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POVZETEK 

V magistrski nalogi obravnavam problematiko zaposlovanja oseb z izkušnjo prestajanja 

kazni zapora. Delo v teoretičnem delu predstavlja rezultate nekaj predvsem tujih 

raziskav na omenjenem področju, hkrati pa opozarja na pomanjkanje novejših in 

predvsem domačih raziskav na področju tako postpenalne obravnave kot tudi 

zaposlovanja oseb po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni zapora. V teoretičnem delu 

je predstavljena tudi zakonska podlaga zaposlovanja ranljivih skupin, konkretneje oseb 

z izkušnjo prestajanja kazni zapora, podani pa so tudi primeri dobrih praks, predvsem iz 

tujine. Veliko raziskav na tem področju se namreč izvaja oziroma se je izvajalo v 

Severni in Južni Ameriki.  

Ker je raziskav še toliko manj na področju žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora, se 

delo nanaša le na žensko populacijo, saj se tako domače kot tudi tuje raziskave 

večinoma nanašajo le na splošno na osebe z izkušnjo prestajanja kazni zapora ali le na 

moško populacijo.  

V drugem, torej empiričnem delu pa predstavim rezultate raziskave. S pomočjo 

intervjujev z ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora želim osvetliti problem 

iskanja oziroma pridobivanja zaposlitve po odhodu na svobodo. Poleg stigme »bivše 

obsojenke« se kot oteževalni dejavniki pri iskanju dela pojavljajo tudi starost ženske ob 

odpustu, stopnja izobrazbe in podobno. Ker me je omenjena problematika hkrati 

zanimala z več zornih kotov (tudi zakonsko) in nisem želela predstavljati le ene plati 

omenjene problematike, sem informacije poskušala pridobiti tudi od zaposlenih na 

centrih za socialno delo, od zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje, od Uprave RS za 

probacijo ter od Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. 

KLJUČNE BESEDE: zaposlovanje, zapor, postpenalna obravnava, ženske z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora. 

 



 
 



 
 

ABSTRACT 

In my master's thesis I deal with the issue of employment of people after their release 

from incarceration. The theoretical part presents the results of other research, mainly 

foreign, and at the same time points out the lack of recent and domestic research in the 

field of both post-penal treatment and employment of people after release from prison. 

The theoretical part also presents the legal basis for the employment of vulnerable 

groups, specifically people with experience of serving a prison sentence, it also gives 

examples of good practices, mostly from other countries like North and South America. 

 

This work solely focuses on women after their release, because most research in this 

field deals with the general or male population. 

 

The second, i.e. empirical part, presents the results of my research. Interviews of 

women with experience serving a prison sentence, shed light on the problem of finding 

or obtaining a job after release. In addition, the stigma of the "former convict", the age 

of the women at the time of release, the level of education, and such, also appear as 

aggravating factors in finding employment. 

Looking at the issue from multiple angles, I tried to obtain information from employees 

at social work centers, the Employment Service of Slovenia, from the Probation 

Administration of the Republic of Slovenia and from the Prison Administration of the 

Republic of Slovenia. 

 

KEY WORDS: employment, prison, post-penal treatment, women with experience of 

serving a prison sentence 
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UVOD  

»Biti nekdanji obsojenec ima velike posledice, ki segajo onkraj kazni in odvzete 

svobode« (Dale, 1976 v Finn in Willoughby, 1996, str. 68). Obsojencu je ob nastopu 

kazni po navadi odvzeta možnost do izobraževanja, zaposlovanja in podobno, kar pa po 

končani kazni zapora lahko vpliva na večje število povratništev, sploh v primerih zelo 

dolgih kazni (prav tam). 

Če je na eni strani zaposlitev po odpustu ključnega pomena za reintegracijo, pa je na 

drugi strani težko dosegljiva (Graffam, Shinkfield, Hardcastle, 2008). Avtorji navajajo 

raziskavo, ki jo je leta 1996 izvedel H. Holzer, v kateri je poudarjen nizek delež (le 12 

% vprašanih) delodajalcev, ki bi v svojem podjetju zaposlili nekdanjega 

obsojenca/nekdanjo obsojenko. Zanimivo je tudi dejstvo, da bi 30–40 odstotkov 

delodajalcev raje zaposlilo manj izobražene posameznike, hkrati pa bi kljub vsemu 

vedno preverjali njihovo preteklost. Leta 2008, ko so zgornji avtorji izvedli ponovno 

raziskavo, spadajo nekdanji obsojenci še vedno med najtežje zaposljivo populacijo. 

Avtorji Fahey, Roberts in Engel (2006) v svoji raziskavi na podlagi fokusnih skupin z 

delodajalci ugotavljajo, da bi večina sodelujočih osebo z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora zaposlili, vendar ne bi želeli biti prvi v vrsti delodajalcev, ki so tej osebi ponudili 

delo. Torej, če bi dobili za osebo na razgovoru priporočila od predhodnega delodajalca, 

bi to osebo raje zaposlili. Nekateri sicer omenjajo strah pred na primer fizičnim 

napadom, krajo in podobno, večina pa se pri zaposlitvi osebe z izkušnjo prestajanja 

kazni zapora boji predvsem izgube ugleda (prav tam). Omenjajo pa avtorji Graffam, 

Shinkfield in Hardcastle (2008) – pri zaposlitvenih možnostih – prednost nekdanjih 

obsojencev, ki so bili deležni postpenalne obravnave, torej usposabljanja pred 

odpustom. Šlo je namreč za priprave na iskanje zaposlitve (treningi kvalitetnega 

razgovora za delo, usposabljanje za različne poklice ipd.), ki so v nekaterih primerih 

vseeno nekoliko pripomogli k lažji pridobitvi zaposlitve. Stigmatizacija pa še vedno 

ostaja eden največjih dejavnikov, ki vplivajo na zaposlovanje oziroma nezaposlovanje 

oseb z izkušnjo prestajanja kazni zapora (Caicedo, 2014). Kljub pripravam obsojencev 

na življenje na prostosti še pred odpustom ter kljub izobraževanjem in usposabljanjem 

je še vedno zgolj dejstvo, da je oseba prestajala kazen zapora tisto, kar prav tej osebi 

preprečuje vstop na želeno delovno mesto (prav tam). 

Pri nas postpenalno obravnavo, ki se nanaša na podporo tako pred odpustom kot tudi po 

odpustu (Petrovec, 1995), zakonsko določa Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, 

konkretneje o zaposlitvenih možnostih piše v drugem odstavku 99. člena, ki pravi: 

»Načrtovanje in realizacija socialnega vključevanja po prestani kazni potekata po 

osebnem načrtu obsojenca prek vključevanja v individualne, skupinske in skupnostne 

programe in aktivnosti. Programi in aktivnosti za dvig kakovosti življenja, večjo 

socialno vključenost in povečanje zaposlitvene možnosti po odpustu se izvajajo v 

zavodu, zunaj zavoda in v njegovem življenjskem okolju.« V 104. členu se omenja tudi, 

da »v spričevalu, ki ga je obsojenec pridobil v zavodu, ne sme biti razvidno, da ga je 

pridobil v zavodu. Prav tako pa je zapisano, da se opravljanje določenega dela v zavodu 

šteje v delovne izkušnje na določenem področju dela« (ZIKS, 2000).  



 

2 
 

Hkrati pa je iz raziskave, ki so jo po naročilu Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve izvedli na Fakulteti za družbene vede (Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter, 2003) 

mogoče razbrati, da je zaposlovanje oseb z izkušnjo kazni zapora oteženo iz več 

razlogov. Eden je gotovo zakonska podlaga, ki določa, da osebi, ki je v zavodu za 

prestajanje kazni zapora več kot šest mesecev in je bila prej zaposlena, preneha delovno 

razmerje. Na zavod za zaposlovanje pa se oseba na prestajanju kazni zapora lahko 

prijavi šele tri mesece pred odpustom. Druga ovira, ki jo navajajo avtorji raziskave, je 

tudi večinoma nizka stopnja izobrazbe. V zavodih za prestajanje kazni zapora naj bi 

obsojencem in obsojenkam namenjali izobraževalne programe, usposabljanja za delo, 

šest mesecev pred odpustom pa naj bi lahko obsojenci in obsojenke zaprosili tudi za 

delo izven zavoda. Tretja velika ovira pri zaposlovanju te populacije pa je tudi dejstvo, 

da delodajalci, v primeru, da izvedo za njihovo preteklost, v delovno razmerje neradi 

sprejmejo osebo z izkušnjo prestajanja kazni zapora. Torej je stigmatizacija, kot smo 

omenili že prej, še vedno eden največjih dejavnikov za brezposelnost oseb z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora (prav tam). Na tem mestu je pomembno omeniti – v Sloveniji 

sicer bolj nov organ – probacijo. Začetek probacije bi lahko bil, kot navaja Akcijski 

načrt ustanovitve probacijske službe (2016), eden prvih korakov k zmanjševanju stigme. 

Poslanstvo probacije je namreč »izvrševanje kazni in ukrepov v skupnosti, pri čemer se 

storilca kaznivega dejanja vključuje v družbo ter se mu nalaga izpolnitev določenih 

obveznosti/nalog, s ciljem zmanjševanja ponovitev kaznivih dejanj ter zagotavljanja 

varnosti v skupnosti in poštenega pravosodja« (prav tam, str. 19).  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. SOCIALNA IZKLJUČENOST 
 

»Za družbeno vključenost sta ključna mesto, ki ga ima posameznik v družbi, in dostop 

do virov, socialna vključenost pa je povezana predvsem z relacijskim vprašanjem« 

(Videmšek, 2013, str. 20). Avtorica nadaljuje, da gre pri socialni vključenosti za 

posameznikovo možnost dostopanja do socialne, ekonomske, politične in medsebojne 

vključenosti (prav tam). Avtorica V. Leskošek (2010, v Videmšek, 2013) socialno 

vključenost pojmuje kot proces vključevanja posameznika v »blaginjski trikotnik« (str. 

20), ki ga sestavljajo ekonomska vključenost (vključenost na trg dela), civilna 

vključenost (biti enakovreden državljan), socialna vključenost (dostop do storitev) ter 

medsebojna vključenost (varnost in družabnost). Vse te možnosti naj bi zagotavljala 

vključujoča ali tako imenovana kohezivna družba. Družbena kohezivnost je odvisna od 

štirih dejavnikov: 1. vloga socialne države, ki preprečuje (preveliko) družbeno 

neenakost, s tem pa tudi izključenost, 2. čim nižja stopnja družbene odklonilnosti, ki se 

kaže kot kriminal, odvisnost od drog in alkohola, samomorilnost…, 3. razvitost civilne 

družbe, ki omogoča aktivno udejstvovanje v nevladnih organizacijah in solidarnost, ter 

4. obstoj neformalnih omrežij, ki omogočajo prijateljske, kolegialne, sosedske odnose, s 

katerimi se posameznik počuti varnega, ima občutek pripadnosti in sprejetosti 

(Videmšek, 2013, str. 20).  

Giddens (2000, v Videmšek, 2013) opozarja, da mora vključujoča družba posamezniku, 

ki se sam ne more preživljati, nuditi oziroma zadovoljiti osnovne življenjske potrebe, 

hkrati pa upoštevati različnost življenjskih stilov in ciljev posameznikov. V primerih, ko 

družba ni pripravljena vključevati in razumeti različnosti ter na ta način določene 

posameznike porine na rob, lahko govorimo o socialni izključenosti. 

»Socialna izključenost je proces, v katerem posamezniki ali gospodinjstva doživljajo 

resno deprivacijo pri različnih pomembnih virih in/ali na področju socialnih vezi s širšo 

skupnostjo oziroma družbo« (Johnson, 2000 v Kobal in Žakelj, 2007, str. 157).  

Socialno izključenost sproža več različnih subjektivnih in/ali objektivnih dejavnikov. 

To so že obstoječe deprivacije v posameznikovem življenju, slab socialno-ekonomski 

položaj posameznika ali celotne družine, manjši socialni kapital ter nezmožnost 

koriščenja socialnega kapitala, zaostrovanje razmer na trgu dela oziroma nezaposlenost, 

slaba vključenost oziroma nevključenost v socialna omrežja (prav tam). Avtorica 

Meldgaard (2010) o socialni izključenosti pravi, da prav ta ostaja eden največjih 

evropskih izzivov. S socialno izključenostjo in z velikim tveganjem revščine se soočajo 

dolgotrajno brezposelni, matere samohranilke, ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe, osebe s 

posebnimi potrebami, priseljenci, brezdomci, nekdanji obsojenci, uživalci oziroma 

posamezniki, odvisni od drog in alkohola. S socialno izključenostjo se lahko soočajo 
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tudi osebe, ki so odraščale v revnih predelih in v slabih družinskih razmerah. Med 

drugim se v raziskavi o socialni vključenosti in psihosocialnem zdravju mladih z 

izkušnjami brezposelnosti v Ljubljani (Dekleva, 2004), pojavljajo podatki raziskave 

Eurobarometra, kjer so sodelujoči koncept socialne izključenosti opredeljevali tudi kot 

»občutek pomanjkanja družbenega pripoznanja, kot občutek pomanjkanja dostojanstva 

ter kot občutek nemoči, da bi lastno situacijo lahko sami spremenili« (Rener, 2003 v 

Dekleva, 2004, str. 10).  Avtorica Trbanc (1996) v svojem delu opozarja na ločevanje 

pojmov socialna izključenost in revščina ter poudari, da je pojem socialna izključenost 

širši in med drugim zajema tudi revščino, torej revščina naj bi bila le oblika, pod pojem 

socialne izključenosti (prav tam). V svojem delu avtorica Trbanc (1996) predstavlja 

avtorico Hilary Silver, ki je leta 1994 zastavila tri paradigme socialne izključenosti in 

sicer:  

 Paradigma solidarnosti- izhaja iz francoske republikanske ideje in socialno 

izključenost razume kot pretrganje socialnih vezi, ki posameznika družijo, 

povezujejo z družbo 

 Specializacijska paradigma ali paradigma specializacije- bazira na anglo-

ameriški ideologiji in socialno izključenost tretira kot posledico »ekonomske 

delitve dela in ločitve različnih družbenih sfer« (Trbanc, 1994 v Dekleva, 2004) 

 Paradigma monopola- izhaja iz socialno demokratske, torej bolj levo 

usmerjene družboslovne smeri in temelji na predpostavki, da je »socialna 

izključenost posledica nastajanja skupinskih monopolov, ki proizvajajo meje, 

neenakosti in izkoriščanje« (Trbanc, 1996 v Dekleva, 2004).  

Room (1995, v Dekleva, 2004) socialno izključenost razume kot pomanjkanje virov, kar 

se posledično izraža v pomanjkanju socialne zaščite, integracije in moči. Avtor (prav 

tam) je mnenja, da socialno izključenost lahko razumemo v dveh ločenih dimenzijah. 

Na eni strani je socialna izključenost povezana z materialnim položajem ter na drugi 

strani z vrednotami, ki jih je razvil posameznik. Torej je lahko posameznik na eni strani, 

na primer finančni, zelo močan, integriran, na drugi strani pa politično, socialno ali 

kulturno izključen, marginaliziran. Po zaslugi zgornjih avtorjev se torej koncept 

socialne izključenosti sedaj raziskuje kot multidimenzionalen proces, kjer ne smemo 

predpostavljati, da gre pri socialni izključenosti le za nizek ekonomski status, vendar 

gre na tem mestu za skupek različnih dejavnikov, ki posameznika pripeljejo na rob 

družbe. Ko med socialno izključenost štejemo tudi prestajanje kazni zapora, je Meško 

(2003) mnenja, da je spremembe na področju kriminalitete mogoče doseči le, če se 

lotimo odpravljanja družbene neenakosti. Brez ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti, 

revščine in podobno, ne moremo govoriti o preprečevanju kriminalitete ter posledično o 

zmanjševanju socialne izključenosti.  

Evropska komisija (2018) je v svojih dokumentih tematskega in informativnega 

pregleda o socialni izključenosti izrazila veliko skrb, saj se družbene neenakosti, 

brezposelnost in revščina iz leta v leto večajo. Med najbolj izključene osebe v družbi 

štejejo predvsem brezdomce, uživalce prepovedanih drog, duševno bolne in nekdanje 

obsojence. Poudarjene so strategije, ki so na voljo članicam Evropske unije za 
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zmanjševanje socialne izključenosti ter za izboljšanje nacionalnih socialnih rezultatov. 

Te naj bi bile: 

 zagotavljanje učinkovitih in pravičnih izobraževalnih sistemov 

vseživljenjskega učenja (da se vsem omogoči izobrazba, ki jo posameznik 

potrebuje za lažji vstop na trg dela), 

 prilagoditev davčnih politik (zagotavljale naj bi delavce, delodajalce in 

podjetnike, da se vključijo v gospodarske dejavnosti), 

 politike določanja plač (zagotavljati je treba ustrezne dohodke ter ustvarjati 

nova delovna mesta), 

 zagotovitev ustreznih in vzdržnih pokojnin, 

 sprejetje protidiskriminacijske zakonodaje (odpravljanje ovir, s katerimi se 

srečujejo določene skupine ljudi pri iskanju zaposlitve, bivališča ali pri dostopu 

do socialnih pravic) (prav tam, str. 7).  

Kljub začrtanim programom za zmanjševanje socialne izključenosti le-ta še vedno 

ostaja in na rob družbe potiska različne skupine ljudi. Tem skupinam pravimo ranljive 

skupine.  

1.1 RANLJIVE SKUPINE 

Med ranljive skupine ljudi štejemo osebe, pri katerih se prepletajo različni dejavniki 

prikrajšanosti. Govorimo lahko o ranljivih skupinah, ki so že socialno izključene, ali pa 

za njih obstaja veliko tveganje socialne izključenosti (Rupert in Vilič Klenovšek, 2010). 

Trbanc idr. (2003) ranljive skupine ljudi opredeljuje kot skupine ljudi, pri katerih gre za 

preplet različnih prikrajšanosti, na primer materialna, zaposlitvena, izobrazbena, 

stanovanjska … Poleg tega so ranljive skupine ljudi v neugodnem položaju glede 

dostopa do pomembnih virov, kot je na primer zaposlitev. Ranljive skupine ljudi so 

pogosto odrinjene na rob družbe, grozi jim lahko tudi socialna izključenost. To so 

skupine ljudi, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, življenjskih lastnosti ali stigme 

manj konkurenčne na trgu dela. Avtorici Rupert in Vilič Klenovšek (2010) opozarjata 

na dejstvo, da bi morala družba sprejeti ukrepe glede ranljivih skupin, še preden 

določene skupine postanejo popolnoma socialno izključene. Avtorici v svoji raziskavi 

omenjata sedem skupin ljudi, ki spadajo med del prebivalstva, ki se sooča s težavo pri 

vključevanju v delovno in družbeno življenje. Te skupine so: 

  -     ljudje s posebnimi potrebami, 

- migranti in etnične manjšine (tudi 

Romi),  

- brezdomci,  

- osebe z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora, 

- uživalci/odvisniki od prepovedanih 

drog, 

- odvisni od alkohola, 

- osamljeni starejši ljudje. 
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Kot že rečeno, je skupni dejavnik vsem zgoraj naštetim skupinam izrazit in dolgotrajen 

slab socialno-ekonomski položaj. Avtorici Boštjančič in Žagar Rupar idr. (2018) 

menita, da ta seznam še zdaleč ni dokončen in se ves čas spreminja glede na aktualne 

razmere v družbi. Tako se dandanes z ranljivostjo soočajo tudi ljudje s prenizko stopnjo 

izobrazbe (na primer samo končana osnovna šola), z zastarelim znanjem, pogosto se 

pojavlja tudi problem slabega znanja slovenskega jezika, kar je posledica predvsem 

prihoda velikega števila migrantov. 

1.2  RANLJIVE SKUPINE NA TRGU DELA 

Pogosto so ljudje, ki spadajo v katero od zgoraj naštetih ranljivih skupin, diskriminirani 

na trgu dela in zato težko dobijo zaposlitev, so dolgotrajno brezposelni, opravljajo le 

dela za krajši čas, priložnostna dela, dela na črno. Nekateri pa zaradi dolgotrajne 

brezposelnosti ter posledično tudi zaradi občutka nemoči in nekoristnosti postanejo 

apatični, nemotivirani za iskanje zaposlitve (Boštjančič in Žagar, idr., 2018).  

Ranljive skupine na trgu dela so z zakonsko podlago v Sloveniji opredeljene v Zakonu o 

urejanju trga dela, in sicer v 5. členu, natančneje v 9. točki, kjer je zapisano, da med 

ranljive skupine na trgu dela spadajo vsi prikrajšani, resno prikrajšani delavci in 

invalidi. Po mnenju avtorice Boštjančič (2018) je zaposlovanje ranljivih skupin velik 

izziv na eni strani za delodajalce, ki morajo skrbeti za raznolik kolektiv, 

nediskriminatorno mora pristopati že pri samem razgovoru, na čim bolj konstruktiven 

oziroma ustrezen način mora usmerjati in vključevati posameznike, ki pripadajo 

določeni skupini, predvsem pa se mora izogibati diskriminatornemu vedenju pri 

vsakodnevnem delu ter k temu spodbujati tudi ostale sodelavce. Na drugi strani pa je 

zaposlovanje ranljivih skupin izziv predvsem za posameznike, pripadnike ranljivih 

skupin. Pri njih se pojavljajo vprašanja in dileme, kot so kako zadovoljiti pričakovanja 

delodajalcev in sodelavcev, kako in kje iskati najprimernejšo zaposlitev, ali sploh 

govoriti na glas o svojih posebnih potrebah, preteklosti in podobno (prav tam).  

