ne 

na zaprtega, saj dnevni red in pravila tega ne omogočajo: »Naredili smo že nekaj raziskav v 

zvezi tega in bi nekje okoli petdeset procentov teh ljudi, oziroma več, no zdele ne vem na pamet, 

sem se slabo pripravil, a recimo petdeset procentov  v polodprtem oddelku bi bili primerni in bi 

sodelovalo, to je okoli 35-40 ljudi. Razmišljali seveda smo, kako bi to razdelili, pač zelo 

preprosto. Nekaj psov bi imeli in lahko bi pet do deset ljudi skrbelo za enega psa, saj ne rabijo 

vsak imeti svojega psa.« Kot zanimivost povesta, da bi bilo za program primernih okoli 70 ljudi. 

S pilotno raziskavo so ugotovili, da bi bilo na polodprtem oddelku primernih 35 – 40 ljudi. V 

program bi se seveda morali prijaviti prostovoljno.  

G. Udovč in g. Grubenšek, zaposlena v ZPKZ Dob, se bolj nagibata k programu, kjer bi vzrejali 

službene pse: »Jaz pa se nekako bolj navezujem na to vzrejo službenih pasem, pač že po 

službeni plati moramo gledat, da bomo dobre kvalitetne pse dobivali.« Intervjuvanca sta 
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programu zelo naklonjena in menita, da bi program v Sloveniji moral že zdavnaj zaživeti: »Moje 

osebno mnenje je, da dejansko ta zadeva bi morala že zdavnaj zaživet. Če bi bilo to pet let 

nazaj, bi bilo že prepozno … Drugače pa mi nekih negativnih misli glede tega idej in programov 

enostavno ne najdemo, kvečjemu se čudimo, zakaj to kdo ne zagrabi.« 

6.6 Omejitve, ki se lahko pojavijo pri izvajanju programov vzgoje psov v 

zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji 

RV6: Katere so omejitve pri izvajanju programov vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni 

zapora v Sloveniji? 

OMEJITVE, KI SE LAHKO POJAVIJO PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VZGOJE 
PSOV V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI V SLOVENIJI 

Greyhound advancement 
center 

Preusmeritev programa iz enote, kjer so kaznjenci doživljenjsko zaprti v enoto, kjer 
se bodo osebe vrnile v družbo (angl. work release program). 
Želja po vzpostavitvi programa v drugih institucijah, vendar vse institucije niso 
pripravljene sprejeti programa. 
Določeni ljudje ne marajo psov, ne želijo imeti stika z njimi – pazniki. 
Pridobitev dovoljenja za opremo in pripomočke, ki so potrebni za izvedbo 
programov (odeje, povodci, vrečke za iztrebke …) 
Improvizacija s pripomočki, ki niso dovoljeni v instituciji. 
Zavodi imajo omejena sredstva, ki jih namenijo programu. Uradniki so včasih 
preobremenjeni in premalo plačani.  
Rigidnost sistema. 

Project POOCH Določeni posvojitelji vrnejo psa v zavod, ker je vedenjsko zahtevnejši, vračajo tudi 
starejše pse.  
Določeni psi so vedenjsko zahtevnejši, kar se kaže s frustracijo pri mladostniku.  
Zaposleni morajo uporabnike imeti ves čas pod nadzorom. 
Imeli so tudi težave s fizičnim spopadom med dvema psoma, ko se je en pes prebil 
skozi pesjak in napadel drugega. 
Trenutno se soočajo s prostorsko stisko, saj potrebujejo več prostora. Želijo si 
zaposliti dodatnega socialnega delavca ali psihologa, ki bi zbiral natančnejše 
podatke in povratne informacije o vlogi programa na mladostnike. 

Sestra Pauline Quinn Velika ovira so lahko predsodki zaposlenih. Sčasoma so pazniki sprejeli program in 
tudi sami uvideli prednosti programa. 
Zaposleni so bili tudi zaskrbljeni, da bodo imeli s programom dodatne zadolžitve. 
Če pes ostaja v zaporu dlje časa, lahko pride do t.i. institucionalizacije, kar pomeni, 
da lahko pes začne dojemati ZPKZ kot stresno okolje. Tu imajo vzpostavljeno mrežo 
prostovoljcev, kjer pse spoznajo z zunanjim okoljem. Prav tako v primeru šolanja 
službenih psov spoznavajo pse z zunanjim okoljem. 
Ponoči je v zavodih obvezno preverjanje bivalnih prostorov. Težava, s katero se 
soočajo, je lajanje psov, kar zmoti tudi ostale, vključene v program. 

Ga. Petra Mohar Preobremenjenost psov. 
Nepravilno ravnanje s psi. 
Neprepoznavanje miritvenih signalov. 
Za psa je zavod stresno okolje. 
Vpliv okolja na psa (nervozni pazniki, uporabniki). 
Finančni zalogaj. 
Vsaka sprememba pri psu povzroča stres. V programih so psi le določen čas tam, 
priporoča bivanje psa v zavodu, dokler ne bo posvojen. Za psa je bolj pomembna 
stabilnost. 

Zavetišče Horjul Skrb za dobro počutje, ali se bo pes počutil dobro v zavodu. Bodo to udeleženci 
prepoznali? 
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ZPKZ Dob Odnos zaposlenih do programa – dodatno delo, ne želijo sodelovati. 
Bi zavetišča želela sodelovati? 
Podaljševanje rokov, dokumentacija. 
Pridobitev partnerjev. 
Opažajo, da priprte osebe niso motivirane za delo (drugi interesi). 

ZPKZ Koper Kadrovske razmere, premalo osebja, osebje je preobremenjeno, preveč nadur, 
novih zaposlitev ni, primanjkovanje časa: spremstva obsojencev. 
Organizacijski zalogaj. 
Prostorske zmožnosti večina ZPKZ ne omogočajo izvedbe programov. 
Zadostitev predpisom glede bivanja živali, glede njihovega zdravja. 
Zagotovljen nadzor s strani veterinarja in inšpekcije. 
Potreben je prostor. 
Premalo znanja in informacij o programu. 

 

Velika ovira, ki so jo omenili tudi intervjuvanca organizacije Greyhound Advancement Center, 

intervjuvanca iz ZPKZ Dob ter iz ZPKZ Koper, je premalo informacij in znanja o programih: »Če 

pa bi to imeli in bi začeli postavljati tak program, pa sem prepričan, da bi bilo odprtih vprašanj 

prej več kot manj. Tudi zato, ker nimamo izkušenj in potrebnega znanja o takem programu. 

Naše izkušnje s sprehajanjem psov v zunanjem zavetišču bi bile vsekakor koristne, a povsem 

nekaj drugega je, če bi bil organiziran program znotraj zapora,« je dejal g. Valentinčič iz ZPKZ 

Koper. 

G. Udovč in G. Grubenšek iz zavoda Dob poudarita odnos zaposlenih do programa, saj 

marsikdo vidi v tem le dodatno delo in ne želi sodelovati. To izpostavi tudi sestra Pauline, ki 

poudari pomembnost želje institucije po sodelovanju, ki je ena izmed pomembnejših 

komponent pri vzpostavitvi programa. To omenita tudi intervjuvanca in vodje programa 

Greyhound Advancement Center, ki pravita, da mora želja izhajati iz institucije, saj si v tem 

času želijo vzpostaviti program v drugih zavodih, vendar vse institucije niso pripravljene 

sprejeti programa. To težavo izpostavi tudi intervjuvanec iz ZPKZ Koper, ki prav tako omeni 

težave s kadrovskimi razmerami, saj imajo premalo osebja, osebje je preobremenjeno, imajo 

preveč nadur, novih zaposlitev ni. Prav tako jim primanjkuje časa, saj imajo preveč dela s 

spremstvi obsojencev na sodišča. Tudi intervjuvanca iz zavoda Dob omenita, da bi osebje bilo 

odklonilno do programa zaradi dodatnih zadolžitev, ki bi jih program prinesel: »Lahko je za 

koga to tudi dodatna obremenitev. Primer finančna služba bi morala še nekaj izračunov naredit 

za to. To je že dodatna obremenitev. Tudi sama miselnost ljudi zaposlenih. Ne vem. Terapevt, 

ki ima že tako dosti dela, pa bi morali potem skrbeti še za to branžo. Mogoče, ne vem.« 
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Intervjuvanca iz programa Greyhound Advancement Center omenita tudi nastale težave z 

zaposlenimi, saj ne želijo vsi imeti stika s psi. Omenita tudi težavo menjave zaposlenih, kar 

pomeni, da morajo vsako novo zaposleno osebo ponovno izobraziti za delo v programu. 

Ga. Pauline Quinn tudi doda, da je velika ovira lahko skeptičnost zaposlenih, prav tako so 

zaposleni zaskrbljeni, da bi zaradi programa dobili dodatne zadolžitve. 

Ga. Mohar poudari, da bi kot kinologinja potrebovala informacije o pravilih v zavodih, kakšne 

so njihove omejitve, kje se lahko program izvaja: »Definitivno bi morala poznat pravila in ustroj 

zapora. Torej vse njihove omejitve, kakšni prostori, kaj nam je dovoljeno, ker se lahko zgodi 

tudi, da oni rečejo, da imajo enkrat na teden na voljo ta prostor in tam lahko delate tole pa 

tole pa tole. In potem jaz po teh omejitvah, ki mi jih postavijo, pridem tja, in rečem zdaj bi pa 

lahko tole pa tole, pa bi čudno gledal, ker oni to ne smejo delat. Torej jaz bi se dobro počutila, 

jaz bo mogla pridt tja, dejansko preden pridejo psi. Torej sodelovat.« Pove tudi, da bi morala 

opraviti razgovor z zaposlenimi, ki so vključeni v program in skušala odgovoriti na njihova 

vprašanja, spoznati njihove skrbi: »V resnici lahko bi bil program tudi že postavljen, ampak jaz 

bi morala priti fizično tja, se pogovorit z direktorjem zapora, potem bi se z varnostniki 

pogovorila, karkoli so že, pazniki, s temi ljudmi, kje vidijo težave. Sploh z direktorjem se moraš 

pogovorit, s šefom, managerjem, karkoli ker je on tisti, ki o tem odloča. Z njim se moraš zato 

pogovorit, pa zato, da ti da neke okvirje, da ti pove, kako on vidi zadeve, pa kaj bo pustil in česa 

ne bo, pa kakšno riziko bo prevzel, in predvsem da pove, naši ljudje so obremenjeni s tem pa s 

tem in s tem. Lahko si privoščijo toliko tega in tega.« 

»Druga nujna zadeva bi bila pogovorit se s pazniki, redarji in tistimi, ki čuvajo tam zadeve. Z 

njimi pa predvsem s tega vidika, ker ti se moraš obrnit na ljudi, ki bodo obremenjeni s tem, tebi 

v resnici nič ne pomaga, če se ti vse meniš z direktorjem, pa so ljudje, ki delajo ful proti temu 

ali pa jim to ni ali pa se čutijo ful preobremenjene, ali pa mislijo, da bo pa to tako, kot si veš to 

prej rekla. Ko niso mogli v programu morali imeti posebej človeka, ki bi se s temi psi ukvarjal, 

ampak je un bogi revež ki je že tako obremenjen z ljudmi, potem mogel še na pse, če ljudje tega 

niso pripravljeni naredit ali imajo težave s tem, si oni to predstavljajo, da so že tako 

obremenjeni, zdaj pa še to in jim je treba predstavit te zadeve, oni morajo tebi povedat svoje 

strahove, svoje skrbi, in ti njim razložit, z njimi najti.« 
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Intervjuvanca organizacije Greyhound Advancement Center izpostavita, da lahko pride tudi do 

neodobravanja programa  zaposlene osebe, ker ne mara psov. 