»V pripravljalni fazi delodajalec išče, poizveduje na trgu dela, koliko je primernih 

kandidatov, kje jih iskati in kako jih privabiti. Praksa kaže, da lahko zbere informacije 

le o kandidatih, ki so (večinoma) aktivno prisotni na trgu dela, so vpisani v baze 

iskalcev zaposlitve, imajo urejen osebni profil na spletu, se javno izpostavljajo (npr. 

konference, mediji, raziskovanje) in odzivajo na oglase« (prav tam, str. 19–20). 

Ugotovitve torej kažejo, da je pomembna tudi samoiniciativnost posameznika, čeprav je 

morda od posameznikov, ki spadajo v katero od ranljivih skupin, težko pričakovati, da 

se na omenjene načine predstavljajo, izpostavljajo in iščejo zaposlitev. Eden večjih 

izzivov, s katerimi se poleg vseh drugih soočajo posamezniki v ranljivih skupinah in 

iščejo zaposlitev, je torej, kako se najbolje predstaviti, da jih bo delodajalec opazil, 

kljub temu da pripadajo določeni ranljivi skupini.  
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1.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZAPOSLITVENE 

MOŽNOSTI 

Trg dela se je v Sloveniji v zadnjih 50 letih korenito spremenil. Pričakovana življenjska 

doba se je občutno podaljšala. Vzrok tega je, da smo vedno bolj zdravi, živimo dlje in 

bolje. Posledica tega pa se kaže, kot omenjeno, tudi na trgu dela. Družba posameznike, 

ki so dopolnili 50 let, ne odriva več na stranski tir, ampak so to posamezniki, ki imajo 

do upokojitve še več let. Težje dosegljiva pa je zaposlitev za osebe nad 40 ali 50 let, ki 

so zaposlitev izgubile in iščejo novo (ZDUS, 2016).  

1.3.1 STAROST 

»Zdej k sm vn pršla, sm mal čez 50, kje me bodo zaposlil? Že brez zapora me ne bi… 

Obstaja ogromno teh, na internetu k si lahko pomagaš s tem. Sam k si pa tok star kot js, 

pa nimaš prou velik« (odlomek iz intervjuja, dne 17. 6. 2019). 

Starejši brezposelni so ena najbolj ranljivih skupin in zahtevajo posebno obravnavo 

(OECD, 2018). V Sloveniji je bilo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje oktobra 

2019 med vsemi brezposelnimi registriranih 39,2 % starejših. To v številkah pomeni 

28.381 starejših od 50 let.  

Zavod za zaposlovanje je leta 2017 odprl projekt Zaposli.me, kjer so želeli delodajalce z 

različnimi subvencijami spodbuditi, da zaposlijo tudi osebe, starejše od 50 let, ki na 

splošno zelo težko ali pa sploh ne najdejo zaposlitve: »Odslej se starejši od 50 let /…/že 

takoj po prijavi med brezposelne lahko vključijo v program Zaposli.me. Za njihovo 

zaposlitev dodelimo delodajalcem subvencijo 5000 do 7000 evrov na podlagi javnega 

povabila, ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2019.« Omenjeni projekt je 

trajal dve leti, osebe, ki so bile že daljše obdobje brezposelne in so bile stare nad 50 let, 

pa so v času projekta lahko odšle do osebnega svetovalca na uradu za delo, kjer so 

skupaj z njim poiskali najbolj ustrezno možnost za zaposlitev.  

Zanimivost med projekti glede zaposlitvenih možnosti oseb z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora pa so Združene države Amerike, kjer so pred nekaj leti poskušali uveljaviti tako 

imenovani »solidarnostni (zgodnji) odpust«. Gre za to, da bi starejše obsojence, ki niso 

bili obsojeni za nasilna kazniva dejanja, predčasno odpustili s prestajanja kazni zapora, 

z razlogom, da bi se po odpustu lažje zaposlili, saj je bilo jasno, da se osebe po 50. letu 

veliko težje zaposlijo, dodatna oteževalna okoliščina pa je v teh primerih prestajanje 

kazni zapora (Holder, 2013 v Wyse, 2016).  

Reforma slovenskega trga dela je leta 2013 dosegla zmanjševanje zaščite starejših 

zaposlenih, starejšim brezposelnim pa otežila vstop na trg dela. Leta 2011 je z 

namenom pomoči pri zaposlitvi oseb, starejših od 50 let, začel delovati projekt 

Mentorstvo mladim, kjer so delodajalce spodbujali k ponovnemu zaposlovanju 

starejših, ki so polni znanj in izkušenj ter lahko ta znanja in izkušnje predajajo naprej 

mladim generacijam, ki so ta znanja potrebovale. Šlo je za neke vrste mentorstva, 

usposobljeni mentorji pa so morali imeti najmanj 50 let. Meja se je leta 2012 spustila in 

povprečna starost mentorjev je bila 47 let. Do leta 2015, ko se je projekt zaključil, je 

bilo usposobljenih 371 mentorjev. Takrat se je pokazala velika potreba po mentorstvih, 
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saj za določene poklice v Sloveniji ni bilo dostopne ustrezne oziroma zadostne formalne 

izobrazbe (OECD, 2018). 

Tako kot so starejši velikokrat diskriminirani na trgu dela, se razlike pri zaposlitvenih 

možnostih pojavljajo tudi v spolu. Ženske so množično začele na trg dela vstopati v 

zadnjih 50 letih, ko je pospešen industrijski razvoj zahteval večje število zaposlenih, kot 

jih je moška populacija lahko zagotovila (Gorše, 1992). Čeprav so ženske stalnica na 

trgu dela že več desetletij, pa na Sektorju za enake možnosti v RS ugotavljajo, da se »v 

javnem življenju neenakost med drugim kaže tako, da ženske kljub višji izobrazbi manj 

zasedajo položaje gospodarskega in političnega odločanja, da so pogosteje zaposlene za 

določen čas in s krajšim delovnim časom, da za svoje delo prejemajo nižje plačilo, da so 

pogosteje izpostavljene spolnemu nadlegovanju in da jih je bistveno manj v tako 

imenovanih poklicih prihodnosti, na primer na področju informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij ter umetne inteligence«. 

1.3.2 SPOL 

Konkurenca na trgu dela je vsako leto huda. Z obdobji ekonomske krize pa se ta še 

povečuje. Pri izbiri kandidatov se zato upoštevajo dodatni kriteriji, ki moške velikokrat 

postavijo v boljši položaj. Do diskriminacije pride, ko kandidat zaradi osebnih okoliščin 

ni imel niti pravice se prijaviti na delovno mesto, ali pa na njem ni bil izbran. Med te 

okoliščine štejemo tudi spol (Slana, 2010). Dandanes je v Sloveniji na področju 

zaposlitvenih možnosti cilj enakost spolov, kar pomeni predvsem stremljenje k 

izboljšanju položaja žensk in moških na področju, kjer so prisotne neenakosti med 

spoloma (prav tam). 

Zakon o delovnih razmerjih v 27. členu jasno opredeljuje dolžnosti delodajalcev:  

»(1) Delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen 

če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva 

sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem. 

(2) Objava prostega dela tudi ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi 

prednost določenemu spolu, razen v primerih iz prejšnjega odstavka.« 

Avtorica N. Gil (2018) v svojem medijskem članku o ženskah, ki pridejo s prestajanja 

kazni zapora, piše o lastni izkušnji iskanja zaposlitve. Poudarja, da je ženskam v taki 

situaciji veliko težje kot moškim. Svoje mnenje utemelji z dejstvi, da so ženske veliko 

bolj ranljive, velikokrat jih skrbi mnenje okolice, kako jih bo sprejela družba, ko bo 

izvedela, da je ženska, ki naj bi bila nežna in materinska, izvedla kaznivo dejanje. 

Občutek sramu in strah pred obsojanjem sta na tem mestu oteževalna dejavnika. Zato se 

po mnenju avtorice (prav tam) ženske težje odprejo, svoje zgodbe velikokrat skrivajo 

pred okolico, posledično pa naj bi se tako tudi težje pripravile na iskanje zaposlitve, saj 

vedo, da bodo morale nekoč razkriti svojo preteklost. 

Na straneh Zavoda za zaposlovanje je objavljena statistika zaposlenih in brezposelnih. 

Oktobra 2019 je bilo registrirane brezposelnosti med ženskami kar 50,9 %. Avtorja M. 

Breznik in Kern (2002) navajata, da ženske v povprečju zasedajo slabše plačana 
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delovna mesta, manjše so njihove možnosti za napredovanje, manj žensk zaseda tudi 

vodilne položaje. Med drugimi vzroki za neenake možnosti pri zaposlovanju, se 

pojavljajo tudi fizični dejavniki, kot so telesna konstitucija, materinska funkcija; 

tradicionalna spolno specifična vloga ženske kot skrbnice za družino; predsodki o 

ženski delovni sili v smislu preobremenitve z več področji – kot gospodinja, mati, 

uslužbenka in podobno.  

»Ja, če bi bla moški, bi ziher prej dobila kje službo. Kot kej z lesom al pa kej 

podobnega. Tko pa še kot čistilka ne morem delat.« (odlomek iz intervjuja, dne 17. 6. 

2019).  

Iz odlomka je mogoče razbrati, da tudi moja sogovornica meni, da bo sedaj po prestani 

kazni zapora težje našla zaposlitev, ker je ženska, saj se po njenem mnenju moški lažje 

znajdejo, če nikjer drugje, pa v poklicih, ki zahtevajo dobre ročne spretnosti in dobro 

fizično pripravljenost. Sama sem pred intervjuji sklepala, da se lahko ženske po končani 

prestani kazni zapora, če nikjer drugje, zaposlijo v čistilnih servisih, lokalih in podobno. 

Dve od sogovornic sta me takoj popravili, da v večini čistilnih servisov zahtevajo 

potrdilo o nekaznovanosti, prav tako v veliko lokalih in restavracijah.  

2. ŽENSKE Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI 

ZAPORA 
 

Čeprav ženske v zavodih za prestajanje kazni zapora predstavljajo le 2,9 % vseh zaprtih 

oseb na svetu, se ta delež drastično veča iz leta v leto (WHO, 2019). Po podatkih 

Svetovne zdravstvene organizacije (prav tam) so ženske največkrat obsojene zaradi 

nenasilnih dejanj, povezanih z drogami ali krajami.  

Avtorica Tadič (2018) v svoji doktorski disertaciji, ki se poglablja v specifiko 

značilnosti zapora za ženske, mnenja o maloštevilnosti žensk v zavodih za prestajanje 

kazni zapora deli na dve skupini, in sicer: prva skupina manjši delež žensk v zavodih za 

prestajanje kazni pripisuje manjšemu obsegu kaznivih dejanj, ki jih storijo ženske, 

druga skupina pa manjši delež pojasnjuje z razlikami pri obravnavi kaznivih dejanj, ki 

jih storijo ženske. Obravnave ženske kriminalitete naj bi se tako večkrat končale brez 

kazni ali vsaj brez kazni zapora. Avtorica Tadič (2018) na tem mestu meni, da je prva 

skupina pojasnil za maloštevilnost žensk v zavodih za prestajanje kazni zapora zmotna, 

saj »število oseb v zaporu pravzaprav izredno slabo odraža dejanski obseg in značilnosti 

kriminalitete« (str. 10). Brvar (2013, v Tadič, 2018) pravi, da zapori odražajo le tisti del 

kriminalitete, ki je odkrita, preiskana in kasneje obsojena ter pripeljana do dejanskega 

odvzetja svobode osebi, ki je storila kaznivo dejanje.  
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2.1 ZNAČILNOSTI ŽENSKE POPULACIJE NA PRESTAJANJU 

KAZNI ZAPORA  
 

Statistike o ženskah, ki prestajajo kazen zapora v evropskih državah, kažejo na zelo 

nizko stopnjo izobrazbe. V primerih, kjer pa so ženske kvalificirane za poklice, so ti 

poklici velikokrat nižje cenjeni oziroma slabše plačani in se stopnja socialne ranljivosti 

tako ne spremeni, socialno ekonomski položaj ostane nizek, družbena neenakost se 

nadaljuje (Poročilo evropskega parlamenta, 2017). 

2.1.1 STAROST 

Oziraje se na statistiko, ki je objavljena v Letnem poročilu Uprave za izvrševanje 

kazenskih sankcij za leto 2018, je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig sprejetih 

100 žensk. Od tega je bilo 44 žensk starih med 27 in 39 let. Tudi med ženskami, ki so že 

prestajale kazen zapora, je največ zaprtih starih med 27 in 39 let. To so torej leta, ki za 

žensko predstavljajo rodno dobo, čas iskanja zaposlitve, ustvarjanje družine, 

uveljavljanje položaja v družbi in podobno. Svetovna zdravstvena organizacija (2019) 

navaja, da ima več kot 75 % žensk, sprejetih v evropske zavode za prestajanje kazni 

zapora, težave z uživanjem prepovedanih drog ali alkohola.  

2.1.2 IZOBRAZBA 

Po podatkih Letnega poročila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je bilo v letu 

2018 v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig 30 žensk s srednjo poklicno šolo ali 

gimnazijo, prav tako je bilo z enako stopnjo izobrazbe na novo sprejetih 40 žensk. Kar 

10 žensk je imelo dokončano le osnovno šolo, 2 nista znali ne pisati ne računati, 2 pa sta 

imeli končano visoko šolo oziroma fakulteto.  

2.1.3 VRSTE KAZNIVIH DEJANJ 

Kanduč (1998) predstavi dejstvo, da ženske statistično storijo mnogo manj kaznivih 

dejanj kot moški. Kazniva dejanja, ki jih storijo ženske, so tudi v večini manj nevarna 

od kaznivih dejanj, ki jih storijo moški. Zaradi maloštevilnosti ženske kriminalitete je 

po mnenju avtorja (prav tam) posledično tudi manj raziskav, ki bi se nanašale le na 

ženski spol. To velja tudi dandanes. Eno večjih raziskav, ki se osredotoča na ženske v 

zavodih za prestajanje kazni, je izvedla Darja Tadič (2018), v kateri predstavi specifike 

žensk v zavodu za prestajanje kazni. Izsledki omenjene raziskave kažejo, da velika 

večina žensk prestaja kazen zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. S tovrstnimi 

kaznivimi dejanji so pridobivale finančno korist, ki se je gibala največkrat do 5000 

evrov, pogosto pa ne več kot 30.000 evrov (str. 160).  Ženske so v primerjavi z moškimi 

redkeje izvedle in prestajale kazen zaradi nasilnih kaznivih dejanj (prav tam). Avtorja 

Plesničar in Petrovec (2012) sta z analizo umorov, storjenih s strani žensk v Sloveniji 

ugotavljala, da se pojavlja pomemben delež umorov, ki so jih ženske storile zoper 

partnerje, ki so zoper njih pred tem že dalj časa izvajali različne (hude) oblike nasilja.  
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3. POSTPENALNA OBRAVNAVA  

Sama besedna zveza »postpenalna obravnava« bi bila lahko razumljena kot podpora, ki 

se nudi osebi, ki ni več na prestajanju kazni zapora. Petrovec (1995) na tem mestu 

opozarja, da gre v primeru postpenalne obravnave za pomoč in spremljanje osebe, ko je 

še na prestajanju kazni zapora, omenjena podpora pa se z odhodom osebe na svobodo 

ne preneha. Sprememba se v določenih primerih kaže le na področju izvajalcev 

postpenalne obravnave.  

Osebi, ki prestaja krajšo ali daljšo kazen zapora, lahko odhod na prostost predstavlja 

velik stres in težavo. Zaradi odhoda na prestajanje kazni zapora se osebam v večini 

primerov prekine delovno razmerje, s tem pa tudi vir zaslužka, ki bi med drugim 

omogočil lažjo integracijo v okolje (Brinc, 1980). Poznavanje takšnih in drugačnih 

posledic pri odvzetju svobode ter osebnih zgodb oseb na prestajanju kazni zapora je po 

mnenju avtorja (prav tam) ključno pri strokovnem načrtovanju in sooblikovanju 

življenja po odpustu. Sooblikovanje programa vključuje tako zakonske smernice in 

možnosti, ki jih ponujajo zavodi, kot tudi želje in motivacijo osebe, ki prestaja kazen 

zapora. V oblikovanje in izvajanje postpenalne obravnave so torej vključeni strokovni 

delavci in osebe na prestajanju kazni zapora (prav tam). V Letnem poročilu Uprave RS 

za izvrševanje kazenskih sankcij poročajo, da je obravnava pred odpustom osredotočena 

na konkretne priprave, ki zajemajo med drugim tudi pomoč pri iskanju zaposlitve. Pri 

tem zavodi za prestajanje kazni zapora sodelujejo s pristojnimi centri za socialno delo, s 

katerimi sooblikujejo potrebne ukrepe za pomoč osebam, ki so prestajale kazen zapora. 

V poročilu je zapisano, da je bilo leta 2018 32,6 % odpuščenim obsojencem urejena 

izredna denarna socialna pomoč, na centre za socialno delo pa je bilo napotenih 748 

odpuščenih obsojencev, kar je 55,1 % od 1357 vseh odpuščenih oseb, ki so prestajale 

kazen zapora.   

3.1 ZAKONSKA OPREDELITEV POSTPENALNE OBRAVNAVE 

Zakonske smernice za izvajanje postpenalne obravnave so opredeljene v Zakonu za 

izvrševanje kazenskih sankcij. Stoti in stoenajsti člen navajata: 

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

poleg obsojenca, delavcev zavoda in pristojnega centra sodelujejo tudi drugi organi in 

organizacije, ki zagotavljajo zaposlitev, nastanitev, ter javni zavodi s področja zdravstva 

in izobraževanja, razen če obsojenec to odkloni. 

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

tudi društva, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in druge organizacije 

civilne družbe. 

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

usklajeno.« 
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 »Pristojni centri in drugi subjekti iz prvega odstavka 100. člena tega zakona morajo v 

sodelovanju z zavodom najmanj tri mesece pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti 

program potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu in mu vsak na svojem področju nuditi 

pomoč pri njegovi vključitvi v družbo po prestani kazni.« 

Kot je mogoče razbrati iz formalnih smernic za izvajanje postpenalne obravnave, je 

sodelujočih akterjev, ki sooblikujejo postpenalno podporo, več. Gre za centre za 

socialno delo, zavod za zaposlovanje ter razna društva in posameznike, ki tudi 

prostovoljno podpirajo osebe, ki so tik pred odpustom ali pa so že na prostosti. Kljub 

temu pa same ženske, ki imajo izkušnjo prestajanja kazni zapora, opozarjajo, da je te 

podpore še vedno premalo: »Ne vem, nič. Meni so samo povedali, kdaj grem domov in 

to je to. Jaz sem sama šla na center za socialno delo, vprašala sem, kolk prej jaz lahko 

dam vlogo, ker ti pripada izredna socialna pomoč, ko greš ven.« (odlomek iz intervjuja, 

ki sem ga izvajala v ZPKZ Ig, 2017). 

3.2 SAMOAKTIVNOST V OBDOBJU PRIPRAVE NA ODPUST 

»Ja se morš sam organizirat, kako pa kaj. Oni ti sam povejo, aha zdej je pa čas, da 

lahko to pa to pa to nardiš, ampak če ne boš sam pršou, da bi meu namenski izhod, 

recimo za zavod za zaposlovanje, pa ne bojo nč, mislm bojo čakal, ne. Hočjo verjetn 

videt, da se sami organiziramo, da sami iščemo delo, da ni tist pod prisilo, zdej morš it 

na zavod, zdej morš it pa tja.« (odlomek iz intervjuja, ki sem ga izvajala v ZPKZ Ig, 

2017). 

Kljub temu da zavod osebam pred odpustom nudi usmerjanje in pomoč za vzpostavitev 

življenja po prestani kazni zapora, Brinc (1989) meni, da se vsaka oseba med 

prestajanjem kazni zapora do neke mere spremeni in je zato nemogoče in nesmiselno 

razmišljati, da bi bila vsaka postpenalna obravnava lahko uspešna in bi se vsaka oseba 

po prestani kazni zapora brez večjih težav integrirala v družbo. Avtor (prav tam) je zato 

že pred tremi desetletji opozarjal, da je ključen korak za uspešno integracijo osebe po 

prestani kazni zapora družba, ki je pripravljena sprejeti to osebo, jo zaposliti, predvsem 

pa jo obravnavati kot človeka in ne le kot osebo, ki ji je bila zaradi različnih razlogov 

odvzeta svoboda. Pomemben faktor pri uspešni integraciji osebe po prestani kazni 

zapora pa je ne nazadnje tudi samoaktivnost osebe. Avtor (prav tam) meni, da bi si 

morala vsaka oseba že ob začetku prestajanja kazni zapora določiti cilje, ki jih želi 

doseči med prestajanjem kazni in po prestani kazni. Sama sem med raziskavo leta 2017 

ugotavljala, kako samoiniciativnost vpliva na pridobivanje zaposlitve, če sploh. Takrat 

sem ugotovila, da so ženske uspešnejše, če si že takoj, ko lahko – torej 6 mesecev pred 

iztekom kazni oziroma v veliko primerih kasneje, saj zavod za prestajanje kazni prej ne 

odobri možnosti izhodov – začnejo iskati zaposlitev oziroma se vsaj informirajo na 

centrih za socialno delo, iščejo zaposlitvene možnosti preko znancev, družine ter 

brskajo za informacijami o nastanitvah, se prijavljajo na pogovor pri svetovalcu v 

zavodu in tako naprej. Vse to pa je možno le, če zavod za prestajanje kazni 

posameznicam nekaj mesecev pred odpustom odobri za omenjene stvari namenjene 

izhode. Celoten proces iskanja dela je v nasprotnem primeru zelo otežen in odložen na 
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čas po odpustu. Stiske se pojavljajo tudi, če osebi, ki bi želela najti zaposlitev, ni 

ponujena nobena podpora, tako preko zavoda kot preko njenih socialnih mrež. Poudariti 

je torej treba, da je vsekakor zaželeno, da poskuša oseba že pred odpustom iskati 

zaposlitev, iskati informacije in podobno. Vendar nič od tega ni mogoče, če ji zavod za 

prestajanje kazni ni pripravljen stopiti nasproti in ji odobriti namenskih izhodov, ki so 

pri iskanju zaposlitve nujni.   