Nato izpostavita intervjuvanca iz zavoda Dob tudi težavo s strani zavetišč, saj ne vesta, če bi 

bili pripravljeni sodelovati. Težava, s katero se lahko soočijo, je tudi dokumentacija in njeno 

urejanje. Izpostavita težavo podaljševanja rokov in počasnih postopkov: »Pri vsakem projektu 

so skrbi. Zdaj s kakšnim rokom nismo postavljeni. Je pa problem to, da, ko smo se mi 

pogovarjali o tem, če bi začeli na primer danes, saj veste, kako je, roki se kar podaljšujejo, pa 

ne dobiš podpisa tega ali ti končni ljudje, ki so pripravljeni sodelovat z nami, zavetišča, bi nas 

jemali kot resne partnerje ali ne.« Intervjuvanec iz ZPKZ Koper omeni tudi, da je vzpostavitev 

programa velik organizacijski zalogaj: »Je pa verjetno nek zalogaj organizacijski, ne moreš ti 

kar pripeljat štiri pse, pa se nekaj it. So tudi določene ovire.« Intervjuvanca iz zavoda Dob in 

intervjuvanec iz zavoda Koper se strinjajo, da prostorske možnosti večine zaporov ne 

omogočajo izvedbe programov. G. Valentinčič iz zavoda Koper meni, da v mestnih zaporih 

izvajanje programa ne bi bilo mogoče. Pove, da ima prostorsko možnost za izvajanje programa 

tudi odprti oddelek Rogoza, odprti oddelki Mariborskega zapora in zapor Ig. Prav tako meni, 

da se težave lahko pojavijo pri zadostitvi predpisom glede bivanja živali, prav tako mora biti 

vzpostavljen nadzor veterinarske inšpekcije.  

Med vso literaturo, ki sem jo preiskala za magistrsko nalogo, se je le ena naloga lotila skrbi 

glede preobremenjenosti in stiske psov v zavodih. Ta vidik izpostavita predvsem obe skrbnici 

psov, ga. Samec in ga. Mohar. Ga. Mohar pravi, da je za pse zavodsko okolje stresno in je 

potrebno veliko znanja in potrpljenja, da se psu predstavi novo okolje, v katerem bo sedaj 

živel. Poudari, da psi iz zavetišča prihajajo iz neznanih razmer, imajo neznane izkušnje in že 

samo zavetiško okolje jim predstavlja stres, kar je potrebno še dodatno vzeti na znanje pri delu 

z njimi: »Sploh ko delaš tak program kot si si ga ti zastavila. To niso psi, ki imajo domove, ki 

imajo varno zavetje, ampak to so psi, ki prihajajo iz stresne situacije, ki imajo neznane izkušnje, 

lahko imajo znane lahko pa neznane, odvisno s katerimi psi delaš, oz. s kakšnimi,  pa prihajajo 

v situacijo, ki je strašno stresna in neznana.« Poudari tudi pomembnost začetnega spoznavanja 

psa z novim okoljem. 

Vodja zavetišča Horjul omeni, da jo skrbi za dobro počutje psa v zavodu: »Recimo generalna 

skrb za njihovo dobro počutje. Torej ali se počuti dobro in ali je srečen. Saj psa vidiš v bistvu 
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takoj. Ne bi jaz merila tega s tem ali zna sedi čez en teden ali ne zna, ampak tega, kakšen izraz 

ima na ksihtu, kakšna je govorica telesa, ali se v redu počuti, ali ga je česa strah, ali je toliko 

ogrožen,da bi moral koga ugriznit ali pa zbežat, take stvari.« Ga. Mohar prav tako izpostavi 

skrb glede preobremenjenosti psov in če bodo v programu znali pravilno ravnati s psi. 

Izpostavi nujno prepoznavanje miritvenih signalov, saj je za pse zavod stresno okolje, z vsemi 

vplivi, ki jih okolje ima na psa.  

Ga. Mohar izpostavi tudi vprašanje financ, kar intervjuvancev zavoda Dob ne skrbi, saj menita, 

da bi v primeru vzpostavitve programa in začetnih investicij kasneje lahko bili samooskrbni. 

Kljub temu intervjuvanca programa Greyhound Advancement Center omenita, da imajo 

zavodi omejena sredstva, ki jih namenijo programu. G. Udovč in g. Grubenšek iz ZPKZ Dob 

glede finančnega vidika programa nista zaskrbljena: »Tu se mi ne pogovarjamo več o denarju, 

ko bi zadeva enkrat stekla, državo nič ne stane. Mi smo se o tem že vse pogovarjali. V Brežicah 

deluje ena skupina, pač smo kar že prijatelji postali. Nobenih težav, mislim, oni naredijo en 

bazar, ne vem, pred leti sem šel na prikaz službenih psov. Mi bi pet psov pol leta s hrano 

preživeli. Tudi občine, od katerih bi mi dejansko iz zavetišč pobirali pse, so nam pripravljene 

pomagat v zvezi s plačevanjem veterinarskih storitev, ker jim je ceneje nam nudit denarno 

pomoč v obliki zagotavljanja veterinarske pomoči, se pravi, jim je ceneje kot  pa dat po 

tridesetih dneh tisti denar za uspavat psa, recimo. Šlo bi vse, smo že preračunavali.« 

Intervjuvanca iz zavoda Dob izpostavita tudi težavo s prevoznimi sredstvi, ki bi v primeru 

dogodkov izven zavoda onemogočala udeležbo uporabnikov programov na zunanjih dogodkih. 

Vendar menita, da bi se moralo v primeru izvedbe programa računati tudi na to: »Nobenih 

težav, razen ena težava  je prevozno sredstvo, ki je pa težava že za vodnika. Ampak bi se dalo, 

seveda. Če se nek projekt odpira, je treba tudi na to računat. Pač je treba kakšno vozilo nabavit 

in te zadeve. Ni to samo zdaj, da postavimo dva pesjaka in to je to.« 

Intervjuvanca in vodja programa Greyhound Advancement Center izpostavita rigidnost 

sistema v njuni državi, kar bi lahko rekli, da je zaporniški sistem seveda v milejši obliki rigiden 

tudi pri nas. 

V programu Project POOCH se občasno soočajo tudi z vračanjem posvojenih psov  v zavod. 

Menim, da je to še en del, o katerem je potrebno pri vzpostavitvi programa poglobljeno 

razmisliti. 
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Ga. Mohar omeni kot veliko omejitev programa trajanje programov, saj z vidika dobrobiti psa 

meni, da je stresneje za psa, če se po končanem programu vrne v zavetiško okolje, saj se zaradi 

stresa lahko vrne v prvotne vzorce vedenja. Večina programov je organiziranih tako, da po 

določenem času v ZPKZ (ponavadi se to giba od enega do treh mesecev), psa vrnejo v zavetišče 

ali v začasni dom, če v tem času ni pes posvojen. Izpostavi kritični pogled na to, saj meni da 

vsaka sprememba pri psu povzroči stres. Omeni pomembnost stabilnosti pri psu, kar zajema 

tudi stabilno okolje. Intervjuvanka priporoča bivanje psa v ZPKZ, dokler ne bo posvojen. Na 

drugi strani sestra Pauline izpostavi skrb glede pojava institucionalizacije psov v ZPKZ, saj je 

zavod stresno okolje za psa. Poda rešitev za to težavo in pove, da imajo v določenih programih 

vzpostavljeno mrežo prostovoljcev, ki pse spoznavajo z zunanjim okoljem. Zagovarja, da pes 

ostane v zavodu, dokler ne najde doma: »Najboljše bi bilo, da bi ostal tam do novega doma. 

Zaradi tega, ker tudi, če bi mu začasni dom ponudil boljše pogoje, je za psa veliko bolj 

pomembna stabilnost, pa to, da pozna osebo, ker je tudi za pse zelo pomembno, tako kot za 

otroke, predvidljivost. In tudi če je v malo manj optimalni  situaciji, v malo slabši situaciji, to ne 

govorimo o ekstremih, ko so v groznih razmerah, tisto je itak boljše, da se umakne, ampak tudi 

če je manj dobro zanj poskrbljeno, pa ima manj svobode, pa manj česarkoli že, je boljša 

stabilnost , poznavanje situacije, navezanost na družino, kot da bi ga dali vmes v začasni dom, 

kjer bi sicer imel več igrač, več postelj, več ne vem česa, ampak je pa ta moment menjave oz. 

porušenje tistega, kar pozna, ima slabši vpliv, kot to, kar mu lahko fizično nudiš.« Primer dobre 

prakse so Project POOCH, kjer psi ostajajo, dokler ne dobijo svojega doma.  

 

Ga. Samec, vodja zavetišča Horjul omeni, da je skušala z zavodi za prestajanje kazni zapora že 

sodelovati, vendar so se pojavile ovire z zakonodajo: »Z zapori smo se tudi trudili, da bi to 

nekako že uvedli k nam preko našega zavetišča, ampak ni šlo. Zaradi raznoraznih zakonodajnih 

in takih drugačnih zadev.«  
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7 ZAKLJUČEK 

V magistrski nalogi sem raziskala programe, ki vključujejo živali v zavode za prestajanje kazni 

zapora. V ospredje sem postavila program vzgoje psov iz zavetišč za posvojitev. Rezultati 

raziskave kažejo, da ima prisotnost psov v zavodu in interakcija z njimi veliko prednosti za 

uporabnike programa, za pse, za institucijo in širšo skupnost, zato menim, da bi v Sloveniji 

morali začeti v zavodih razvijati program vzgoje psov. 

Zelo pomembno spoznanje je bil predvsem psihosocialni vidik vpliva programa na uporabnike 

in raznolikost obstoječih programov. Med prebiranjem literature sem si ustvarila kritični 

pogled na določene vsebine in delovanje programov, saj bi za vzpostavitev programa v 

Sloveniji osebno vzela iz vsakega programa tisto, kar se meni zdi ključno za uspeh in delovanje. 

Sama sem tudi zagovornica dobrobiti živali in zato se mi zdi ključen del tudi zaščita in dobro 

počutje psa. Rezultati so poleg mnogih prednosti pokazali tudi kar nekaj omejitev, kar je 

najbolj pomembno spoznanje pri organizaciji in vzpostavljanju programa.  