3.3 KLJUČNA VPRAŠANJA IN FAZE POSTPENALNE 

OBRAVNAVE 

Poleg materialne pomoči je v obdobju priprave na odpust pomembno pozornost 

usmeriti tudi na psihološko podporo. Brinc (1989) je v svojem delu izpostavil osem 

ključnih vprašanj, na katera je treba odgovoriti, ko načrtujemo psihološko pomoč osebi, 

ki je tik pred iztekom kazni: 

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

odpustu, so odvisne od posameznega obsojenca ali obsojenke. Zato je potrebna 

individualna obravnava. 

2. Komu pomagati?  Brinc meni, da je eden od kriterijev tveganje povratka. Torej čim 

večje je tveganje, več pomoči potrebuje obsojenec ali obsojenka. 

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

obravnave začne že ob nastopu kazni. 

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

obsojenec ali obsojenka ne vključi v družbo. Brinc vseeno opozarja na vprašanje 

smiselnosti postpenalne pomoči, če se obsojencu ali obsojenki vseeno nikakor ne 

uspe integrirati v družbo. Predpostavlja se, da je za obsojenca ali obsojenko, ki je 

prišla na prostost, pomemben oseben in zaupen odnos z osebami na prostosti. 

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

po odpustu? Ključno je usklajevanje ciljev dela z obsojencem ali obsojenko in 

priprava na odpust. 

6. Kako obsojenca sploh pripraviti, da prične sodelovati z izvajalci postpenalne 

pomoči?  Pojavlja se vprašanje, kaj obsojenci ali obsojenke sploh vedo o 

postpenalni pomoči, kdo jim daje informacije, kakšne so te informacije in podobno. 

Eno od vprašanj je tudi, ali obsojenec oziroma obsojenka mora sodelovati v procesu 

ali pa je to prostovoljna odločitev. 

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

produktivno postpenalno pomoč bi dosegli, če bi usklajevali namene postpenalne 

pomoči ter želje in pričakovanja obsojenca ali obsojenke. 

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

eno od osnovnih vprašanj v zvezi s postpenalno pomočjo. Sprašujemo se torej, 

kakšno naj bo razmerje med pomočjo in nadzorom. Pri tem je ključno, kako 
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obsojenec ali obsojenka doživlja sam proces postpenalne pomoči. Brinc trdi, da 

prejemanje pomoči zmanjšuje človekovo samospoštovanje. Zato se veliko 

obsojencev in obsojenk raje osamosvoji, kakor vedo in znajo. 

Razbrati je mogoče, da je avtor (prav tam) posebno pozornost namenil pomoči osebi, ki 

je prestajala kazen zapora, ko ta že odide na prostost in ni več v pristojnosti zavoda za 

prestajanje kazni zapora. Ko sem leta 2017 izvajala intervjuje z ženskami, ki so 

prestajale kazen zapora, so povedale, da po odpustu želijo pustiti preteklost za sabo in 

se ne želijo srečevati z raznimi centri. Bi jim pa zelo prav prišla pomoč v smislu 

prehodnih domov, skupin za samopomoč in podobno, kjer bi imele stik z ostalimi 

ženskami, ki so prestajale kazen zapora, in točno vedo, kako se oseba počuti, ko pride 

na prostost, kaj je doživljala med prestajanjem kazni, na kaj mora biti pozorna, ko pride 

na svobodo, na koga se lahko obrne, predvsem pa dobi občutek, da v taki situaciji ni 

sama. O postpenalni obravnavi v več fazah prestajanja kazni je razmišljala tudi avtorica 

Zupančič (2008), ko je v svoji diplomski nalogi opredelila štiri faze. Prva naj bi se 

začela takoj ob nastopu kazni, zadnja pa bi trajala tudi po odpustu:  

1. Sprejemna faza – v 29. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je določeno, 

da naj bi bil/-a obsojenec ali obsojenka seznanjen/-a predvsem s pravili hišnega 

reda, s pravicami in dolžnostmi ter ugodnostmi, kaznimi, aktivnostmi in podobno. 

2. Čas prestajanja kazni – faza, ki traja od sestave osebnega načrta do načrtovanja 

odpusta iz zavoda in je odvisna od dolžine kazni. Če gre za daljšo kazen, je ta faza 

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

3. Predodpustna faza – tudi ta faza je odvisna od dolžine kazni. V tej fazi se lahko 

obsojenec ali obsojenka prijavi na zavod za zaposlovanje, kjer ima možnost 

razgovora s svetovalcem za lažji vstop na trg dela, ter na center za socialno delo, 

kjer lahko zaprosi za finančno podporo.  

4. Poodpustna faza –zadnja faza naj bi potekala izven pristojnosti zavoda za 

prestajanje kazni zapora, torej po odpustu osebe s prestajanja kazni in v njenem 

življenjskem okolju. V tej fazi naj bi k spremljanju osebe po prestani kazni pristopili 

pristojni centri za socialno delo. Velikokrat pa se zgodi, da osebe, ki pridejo na 

prostost, ne želijo imeti več stika s preteklo izkušnjo in tako tudi ne s svetovalci na 

centrih za socialno delo. 

Izsledki moje raziskave, ki sem jo v ZPKZ Ig izvajala leta 2017, so pokazali, da želijo 

ženske po prestani kazni čim prej pozabiti na preteklost in se osredotočiti na prihodnost, 

družino, zaposlitev, zato stikov s centri za socialno delo po odpustu skorajda nimajo. So 

pa izpostavile, da bi želele več informacij, ki bi bile zbrane na enem mestu, torej kam se 

lahko obrnejo po odpustu, kaj sledi, če ne dobijo dovolj hitro zaposlitve, potrebovale bi 

podporo oseb, ki imajo podobno izkušnjo (Marussig, 2017). Ženske, s katerimi sem se 

pogovarjala, so imele večinoma urejene stanovanjske pogoje, bolj jih je skrbela 

zaposlitev, saj jih je imela večina doma otroke, pokriti je bilo treba stroške bivanja 

(najemnina in položnice). Vprašanja, ki so se jim takrat odpirala ob vsem tem, so bila 

zlasti o načinu pristopa k zaposlitvenemu razgovoru, ali lahko povedo, da so prestajale 

kazen, ali bo to velika ovira ipd.. 
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4. ZAPOSLOVANJE ŽENSK Z IZKUŠNJO 

PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 

»Biti nekdanji obsojenec ima velike posledice, ki segajo onkraj kazni in odvzete 

svobode« (Dale, 1976 v Finn in Willoughby, 1996, str. 68). Obsojencu je ob nastopu 

kazni po navadi odvzeta možnost do izobraževanja, zaposlovanja in podobno, kar pa po 

končani kazni zapora lahko vpliva na večje število povratništev, sploh v primerih zelo 

dolgih kazni (prav tam). 

Na tem mestu je morda pomembno poudariti, da iskanje zaposlitve nekaterim osebam 

po prestani kazni zapora seveda ne predstavlja nujno primarne skrbi. Brinc (1989) pravi, 

da mora »odpuščeni obsojenec začeti novo življenje pogosto iz nič. Je sicer prost, toda 

pogosto brez materialnih sredstev, brez bivališča, zaposlitve, prijateljev« (str. 366). 

Avtor (prav tam) nadaljuje, da mora »obsojenec prevzeti vse osnovne socialne vloge, ki 

jih je opravljal pred nastopom kazni …« Oseba, ki pride s prestajanja kazni, se mora 

torej velikokrat najprej spopasti z novimi vlogami, za katere Brinc (1989) pravi, da jih 

mora po pričakovanjih družbe opravljati še toliko bolje kot pred prestajanjem kazni. 

Velikokrat so primarne skrbi bivanje, soočanje z okolico, iz katere je bila oseba 

odvzeta, soočanje s predsodki in podobno. Nekateri se torej prej, nekateri pa kasneje 

soočijo z zaposlitveno problematiko.  

Če je na eni strani zaposlitev po odpustu ključnega pomena za reintegracijo, pa je na 

drugi strani težko dosegljiva (Graffam, Shinkfield, Hardcastle, 2008). 

Avtorici Kobal in Žakelj (2007) navajata, da je po uradnih podatkih uradnega trga dela 

eno leto po odpustu 60 % oseb še vedno brez zaposlitve. O tem, koliko odstotkov od 

tega je žensk, ni podatkov. Po podatkih Letnega poročila Uprave RS za izvrševanje 

kazenskih sankcij je bilo v ZPKZ Ig v letu 2018 izvedenih 20 prijav na zavod za 

zaposlovanje. Podatki o zaposlovanju, ki jih hrani Uprava za izvrševanje kazenskih 

sankcij, kažejo, da se je v letu 2018 zaposlilo 8 moških, ki so prestajali kazen zapora in 

so že pred odpustom sklenili pogodbo o zaposlitvi. Med drugim je imelo v letu 2018 

šest žensk urejeno zaposlitev po odpustu, kar predstavlja le 5,5 %, žensk, ki so v letu 

2018 odšle na prostost. Večina žensk torej na prostost odhaja brez urejene zaposlitve in 

s tem brez zagotovljene finančne varnosti. 

V raziskovalnem poročilu avtorice Trbanc (idr., 2003) navajajo, da je po mnenju 

strokovnih delavcev in sodelavcev na centrih za socialno delo ter strokovnih delavcev 

na uradih za delo, ki so bili zajeti v raziskavi, večina oseb z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora že pred prestajanjem kazni zapora brezposelnih.  

V primeru, da je bila oseba pred prestajanjem kazni zapora zaposlena, je za nadaljnjo 

zaposlitev oziroma ohranitev zaposlitve temeljnega pomena dolžina kazni zapora (prav 

tam). Zakon o delovnih razmerjih v 53. členu namreč pravi, da osebi, ki zaradi 

prestajanja kazni zapora ne more opravljati dela 6 mesecev ali manj, pogodba o 

zaposlitvi ne preneha veljati, razen če za odpoved veljajo posebni razlogi.  
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4.1 FORMALNE OZIROMA ZAKONSKE SMERNICE PRI 

ZAPOSLOVANJU OSEB Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI 

ZAPORA 

»V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij je v 99. členu napisano, da se lahko 6 

mesecev pred odpustom zaposlijo oziroma prijavijo v evidenco brezposelnih kot iskalci 

zaposlitve, in se lahko v bistvu tudi zaposlijo. Že v času prestajanja kazni. Samo sedaj je 

pa tako, da nihče od 6 mesecev se ne zaposli, ampak razlog je pa v tem, da smo mi z 

zavodom za zaposlovanje naredili protokol, in v tem protokolu je vsak, ki ima proste 

izhode, ampak pri ženskah jih večina ima in se lahko prijavijo v evidenco in iščejo 

potem zaposlitev naprej« (odlomek iz intervjuja na Upravi RS za izvrševanje kazenskih 

sankcij, dne 12. 6. 2019). 

V zgornjem delu intervjuja Wolf z Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij navaja 4. 

odstavek 99. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki se nanaša na iskanje 

zaposlitve oseb, ki bodo v roku šestih mesecev prenehale prestajati kazen zapora: »(4) 

Obsojenec, ki se v skladu z osebnim načrtom šest mesecev pred odpustom vključi v 

programe aktivnega iskanja zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje, lahko v skladu z 

zaposlitvenim načrtom sklene neposredno delovno razmerje z delodajalcem. Obsojenec 

je ob prejemu pogodbe o zaposlitvi dolžan zavodu predložiti kopijo sklenjene pogodbe« 

(ZIKS-1).  

V skladu s prej omenjenim 99. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se je po 

poročilu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij leta 2018 šest mesecev pred 

odpustom 354 obsojencev in mladoletnikov prijavilo v evidenco brezposelnih oseb na 

Zavodu RS za zaposlovanje ter se vključilo v programe aktivnega iskanja zaposlitve. 

Pred iztekom kazni se je uspelo zaposliti 8 obsojencem. To pomeni, da so že pred 

odpustom podpisali pogodbo o zaposlitvi. Med temi osmimi obsojenci, ki so se uspešno 

zaposlili še pred odhodom na prostost, ni žensk. So pa podatki, ki se nanašajo na 

urejeno delovno razmerje, ki se zaradi nastopa kazni ni prekinilo. 342 obsojencev je 

imelo urejeno zaposlitev, od tega 6 žensk.  

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij o letu 2018 poroča, da je zaposlitev zaradi 

nastopa kazni izgubilo 135 obsojencev in obsojenk (9,8 %), kar je 3,3 % manj kot leto 

poprej. Izključno za žensko populacijo konkretnih podatkov ni. Prekinitev delovnega 

razmerja zaradi nastopa kazni je opredeljena v 53. in 110. členu Zakona o delovnih 

razmerjih:  

53. člen 

»1) V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, 

varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more 

opravljati dela šest mesecev ali manj /…/ pripora in v drugih primerih, ki jih določajo 

zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi, začasno preneha opravljati delo, 

pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati, razen če so 
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podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delodajalca 

(suspenz pogodbe o zaposlitvi)«. 

110. člen 

»(1) Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi: 

/…/ če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v 

delovnem razmerju ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma 

sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali 

če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela /…/«. 

Če je bila oseba pred prestajanjem kazni zapora brezposelna in prijavljena v evidenco 

zavoda za zaposlovanje, se mora za čas prestajanja kazni zapora, daljši od 6 mesecev, 

odjaviti iz evidence iskalcev zaposlitve (Trbanc, idr., 2003). 

Zgodi se tudi, da se oseba ne odjavi iz evidence zavoda za zaposlovanje. Posledice so 

takšne, da se oseba ne javlja na zavodu za zaposlovanje, zavod za zaposlovanje tako 

osebo izbriše iz evidence, posledično pa se oseba po prestani kazni zapora ne more 

znova vpisati v evidenco iskalcev zaposlitve (Trbanc, idr., 2003).  

4.1.1 VAROVANJE ZASEBNOSTI V DELOVNEM RAZMERJU 

»Zasebnost je pojmovana, če ne upoštevamo samo pravnih dejstev, kot neovirano in 

svobodno uveljavljanje osebnega in družinskega življenja brez vmešavanja, nadziranja 

ali usmerjanja, kar zadeva družbo ali tretje osebe. Spada v področje človekovega 

dostojanstva, ki je vrednostni pojem, ki naj človeku zagotovi predvsem svobodo.« 

(Cvetko, 1999, str. 95–96). Avtor poleg citirane definicije o tem, kaj zasebnost je, 

postavi nasprotujočo si izjavo, da je zasebnost težko točno definirati, »saj se znova in 

znova pojavlja vprašanje, kaj v zasebnost sploh spada« (prav tam, str. 103). Avtor 

poudarja, da je varovanje zasebnosti na delovnem mestu vseobsežna pravica delavca, da 

dovoli ali ne dovoli posegati v njegovo zasebno življenje, njegove vrednote, mnenja, 

osebnosti in dostojanstva. V nekaterih primerih so določena ravnanja pojmovana kot 

poseg v zasebnost delavca, v določenih pa ne. Avtor izpostavi, da je v določenih 

okoliščinah dovoljeno razkrivanje osebnih podatkov o določenemu delavcu, pogoj za 

tako dejanje pa so pravice in svoboda drugih, ki so v bližnjem stiku s to osebo. Tako gre 

v primeru osebe, ki je za določeno kaznivo dejanje prestajala kazen zapora in bi želela 

delati na primer v pedagoškem poklicu, za dovoljeno razkrivanje tega podatka 

delodajalcu.  

Če delodajalec za izbrano delovno mesto ne zahteva potrdila o nekaznovanosti, ga pred 

zaposlitvijo nima pravice spraševati o predhodnih obsodbah, če so izbrisane iz kazenske 

evidence in če niso povezane s prepovedjo opravljanja določenega dela (Cvetko, 1999). 

Zakon o delovnih razmerjih v 28. členu konkretno navaja, kaj lahko delodajalec od 

kandidata zahteva in katere informacije lahko zbere.   
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28. člen 

 (1) Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dela. 

(2) Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati 

podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine 

oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.  

Ob izrečenem kazenskem ukrepu se osebo vpiše v kazensko evidenco. S tem ukrepom 

oseba ne more pridobiti potrdila o nekaznovanosti, ki ga kot pogoj za zaposlitev razpiše 

delodajalec. 

Tudi po odpustu se osebe določeno število let ne izpiše iz kazenske evidence. Ta doba 

se nanaša na dolžino prestane kazni zapora. V Kazenskem zakoniku področje zakonske 

rehabilitacije in izbrisa obsodbe ureja 82. člen:  

(1) Z zakonsko rehabilitacijo se izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse 

njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. 

(3) Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, od takrat ko je bila 

kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, če obsojenec v tem roku ne stori novega 

kaznivega dejanja. 

(4) Roki iz prejšnjega odstavka so: 

1. za obsodbo, s katero je bil storilcu izrečen sodni opomin, in za obsodbo, s katero 

mu je bila odpuščena kazen – eno leto od pravnomočnosti sodne odločbe; 

2. za pogojno obsodbo – eno leto, od takrat ko je potekla preizkusna doba; 

3. za obsodbo na denarno kazen, stransko kazen ali kazen zapora do enega leta – tri 

leta; 

4. za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh let – pet let; 

5. za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih let – osem let; 

6. za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let – deset let; 

7. za obsodbo na kazen zapora nad deset do petnajst let – petnajst let. 

(5) Obsodba na kazen zapora nad petnajst let se ne izbriše. 

»Ne sam zdej k sm bla v zaporu kaznovana, sm dodatno kaznovana, da do leta 2026 

men ne bo pika zginla. Sram je lahko našo državo, da te potem še oteži življenje, oteži! 

In js se hočm za to borit. In pol se vprašite zakaj tok povratništva« (odlomek iz 

intervjuja, dne 17. 6. 2019).  

Odhod na svobodo osebam torej sicer predstavlja odhod v svet novih možnosti, se pa 

kazen na neki način nadaljuje in s tem stigma ostaja oziroma se povečuje. 

4.2 VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA ZAPOSLOVANJE 

ŽENSK Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 

Odhod na prestajanje kazni prekine veliko ključnih življenjskih dejavnikov, kot so 

socialne vezi, delovno razmerje in podobno (Sampson in Laub, 1993 v Emmert, 2018).  
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Strokovni delavci in svetovalci na centrih za socialno delo se v praksi največkrat 

srečujejo z mladimi po prestani kazni zapora, ki so brez delovnih izkušenj in se pogosto 

niti ne prijavijo na zavod za zaposlovanje. Zaradi stigme nekdanjega obsojenca, ki je še 

vedno zelo močna v družbi, veliko ljudi svojo izkušnjo prestajanja kazni zapora prikrije, 

na razgovoru za delo ne razkrije svoje preteklosti in odsotnost s trga dela opraviči z 

drugimi razlogi, kot so dolgotrajna bolezen, odhod v tujino in podobno (Trbanc idr., 

2003). 

4.2.1 STIGMA  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je stigma definirana kot »družbena 

zaznamovanost zaradi drugačnosti, navadno neupravičena«.  

Ko govorimo o stigmi in stigmatizaciji, ne moremo mimo enega izmed najbolj znanih 

avtorjev, ki se lotevajo vprašanja o stigmi. Goffman (1963) je stigmo opredelil kot 

atribut, ki je globoko diskreditiran. To pomeni pripisano značilnost posameznika, ki ji je 

odvzeta veljava, ali pa je ta značilnost celo zaničevana, označena kot slaba. Avtor 

stigmo razdeli na tri kategorije: fizična stigma, ki se nanaša na organske, telesne 

značilnosti, psihološka stigma, ki vključuje psihološke, mentalne značilnosti 

posameznika, ki odstopajo, ter sociokulturna stigma, ki se nanaša na socialne, kulturne 

in etnične aspekte posameznikovega življenja. Avtorica V. Caicedo (2014) opozarja, da 

osebe z izkušnjo prestajanja kazni zapora po definiciji ne spadajo v nobeno omenjeno 

kategorijo, kar pa ne pomeni, da te osebe niso stigmatizirane. Določene atribute 

posameznika, kot jih opredeljuje Goffman, je mogoče diskreditirati, stigmatizirati takoj 

ob stiku s posameznikom, saj je ta atribut oziroma lastnost vidna. Gre na primer za 

barvo kože, vidno bolezen, deformacijo telesa in podobno. Določene aspekte 

posameznikovega življenja pa se da prikriti. Tako gre pri izkušnji prestajanja kazni 

zapora za prikrit aspekt posameznika. Vendar pa Goffman opozarja, da čim se ta aspekt 

razkrije, v tistem trenutku ga je mogoče diskreditirati, stigmatizirati. 