Med raziskovanjem teme sem naletela na precej težav. Velika težava, na katero sem naletela, 

so bile raziskave, ki so temeljile na majhnih vzorcih in raziskave, ki so se osredotočile le na en 

program, delujoč v eni instituciji. Posledično take raziskave s svojimi ugotovitvami ne 

omogočajo generalizacije rezultatov na celotno populacijo. Težave sem imela prav tako z 

različnim poimenovanjem programov, kar je lahko odraz raznolikosti praks. Ker se program v 

Sloveniji še ne izvaja, sem imela težave tudi s poimenovanjem programa v slovenščini, saj še 

ni uradnega termina. Med raziskovanjem sem ugotovila, da se raziskave ne osredotočajo na 

pomemben vidik, na počutje psa v institucijah. Vendar menim, da je to ključen element pri 

vzpostavljanju programa. Prav tako je bila večino raziskav narejenih na ameriških tleh, kjer je 

sam sistem zavodov za prestajanje kazni zapora drugačen od naših. Zame velika omejitev 

raziskave je, da programa nisem imela priložnosti spoznati v živo, kot je bilo prvotno 

načrtovano. Menim, da so zgornje točke pomembne pri nadaljnjem raziskovanju programov, 

ki vključujejo pse v zavode za prestajanje kazni zapora. Intervjuji, ki sem jih opravila, 

vključujejo predvsem osebno videnje in doživljanje intervjuvancev o raziskovani temi. 

Predvidevala sem, da so bili odgovori v intervjuju iskreni in točni. 

Kljub porastu raziskav o vlogi vzgoje psov v zavodih za prestajanje kazni zapora so informacije 

še vedno omejene. Vsekakor bi bilo zanimivo izvesti raziskavo, s katero bi se preučilo vlogo 
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programov usposabljanja psov na povratništvo. Prav tako pa menim, da bi lahko delo obogatila 

z vključitvijo vzgojnih zavodov, ki po ugotovitvah iz intervjujev tudi kažejo zanimanje za 

podobne programe. 

V Sloveniji imamo v nekaterih ZPKZ pogoje, ki omogočajo izvajanje programa vzgoje psov. 

Programi, ki vključujejo pse v institucijah, lahko doprinesejo popolnoma nov pomen k 

restorativni pravičnosti, saj uporabniki programa pridobijo nova znanja in izkušnje, ki so 

pomembne pri ponovni vključitvi v družbo. Najprej je zelo pomemba podpora direktorja ZPKZ, 

prav tako je pomembna podpora zaposlenih. Seveda ne gre brez podporne mreže skupnosti 

in lokalnih pasjih šol in inštruktorjev, ki bi bile pripravljene sodelovati v programu. Zaposleni 

v instituciji morajo prav tako s svojimi izkušnjami in znanjem paziti, da imajo v program 

vključene le odgovorne zapornike, s čimer zagotovijo varnost psom. Zavod potrebuje tudi 

dobro podporno mrežo zunanjih prostovoljcev. Potrebna je  zunanja strokovna pomoč, ki 

naj bi bila strokovno usposobljena za delo s priprtimi osebami. Zunanji sodelavci, ki bi pomagali 

pri kinoloških veščinah in vzgoji psov, bi potrebovali informacije, ki so pomembne za potek 

dela v zavodih za prestajanje kazni zapora. Spoznati morajo pravila zavoda, omejitve v 

instituciji, okolje, videti, do kam sega njihova odgovornost ob morebitnih zapletih, potreben 

je pogovor z direktorjem o pričakovanjih, vlogah ter s pazniki, ki bodo tudi imeli ključno vlogo 

v programu vzgoje psov. Naslednji pomemben pomislek je tudi zagotavljanje pomembnega 

prostora. Fizični objekti v instituciji morajo omogočiti varnost in dobrobit psov. Prostor mora 

biti primerno urejen za psa. V Sloveniji je možno program uvesti v odprte in polodprte 

oddelke, tj. ZPKZ Dob, Rogoza, ZPKZ Ig. Potrebno bi bilo spremeniti hišni red in pravila, ki bi 

omogočala delovanje programa. Pomemben je organizacijski vidik programa, ki bi zahteval 

veliko dokumentacije in uradnih potrdil generalnega urada in ministrstva, dalje podpis izjave 

o udeležbi na lastno odgovornost. Na začetku bi bil finančni vložek večji, če bi bilo potrebno 

popolnoma spremeniti infrastrukturo že obstoječih zavodov. Finančni vložek ne bi bil visok, 

kjer imajo že obstoječe prostore za izvajanje programa (npr. ZPKZ Dob). Pomembni vidik je 

tudi samofinanciranje z donacijami, ki bi finančno precej razbremenil institucijo. 

Različni programi kažejo, da imajo mnoge institucije posebna območja, kjer se lahko 

zadržujejo uporabniki programa s psi. Pri programu, kjer psi bivajo v zaporu, je pomembno 

zagotoviti varnost tudi ponoči. Določene institucije so zgradile ograde, hišice, kjer ponoči 

bivajo psi. Določeni bivajo v sobah v boksih z vključenimi v program, nekateri pa imajo pse 
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izven svojih sob, v  boksih, pod nadzorom zaposlenega. Osebno sem zagovornica programov, 

kjer psi bivajo v zavodih skupaj  z obsojenci, kar ima mnoge prednosti tako za psa, kot za 

udeleženca programa. Vsekakor je ena izmed pomembnih komponent programa izbira 

primernih udeležencev. Pomemben element je tudi zagotavljanje veterinarskih storitev za 

pse, ki sodelujejo v programu.  

Za psa je pomembno stabilno okolje in oseba. Ker psi potrebujejo stabilnost, je lahko vzgoja 

brezpomenska, če se psa vrne nazaj v stresno okolje, kot je za določene pse lahko zavetišče. 

Pri vzgoji zavetiščnih psov je pomembno, da se jih vzgaja v istem okolju, kjer ostanejo dokler 

ne najdejo svojega vedenja. Če se psa po šolanju vrne v zavetiško življenje, se lahko ob stresnih 

situacijah ponovno poslužuje starih vzorcev vedenja.  

Na podoben način se izbira tudi pse iz zavetišč, ki glede na svoj karakter in prvi stik z institucijo 

pokažejo, če so primeren za sodelovanje v programu. Velik pomen imajo tudi kriteriji, ki so 

pomembni pri izbiri psov. Ti so zelo odvisni od samega karakterja psov. 

Velik pomen imajo tudi izobraževanja zaposlenih v zavodih in uporabnikov programa. Znanje 

naj bi pridobili vsi, ki bodo kakorkoli v stiku s psi. Pomembne teme izobraževanja so 

prepoznavanje miritvenih signalov, prepoznavanje znakov bolečine, stres pri psih in njihove 

osnovne potrebe. Vloga zunanjega trenerja je opozarjanje na napake, pokazati, kako se ravna 

s psi, prenos znanja, prav tako svetovanje uporabnikom in nudenje podpore. Pri prvih dneh 

vzpostavljanja programa v zavodih bi moral biti strokovnjak ves čas prisoten. Število 

udeležencev v programu je odvisna od zunanjih kinologov, vendar manjše skupine (okoli šest 

obsojencev) zagotovijo kvalitetnejše izobraževanje. Pomemben vidik je tudi mentorstvo pri 

delu s psi, saj bi s tem uporabnikom nudili dodatno podporo in pomoč pri delu s psom. 

Kljub temu da se v Sloveniji vedno bolj zavedamo pomembnosti psov in drugih živali v naši 

stroki, je to področje še vedno premalo znano. Kljub manjšim zametkom programa, ki se je 

izvajal krajši čas leta 2012 v zavodu za prestajanje kazni zapora Koper in pilotni študiji v zavodu 

za prestajanje kazni zapora Dob, se program v Sloveniji še ni začel razvijati. Programi kažejo 

mnoge prednosti in menim, da bi morali strokovnjaki s področja penologije v sodelovanju s 

strokovnjaki s področja kinologije začeti vključevati program vzgoje psov pri delu z uporabniki 

oz. pripravljati pogoje za razvoj teh programov. 
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a) VPRAŠANJA INTERVJU Z VODJEMA ORGANIZACIJE GREYHOUND ADVANCEMENT 

CENTER, ga. Joanne in g. Ken Wuelfing 

Can you tell me something about the history of dog programe? How did it come to be establish 

here? 

Currently your organization works for 5 years. How were your beginnings establishment 

organization Greyhound advancement center? Did you have an example of some of the 

already established programs? 

In the beginning did you faced with any obstacles? Which? 

How do you think correctional officers view the program? 

Can you tell me how they felt about the program when it was first established? Were there 

any resistance? 

How do you think the existence of this program has affected relationships between inmates 

and staff? 

Could you please explain and specify a little bit more about you program? Can you tell me 

something about the work programs you have here? I read that you have three different 

programs: training for companinon dogs, therapy dogs and service dogs.  

Can you describe a typical day for an inmate, employees  in the program? 

And the vet. Do you call them if it something wrong? 

Who are the vet techs? 

How often they have organised trainings with cynologist? 

Where do the dogs come from? Do you cooperate with the same breeders? 

I read that greyhounds are in the institution for 8 to 10 weeks. Are there any exceptions?  

Where do they go after that (dogs which are not adopted)? Do members of adopting angecies 

foster them? 

How are inmates addmited in the program? 



 
 

Have there been dropouts from the program? Under what circumstances did these occur? 

I saw that you have 16 dogs now available for adoption and that they will graduate on 16th of 

December. How long in weeks, months inmate is working with the same dog? Do the duration 

of the program depends on the program?  

Is the program popular? Is there any waiting list with people who would like to participate in 

this program?  

Do you have any success story of which your organisation is really proud? 

So you said that you have 2 dorms. How many people lives there? 

Seventy in one? 

Have there been in prison needed some extensive renovation, reorganisation of premises for 

accommodation of dogs? 

What is a finance aspect of this program? 

Would you say that it improves their lives? 

Can you please share also some negative aspects of the program - to the inmates trainers the 

employees and for the dog? 

And for the dogs? 

How do you think the program affects inmates who do not participate? 

What effect do you think this program has had on your relationships with the community? 

What do you see as the most positive aspect of the program? 

Are staff provided with any special training that relates to managing inmates in the dog 

program or managing the dogs themselves? 

Graduation. Is it open for everybody? 

Do you everythime have 16 dogs. 



 
 

You said that you are woking in one correctional facility. In some article you wrote that you 

want to spread in other insitutions. 

 

  



 
 

b) VPRAŠANJA INTERVJU Z VODJO PROGRAMA PROJECT POOCH, ga. Joan Dalton 

Can you tell me something about the history of dog programe? How did it come to be establish 

here? 

How were your beginnings establishment organization POOCH? 

Did you have an example of some of the already established programs? 

In the beginning did you faced with any obstacles? Which? 