Avtorji Ainlay, Becker in Coleman (1986) stigmo opredelijo kot relativno in 

kolektivno. Stigma je relativna, saj se spreminja glede na družbene norme, kolektivna 

pa postane, ko posameznik stigmatizira določeno osebo zaradi njenih lastnosti, 

preteklosti, odstopajočega vedenja. Kot omenja že Goffman (1963), posameznika lahko 

družba stigmatizira glede na vidne odstopajoče lastnosti ali glede na nevidne okoliščine, 

aspekt, ki so del posameznika. Take nevidne okoliščine so med drugim tudi izkušnje 

prestajanja kazni zapora.  

Na trgu dela je stigma žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora velikokrat odvisna od 

posameznega delovnega mesta oziroma od tega, koliko zaupanja in odgovornosti 

zahteva delovno mesto. Osebo, ki pride s prestajanja kazni zapora, bi kljub stigmi lažje 

zaposlili na delovnem mestu, ki je rutinirano, ročno delo ali nižje kvalificirano delo (de 

Alós-Moner Vila idr., 2010).  

Zaradi strahu pred stigmo veliko žensk, ki so prestajale kazen zapora, svojo preteklost 

prikrije in odsotnost s trga dela opraviči z dolgotrajno boleznijo ali z ekonomsko krizo, 



 

20 
 

ki je celotni populaciji zmanjšala možnosti za vstop na trg dela (Medina Alonso, 2015). 

Goffman (1963) pravi, da je tako »posameznikov cilj zmanjšati napetost, to je sebi in 

drugim omogočiti odvrnitev skrite pozornosti od stigme« (str. 91). Hkrati pa prikrivanje 

lastne preteklosti za ženske, ki so prestajale kazen zapora, predstavlja velik stres. 

Pojavlja se strah, da jih bo kdo prepoznal, da bodo delodajalec in sodelavci izvedeli za 

kaznivo dejanje in prestajanje kazni. Stigma, ki so je deležne ženske, ki so prestajale 

kazen zapora, vključuje tudi izjave ljudi, kot so: »To so ženske, ki niso normalne, saj bi 

kot ženske morale občutiti stisko drugih, materinski čut bi moral prevladovati nad 

težnjo po storitvi kaznivega dejanja, biti bi morale nežne, sočutne, mirne …« in 

podobno, hkrati pa družba stereotipizira raziskovano populacijo s »saj se jim ne da 

delati«, »to so same lenobe, ki jim je najlažje živeti v zaporu in nič delati«, »taki samo 

razmišljajo, kako najlaže priti skozi življenje«, ter izjava, ki mene osebno vedno močno 

zbode: »Kaj jim je pa v zaporu hudega, jaz bi tudi samo sedel in gledal TV in ne 

plačeval položnic.« (Medina Alonso, 2015).  

Van Olphen (idr. 2009) je s svojo raziskavo, ki je vključevala 17 žensk iz San Francisca 

po prestani kazni zapora, želel javnosti pokazati, kako močno stigma vpliva na 

preživetje žensk po odpustu na prostost in kako velik vpliv ima stigma tudi na 

povratništvo. V članku, ki so ga objavili avtorji na strani US National Institutes of 

Health, so vključeni citati nekaterih žensk, ki so se spopadale z neuspešnimi poskusi 

iskanja zaposlitve. Nekatere ženske so odslovili že na razgovoru za delo, saj so želeli, 

da iskreno govorijo o svoji preteklosti in izkušnjah. Zaradi gole težnje po preživetju so 

se znašle pred dejstvom, da morajo svojo izkušnjo prestajanja kazni prikriti. Takoj ko so 

delodajalci ugotovili, da ženske lažejo o svoji preteklosti, so dobile odpoved. Kar nekaj 

jih pripoveduje tudi o slabo plačanih delovnih mestih, za katere so ljudje, ki niso bili na 

prestajanju kazni zapora, veliko bolje plačani. Dostikrat pa se pojavi tudi situacija, ko je 

ženska kvalificirana za določeno delovno mesto, je dovolj izobražena in z zadostnimi 

izkušnjami, vendar je zaradi preteklega prestajanja kazni zapora ne bodo zaposlili. 

»Tako zelo sem institucionalizirana,« je izjava ene od žensk, ki nadaljuje, da si glede na 

trenutno stanje ne predstavlja, kako bo skrbela sama zase, če ne najde zaposlitve. 

Poudari tudi, da je za veliko število povratništev v ZDA največkrat krivo dejstvo, da 

človek po odhodu na prostost zaradi stigme težko najde zaposlitev ali pa je sploh ne 

najde. Če se izkušnji prestajanja kazni zapora pridruži še uživanje prepovedanih drog, je 

stigma toliko hujša, ukrepi na tem področju pa po besedah žensk, ki so bile vključene v 

omenjeno raziskavo, ne nudijo dovolj podpore in pomoči za začetek novega, bolj 

zdravega in kvalitetnega načina življenja.  

4.2.2 DUŠEVNO ZDRAVJE 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2019) se visok delež ljudi, ki so 

na prestajanju kazni zapora, sooča s težavami v duševnem zdravju. Gre za depresijo, 

anksioznost ter odvisnost od prepovedanih drog. Kar 10–15 % ljudi pa trpi za 

duševnimi boleznimi, kot so shizofrenija, bipolarna motnja ali avtistična motnja. 

Pogosteje se težave v duševnem zdravju pojavljajo pri ženskah, ki naj bi bile posledica 

posttravmatske stresne motnje. Če je število samomorov večje med moškimi izven 
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zavodov za prestajanje kazni zapora, pa podatki znotraj zavodov kažejo, da se ženske v 

večjem številu zatekajo k samopoškodbam in samomoru.  

Eden od razlogov za večje število težav v duševnem zdravju pri ženskah je, da ženske 

večkrat poročajo o spolnih, fizičnih in psihičnih zlorabah, ki so jih doživljale med 

odraščanjem (Messina, Burdon, Hagopian in Prendergast, 2006 v Bloom in S. 

Covington, 2008). Ženske s takimi težavami v duševnem zdravju posledično po prestani 

kazni zapora še toliko težje iščejo in najdejo zaposlitev. Zavedati pa se moramo, da se 

duševne stiske velikokrat ne pojavljajo zaradi preteklih izkušenj iz življenja pred 

prestajanjem kazni zapora, se pa pojavijo med prestajanjem kazni. Durcan in Zwemstra 

(2014) sta v svojem delu raziskovala področje duševnega zdravja v povezavi s 

prestajanjem kazni zapora. Izkazalo se je, da se dokaj veliko duševnih stisk pojavi ravno 

zaradi prestajanja kazni zapora. Predstavita negativne posledice zapora na duševno 

zdravje, ki sta jih zaznali Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in britanski Rdeči 

križ. To so prenatrpanost, različne oblike nasilja, prisilna osamitev, pomanjkanje 

zasebnosti, pomanjkanje smiselnih aktivnosti, izolacija od socialnih omrežij, negotovost 

zaradi prihodnosti po odpustu ter pomanjkanje kvalitetne in kontinuirane psihološke 

obravnave. Na drugi strani so osebe, ki so prestajale kazen zapora, predstavile njihov 

vidik vplivov na njihovo duševno zdravje v zaporu. Omenjali so nadlegovanje s strani 

drugih obsojencev, skrbi za družino, saj imajo z družinskimi člani omejene stike, 

premalo ljudi, ki bi jim lahko zaupali, monotonost režima in pomanjkanje smiselnih 

aktivnosti, pomanjkanje zasebnosti, skrbi in strahovi glede odpusta, nerazrešene travme 

iz preteklosti ter pomanjkanje psihološke podpore in svetovanja. Zgornji dejavniki, ki 

vplivajo na duševno zdravje zaprtih oseb, se sicer nanašajo na splošno populacijo. Se pa 

avtorja (prav tam) dotakneta tudi žensk, ki prestajajo kazen zapora. Ugotovila sta, da se 

pri ženskah duševne stiske med prestajanjem kazni pojavijo predvsem v povezavi s 

skrbjo za družino. Velikokrat so ženske glavne skrbnice družine, zato odhod na 

prestajanje kazni zapora in separacija od otrok povečata možnost ali težavnost duševnih 

stisk, ki se lahko kažejo, kot že omenjeno, v obliki depresije ali anksioznosti. 

V ameriški raziskavi o povezavi med duševnim zdravjem in zaposlitvijo avtorji 

ugotavljajo, da obstaja korelacija med duševnim zdravjem posameznika, ki je prestajal 

kazen zapora, ter med zaposlitvijo oziroma brezposelnostjo (Bartley, 1994 v Dooley, 

Fielding in Levi, 1996 v Brown, 2011). Gre za vpliv prestajanja kazni zapora in 

posledične brezposelnosti na pojavljanje težav v duševnem zdravju. Avtorji (prav tam) 

namreč poudarjajo, da je osrednja skrb osebe, ki pride na prostost, ravno skrb za 

preživetje, kar seveda pomeni iskanje zaposlitve, ki bi prinesla stalen dohodek. 

Brezposelnost na drugi strani za osebo, ki je prišla na prostost, pomeni ekonomsko in 

socialno deprivacijo, ki lahko posledično vodi v občutke nemoči, občutke, da od nje ni 

nobene koristi. Vse to ima lahko negativne posledice na duševno zdravje, kar velikokrat 

vodi v razvoj depresije in anksioznosti. Supancic, Campbell in Lenihan (1983 v Brown, 

2011) razvijejo pojem »poodpustna depresija«, s katerim definirajo prehodno 

situacijsko reakcijo, pri kateri se pričakovanja o odpustu in realno stanje po dopustu 

izključujeta. Če gre za nekaj let trajajoče prestajanje kazni zapora, lahko pride tudi do 
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kognitivne reorganizacije, ki jo pogosto spremlja neodločnost, ki se manifestira kot 

nezmožnost sprejemanja celo manjših odločitev, in zmanjšane sposobnosti razmišljanja, 

govorjenja in vedenja. Do tega pojava pride, kot že omenjeno, predvsem po daljši 

prestani kazni zapora, saj so osebe na prestajanju kazni zapora ves čas specifično 

usmerjane v vsakodnevne dejavnosti, na primer kdaj jesti, kdaj se umivati, kdaj spati in 

vstati. Po odhodu na prostost družba pričakuje, da bo ta oseba avtonomna, neodvisna, 

da se bo znala sama preživljati in organizirati. Avtorji (prav tam) opozarjajo, da ta 

proces za osebo, ki pride na prostost, predstavlja hud stres, tesnobo, ki lahko kasneje 

vodi v depresijo in druge težave v duševnem zdravju. Posledično pa te težave 

predstavljajo eno od ovir v procesu iskanja zaposlitve. 

4.2.3 VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA 

V raziskavi iz leta 2010 avtorji Varghese (idr.) navajajo, da so kazniva dejanja, ki niso 

nasilna in za seboj ne puščajo žrtev, deležna manj predsodkov. Delodajalci naj bi raje 

zaposlili osebo, ki je zagrešila kaznivo dejanje, povezano s preprodajo in uživanjem 

prepovedanih drog, izogibajo pa se zaposlovanju oseb, ki so zagrešile nasilno kaznivo 

dejanje, na primer umor. Kot rečeno, so osebe, ki so zagrešile nasilna kazniva dejanja, 

veliko bolj stigmatizirane in tarče predsodkov (Holzer idr. 2004, v Varghese, 2010). 

Raziskovalci (Varghese idr., 2010) poudarjajo, da predhodne izkušnje pri iskanju 

zaposlitve ne igrajo velike vloge, če ima oseba, ki se je na določeno delovno mesto 

prijavila, za seboj prestajanje kazni zapora zaradi nasilnega kaznivega dejanja.  

4.2.4 PERSPEKTIVA DELODAJALCEV 

»/…/je rekla tam, ko greste v domači kraj, prinesite potrdilo o nekaznovanosti. In js sm 

rekla, gospa, ne morem, ker sm bla na prestajanju kazni. In prvo vprašanje je blo, kaj 

ste pa ukradla.« (odlomek iz intervjuja v ZPKZ Ig, dne 27. 9. 2019).  

Čeprav gre pri gospe iz intervjuja za drugo nenasilno kaznivo dejanje, je delodajalec 

vseeno zahteval potrdilo o nekaznovanosti in je posledično ni zaposlil, čeprav je pred 

tem v podjetju že opravila potrebno usposabljanje in je bila ustrezna kandidatka za delo.  

Graffam, Shinkfield in Hardcastle (2008) v svojem delu predstavijo izsledke raziskave 

iz leta 1996, ki sta jo takrat z delodajalci izvedla Albright in Denq, in priča o nizkem 

deležu delodajalcev, ki bi v svojem podjetju zaposlili osebo z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora. Takrat je le 12 % od 83 delodajalcev, ki so bili vključeni v raziskavo, 

odgovorilo, da bi zaposlili osebo, ki je prestajala kazen zapora. Med temi bi vsi raje 

zaposlili osebo, ki ima višjo izobrazbo ali pa se je med ali po prestani kazni udeležila 

najmanj dveh izobraževalnih programov. Od 30 do 40 % delodajalcev, ki bi zaposlili 

osebo, ki je prestajala kazen zapora, pa bi se odločilo preveriti njihovo ozadje. Preostali 

delodajalci, vključeni v raziskavo, ki so odgovorili, da take osebe ne bi zaposlili, so 

poleg tega odgovorili, da bi raje zaposlili osebo, ki ima zelo malo izkušenj z delom ali 

pa jih sploh nima, kot pa osebo s »kriminalno« preteklostjo. Leta 1998 je National 

Association for the Care and Resettlement of Offenders (NACRO) izdalo letno 

poročilo, v katerem je pisalo, da je od 200 oseb, ki so odšle na prostost in so bile 
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obravnavane v NACRO, 42 % oseb zaradi diskriminacije delodajalcev ostalo brez 

zaposlitve. Poročilo NACRO za leto 2018/19 pa vsebuje podatke, ki se zelo razlikujejo 

od podatkov izpred desetletij nazaj. Leta 2018 je bilo v NACRO obravnavanih 140 

oseb, ki so odšle na prostost. Od tega jih je 60 % dobilo redno zaposlitev, nekaj več kot 

22 % pa je dobilo zaposlitev za najmanj 6 mesecev. Richard in Jones (2004 v Bednjički, 

2012) menita, da oseba po prestani kazni zapora lažje dobi zaposlitev, če jo delodajalec 

pozna in ima z njo pozitivne izkušnje. Oseba z izkušnjo kazni zapora tako najlažje dobi 

zaposlitev, če se lahko zaposli preko družinskih članov ali znancev, prav tako do 

zaposlitve lažje pride v manjšem zasebnem sektorju, kjer je sistem nekoliko bolj 

fleksibilen kot v večjih podjetjih. V manjših zasebnih sektorjih se tudi manjkrat zgodi, 

da delodajalec zahteva potrdilo iz kazenske evidence. 

V raziskavi o ameriškem sistemu zaposlovanja oseb z izkušnjo prestajanja kazni zapora 

(Fahey, Roberts in Engel, 2006), so izpostavili tudi mnenja določene skupine 

advokatov, ki se borijo za zmanjševanje neenakosti pri zaposlitvenih možnostih in 

zavzemajo stališče, da vpogled delodajalcev v preteklost kandidata ne bi smela biti 

legalna. Delodajalci s tem, ko zahtevajo potrdila o nekaznovanosti, posameznika še bolj 

izpostavijo stigmatizaciji, predsodkom, diskriminaciji. Na drugi strani pa so v isti 

raziskavi predstavljena tudi mnenja delodajalcev, ki zagovarjajo, da s takimi ukrepi 

ščitijo ostale zaposlene ter sebe. Veliko težje je zaposlitev najti v Združenih državah 

Amerike, saj imajo poleg zahtev za potrdila iz kazenskih evidenc delodajalci možnost 

vpogleda v kandidatovo evidenco kar preko spleta (prav tam).  

4.2.5 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN DELOVNE 

IZKUŠNJE MED PRESTAJANJEM KAZNI ZAPORA 

Vodilni raziskovalec na ameriškem inštitutu za raziskovanje in strokovnjak na področju 

mentorstva in izobraževanj obsojencev, ki se po prestani kazni zapora vključujejo nazaj 

v družbo, Roger Jarjoura, v intervjuju govori o uveljavljanju izobraževanj v ameriških 

zavodih za prestajanje kazni zapora (2019). Avtor poudarja, da naj bi bile osebe, ki 

pridejo na prestajanje kazni zapora, velikokrat ali celo v večini primerov manj 

izobražene. Veliko jih nima dokončane srednje šole ali pa so srednjo šolo končali, 

vendar izobraževanja niso nadaljevali. Veliko jih je bilo brezposelnih že pred odhodom 

na prestajanje kazni zapora. Avtor navaja izsledke iz svojih raziskav, ki jih ves čas 

izvaja in primerja rezultate. Tako navede tudi, da se v vseh raziskavah kaže izobrazba 

kot pomemben dejavnik pri zmanjševanju ali celo preprečevanju povratništva. Jarjoura 

opozarja, da je veliko oseb na prestajanju kazni takih, ki med prestajanjem kazni ne 

počno nič, niti se ne želijo izobraževati. Po odpustu na prostost take ljudi čakajo huda 

konkurenca na trgu dela in nižji prihodki, posledično pa več možnosti lahkega zaslužka 

s ponovnimi kriminalnimi dejanji. Avtor izrazi tudi, kot on pravi, »logično mnenje 

družbe«, ki je velikokrat nasprotujoče do programov izobraževanja obsojencev. Ljudje 

se že na splošno močno trudijo, da sebi ali svojim otrokom omogočijo finančno podporo 

pri izobraževanju, zato se o tem, da bi morali kot davkoplačevalci prispevati k 

izobraževanju obsojencev, velikokrat ne strinjajo. Jarjoura na tem mestu poda izsledke 
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iz raziskave v Indiani, kjer so ugotovili, da zmanjšanje povratništva za le 1 % državi in 

davkoplačevalcem prihrani 1,5 milijona dolarjev. S temi dejstvi želijo javnost prepričati 

v pozitivne učinke izobraževanja obsojencev.  

Cosman (1998) v svojem delu o izobraževanju v zaporih pravi: »Zapori, kakršne 

poznamo danes, prav tako poskušajo doseči, da zaporniki pridobijo nekatere spretnosti 

in delovne navade, da postanejo redoljubni in ubogljivi, vse z namenom, da bi jih 

pripravili na kasnejšo zaposlitev. Takšen, povsem utilitaristični cilj je tudi opredelil 

naravo usposabljanja in izobraževanja zapornikov.« (str. 49). Avtor s tem izrazi mnenje, 

da zavodi za prestajanje kazni zapora obsojencem ne nudijo dovolj kvalitetnih 

programov izobraževanja, predvsem pa pozabljajo na vidik izobraževanja kot razvoja 

človeka in njegove osebnosti. Hkrati poudarja, da morajo zavodi za prestajanje kazni 

zapora v nasprotju s kaznovalnim režimom stremeti v smeri izobraževanja, saj je 

izobraževanje tisto, ki krepi razvoj človekove rasti, osebnosti ter gradi človekove 

moralne in intelektualne sposobnosti. Izobraževanje ima v današnjem kazenskem 

sistemu manj možnosti za uspeh in se velikokrat ustavi ter ostane le usposabljanje za 

življenje na prostosti oziroma za »osnovne življenjske in delovne veščine« (str. 49).  

Svet Evrope (2006, str. 15) navaja, da mora vsak zavod stremeti k zagotavljanju 

izobraževalnih programov vsem obsojencem na način, da so izobraževanja čim bolj 

celovita in usmerjena k individualnim potrebam obsojencev. Posebno pozornost je treba 

nameniti mlajšim obsojencem in obsojencem s posebnimi potrebami, prioriteta pa so 

tudi tisti obsojenci, ki potrebujejo osnovno izobrazbo. Izobrazba v zavodu za prestajanje 

kazni zapora se mora obravnavati enakovredno delu, obsojenci pa ne smejo biti 

finančno ali kakorkoli drugače prikrajšani, če obiskujejo določena izobraževanja. K 

izobraževalnemu sistemu naj bi veliko pripomogla knjižnica, ki jo mora zagotoviti vsak 

zavod za prestajanje kazni zapora in ki mora biti dovolj dobro založena s poljudno in 

izobraževalno literaturo. Svet Evrope navaja tudi, da naj bi se zavodi za prestajanje 

kazni zapora povezovali z zunanjimi izobraževalnimi institucijami. 

V slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora od druge polovice leta 2016 poteka 

projekt Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki se izvaja v okviru Operativnega 

programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Strokovni 

delavci v zavodih za prestajanje kazni zapora želijo v okviru projekta nameniti čim več 

pozornosti vključevanju oseb na prestajanju kazni zapora v programe izobraževanja, 

delovne terapije in usposabljanja za delo (NPK) (Letno poročilo URSIKS, 2018). V 

omenjene programe je bilo od začetka projekta vključenih 739 obsojencev, od tega 109 

v izobraževalne programe in 385 v usposabljanje za delo. Specifično za žensko 

populacijo ni podatkov. Cilj projekta je, »da se zaprte osebe usposobi za življenje na 

prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo 

ponavljanje kaznivih dejanj« (prav tam, str. 34). Poleg delovne terapije in usposabljanja 

za delo se v okviru projekta izvajajo srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno 

izobraževanje in poklicno tehnično izobraževanje. Glede na to, da se magistrska naloga 

osredotoča na ženske v zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji, je na tem mestu 
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smiselno omeniti, da so se omenjeni izobraževalni programi izvajali le v ZPKZ Dob in 

v ZPMKZ Celje. V letu 2018 pa je bilo v izobraževalne programe vpisanih 17 žensk, od 

tega je predčasno prekinila izobraževanje ena obsojenka, 7 jih je končalo poklicni tečaj 

in mojstrski izpit, 11 obsojenk pa izobraževanje nadaljuje, od tega 2 opismenjevanje, 1 

osnovno šolo, 4 srednjo poklicno šolo, 3 srednjo strokovno šolo ali gimnazijo ter 1 višjo 

šolo. V ZPKZ Ig so v sodelovanju s CDI Univerzum izvedli program NPK pomočnica 

kuharja, v katerega je bilo vključenih 7 obsojenk, vse so uspešno pridobile certifikat. 

Osem obsojenk je bilo vključenih v formalni izobraževalni program izven zavoda.  

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (2018) poroča, da so vsi obsojenci že v fazi 

sprejema seznanjeni z možnostjo izobraževanja. Svetovalci in pedagogi glede na že 

pridobljeno izobrazbo in izkušnje obsojence in obsojenke usmerjajo v različne oblike 

izobraževanj. Motivirajo jih preko oglasnih desk, motivacijskih in svetovalnih 

razgovorov, malih skupin in oddelčnih skupnosti. V sprejemni fazi se motiviranje začne 

s predstavitvijo programov izobraževanja, ogledi delavnic ter pogovori z delovnimi 

inštruktorji in pedagogi –andragogi. Kljub trudu strokovnih delavcev in pedagogov, ki 

želijo motivirati čim več obsojencev in obsojenk za izobraževanja, se pojavljajo ovire 

zaradi nizkega predznanja, motenj v vedenju, zaradi težav z odvisnostjo, nižjih 

intelektualnih sposobnostih, kratkotrajne motiviranosti ter dojemanja izobrazbe kot 

nevrednote. 

Dodatne težave oziroma omejitve, ki se pojavljajo pri izvedbi programov, so velikokrat 

neustrezni prostori za izobraževanja, krajše kazni, kjer termini izobraževanja časovno 

ne sovpadajo z obdobjem prestajanja kazni, slaba opremljenost z didaktičnimi 

pripomočki, učili, delovnimi stroji (prav tam).  

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (2018) v letnem poročilu predvideva tudi 

predloge za izboljšave, ki bi pripomogle h kvalitetnejšemu in kontinuiranemu procesu 

izobraževanj. To so reševanje prostorske stiske, sofinanciranje izobraževanj s strani 

države, razširitev učenja slovenskega jezika, saj je v slovenskih zavodih za prestajanje 

kazni zapora vedno več tujcev, izboljšanje računalniških učilnic, ki bi omogočale 

kvaliteten študij na daljavo, izboljšave pri varstvu pri delu in podobno. Uprava RS za 

izvrševanje kazenskih sankcij poudarja, da bi bile izboljšave ključnega pomena, saj 

izobraževanje »lahko pripomore v procesu rehabilitacije in zmanjšuje negativne učinke 

zapora« (str. 42). 

Tako kot izobraževanje lahko tudi delovne izkušnje med prestajanjem kazni zapora 

veliko pripomorejo k lažji poti iskanja zaposlitve po odpustu. Delo obsojencev in 

obsojenk opredeljuje 13 členov Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (45. člen do 57. 

člen). 45. člen pravi: »Obsojencu, ki med prestajanjem kazni zapora dela polni delovni 

čas in med delom neopravičeno ne izostaja z delovnega mesta več, kot je razlog za 

prenehanje delovnega razmerja po splošnih predpisih, oziroma ki pri delu dosega glede 

na svoje sposobnosti primeren uspeh, je treba zagotoviti vse pravice iz dela po splošnih 

predpisih, če ni z zakonom drugače določeno.« Medtem Svet Evrope (2006) navaja, da 

mora delo v zavodu za prestajanje kazni predstavljati pozitiven element in ne sme biti 

nikoli uporabljeno kot sredstvo za kaznovanje. V kolikor je mogoče, naj bo 
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zagotovljeno delo takšno, ki bo lahko obsojenca ali obsojenko vzdrževalo ali celo 

povečalo možnost za preživljanje po odpustu.  

Dela v zavodih za prestajanje kazni zapora obsegajo tako ročna, mizarska dela, delo na 

vrtu, avtomehanična dela, kot tudi gospodinjska dela od kuhanja, čiščenja, ki osebi po 

prestani kazni zapora koristijo za lažje preživetje. Delo v zavodih za prestajanje kazni 

zapora je pomembno in koristno predvsem in tudi za obsojence in obsojenke, ki pred 

prihodom na prestajanje kazni niso imeli izkušenj z delom ali pa je od zadnje zaposlitve 

minilo že veliko časa. Delo med prestajanjem kazni zapora krepi tako delovne navade in 

možnost postati konkurent na trgu dela, kot tudi pozitivno vrednotenje samega sebe, 

zapolnjuje čas, ki ga oseba prestaja v zavodu. Hkrati pa obsojencu ali obsojenki 

zagotavlja nek reden, čeprav minimalni dohodek (Puy Roca, 2008).  

Letno poročilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (2018) navaja, da so 

obsojencem in obsojenkam zagotavljali pravico do dela predvsem v javnem 

gospodarskem zavodu, pri hišnih delih, v podjetju na območju ZPKZ Dob ter tudi zunaj 

zavoda. Vsem osebam, ki so želele delati, dela ni bilo mogoče zagotoviti. V letu 2018 je 

delo opravljalo 41 žensk, 42 ženskam pa dela ni bilo mogoče zagotoviti (23), so delo 

odklonile (0), bile za delo nezmožne (16) ali so bile upokojene (3).  

Delovne izkušnje med prestajanjem kazni zapora so se po izsledkih ameriške 

longitudinalne raziskave avtoric Visher, Debus in Yahner (2008) izkazale kot 

pomembne. Avtorice so namreč ugotavljale, da med prestajanjem kazni veliko oseb 

izgubi prej osvojene veščine dela, ki so jih potrebovale pri zaposlitvi pred odhodom na 

prestajanje kazni zapora.  

4.3 (NE)ZAPOSLOVANJE IN POVRATNIŠTVO 

Munc (2014) v svojem članku o povratništvu predstavi svoje mišljenje, da ista družba, 

ki osebo zaradi kaznivega dejanja izolira, zapre in se s tem počuti varno, hkrati tej osebi 

po prestani kazni zapora ne zmore ponuditi niti možnosti, da bi poskrbela sama zase. 

Avtor naprej poudari, da je povratništvo problem, ki je posledica revščine in izločenosti.  

»Mislim, da če bi se po tem, ko sm prvič prišla vn (iz zapora), lahko zaposlila, ne bi šla 

še enkrat v droge. Ker je druga motivacija, imaš eno skrb. Tko pa rabiš denar in dela ni 

in pač te potegne enostavno. Si brez denarja, poznaš dobre veze in ni vredno. Mislim, 

da motivacija dosti naredi.« (odlomek iz intervjuja, ki sem ga opravljala 27. 9. 2019 v 

ZPKZ Ig). 

Zdi se nekoliko paradoksalno, da se želi družba zaščititi pred posameznikom, ki je storil 

kaznivo dejanje, hkrati pa mu po prestani kazni zapora na neki način odreče možnost 

pridobitve zaposlitve, s katero bi se ta posameznik lahko preživljal in zmanjšal možnost 

za ponovno izvedbo kaznivega dejanja. 

S tem, da nekdo zaposli osebo, ki je prestajala kazen zapora, se na neki način država in 

družba vsaj nekoliko zaščitita pred ponovnimi kaznivimi dejanji. Oseba, ki je ravno 

prišla s prestajanja kazni, si velikokrat težko predstavlja prihodnost, v kateri mora 
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preskrbeti svojo družino ali pa le sebe. Ko se želi ta oseba aktivirati na trgu dela, 

velikokrat ugotovi, da je dela že na splošno manj, za osebe, ki so stigmatizirane z 

dejstvom, da so prestajale kazen zapora, pa je vstop na trg dela še toliko težji ali celo 

nemogoč. Ker obstajajo lažje poti do večjih in hitrejših zaslužkov, se nekatere osebe 

kmalu znajdejo v ponovni spirali kaznivih dejanj. Veliko takih oseb želi s kaznivimi 

dejanji le preskrbeti sebe in svojo družino, v vsakem primeru pa so za ponovitev 

kaznivega dejanja kaznovane in ponovno jim je odvzeta svoboda (Yu, 2018).  

Avtorici Kobal B. in Žakelj T. (2007) sta ugotavljali, da večina intervjuvanih oseb v 

postpenalni obravnavi urejeno zaposlitveno situacijo omenja kot najpomembnejše 

področje za izboljšanje svoje situacije. Vmes izstopajo primeri oseb z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora, ki se jim ne zdi smiselno zaposlovati in vlagati časa v iskanje 

zaposlitve, saj si lahko z raznimi oblikami finančne pomoči, priložnostnim delom, 

delom na črno ter v najslabšem primeru z nekaterimi oblikami kaznivih dejanj po lažji 

poti zagotovijo izboljšanje finančne situacije po odpustu na prostost.  

Leta 2018 je bilo v ZPKZ Ig 48 žensk povratnic, kar predstavlja 42,4 % vseh zaprtih 

žensk (Letno poročilo URSIKS, 2018).  

Avtorji Nelly (idr. 2014) so med letoma 2005 in 2009 izvedli longitudinalno raziskavo, 

kjer so med 6561 obsojenci raziskovali vzroke povratništva. Ugotovili so, da so tiste 

osebe, ki so po prestani kazni zapora brezposelne oziroma težko najdejo dalj časa 

trajajočo zaposlitev, bolj nagnjene k ponovitvi kaznivih dejanj in s tem k povratništvu. 

Po petih letih raziskovanja različnih dejavnikov, ki vplivajo na povratništvo, so 

povezave med brezposelnostjo in povratništvom vedno bolj očitne.  

Taxman, Young in Byrne (2002, v Graffam idr., 2004) poudarjajo, da težave nastanejo 

tudi, če se oseba z izkušnjo prestajanja kazni zapora zaposli, dobi pa zaradi svoje 

preteklosti večinoma delo, ki zahteva nižjo izobrazbo in manj izkušenj ter spretnosti, je 

manj plačano in brez raznih ugodnosti. Victorian Department of Justice (2000–2001, v 

Graffam, idr., 2004) poroča, da je bilo med letoma 2000 in 2001 od 60 do 70 odstotkov 

obsojencev povratnikov takih, ki so bili v času ponovitve kaznivega dejanja 

brezposelni, kar nakazuje močno povezavo med brezposelnostjo in povratništvom. 

Saylor in Gaes (1997, v Graffam, idr. 2004) sta v svoji raziskavi o vplivu izobraževanj 

in usposabljanj na zaposlovanje po prestani kazni zapora ugotavljala, da je kar 72 % 

udeležencev raznih programov usposabljanja in izobraževanja v roku enega leta po 

odpustu našlo zaposlitev. Ugotovila sta tudi, da je bilo zaznati manj povratništva med 

osebami, ki so si delovne izkušnje pridobile med prestajanjem kazni zapora. 

Ob prebiranju in iskanju literature o povezavi med brezposelnostjo in povratništvom v 

Sloveniji ugotavljam, da je na tem področju znatno premalo raziskav, da bi lahko 

posploševali omenjeno korelacijo.  
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5. SPREMLJANJE, PODPORA IN POMOČ PRI 

ISKANJU IN PRIDOBIVANJU ZAPOSLITVE PO 

PRESTANI KAZNI ZAPORA 
 

Ob iskanju raznih oblik podpor in spremljanj žensk po prestani kazni zapora sem 

naletela na kar nekaj odgovorov, ki so nakazovali, da je omenjene podpore premalo 

oziroma je premalo raznolika ter da se ustavlja večinoma le pri Zavodu RS za 

zaposlovanje. V Sloveniji na področju zaposlovanja oseb z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora delujejo pristojni centri za socialno delo, Uprava za probacijo, Uprava RS za 

izvrševanje kazenskih sankcij, nekaj društev in seveda Zavod RS za zaposlovanje. V 

naslednjih podpoglavjih bo predstavljen vsak omenjeni sektor ter oblike spremljanja in 

podpore, ki ga vsak sektor nudi ženski, ki po odpustu išče zaposlitev.  

5.1 CENTRI ZA SOCIALNO DELO 

Zavodi za prestajanje kazni zapora v Sloveniji ves čas sodelujejo s centri za socialno 

delo in obsojence ter obsojenke spremljajo skozi vse faze prestajanja kazni zapora, od 

sprejema do odpusta. Vloga pristojnih centrov za socialno delo se spreminja glede na 

fazo, v kateri je obsojenec ali obsojenka. Leta 2018 so strokovni delavci izdelali načrt 

socialnega vključevanja po odpustu za 80,6 % obsojencev in mladoletnikov, 1.9 % vseh 

novosprejetih obsojencev je odklonilo socialno obravnavo znotraj zavoda. Strokovni 

delavci centrov za socialno delo so v letu 2018 načrtovali in prilagajali naslednje 

vsebine dela: »razreševanje aktualne socialne problematike, razbremenilni pogovori, 

socialno svetovanje po načrtu in dogovoru, razreševanje socialne problematike v 

domačem okolju in delo z družino, pomoč pri zaposlovanju med prestajanjem kazni in 

ob odpustu, zagotavljanje materialne varnosti obsojenca med prestajanjem kazni in ob 

odpustu, reševanje nastanitvene problematike, ugotavljanje zmožnosti za delo in 

invalidnost, sodelovanje pri obravnavi odvisnosti, financiranje nekaterih oblik 

izobraževanja ter usmerjanje v različne zunanje obravnave z namenom reševanja 

njihovih težav« (Letno poročilo URSIKS, 2018, str. 52). Poleg obravnav v zavodih za 

prestajaje kazni zapora so bili strokovni delavci centrov za socialno delo aktivni tudi pri 

delu na terenu. V letu 2018 so opravili 309 obiskov na terenu. 849 obsojencev je 

potrebovalo socialno obravnavo pri reševanju materialne stiske. Iz Letnega poročila 

URSIKS (2018) je razvidno, da imajo zavodi za prestajanje kazni zapora največ stika 

ravno s centri za socialno delo. Leta 2018 je bilo teh stikov 2494. Strokovni delavci na 

centrih za socialno delo se v spremljanje obsojencev vključujejo tudi v zadnji, 

predodpustni fazi, kjer skupaj z obsojencem ali obsojenko izdelajo načrt za pripravo na 

odpust. Pripravo na odpust so torej izvajali v sklopu individualnih obravnav. Pri tem 

procesu gre tudi za spodbujanje vključevanja v programe aktivnega iskanja zaposlitve 

ter za čimprejšnje prijavljanje v evidenco brezposelnih oseb na Zavod RS za 

zaposlovanje.  
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Avtorici Kobal B. in Žakelj T. (2007) ugotavljata, da se strokovni delavci centrov za 

socialno delo največkrat srečujejo z mladimi po prestani kazni zapora, ki so brez 

delovnih izkušenj in delovnih navad in ki se niti ne prijavijo na Zavod RS za 

zaposlovanje. Avtorici poudarjata, da je za uspešno iskanje zaposlitve po prestani kazni 

zapora ključnega pomena kvalitetna in konstantna obravnava, v okviru katere se izdela 

individualni načrt za življenje med prestajanjem kazni in po odpustu. Poudarek je na 

stanovanjski problematiki in zaposlovanju. Ena ključnih ugotovitev raziskave avtoric 

Kobal B. in Žakelj T. (2007) je tudi, da se po mnenju sodelujočih strokovnih delavcev s 

centrov za socialno delo prepozno vključujejo v proces postpenalne obravnave. 

Večinoma se na željo zavodov in oseb na prestajanju kazni zapora vključijo šele v fazi 

tik pred odpustom. 

Kako sodelovanje med ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora in centri za 

socialno delo vidita obe strani, bom opisala v empiričnem delu. 

5.2 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

Vloga Zavoda RS za zaposlovanje je v procesu zaposlovanja oseb po prestani kazni 

zapora med najpomembnejšimi. Čeprav je po besedah svetovalca na Zavodu RS za 

zaposlovanje sodelovanja z osebami na prestajanju kazni zapora od ustanovitve Uprave 

za probacijo veliko manj, je Zavod RS za zaposlovanje še vedno eden prvih stikov, ki 

ga oseba že tik pred iztekom kazni lahko naveže in si z njim pomaga pri zagotavljanju 

stabilnejše prihodnosti po odpustu. Oseba, ki je v fazi pred odpustom, se lahko, kot že 

omenjeno, na Zavod RS za zaposlovanje prijavi že šest mesecev pred iztekom kazni, pri 

prijavi v evidenco pa ji pomaga svetovalec ali pedagog znotraj zavoda. Pedagog ali 

svetovalec po navadi sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje in svetovalcem na 

zavodu poda informacije o osebah, ki bi se želele prijaviti v evidenco brezposelnih. Tu 

gre za pretok informacij o doseženi izobrazbi, željah glede področja dela, delovne 

izkušnje in podobno (intervju s svetovalcema na Zavodu RS za zaposlovanje, dne 4. 7. 

2019).  Svetovalca na Zavodu RS za zaposlovanje sta poudarila, da je prijava v 

evidenco brezposelnih za vse enaka, postopek ni nič drugačen za osebe, ki so ali še 

prestajajo kazen zapora. Na spletni strani zavoda je zapisano, da se v evidenco 

brezposelnih lahko osebe vpišejo, če: 

 imajo prost dostop na slovenski trg dela, 

 imajo izdano enotno dovoljenje na podlagi soglasja za zaposlitev, 

samozaposlitev ali delo (nekdanje osebno delovno dovoljenje), 

 imajo modro karto EU ali 

 prebivajo v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje 

oziroma potrdila o vloženi vlogi za nadaljnje dovoljenje za prebivanje ter na podlagi 

zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjujejo pogoje za prejemanje denarnega 

nadomestila. 

 

Prijavljene so lahko osebe, dokler prejemajo to nadomestilo ter: 

 niso v delovnem razmerju, 
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 so zmožne za delo, 

 so na voljo za zaposlitev, 

 so aktivni iskalci zaposlitve. 

 

5.3 UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 

Na spletni strani Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v predstavitvi zapisano: 

»V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij skrbimo za celostno uveljavljanje 

pravic in obveznosti zaprtih oseb ter za razvoj različnih oblik in metod dela z zaprtimi 

osebami. V zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu smo odgovorni 

za neposredno izvrševanje kazni zapora, mladoletniškega zapora, zapora, odrejenega v 

postopku o prekršku, vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom ter za 

izvrševanje pripora. Skrbimo za zakonitost dela ter zagotavljanje in varovanje 

človekovih pravic zaprtih oseb, vodimo upravne postopke na prvi stopnji in evidence 

zaprtih oseb ter zagotavljamo tajnost podatkov, ki jih zbiramo o zaprtih osebah. 

Izvajamo obravnavo zaprtih oseb, naloge na področju zdravstvenega varstva zaprtih 

oseb in zagotavljamo materialne pogoje za življenje zaprtih oseb.« Naprej je zapisano 

še, da je vizija Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij predvsem razvijanje 

sodobnega in humanega resocializacijskega zaporskega sistema.  

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij po besedah sodelavke na Generalnem 

uradu, ge. Wolf, samega procesa zaposlovanja oseb po prestani kazni zapora ne ureja. 

Ureja postopke pred odpustom, torej da gre oseba lahko 3 mesece pred odpustom, ko 

ima lahko že proste izhode, v sodelovanju s centri za socialno delo na Zavod RS za 

zaposlovanje in se tam obrne neposredno na svetovalca. V Zakonu o izvrševanju 

kazenskih sankcij je sicer navedeno, da se lahko oseba že 6 mesecev pred odpustom 

vpiše v evidenco brezposelnih oseb in išče zaposlitev. Ga. Wolf na tem mestu opozarja, 

da se zelo redko zgodi, da bi kdo podpisal pogodbo o zaposlitvi v teh šestih mesecih 

pred odpustom, saj sta predčasni odpust in s tem povezana večja možnost zaposlitve 

možna šele 3 mesece pred odpustom. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij sicer 

osebam med prestajanjem kazni omogoča tudi delo izven zavoda, ki je v skladu z 

dovoljenji pristojnih organov in v skladu z osebnim načrtom. Ga. Wolf v intervjuju 

omenja, da je takih moških vsako leto nekaj, žensk pa zelo malo ali pa sploh ne.  

5.4 UPRAVA RS ZA PROBACIJO 

Področje izvajanja alternativnih kazni je v Sloveniji razpršeno med različne akterje, in 

sicer med centre za socialno delo, ki izvajajo večino nalog, ter tožilce, sodišče, zapore 

in Policijo. Cilj alternativnih sankcij je »vključevanje storilcev kaznivih dejanj v 

skupnost, preprečevanje povratništva, zaščita žrtve in družbe« (Akcijski načrt 

ustanovitve probacijske službe, 2016, str. 2). 

Leta 2016, pred ustanovitvijo Uprave za probacijo, je bilo ugotovljeno, da je v Sloveniji 

področje izvrševanja kazenskih sankcij in postpenale slabo pokrito oziroma je razpršeno 
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na več akterjev, med katerimi ni kvalitetne komunikacije in pretoka informacij. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da se postopki alternativnih sankcij v nekaterih situacijah 

podaljšujejo. Poleg tega je v tistem času primanjkovalo strokovnega kadra, ki bi delo 

namenil izključno svetovanju, alternativnim oblikam kazni in izdelavi osebnih načrtov, 

s katerimi bi več oseb lahko kazen prestajalo v okolju, kjer živijo. Ugotovljene so bile 

tudi pomanjkljive baze statističnih podatkov, ki se nanašajo na skupnostne sankcije. 

Podatki so bili razpršeni, kar pa razvoj in izboljšanje področja alternativnih sankcij zelo 

otežuje (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe, 2016).  

Organizacija združenih narodov, Svet Evrope in Evropska unija v mednarodnih 

dokumentih poudarjajo pomembnost alternativnih oblik kazni. Vsem priporočilom 

omenjenih akterjev je skupno, da naj bi države razvile nove oblike obravnavanja 

storilcev kaznivih dejanj, poudarek je na tem, da naj ne bi šlo za odvzem prostosti. Ob 

tem je treba upoštevati tudi vidik zaščite družbe in žrtev kaznivih dejanj, cilj vsega pa 

je, da storilec kaznivega dejanja prevzame odgovornost ter se ga odvrne od ponovne 

izvedbe kaznivega dejanja (prav tam).  

Ključni elementi probacije so:  

- »obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi, 

- izveninstitucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je sodišče 

podalo oceno, da ga ni treba izločiti iz družbenega okolja, 

- naložitev določenih obveznosti oz. nalog, 

- nudenje pomoči, podpore in odvračanje od ponavljanja kaznivih dejanj« (prav tam, str. 

19).  

Kot poslanstvo probacije pa je opredeljeno: »izvrševanje kazni in ukrepov v skupnosti, 

pri čemer se storilca kaznivega dejanja vključuje v družbo ter se mu nalaga izpolnitev 

določenih obveznosti/nalog, s ciljem zmanjševanja ponovitve kaznivih dejanj ter 

zagotavljanja varnosti v skupnosti in poštenega pravosodja« (prav tam, str. 19).  

Maja 2017 je bil sprejet Zakon o probaciji, ki v 2. členu opredeljuje probacijo: 

»(1) Probacija je izvrševanje pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, dela v 

splošno korist kot načina izvršitve kazni zapora ali denarne kazni ter hišnega zapora na 

podlagi sodne odločbe po kazenskem zakoniku, pogojnega odpusta z varstvenim 

nadzorstvom na podlagi odločbe komisije za pogojni odpust po kazenskem zakoniku, 

dela v splošno korist v postopku poravnavanja ali pri odloženem pregonu, naloge 

odprave ali poravnave škode pri odloženem pregonu na podlagi sklepa ali sporazuma 

državnega tožilca po zakonu, ki ureja kazenski postopek (v nadaljnjem besedilu: 

sankcija). 

(2) Probacija se izvršuje v skupnosti in vključuje omejitve svobode z naložitvijo 

pogojev in obveznosti, ki jih izreče organ iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Za osebe, ki so v probacijo vključene po kazenskem zakoniku, je probacija 

usmerjena v pomoč, varstvo ali nadzor oseb z namenom zmanjšanja ponovitve 

kaznivega dejanja in uspešnega vključevanja v družbo. 

(4) Uprava Republike Slovenije za probacijo s strokovno obravnavo osebam, ki so v 

probacijo vključene po kazenskem zakoniku, nudi pomoč pri identifikaciji vzrokov, ki 

so vplivali na storitev kaznivega dejanja, pri njihovem odpravljanju, pomoč pri 

razreševanju osebnih stisk in težav, pomoč pri urejanju življenjskih okoliščin in 

vzpostavljanju sprejemljivih oblik vedenja. Strokovna obravnava lahko vključuje tudi 

spremljanje vedenja oseb v različnih življenjskih okoljih z namenom prepoznavanja in 

odpravljanja tistih oblik vedenja, ki ovirajo uspešno vključevanje v družbo.« 

Upravo za probacijo sedaj sestavlja 5 probacijskih enot, in sicer Probacijska enota 

Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Novo mesto, ter Centralna enota. Vse enote so s 

svojim delovanjem deloma razbremenile pristojne centre za socialno delo, saj so 

prevzele določene naloge:  

 

 odprava ali poravnava škode v postopku odloženega pregona, 

 organizacija in spremljanje dela v splošno korist v postopku odloženega pregona, 

 organizacija in spremljanje dela v splošno korist v postopku poravnavanja, 

 izvrševanje pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, 

 organizacija in spremljanje dela v splošno korist kot nadomestna kazen zapora ali 

denarne kazni, 

 izvrševanje pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom, 

 organizacija in delo v splošno korist namesto plačila globe in stroškov postopka za 

storilce prekrškov (Letno poročilo UPRO, 2018). 

 

Kot so v intervjuju dne 2. 7. 2019 razložile strokovne sodelavke na Upravi za probacijo, 

je eden od večjih ciljev vseh nalog probacije zmanjševanje stigme, preprečitev 

izključevanja oseb, ki so storile kaznivo dejanje, iz družbe in okolja, v katerem živijo, 

ter posledično tudi lažje ali celo neprekinjeno zaposlovanje, ki bi pripomoglo tudi k 

zmanjševanju ponavljanja kaznivih dejanj. Po njihovih besedah na večje možnosti za 

kasnejšo zaposlitev vpliva delo v splošno korist, saj se osebe na prestajanju kazni 

pokažejo javnosti kot ljudje, ne le kot »kriminalci«, hkrati pa so ta dela v interesu 

lokalnih skupnosti ter v splošnem družbenem interesu.  

Dela v splošno korist lahko osebe opravljajo v komunalnih podjetjih, bolnišnicah, 

domovih za ostarele, varstveno delovnih centrih, občinah, društvih, župnijah, šolah, 

vrtcih, ipd. Največ težav se pojavlja na področju zagotavljanja dela v splošno korist 

osebam, ki nimajo urejenega stalnega prebivališča v Sloveniji in tudi nimajo urejenega 

zdravstvenega zavarovanja, saj jih izvajalske organizacije posledično ne morejo 

zavarovati za primer poškodb, invalidnosti in smrti na delovnem mestu. Te težave se 

tako prenašajo tudi na čas po prestani kazni, ko oseba išče redno zaposlitev (Poročilo 

Uprave za probacijo, 2018). V poročilu (prav tam) navajajo, da najhitreje delo v splošno 

korist pridobijo osebe, ki so storile le razne prekrške, saj je glede na njihovo nižje 
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število ur lažje organizirati delo. Največ težav pri urejanju dela v splošno korist in s tem 

tudi pri integraciji nazaj v družbo imajo določene diskriminirane skupine, kot so Romi, 

alkoholiki ali osebe s težavami v duševnem zdravju ter osebe, ki se v lokalni skupnosti 

obravnavajo kot »problematične«. Izvajalske organizacije se po izkušnjah Uprave za 

probacijo vse večkrat obračajo na probacijske enote in naprošajo za napotitev dodatnih 

oseb, saj so jim v večini primerov v veliko pomoč pri delu. Pozitivna stran dela v 

splošno korist je torej predvsem ta, da se oseba, ki je storila kaznivo dejanje, izkaže, 

dokaže, da ni »nevarna« družbi, je zmožna in voljna za delo. Oseba, ki nekaj mesecev 

dela pri določeni izvajalski organizaciji, spozna delovno okolje, se uvede v delo in 

veliko doprinese organizaciji. Zato v poročilu Uprave za probacijo navajajo, da se je kar 

nekaj oseb po nekaj mesecih dela v splošno korist pri izvajalskih organizacijah tudi 

zaposlilo ali pa so nadaljevale delo kot prostovoljci.  

V empiričnem delu bo konkretno sodelovanje z ženskami, ki po prestani kazni zapora 

iščejo zaposlitev, podrobneje opisano.  
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5.5 NEVLADNE ORGANIZACIJE NA PODROČJU 

POSTPENALE IN PODPORE PRI ZAPOSLOVANJU ŽENSK Z 

IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 

Ob iskanju slovenskih društev in nevladnih organizacij, ki bi delovale na področju 

podpore osebam, ki prihajajo s prestajanja kazni zapora ali pa so že na prostosti, 

ugotavljam, da je teh zelo malo.  

Med iskanjem po spletu se pojavi Društvo Prestop, ki je »prostovoljno, samostojno, 

nevladno združenje z nepridobitnimi cilji. Združuje strokovnjake, prostovoljce in ostale 

zainteresirane skupine ljudi, ki sodelujejo z zaprtimi osebami in osebami po prestani 

kazni zapora ter njihovimi bližnjimi. Društvo želi na svojstven način prispevati k 

razvijanju sodobnega, humanega in resocializacijsko usmerjenega zaporskega sistema, 

ki je tudi del vizije Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Skladno s tem 

namenom izvaja vzgojno-izobraževalno dejavnost, ukvarja se z zaščito in 

destigmatizacijo zaprtih oseb in oseb po prestani kazni zapora ter ozaveščanjem širše 

javnosti«. Omenjeno društvo pa je že nekaj časa nedelujoče.  

Naslednje društvo je Društvo Ekvator. Na njihovi spletni strani je zapisano, da je 

Ekvator »prostovoljna, samostojna, nepolitična in nevladna organizacija z 

nepridobitnimi cilji in združuje osebe z izkušnjo kazni zapora, 

strokovnjake/strokovnjakinje ter druge posameznice in posameznike, ki se ukvarjajo ali 

zanimajo za področje penalnega in postpenalnega dela, za pojav t. i. povratništva in 

drugimi, z njim povezanimi situacijami in pojavi. Društvo Ekvator proučuje, spoznava 

in raziskuje področja dela z zaprtimi osebami in osebami po prestani kazni zapora. 

Društvo deluje v smeri zmanjševanja možnosti za vračanje istih oseb v zavode za 

prestajanje kazni zapora (t. i. pojav povratništva) in skrbi za izboljšanje življenja oseb 

po prestani kazni zapora. Prispeva k razvoju praktičnih oblik dela in publicistične 

dejavnosti, deluje v smislu izobraževanja javnosti in krepitve moči oseb z izkušnjo 

kazni zapora ter spodbuja aktivacijo vseh družbenih skupin, ki so povezane s pojavi na 

področju penalnega in postpenalnega dela«. Njihove izkušnje pri delu z ženskami po 

prestani kazni zapora bodo predstavljene kasneje v empiričnem delu. Društvo je, sodeč 

po njihovi spletni strani, zelo aktivno. Njihova spletna stran vsebuje izjemno veliko 

uporabnih informacij, ki jih osebe ob odhodu na prostost lahko pridobijo. Menim, da je 

velikega pomena, da so člani društva najbolj uporabne informacije za osebe po prestani 

kazni zapora zbrali na enem mestu. To so na primer spletne povezave do seznama vseh 

centrov za socialno delo, probacijskih enot, vseh zavodov za prestajanje kazni zapora, 

kazenskega zakonika, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Pravilnika o plačilu za 

delo obsojencev in podobno. Cilji in naloge društva so predvsem »spodbujanje razvoja 

socialnega podjetništva in drugih možnih oblik zaposlitve za osebe z izkušnjo kazni 

zapora in ostale, socialno šibkejše in izključene družbene skupine, spreminjanje 

družbenega odnosa do oseb z izkušnjo kazni zapora v smeri razvoja solidarnosti, 

destigmatizacije, preprečevanja diskriminacije in vzpostavljanja ugodnejših pogojev za 

njihovo vključevanje v družbo, vključevanje oseb z izkušnjo kazni zapora v javno 
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življenje preko razvoja dejavnosti, v katerih lahko zavzemajo družbeno sprejemljive in 

produktivne vloge, organizacija samopomočnih podpornih skupin za izmenjavo 

izkušenj oseb o prestani kazni zapora ter spodbujanje drugih oblik samopomoči in 

samorefleksije teh oseb« in tako naprej. Njihova zadnja dva projekta sta organizacija 

mesečnih srečanj z osebami, ki so prestajale kazen zapora, ter Kino dom Radeče. Prvi 

projekt se nanaša na odprto debato z osebami, ki so prestajale kazen zapora. Osebe 

delijo svoje izkušnje s prestajanja kazni, s soočanjem z odhodom nazaj v družbo, vmes 

pa se odpirajo vprašanja, mnenja in podobno. Projekt Kino dom Radeče pa je namenjen 

mladostnikom in mladostnicam v Prevzgojnem domu Radeče. Projekt obsega srečanja z 

mladostniki in mladostnicami, kjer gre preko filmske pedagogike in tehnik gledališča 

zatiranih za dekonstrukcijo stereotipov o spolu, spolnih vlogah in vlogi spola v družini. 

Društvo, ki se neposredno ukvarja s problematiko brezdomstva in z zmanjševanjem 

socialne, ekonomske ter pravne škode, je Društvo Kralji ulice, ki je verjetno med bolj 

znanimi društvi v Sloveniji. Brezdomstvo je nedvomno povezano tudi z neuspešnim 

iskanjem zaposlitve. Programi, ki jih izvaja društvo, so namenjeni brezdomnim in 

ostalim socialno izključenim osebam. Nudijo strokovno pomoč in podporo pri 

vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči, hkrati pa omogočajo in 

povečujejo dostopnost do družbenih virov. 

Društev, ki se posvečajo socialno ranljivim in izključenim osebam, je kar nekaj, vendar 

se neposredno ne dotikajo problematike brezposelnosti oziroma iskanja zaposlitev oseb 

z izkušnjo prestajanja kazni zapora. Društev, kot je na primer Londonska organizacija 

Working Chance, pri nas za zdaj še ni. Working Chance je organizacija, ki se posveča 

samo zaposlovanju žensk po prestani kazni zapora. Nudi jim osebno svetovanje, razne 

terapije, kjer se lažje razbremenijo določenih travm, ki jih na nezaveden način ovirajo 

pri procesu reintegracije, organizira izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 

kompetenc za iskanje zaposlitve ter za razvijanje samozavesti, s katero kasneje lažje 

vstopajo na trg dela. Organizacija Working Chance je na neki način posrednik med 

različnimi sektorji dela. Z njimi ves čas sodelujejo in usklajujejo želje žensk, ki iščejo 

zaposlitev ter pričakovanja delodajalcev, ki se odločijo, da bodo žensko, ki je prestajala 

kazen zapora, tudi zaposlili. Ker  v organizaciji menijo, da delo za ženske po prestani 

kazni zapora ni le vir dohodka, ampak tudi prihodnost, v kateri lahko zacvetijo in 

prispevajo k družbi in družbeni koristi, je njihovo poslanstvo dati ženskam namen, 

samostojnost in upanje.  

Lahko bi na tem mestu potegnili vzporednice s slovenskim Zavodom RS za 

zaposlovanje, vendar pa kljub vsemu ostajajo specifike v omenjenem londonskem 

društvu, ki jih Zavod RS za zaposlovanje ne izvaja. Tako lahko ugotovimo, da v 

Sloveniji za zdaj še ne obstaja organizacija, ki bi se ukvarjala izključno s podporo pri 

iskanju zaposlitve osebam z izkušnjo prestajanja kazni zapora.  
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5.6 PODPORA DRUŽINE, PRIJATELJEV IN SKUPNOSTI PRI 

INTEGRACIJI NA TRG DELA 

Velikokrat ostane družina osebe, ki odhaja na prestajanje kazni, prepuščena sama sebi 

in brez sredstev za preživljanje. Stanje družine se še dodatno poslabša, če za prestajanje 

kazni izve skupnost. Član družine je stigmatiziran, posledično pa z njim cela družina. 

Zaradi pripisane stigme in odsotnosti člana se pojavijo motnje v čustvenih odnosih, 

poglablja se medsebojna odtujenost, posledično pa prihaja do zamer do člana, ki je 

odšel na prestajanje kazni (Brinc, 1980). Avtor (prav tam) pravi, da ko govorimo o 

posledicah odhoda družinskega člana na prestajanje kazni, moramo govoriti tudi o 

vplivu prihoda nazaj v družino. Čim daljša je bila odsotnost, večje bodo težave v 

medsebojnem prilagajanju.  

Avtorji Visher, LaVigne in Trevis so leta 2004 v svoji raziskavi o vplivu in posledicah 

prihoda osebe na prostost s prestajanja kazni med rezultati objavili, da so intervjuvane 

osebe na prestajanju kazni zapora pričakovale, da se bodo po odhodu na prostost lahko 

zanesle na družine. Velik delež intervjuvancev je odgovoril, da bi določene člane svoje 

družine izkoristili kot potencialne vire za pomoč pri iskanju zaposlitve. Med 

prestajanjem kazni zapora je 84 % intervjuvanih obsojencev odgovorilo, da bodo po 

odpustu potrebovali pomoč pri iskanju zaposlitve in se bodo po pomoč obrnili na 

družinske člane ali znance. Po odpustu je kar 89 % oseb, ki so prestajale kazen zapora, 

odgovorilo, da je bila njihova družina močna podpora pri uvajanju nazaj v življenje 

izven zavoda za prestajanje kazni zapora. Osebe brez pomoči in podpore so se po 

izsledkih raziskave soočale z občutno več izzivi pri reintegraciji v družbo in na trg dela.  

O pomoči in podpori družine, prijateljev in znancev pri iskanju zaposlitve osebam z 

izkušnjo prestajanja kazni zapora bom več zapisala tudi v empiričnem delu, kjer 

rezultati kažejo na to, da se veliko ljudi, ki pride s prestajanja kazni, pri iskanju 

zaposlitve obrne na družino ali prijatelje. Z njihovo pomočjo si širijo mrežo in na ta 

način lažje dobijo zaposlitev, saj mreženje pomeni tudi poznavanje preteklosti osebe, ki 

išče zaposlitev. Družina in prijatelji osebo, ki išče zaposlitev, poznajo in zanjo lažje 

jamčijo, jo predstavijo v pozitivni luči. 

Pri reintegraciji in vstopu na trg dela veliko vlogo igra tudi skupnost, katere del je 

posameznik, ki je prestajal kazen zapora. Avtorji Visher, LaVigne in Trevis (2004) so v 

raziskavi ugotavljali, da se sicer le polovica oseb s prestane kazni zapora vrne v 

skupnost, del katere so bili pred prestajanjem kazni. Čeprav slovenskih raziskav 

konkretno na tem področju nisem zasledila, menim, da se v Sloveniji več oseb vrne v 

domače okolje in skupnost, predvsem zaradi majhnosti države, in si kasneje poišče dom 

kje drugje. V omenjeni raziskavi (prav tam) pa so intervjuvanci odgovarjali, da so 

skupnost ali sosesko zapustili iz različnih razlogov, in sicer ker se je njihova družina 

preselila drugam in so šli za njo, ker so se poskušali izogniti »grdim pogledom«, 

obsojanju in predsodkom članov skupnosti, ker so se morali umakniti iz znanega okolja, 

da ne bi spet zabredli v kriminal. Druga polovica, ki se po prestani kazni zapora vrne v 

prejšnje okolje, vseeno prebivališče v določenem času zamenja. 
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Za razliko od svojih družin osebe, ki pridejo na prostost, skupnost smatrajo bolj za izziv 

in dejavnik, v katerega se nekoliko težje vključijo (Visher, LaVigne in Trevis, 2004). 

Dejansko niti ni podatkov, ali skupnost deluje v smeri pomoči in podpore osebam po 

prestani kazni, ki iščejo zaposlitev. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

»Bivši kaznjenec se kot refleksivno bitje zaveda samega sebe, in čeprav čuti, da je 

degradiran, odnos okolice do sebe ponotranji.« (Deželak in Deželak, 2002, str. 83). Že v 

diplomski nalogi sem z intervjuji z obsojenkami ugotavljala, da misel na odpust prinaša 

strah. Strah predvsem v smislu stigme, torej »kako bodo name gledali ljudje, kje in na 

kakšen način bom dobila zaposlitev, se bo razvedelo, da sem prestajala zaporno kazen« 

in podobno.  

Na področju zaposlovanja oseb z izkušnjo prestajanja kazni zapora je v Sloveniji 

mogoče najti le malo raziskav. Raziskave, ki sem jih omenjala v teoretičnem delu, so 

poleg tega večinsko usmerjene na moško populacijo, težko je tudi najti novejše 

raziskave s tega področja. Zato se mi je zdelo pomembno raziskati, kako se ta 

problematika kaže v Sloveniji, osredotočala pa sem se na žensko populacijo, torej na 

ženske z izkušnjo prestajanja kazni zapora, saj bi lahko rekli, da so z vidika raziskav 

nekoliko zanemarjena populacija. Avtorica Tadič (2018) je v svoji doktorski nalogi 

raziskovala spolno zaznamovane značilnosti zapora za ženske in ugotavlja, da večina 

žensk, ki pride na prestajanje kazni zapora, pred prihodom ni imela lastnih prihodkov. 