Tell me about basics of the program? 

How do you think correctional officers view the program? 

How do you think the existence of this program has affected relationships between inmates 

and staff? 

With which prison or prisons are you cooperate? 

Could you please explain and specify a little bit more about you program? 

Where do the dogs come from? 

How long are they here at the institution? 

How are they housed and trained while they are here?  

Where do they go after that? 

How are inmates addmited in the program? 

Have there been dropouts from the program? Under what circumstances did these occur? 

What types of programs are you offering in prison? 

How many hours a day is inmate participating in an interaction with the animal? 

How long in weeks, months inmate is working with the same dog? 

How long do inmates remain in the program? 



 
 

Tell me what are the rules about what the inmates can do with the dogs/where they can be 

in the facility, etc. 

Is the program popular? Is there any waiting list with people who would like to participate in 

this program?  

Do you have any success story of which your organisation is really proud? 

You also have the vocational training of inmates? 

Have there been in prison needed some extensive renovation, reorganisation of premises for 

accommodation of dogs? 

What about their prospects after release? 

Is this program includes referral or link to any work in the community after release? 

Tell me what effect you think the program has on inmates? Would you say that it improves 

their lives? 

Can you please share also some negative aspects of the program - to the inmates the 

employees and for the dog? 

Was there any incidents when youth were working with a dog (bites, attacks)? 

If yes, what did you do in such situations? 

How do you think the program affects inmates who do not participate? 

What effect do you think this program has had on your relationships with the community? 

What do you see as the most positive aspect of the program? 

What kinds of challenges does it present, on a day-to-day basis, having dogs in the facility and 

in inmate housing units? 

Are staff provided with any special training that relates to managing inmates in the dog 

program or managing the dogs themselves? 

  



 
 

c) VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z GA. PAULINE QUINN 

Can you tell me something about the history of dog programe?  

How were your beginnings establishment prison dog program? 

In the beginning did you faced with any obstacles? Which? 

Tell me about basics of the program which were established in the begining? 

How do you think correctional officers view the program? 

Can you tell me how they felt about the program when it was first established? Were there 

any resistance? 

How do you think the existence of this program has affected relationships between inmates 

and staff? 

How many programs did you establish until now? 

Are programs which were establish in the beginning any different from programs which are 

established now? 

What is the difference? 

Could you please explain and specify a little bit more about program? 

How were inmates addmited in the program? 

How were inmates come to participate in the dog program/what are the requirements for 

entry? 

Where there any type of offense for which the inmate can not be included in the program? 

With who were prisoners in the contact when they educate and live with shelter dog? 

How do they work with them? 

What types of programs did you established in prison? 

Were there in prison needed some extensive renovation, reorganisation of premises for 

accommodation of dogs? 



 
 

What is a finance aspect of this program? 

Tell me what effect you think the program has on inmates? 

Would you say that it improves their lives? 

Can you please share also some negative aspects of the program - to the inmates the 

employees and for the dog? 

What effect do you think this program has had on relationships with the community? 

What do you see as the most positive aspect of the program? 

What kinds of challenges does it present, on a day-to-day basis, having dogs in the facility and 

in inmate housing units? 

Were staff provided with any special training that relates to managing inmates in the dog 

program or managing the dogs themselves? 

 

 

  



 
 

d) VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z ZAPOSLENIMA V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI 

ZAPORA DOB, g. Grubenšeka in g. Udovča 

Ali ste se pred tem intervjujem že kdaj seznanili s programom šolanja psov v zaporih, ki 

delujejo v tujini? 

Kakšno je vaše mnenje glede šolanja zavetiščnih psov s strani uporabnikov zapora? 

Ste v preteklosti sodelovali s kakršnim koli društvom za zaščito živali ali zavetiščem? 

Menite, da bi bili obsojenci zainterisirani za sodelovanje v tovrstnih programih? 

5.1 Organizacija, s katero sem delala intervju, je želela imeti osebo, ki bi bila zaposlena le za 

nadzor psov. Vendar se to ni uresničilo. Tako da so zaposlene osebe povedale, da so imeli 

poleg osnovne zaposlitve še dodatno obveznosti in obremenitve z vzpostavitvijo programa.  

Za kolikšen delež obsojencev tovrstni program ne bi prišel v poštev? Oziroma če menite, da 

obstajajo kakršnikoli varnostni ali drugi zadržki za sodelovanje v programu? 

Imate kakšne omejitve glede opreme, ki je lahko nameščena v zavodih. Če da, katere? – povej 

primer Greyhound Advancement Center. 

V primeru izvedbe tovrstnega programa v vašem zavodu, kakšne učinke pričakujete? 

Menite, da bi vaš zavod bil lahko odprt do te mere, da bi uporabniki hodili tudi na aktivnosti 

in tekmovanja izven zavoda? 

Vidite v programu tudi kakšno možnost za pridobivanje kompetenc in znanj za kasnejšo 

zaposlitev udeležencev? 

Kako menite, da bi lahko program s povezovanjem obsojencev z zunanjim okoljem vplival na 

zmanjševanje stigmatizacije z zunanjim okoljem? 

Menite, da bi bili inštruktorji oziroma kinologi dovolj kompetentni za izvedbo tovrstnega 

programa v vašem zavodu? 

Kaj pa zaposleni? Menite, da bi se pojavile težave pri sprejemanju spremembe oziroma 

sprejemanju programa? 



 
 

Se vam porajajo določene skrbi pri vzpostavljanju programa? Katere?  