Prejemale so socialno podporo ali pa so denar služile s priložnostnimi deli in podobno. 

Veliko od njih je že izkusilo revščino in pomanjkanje. Taka situacija jih posledično 

postavlja v »finančno odvisen položaj od drugih oseb« (prav tam, str.169). Ker imajo 

ženske že pred odhodom na prestajanje kazni zapora težave glede finančne situacije, me 

še toliko bolj zanima, kakšna je njihova finančna in zaposlitvena situacija po prestani 

kazni zapora. Avtorica Tadič (2018) namreč navaja, da večina žensk nima urejene 

zaposlitve po odpustu, zato se tudi večina žensk po odhodu iz zapora sooča s finančno 

negotovostjo. 

Z izvedbo intervjujev z ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora želim osvetliti 

problem iskanja oziroma pridobivanja zaposlitve po odhodu na svobodo. Poleg stigme 

»bivše obsojenke« se kot oteževalni dejavniki pri iskanju dela pojavljajo tudi starost 

ženske ob odpustu, stopnja izobrazbe in podobno. Ker me je omenjena problematika 

hkrati zanimala z več zornih kotov (tudi zakonsko) in nisem želela predstavljati le ene 

plati omenjene problematike, sem informacije poskušala pridobiti tudi od zaposlenih na 

centrih za socialno delo, od zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje, od Uprave za 

probacijo ter od Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. 

6.1 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj magistrske naloge je raziskati, kakšno je stanje zaposlovanja žensk z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora v Sloveniji z različnih perspektiv: s perspektive žensk z 

izkušnjo prestajanja kazni zapora, s perspektive zaposlenih na Zavodu RS za 

zaposlovanje in centrih za socialno delo ter s perspektive zaposlenih na Upravi RS za 
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izvrševanje kazenskih sankcij. Eden od ciljev raziskave je tudi spoznati, kako njihova 

preteklost, stigma, spol in izobrazba vplivajo na njihov vstop na trg dela ter kakšne 

oblike pomoči pri iskanju zaposlitve so ženske deležne s strani centrov za socialno delo 

in Zavoda RS za zaposlovanje, saj je v Zakonu o probaciji jasno zapisano, da je 

sodelovanje z zunanjimi institucijami pomembno pri vključevanju oseb z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora nazaj v družbo.  

Z raziskavo želim spoznati tudi formalno ureditev podpore pri zaposlovanju žensk z 

izkušnjo prestajanja kazni zapora ter kako ta proces sploh poteka od začetka, torej od 

prijavljanja na Zavod RS za zaposlovanje do konca, torej ko ženska z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora dobi delo. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA1 

Ženske z izkušnjo prestajanja kazni zapora 

RV 1: Kakšne so njihove osebne izkušnje pri iskanju zaposlitve?  

RV 2: Kako stigma, pretekle izkušnje, izobrazba in spol, ki je izpostavljen, vplivajo na 

vstop na trg dela? 

RV 3: Kakšne oblike pomoči so po prestani kazni zapora deležne ženske z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora s strani družine, prijateljev, skupnosti, v kateri so ali bodo 

živele? 

RV 4: Kakšne oblike pomoči so po prestani kazni zapora deležne ženske z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora s strani državnih institucij? 

Državne institucije (Strokovni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje, centru za 

socialno delo, sodelavka Generalnega urada Uprave RS za izvrševanje kazenskih 

sankcij ter strokovna delavka, zaposlena na Upravi za probacijo) 

RV 1: Katere so zakonske smernice pri zaposlovanju žensk z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora oziroma kako formalno poteka zaposlovanje osebe, ki pride s prestajanja kazni 

zapora? 

RV 2: Kako na centrih za socialno delo sodelujejo z ženskami z izkušnjo prestajanja 

kazni zapora oziroma kakšno pomoč ali podporo pri iskanju in pridobivanju zaposlitve 

jim nudijo ter kakšno vlogo ima pri zaposlovanju žensk z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora Uprava za probacijo? 

RV 3: Katere podatke o zaposlitvah žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora hranijo 

na centrih za socialno delo, na Zavodu RS za zaposlovanje ali na Upravi za probacijo? 

RV 4: Kako na Zavodu RS za zaposlovanje poteka zaposlovanje žensk z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora glede na zakonske obveznosti? 

                                                           
1 Raziskovalna vprašanja se nanašajo na dve področji in so zato tudi ločena glede na področje. 
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6.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo ter kot 

pristop kvalitativno raziskavo. Za kvalitativno raziskavo sem se odločila, ker sem se 

želela poglobiti v podrobno razumevanje posameznih primerov. Pri kvalitativnem 

raziskovanju gre tako za manjše število primerov, ki jih preiskujemo, je pa raziskovanje 

vsakega primera toliko bolj poglobljeno (Mesec, 1998). V mojem primeru je sicer 

raziskovanje vsakega primera, kar se tiče žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora, 

resda poglobljeno, ko pa so bile intervjuvane osebe, ki so zaposlene v državnih 

institucijah, je bil govor o raziskovanem področju na splošno. 

6.3 PREDSTAVITEV VZORCA 

»Cilj kvalitativnega raziskovanja ni z reprezentativnim vzorcem poiskati ugotovitve, ki 

bi jih lahko posplošili na osnovno množico, ampak je čim celoviteje spoznati 

proučevano osebo, institucijo, pojav, skupino … V kvalitativni raziskavi nas ne zanima 

pogostost ponavljanja določene strukture variabel in odnosov med variablami, ampak 

raznoličnost struktur« (Vogrinc, 2008, str. 54). 

Moj vzorec intervjuvancev je zelo razpršen glede na vse vidike obravnavane 

problematike. Zajela sem skupno osem oseb. Eno žensko z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora sem pridobila preko Društva Ekvator, ko so mi članice društva posredovale 

kontakt, eno od žensk sem spoznala na predavanju na fakulteti in jo osebno zaprosila za 

sodelovanje, tretjo žensko pa sem pridobila, ko sem stopila v stik z Zavodom za 

prestajanje kazni zapora Ig in jih poprosila za izvedbo intervjuja. Tudi vse preostale 

kontakte sem pridobila sama. Raziskovalni vzorec so tako sestavljali: 

1. ženska z izkušnjo prestajanja kazni zapora, ki je na prostosti 4 leta, 

2. ženska, ki je sicer na prostosti, vendar opravlja ure dela v splošno korist, 

3. ženska, ki je še vedno na prestajanju kazni zapora, vendar je povratnica in ima z 

iskanjem zaposlitve več izkušenj, 

4. strokovna delavka Generalnega urada na Upravi RS za izvrševanje kazenskih 

sankcij, 

5. strokovna delavca/svetovalca na Kariernem centru Zavoda RS za zaposlovanje, 

6. svetovalke na Upravi RS za probacijo, 

7. svetovalki na Centru za socialno delo Ljubljana Center,  

8. članica Društva Ekvator. 
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6.4 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila v svoji raziskavi, je delno strukturiran 

intervju. Vprašanja sem oblikovala glede na raziskovane skupine.  

Vprašanja, sestavljena za ženske z izkušnjo prestajanja kazni zapora, so bila sestavljena 

bolj v smeri raziskovanja njihovih osebnih izkušenj pri odhajanju s prestajanja kazni, 

iskanju zaposlitve, načinov preživljanja in podobno. Del vprašanj se je nanašal na 

podporo pri iskanju dela ter na predvidevanje boljših možnosti za ženske, ko pridejo na 

prostost in so v procesu iskanja dela izgubljene.  

Vprašanja, sestavljena za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, za Upravo RS za 

probacijo, za center za socialno delo in Zavod RS za zaposlovanje, so se v prvem delu 

nanašala na njihovo sodelovanje z ženskami, ki pridejo s prestajanja kazni zapora in 

iščejo zaposlitev, torej njihov prvi stik, kako se proces zaposlovanja žensk z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora v praksi razlikuje od formalnih norm in zakonodaje, vprašanja 

so se nanašala tudi na sodelovanje z drugimi institucijami, na koncu pa so se vprašanja 

dotaknila njihovih lastnih mnenj o stigmi kot oteževalnem dejavniku pri ženskah, ki so 

prestajale kazen zapora in se jih za vedno drži oznaka »bivše obsojenke«.  

Vnaprej sestavljena vprašanja prilagam v prilogi v zadnjem poglavju.  

6.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Postopek zbiranja podatkov sem začela tako, da sem stopila v stik z Društvom Ekvator. 

Poprosila sem jih za kontakt katere od žensk, ki so nekoč prestajale kazen zapora. V 

zelo kratkem času sem dobila telefonski številki dveh žensk, ki sta privolili v 

sodelovanje v moji raziskavi. Takoj za tem sem obe poklicala in se dogovorila za 

srečanje. Z eno od njiju sva po dolgem usklajevanju terminov prišli do zaključka, da 

glede na to, da je gospa upokojena in po odhodu na prostost niti ni več iskala dela, ne 

pride v poštev za mojo raziskavo. V tem času sem poslala elektronsko pošto na Upravo 

RS za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer so me napotili do sodelavke na Generalnem 

uradu, s katero sem se kmalu dogovorila za intervju. Hkrati sem pisala tudi na Upravo 

RS za probacijo in na Zavod RS za zaposlovanje. Na Zavodu RS za zaposlovanje so me 

takoj napotili na Karierni center ter me povezali s tamkajšnjo svetovalko, s katero sem 

se dogovorila za intervju. Nekaj več dela pa je bilo s prošnjami za sodelovanje s centri 

za socialno delo, saj sem po izredno veliko poslanih sporočilih dobila le en odgovor in 

sem se tako končno dogovorila za srečanje. Vmes sem se dogovarjala še z Društvom 

Ekvator. S članico sem krajši pogovor izvedla kasneje preko socialnega omrežja. Ker 

sem želela vsaj še en vidik raziskovane problematike, sem se odločila, da želim 

pridobiti mnenje tudi od ženske, ki je povratnica in se bo kmalu že drugič soočala z 

iskanjem zaposlitve. Tako sem nazadnje pisala v Zavod za izvrševanje kazenskih 

sankcij Ig, kjer sem intervjuje opravljala že za potrebe diplomske naloge in me je gospa 

na oddelku za vzgojo že poznala. Takoj je privolila v sodelovanje in šla v akcijo iskanja 

ustrezne ženske za sodelovanje v moji raziskavi. Zelo kmalu sem dobila sporočilo, da je 
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ena od žensk pripravljena na intervju, in kmalu sem tudi v ZPKZ Ig opravila še zadnji 

intervju.  

Intervjuje sem tako opravljala 12. 6. 2019 na Upravi RS za izvrševanje kazenskih 

sankcij, 17. 6. 2019 s prvo žensko z izkušnjo prestajanja kazni zapora, 2. 7. 2019 na 

Upravi RS za probacijo, 4. 7. 2019 na Kariernem centru Zavoda RS za zaposlovanje, 9. 

7. 2019 sem se pogovarjala s svetovalko Centra za socialno delo Ljubljana, 10. 7. 2019 

z drugo žensko z izkušnjo prestajanja kazni zapora, 26. 9. 2019 sva se po socialnem 

omrežju pogovarjali s članico Društva Ekvator ter 27. 9. 2019 z žensko, ki je povratnica 

in je takrat še prestajala kazen zapora v ZPKZ Ig.  

6.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Postopka obdelave podatkov sem se lotila na način, ki sta ga prva opisala avtorja Glaser 

in Strauss (1967, v Kordeš in Smrdu, 2015). Avtorja sta proces kodiranja, ki je eden od 

postopkov obdelave kvalitativnih gradiv, opredelila v šestih stopnjah, ki sem se jih 

držala tudi jaz.  

1. Najprej sem iz posnetega zvočnega gradiva izvedla dobesedni prepis intervjujev ter 

ga uredila in izbrala dele, ki so bili relevantni za raziskavo, ki sem jih razvrstila v tabelo 

s štirimi stolpci. Ker gre za dobesedni zapis snemanih intervjujev, ti niso v knjižnem 

jeziku. Poleg dobesednega zapisa sem morala intervjuje zaradi različnih vrst razdeliti na 

tri intervjuje z ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora in na preostale, ki so se 

teme dotikali z drugih zornih kotov.  

2. V naslednjem koraku sem intervjuje razdelila na tako imenovane »kodirne enote«. 

Transkripcije intervjujev sem nekajkrat prebrala in v njih obarvala dele besedila, ki sem 

jih kasneje kodirala.   

3. Tretjo fazo v procesu kodiranja sta Glaser in Strauss (1967, v Kordeš in Smrdu, 

2015) poimenovala odprto kodiranje. V tej fazi sem najprej enotam iz drugega koraka 

določila kode 1. reda, ki sem jih nato strnila v kode 2. reda, na koncu pa sem kode 

združila v kode 3. reda glede na zastavljena vprašanja v intervjuju. Kode 3. reda v 

intervjujih z ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora:  

- ČAS IN ZAPOSLITEV PRED PRESTAJANJEM KAZNI ZAPORA: v tej 

kategoriji so zavzete izkušnje vseh treh intervjuvank o njihovem življenju pred 

odhodom na prestajanje kazni zapora, o njihovi zaposlitvi, družinah, namestitvi in 

podobno.  

- ŽIVLJENJE IN ISKANJE ZAPOSLITVE PO ODPUSTU: kategorija zajema 

izkušnje vseh treh intervjuvank pri spopadanju z vključevanjem v družbo po odpustu, 

izkušnje z iskanjem prve zaposlitve po prestajanju kazni, soočanje s stigmo, soočanje z 

ljudmi, ki so že vnaprej vedeli, da so prestajale kazen zapora. 
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- PREDSODKI DELODAJALCEV: v kategoriji so vključene izkušnje intervjuvank, 

ki so bile v stiku z več delodajalci, ki jih zaradi prestajanja kazni zapora niso želeli 

zaposliti zaradi strahu pred njimi ali pa zaradi ohranjanja ugleda podjetja.  

- DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA VSTOP NA TRG DELA: v kategoriji so zajeta 

mnenja intervjuvank o tem, koliko, če sploh, stigma, izkušnje, spol, starost in izobrazba 

vplivajo na proces iskanja zaposlitve. 

- RAZGOVOR: v tej kategoriji intervjuvanke izrazijo svoje izkušnje in strahove ter 

občutke sramu, ko so se udeležile razgovorov za delo in so velikokrat »odpadle« že 

takoj na začetku, ko so od njih zahtevali potrdilo o nekaznovanosti.  

- PODPORA PRI ISKANJU ZAPOSLITVE: v tej kategoriji so zajete izkušnje 

intervjuvank s podporo različnih možnih sektorjev (Zavod RS za zaposlovanje, CSD 

…). 

- PODROČJA ISKANJA ZAPOSLITVE: kategorija vsebuje izkušnje intervjuvank 

glede področja, kjer so iskale zaposlitev (javni ali zasebni sektor, strežba, čiščenje in 

podobno). 

- DELO V SPLOŠNO KORIST: kategorija zajema mnenja intervjuvank o probaciji, 

delu v splošno korist kot alternativi kazni zapora.  

- POVRATNIŠTVO: kategorija zajema mnenja dveh intervjuvank o pojavu 

povratništva, njune izkušnje ter izkušnje tretje intervjuvanke, ki je bila sama povratnica 

v času izvajanja intervjuja.  

- NJIHOVI PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE: v tej kategoriji so mnenja o slovenskem 

pravosodnem sistemu, o postpenalni obravnavi, podpori ter njihovi predlogi za 

nadgradnje, izboljšave, ustanovitve raznih samopomočnih skupin in podobno.  

Kode 3. reda oziroma kategorije intervjujev sektorjev, ki so del sistema zaposlovanja 

oseb po prestani kazni zapora (Zavod RS za zaposlovanje, Uprava RS za izvrševanje 

kazenskih sankcij, Uprava RS za probacijo in Center za socialno delo Ljubljana): 

- PRVI STIK, ZAČETEK SODELOVANJA: v kategorijo so zajeti prvi koraki oseb, 

ki pridejo na prostost in začnejo iskati zaposlitev. Kategorija vsebuje mnenja, opažanja 

in izkušnje sodelavcev v omenjenih sektorjih.  

- SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI: kategorija vsebuje odgovore 

sodelavcev o tem, koliko in s katerimi zunanjimi institucijami še sodelujejo, ko gre za 

podporo osebam, ki prihajajo s prestajanja kazni zapora.  

- SODELOVANJE IN PODPORA: kategorija zajema podatke in izkušnje strokovnih 

delavcev o sodelovanju in podpori osebam z izkušnjo prestajanja kazni zapora pri 

iskanju zaposlitve.  

- ISKRENOST ALI PRIKRIVANJE PRETEKLIH IZKUŠENJ: kategorija vsebuje 

mnenja intervjuvancev in njihove osebne izkušnje pri delu z osebami z izkušnjo 
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prestajanja kazni zapora v zvezi s prikrivanjem ali odkritem govorjenju o njihovem 

prestajanju kazni zapora. 

- POSTPENALA, PRIPRAVA NA ISKANJE ZAPOSLITVE: kategorija vsebuje 

mnenja in izkušnje intervjuvancev o urejenosti področja podpore in pomoči osebam, ki 

so tik pred odpustom ali pa so že na prostosti. 

- JAVNI ALI ZASEBNI SEKTOR: v kategorijo so zajeta mnenja intervjuvancev 

glede zaposlitvenih možnosti v različnih sektorjih, torej njihovi odgovori, kje najlažje 

dobiti delo, če si oseba, ki je nekoč prestajala kazen zapora in nimaš možnosti pridobiti 

potrdila o nekaznovanosti.  

- PODPORA DRUŽINE, ZNANCEV: kategorija zajema izkušnje intervjuvancev o 

tem, koliko podpore so po navadi deležne osebe z izkušnjo prestajanja kazni zapora, ko 

pridejo na prostost in iščejo zaposlitev.  

- RAZLIKA MED SPOLOMA: v tej kategoriji so zajeta mnenja intervjuvancev o tem, 

ali se pojavljajo razlike na trgu dela ter na področju iskanja zaposlitve med moškimi, ki 

so nekoč prestajali kazen zapora, in med ženskami s podobnimi izkušnjami.  

- VPLIV STIGME: kategorija vsebuje osebna mnenja intervjuvancev o tem, koliko je 

dandanes prisotna stigma »bivše obsojenke« med delodajalci, in kako, če sploh, stigma 

upočasni proces iskanja zaposlitve in podobno.  

- PREDLOGI ZA SPREMEMBE 

Pri procesu kodiranja sem uporabila induktivni pristop. To pomeni, da »raziskovalec 

kode določa med analizo prepisanega besedila; pred analizo podatkov si ne pripravi 

seznama kod« (Hesse-Biber in Levy, 2004, str. 411 v Vogrinc, 2008, str. 63). Mesec 

(1998 v Vogrinc, 2008) induktivni pristop imenuje »odprto kodiranje«, kar pomeni, da 

ima raziskovalec pred sabo besedilo, ki ga večkrat prebere ter razčleni in si na podlagi 

prebranega sproti zapisuje kode, na katere pomisli ob določenem delu besedila. Kasneje 

kode zberemo, združimo in jih organiziramo v kategorije.  

V naslednjem koraku sem na osnovi prebranega, razčlenjenega in analiziranega besedila 

ter postavljenih kategorij opisala, kaj vse zajema posamezna kategorija. Sledilo je 

odnosno kodiranje, pri katerem sem iskala smiselne odnose in povezave med zapisanimi 

kategorijami. Zadnji korak je povezovanje kategorij v smiselno strukturo, torej 

oblikovanje poskusne teorije. Poskusno teorijo sem oblikovala na podlagi kategorij in 

ostalih informacij in ugotovitev iz raziskave magistrske naloge ter vseh teoretičnih 

izhodišč.  

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate bom v nadaljevanju interpretirala ob pomoči raziskovalnih vprašanj in 

kategorij. Interpretacijo bom razdelila na dva dela, in sicer na del, kjer bodo 

predstavljeni rezultati iz pogovorov z ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora, 

drugi del pa se bo nanašal na interpretacijo rezultatov, pridobljenih iz pogovorov z 
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zaposlenimi na Zavodu RS za zaposlovanje, Upravi RS za izvrševanje kazenskih 

sankcij, Upravi RS za probacijo in Centru za socialno delo Ljubljana ter s članico 

Društva Ekvator. 

ŽENSKE Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 

RV 1: KAKŠNE SO NJIHOVE OSEBNE IZKUŠNJE PRI ISKANJU 

ZAPOSLITVE PRED IN PO PRESTANI KAZNI ZAPORA?  

Ob izvedenih pogovorih z ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora ugotavljam, da 

ima  vsaka svojo edinstveno izkušnjo pri iskanju zaposlitve, se pa pojavljajo tudi 

podobnosti med primeri. Odgovori na vprašanja in podvprašanja, ki se navezujejo na 

raziskovalno vprašanje, so urejeni pod kategorijami.  