  



 
 

e) VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z DIREKTORJEM ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 

KOPER, g. Valentinčiča 

Ali ste se pred tem intervjujem že kdaj seznanili s programom šolanja psov v zaporih, ki 

delujejo v tujini?  

Zasledila sem, da ste v preteklosti sodelovali z Obalnim zavetiščem, kjer so priprte osebe 

sprehajale zavetiščne pse. Kako ste se lotili vzpostavljanja tega programa?  

Ste naleteli na kakšne ovire?  

Kakšno je vaše mnenje glede šolanja zavetiščnih psov s strani uporabnikov zapora? 

Kakšno je vaše mnenje glede možnosti uvedbe tovrstnih programov v slovenske zavode za 

prestajanje kazni zapora?  

Menite, da bi bili obsojenci zainterisirani za sodelovanje v tovrstnih programih?  

Kje vidite prednosti programov?  

Kje vidite morebitne omejitve za izvedbo programa v slovenske zavode za prestajanje kazni 

zapora?  

Za kolikšen delež obsojencev tovrstni program ne bi prišel v poštev? Oziroma če menite, da 

obstajajo kakršnikoli varnostni ali drugi zadržki za sodelovanje v programu?  

Kaj pa drugi varnostni zadržki? 

Rekli ste, da vaš zavod nima primerne prostorske pogoje za izvajanje programa šolanja 

zavetiščnih psov (sprehajanje, bivalni prostor psa)?  

V primeru izvedbe tovrstnega programa v vašem zavodu, kakšne učinke pričakujete? 

Vidite v programu tudi kakšno možnost za pridobivanje kompetenc in znanj za kasnejšo 

zaposlitev udeležencev?  

V določenih programih podeljujejo certifikate, kar omogoča posameznikom, da se po izpustu 

zaposlijo kot inštruktorji v pasjih šolah. 



 
 

Kako menite, da bi lahko program s povezovanjem obsojencev z zunanjim okoljem vplivalo na 

zmanjševanje stigmatizacije z zunanjim okoljem?  

Menite, da bi bili inštruktorji oziroma kinologi dovolj kompetentni za izvedbo tovrstnega 

programa v vašem zavodu?  

Se vam porajajo določene skrbi pri vzpostavljanju programa? Katere?  

Pri meni je bilo eno vprašanje tudi, kaj se zgodi v primeru ugriza psa ... 

  



 
 

f) VPRAŠANJA INTERVJU Z VODJO ZAVETIŠČA, go. Polono Samec 

Kakšno je vaše povprečno število psov, ki jih imate v oskrbi? 

Povprečno kako dolgo traja, da pes najde svoj dom? 

Ali so vaši psi v zavetišču deležni šolanja? 

Ali imate trenutno v zavetišču dovolj zaposlenih za oskrbo in šolanje psov? 

Ali imate poleg zaposlenih v zavetišču tudi prostovoljce? 

Menite, da imate za oskrbo psov dovolj sredstev? 

V kolikšni meri za oskrbo in material financira država? 

Ste seznanjeni s programom šolanja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora v tujini? 

Zakaj pa samo trije? 

Koliko pa mislite, da bi bilo primernih? 

V enem izmed prejšnjih intervjujev sem se pogovarjala s kinologinjo, ki je dejala, da je situacija 

še bolj obremenilna za psa, če se po končanem šolanju vrne nazaj v zavetišče ... 

Imate kakšne skrbi, dileme glede potencialnega sodelovanja z zaporom s svojimi psi? 

Ko sem raziskovala literaturo, sem našla le en članek, ki se je ukvarjal z raziskovanjem stresa 

zavetiščnih psov, to je pa to ... 

Kje vidite prednosti in omejitve programov šolanja psov v zaporih? 

  



 
 

g) VPRAŠANJA ZA INTERVJU S KINOLOGINJO, go. Petra Mohar 

Ali ste se pred tem intervjujem že kdaj seznanili s programom šolanja psov v zaporih, ki 

delujejo v tujini?  

Greyhound Advancement Center? 

Rekli ste, da ste delali z nekim društvom, ki se ukvarja s terapevtskimi psi ... Diplomsko sem 

delala z Zavodom PET in oni res skrbijo za dobrobit živali ... 

Po krajši predstavitvi programa, kakšno je vaše osebno mnenje glede programa šolanja 

zavetiščnih psov s strani uporabnikov zapora? Menite, da bi lahko tovrstni program uvedli tudi 

pri nas?  

Menite, da bi lahko tovrstni program uvedli tudi pri nas? 

Kakšna znanja menite, da je potrebno predati uporabnikom programa? 

Kaj menite, da je vloga zunanjega trenerja v zaporu? 

Mislite, da bi morali zaposleni imeti še določena znanja oziroma izobraževanja, da bi bili 

prisotni v programu? 

Bi bili zainterisirani za sodelovanje kot kinologinja pri izvedbi programa šolanja psov v zaporu?  

Bi bili zainetrisirani za sodelovanje v programu? 

Menite, da bi kot kinologinja potrebovali še dodatna znanja za delo v zaporu?  

S kolikšnim številkom psov in trenerjev bi se še počutili sigurno delat? 

Določeni programi izdajajo certifikate zapornikom trenerjem za inštruktorje, ker bi se potem 

lahko posameznik zaposlil v pasji šoli. Menite, da bi bilo to mogoče? 

Kaj menite, da bi se lahko na tem področju naredilo, izboljšalo? 

Kje vidite prednosti oziroma omejitev tega programa? 

Določeni programi imajo pse v zaporih, dokler ne dobijo doma. Kaj menite, da bi bil dober 

primer prakse? 