Kategorija: Čas in zaposlitev pred prestajanjem kazni 

Na vprašanje, če je bila pred prestajanjem kazni zaposlena, K. pove: »Ne, ker pač se mi 

ni. Mi to ni ustrezal delo. Bl sm bla tko na frej narjena. Ni mi blo to. Prvo ta,  prvi cilj, 

ampak js sm bla bol tko, bl sm iskala druge poti, recimo slabše kokr bi ane. Tko nism 

no, brez veze mi je blo. Js sm raj bla bl na frej, da sm loh hodila okol, žurke in to. Ni mi 

blo to.« 

Tako kot K. tudi A. pred prestajanjem kazni ni imela redne zaposlitve: »Tik pred 

prestajanjem kazni pa ko se je vse skupi to dogajal, nism mela redne službe. Mal sm 

zbolela, mal so bli psihični vzroki, zapustila sm Gorenjsko, zapustila sm življenje, ki sm 

ga poznala takrat, ker sm bla sita določenih stvari, sm si želela ustvarit neki na novo, 

neki zase, za svoja dva otroka. Ni se lih tko izšlo kot sm želela ampak smo preživel do 

danes.« 

M., ki se je v času najinega pogovora že pripravljala na odhod na prostost, o času pred 

prvim in drugim prestajanjem kazni pove, da je bila za razliko od drugih dveh 

sogovornic zaposlena, čeprav neuradno: »Ja sm bla zaposlena, mam kar nekaj let 

delovne dobe. Tut če sm bla bivša odvisnica, zelo težko me je blo prepoznat. Sm bla na 

heroinu, sm delala čeprav nism bila zaposlena, pač ker je bil problem, ker sm bla 

odvisnica, sm pa delala na črno ne.«  

Nobena od treh sogovornic torej pred prestajanjem kazni ni bila zaposlena. Svet Evrope 

(2005) navaja, da je velik delež žensk pred odhodom na prestajanje kazni zapora 

brezposelnih ali pa opravljajo slabše plačana dela. 

Kategorije: Življenje in iskanje zaposlitve po odpustu; področja iskanja zaposlitve 

»Ja, sm bla na parih razgovorih. Tko. Ampak problem je tukej, pr teh razgovorih morš 

povedat, da maš pogojno, oz., če te vpraša delodajalc in če si … obsojenc in če si 

kaznovan morš u bistvu, je lepo, da poveš. Ni lepo, da lažeš in jz sm to, pač bla sem na 

ene parih in sem pač tut povedala, ane in so me kr mal grdo gledal u bistvu,« 

pripoveduje K.  
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A. pove, da je zaposlitev iskala sama. O tem, kakšne izkušnje ima z iskanjem dela in o 

tem, ali je bila pri tem uspešna, pove: »Drgač je bla pa edina ta ovira, da sm js vedla, 

da sm bla v zaporu. Srečuješ se s tem, da vsi vejo, na črno je napisano, da sm bla v 

zaporu, noben me ne bo hotu v službo vzet. Tko da to ni prav. Pa tut to ni prav, da morš 

ti pri nekaterih prinest neko dokazilo. Recimo js bi bila lahko osebni asistent, ker sm se 

poučila o tem, ampak ne morm bit, zarad tega, ker morm prnest potrdilo, da nikol nism 

bila kaznovana. Pa bi mogoče za kkšnga invalida bolš poskrbela, kot tak, k nikol ni bil v 

zaporu.«  

M., ki je bila v času intervjuja še na prestajanju kazni zapora in je bila tam že drugič, pa 

o svojih izkušnjah z iskanjem zaposlitve po prvi prestani kazni pove: »No zdej smo pa 

tam ja. Js sm bla zdej na zavodu in na CSD glede službe in vsega in pač moj mentor na 

CSD je reku, takoj, ko me je vidu, je vidu takoj, da sm čista in je reku: prva prestajanje 

kazni, ko ste pršla vn, niste mogla dobit službe, k ste bla odvisnica. K vsaka firma, k 

hoče enga delavca mora bit vse ok. Nobeden ne bo vzel nekoga, k ni siguren ne.« M. 

nadaljuje pripoved o osebni izkušnji, ko se je za neko delo že uvedla, vendar je tik pred 

zaposlitvijo naletela na oviro: »Js sm mela tle v Ljubljani eno delo, uvajanje no za eno 

čiščenje, čistilni servis in ima velike objekte in za 4 tedne so me dal na uvajanje in so 

rekl, ko bo ena gospa šla v penzijo, boste šla vi. In res sm se čist navadla. In te 4 tedni 

so se iztekal in je rekla tam, ko greste v domači kraj, prineste potrdilo o nekaznovanosti. 

in js sm rekla, gospa ne morem, ker sm bla na prestajanju kazni in tko nisem dobila.«  

Ko sem M. povprašala, če se ji zdi, da bi šla po prvi prestani kazni drugačno pot, če bi 

takrat dobila zaposlitev, pove: »Mislim, da ja. Ker je druga motivacija, imaš eno skrb. 

Tko pa rabiš denar in dela ni in pač te potegne enostavno. Si brez denarja, poznaš 

dobre veze in ni vredno. Mislim, da motivacija dosti naredi.« M. ob tem še omeni, da je 

po njenem mnenju ravno zaradi predsodkov na trgu dela več povratništva, in tako se 

vrtimo v začaranem krogu, ko osebe, ki je prestajala kazen zapora, ne želi nihče 

zaposliti, si ta najde drug vir (največkrat nelegalen) zaslužka in kmalu spet pristane za 

rešetkami. M. poudari, da je tak krog izjemno težko prekiniti brez prave podpore, o 

čemer bom spregovorila nekoliko kasneje.  

Na podvprašanje, kje iščejo delo, K. odgovarja: »Maš lahko zelo velike probleme, če ne 

vem, u bistvu, če ne gledaš. Morš mau gledat kako iskat, no. U bistvu, js sm zlo velik 

iskala po mojedelo.com , al pa, ne vem, te zaposlitve.net mam tut, ne vem, velik stvari 

mam teh, pa zavod za zaposlovanje ma tut. Ampak na zavodu maš tko, ane, velik je 

takih, k to ti že piše u temu not, da pač hočjo met to. Nekje se pol sploh nism prjavlala, k 

pol pač piše, da brez veze en, da ne vem, da dobiš pač, da te brez veze vabjo, če ne morš 

pol delat.« 

A. pove, da je delo iskala v različnih sektorjih: »Js sm najprej iskala vse. V strežbo 

najprej nism šla, ker sm misnla, da me ne bodo vzel, ker bodo mislil, da sm stara. Ker 

za naša leta te niso več jemal v strežbo takrat, sej zdej se je zgodba obrnila, pa spet več 

starejših vzamejo z izkušnjami, tko da to je to no. Pa iskala sm za čistilko pa za 

sobarico. Ampak za čistilko tut zdej zahtevajo to potrdilo o nekaznovanosti.« 
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M. na vprašanje, ali meni, da bi v zasebnem sektorju lažje dobila delo in kje bo sploh 

iskala zaposlitev, pove: »Ma ne vem, js mislim, da bi šla, borim se, da bi šla no na eno 

mal večje podjetje (pove ime, vendar zaradi anonimnosti imena ne bom zapisala) ali pa 

na eno drugo. Ti dve varianti sta. Js upam, da mi bo uspelo.« 

Vse tri sogovornice imajo torej zelo podobne izkušnje pri iskanju zaposlitve po odhodu 

na prostost.  

RV 2: KAKO STIGMA, PRETEKLE IZKUŠNJE, IZOBRAZBA IN SPOL, KI JE 

IZPOSTAVLJEN, VPLIVAJO NA VSTOP NA TRG DELA? 

- PODVPRAŠANJE: ALI NA RAZGOVORU ZA DELO POVEDO, DA SO 

PRESTAJALE KAZEN ZAPORA OZIROMA KAKO OPRAVIČIJO NEKAJLETNO 

ODSOTNOST S TRGA DELA? 

Kategorije: Predsodki delodajalcev; razgovor; dejavniki, ki vplivajo na vstop na trg 

dela 

M. na podvprašanje odgovori, da je raje iskrena, kot pa da jo nekdo zaposli in kasneje 

od drugih izve za njeno preteklost. Če tega ne bi navedla že na začetku, pravi, da bi jo 

ves čas obdajal strah, da se bo za njeno preteklost razvedelo: »Ja tudi to bom v prošnji 

navedla ja, da sm bla na prestajanju kazni. Zdej, če bo hotu vedt, bom tut povedala 

zakaj. K dandanes pride vse vn in bi tut lahko reku, zakaj pa niste pač povedala, pol bi 

reku prineste potrdilo o nekaznovanosti pa bi takrat morala povedat in bi reku zakaj ste 

to nardila. Že na začetku bom to povedala, da sm bla notr in tudi zakaj sm bla notr. 

Hočm bit fer najprej do sebe in pol do drugih. Je boljše, da ve moje stvari in pride 

preko mene, kot pa da pride okol in vi ne veste nič. K vi veste, me lahko zaščitite v 

tistem momentu ne. Če pa ne veste, je pa čudno. Pa tist stalen občutek strahu, kaj pa če 

me kdo prepozna. Pa zaupanje je tudi ne.«  

Na vprašanje, kako pri delodajalcih vpliva dejstvo, da je bila na prestajanju kazni, v 

smislu ali jih je strah, ali se le bojijo za ugled podjetja, A. odgovori: »Ja delodajalec … 

hm bom rekla, mislim, da je oboje. En strah je prisoten, ker ona je bila zdej v zaporu, ne 

vem kaj mi bo nardila, zdej me bo pa okradla, zdej bo pa to pa ono pa privlekla bo une 

svoje drogeraše … zdej tko govorim o svojem primeru ne. Pa tut kaj bodo drugi rekl: 

mam nekoga zaposlenga, k je biu v zaporu, joj kaj bodo pa zdej drugi rekl ne. Ja 

dejansko je to oboje.«  

Glede iskrenosti do delodajalca v zvezi z njenim preteklim prestajanjem kazni A. pravi, 

da je raje previdna, saj je stigma še kako močna. Tam, kjer je bila zaposlena v času 

najinega pogovora, ve, da je nikakor ne bi zaposlili, če bi vedeli za njeno preteklost, 

zato je delodajalcu nikoli ni razkrila: »Js recimo ne želim, da bi trenutna šefa zvedla, 

zato tut zanč, ko sm imela intervju, sm jih tam prosila in sm jim tut povedala, da se gre 

ubistvu za službo in je bla res korektna novinarka no nimam kej. Drgač me pa ni sram o 

tem govort, res ne. Sam ne maram pa, težko je za službo no, ker ljudje preveč hitr 

obsodijo. Se mi zdi, da je preveč stigme v temu, bil si v zaporu, zdej si pa najslabši 

človek. Tega je preveč.« A. je vmes povedala, da je težko, ker zase veš, da nisi (več) 

slaba oseba, javnost pa vidi le tisto črno piko, ki postane del tebe, namesto da bi bilo 
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prestajanje kazni le del preteklosti. Pove, da ji ob obiskih fakultet ali raznih zaprtih 

skupin in pogovorih, kot sva ga imeli medve, ni težko deliti svoje izkušnje, dokler ni 

javno izpostavljena. V tem primeru pa pravi, da bi verjetno še toliko težje dobila delo: 

»Javljala sm se zdej po prestani kazni, itak na zavodu za zaposlovanje vejo, da sm bla v 

zaporu, ampak ne smejo pa to delodajalcu povedat, si vseen tok zaščiten, hvala bogu. K 

najbrž bi bla brez službe drgač, tko se mi zdi no. Tko da js sm gledala sam tisto, kar 

znam, pa tam kjer niso rabil kšnih takih podatkov ne.«  

Ko A. povprašam, kaj torej na razgovorih za delo pove, ko jo vprašajo, zakaj vmes 

toliko in toliko časa ni bila zaposlena, pove: »Js rečem, da takrat ni blo služb pa da sm 

takrat zbolela za ščitnico, ni bila nobena stvar dejansko zlagana, nč se nism zlagala, 

vse je blo res, ampak ja, kljub temu bi lahko delala, če bi me kdo vzel.«  

Glede drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na odločitev delodajalcev o tem, komu bodo 

ponudili zaposlitev, A. pove, da se ji zdi, da bi kot moški lažje dobila delo, več je neke 

izbire, kjer ne zahtevajo potrdila o nekaznovanosti, hkrati pa moški že v zavodu za 

prestajanje kazni lahko pridobijo več izkušenj in spretnosti kot ženske. A. izrazi, da se ji 

zdi, da na ženske drugače gledajo. Izkušnje in izobrazba pa v njenem primeru pomenijo 

dokaj malo. Izobraževala se je namreč za poklic, ki za izvajanje zahteva potrdilo o 

nekaznovanosti, ki pa ga ona še dobrih šest let ne bo mogla pridobiti.  

M. meni, da bodo njene izkušnje in dejstvo, da je delovna in da je v svojem življenju 

dosegla spremembe, dovolj, da ne bo imela večjih težav pri iskanju zaposlitve.  

K. pove, da pred prestajanjem kazni ni pridobila niti dovolj izkušenj niti izobrazbe, zato 

upa, da bo delo dobila tam, kjer je v času najinega pogovora opravljala delo v splošno 

korist. Doda pa, da glede na to, da je stigma »bivše obsojenke« zelo močna in je 

predsodkov na tem področju ogromno, izobrazba in izkušnje le malo pomagajo.  

RV 3: KAKŠNE OBLIKE POMOČI SO PO PRESTANI KAZNI ZAPORA 

DELEŽNE ŽENSKE Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA S 

STRANI DRUŽINE, PRIJATELJEV, SKUPNOSTI, V KATERI SO ALI BODO 

ŽIVELE? 

 

Kategorije: Podpora pri iskanju zaposlitve – družina, znanci, skupnost 

 

K. pove, da sta z mamo sprva skupnosti, v kateri živita, prikrivali, da je K. prestajala 

kazen zapora, saj sta bili prepričani, da je skupnost ne bi sprejela. »Polovica jih sploh ni 

vedl. Ker je moja mami rekla, da pač me ni, da kao nekje delam, mislm, ona ni direktno 

nikol govorila. Da bi direktno povedala, da sem pač notr. Pač samo ene par oseb je 

vedl. Pa tud zdej se ful razumemo s temi.  Še bl kokr pa smo se prej. Zdej vidjo, pač, da 

se da spremenit, če se hočeš. Tko nekak, no.« K. še doda, da je nekaj časa delala pri 

mami, saj je tam lažje dobila delo, ker so ju vsi že od prej poznali: »Sam nism tko, nism 

u bistvu, pač ta deu k sm pač z mami, jo kr ljudje poznajo in pol ljudje pač vejo, ker jo 

ljudje poznajo in vejo, da sm bla odvisnik, da sm sedela.« 
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A. deli svojo izkušnjo, ko ji je ob prihodu s prestajanja kazni pomagala prijateljica. S 

hčerko sta tako nekaj časa bivali pri njej. Imela pa je pri nastanitvi tudi podporo 

domačih. Glede iskanja zaposlitve se je morala znajti sama: »Js sm mela podporo sam 

od svojih domačih. Rečmo, da sm bla s hčero pa s to mojo prijateljico, da nama je dala 

streho nad glavo /…/ Mela sm podporo svojih domačih. Ampak službo, vse stvari, vsa 

soočenja, da nisi več v nekem gradu, vse to sm se pa mogla soočit sama. To je bilo šele 

težko.« 

 

M. o podpori s strani družine ali znancev ne govori. Deli le izkušnjo podpore s strani 

centra za socialno delo. 

RV 4: Kakšne oblike pomoči so po prestani kazni zapora deležne ženske z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora s strani državnih institucij? 

Kategorije: Podpora pri iskanju zaposlitve (Zavod RS za zaposlovanje, CSD …) 

M. v najinem pogovoru deli izkušnjo s pristojnim centrom za socialno delo. Njena 

pozitivna izkušnja je edina med tremi intervjuvankami. Njen svetovalec jo spremlja že 

od prvega prestajanja kazni naprej in je njena močna podpora: »Moj mentor na CSD mi 

je napisal lepo mnenje, da nisem odvisna ne od droge, ne od metadona, ker to vse skupi 

neki povleče ne /…/ js bom zdej k temu gospodu R. hodila, k sm že bila pri njemu in je 

tut reku, naj grem zdej v en projekt. Bom mela 1x na teden predavanje in na 14 dni 

pogovor na CSD, k je tud on v tej skupini. Zelo fajn je /…/ Tudi on mi svetuje. Je iz 

istega kraja kot jaz in se vidimo, tko da glede zaposlitve mi ni problema, k sm kr 

delovna.« Za razliko od drugih dveh intervjuvank ima M. res pozitivno izkušnjo s 

strokovnim delavcem na centru za socialno delo. M. pove še, da lahko svojega 

svetovalca vedno pokliče, ji je ves čas na voljo in jo spodbuja k iskanju dela, stanovanja 

in podobno. 

K. na drugi strani razloži, da sama ni bila deležna nobene konkretne podpore v zvezi z 

zaposlitvijo niti v zvezi s soočanjem ob odhodu na prostost: »U bistvu. Nobenga. 

Uprašal me niso. Me je sam ena, k me tm pač pozna, me je vprašala. To je pa to. Drug 

pa nobeden. Zlo mal majo tisti podpore. Zalo mal majo, u bistvu nimajo je. U bistvu.  

Vse si morš sam, če kej hočeš. Zdravstveno zavarovanje, na zavodu, da dobiš socialno 

pomoč, vse si morš sam. Noben ti ne reče, zdej morš pa to, pa to, pa to nardit. Sam js 

sm zvedla že tud prej, tko da mi je blo mal laži. Ane. Drgač pa ni nobene podpore.« K. 

nadaljuje, da so ji še na prestajanju kazni ponudili neko podporo oziroma svetovanje, ki 

bi ga z veseljem sprejela, vendar iz tega na koncu ni bilo nič. Pove, da ji je v vsem tem 

življenjskem obdobju najbolj pomagala psihiatrinja, ki je bila edina, ki jo je dejansko 

poslušala: »Pol tut tko, ne vem, greš h enmu. Men je recimo edin psihiatrinja pomagala, 

ane. Ona mi je res, res, res, svaka ji čast, full pomagala. Ni blo nbenga tko, da bi. Ona 

me je edina poslušala, k sm vn pršla. Poleg staršev mi je rekla, ane, tko, pa tko, pa tko. 

Tko, da s centra pa nobene podpore, res.« K. z nekoliko jeznim tonom začne govoriti 

tudi o sami nastanitvi, ki je takoj ob odpustu pomembnejša od zaposlitve: »Če ne bi 

mela staršev, js bi bla na cesti. Nč ti ne zrihtajo. Ne vem, da b rekl, ok, ti bomo dal pa 

pomagal en stanvanje, tko uštimat, ne vem, al pa, kaj js vem stanvanje. Ne vem, kar kol, 
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da nekje lahko žviš. Pa sej ti ne, u bistvu. Ne vem, res ne vem, in tut zlo velik, ljudje pol 

na cesti ostanejo. In kaj boš ti na cest, da te sred zime, spustijo vn, pr -10. Kam boš 

šou?« Na tem mestu omeni, da nič čudnega, če ob taki situaciji spet narediš neko 

kaznivo dejanje in greš nazaj sedet. Ko jo povprašam o sodelovanju in podpori s strani 

Zavoda za zaposlovanje, pove, da so ji pomagali do neke mere, naprej moraš pa sam: 

»Ja sm bla. Pa tut na delavnicah, kako prošnjo pisat, sm rekla naj me da še enkrat. 

Ampak spet zavod, bl morš sam iskat. Ti maš ne vem napisan, kaj bi rd delou, ampak bl 

si morš pa sam iskat. Ni to zdej  nekej, da ti oni ful pomagajo. Men so bl mau«.  

A. ima s centrom za socialno delo in z Zavodom RS za zaposlovanje spet nekoliko 

drugačne izkušnje. O sodelovanju s centrom za socialno delo pove: »Ne, js jih že tko ne 

maram. Ni mi prej pomagal, razen kar da imam dotok denarja pa itak mi ga ne da 

socialna delavka ampak mi ga da ubistvu država. Ne, ne maram, ker sm preveč krivic 

vidla. To so se mi pa zamerl. Do konc življenja. Oni so tam, js sm tle.« Na drugi strani 

ima za Zavod RS za zaposlovanje le dobro mnenje. »Oni pa pomagajo. Z zavodom za 

zaposlovanje prej al pa zdej, je pa ogromna razlika. Res da zahtevajo od tebe določene 

stvari da jih delaš, so pa prijazni do tebe, če kej sfališ. Te znajo tut usmerit, svetovat. Js 

čez ljubljanskega nimam besede za rečt. Js sm nad zavodom za zaposlovanje navdušena 

zarad tega, ker te pošlejo, ti dajo napotnico, pogovoriš se lahko, lahko poveš lej js sm 

tok stara, ne bom več tega delala. Ne bom, ker res ne, te upoštevajo.« 

A. sem povprašala še o njenih izkušnjah z Upravo RS za probacijo. Pove, da bi morala 

biti ena izmed prvih, ki bi bila pod nadzorom, vendar do tega ni prišlo: »Uprava za 

probacijo se je začela ustanavljat že k sm bla js notr, ker je ta direktorca k je bla v 

zaporu notr bi mogla bit, ampak probacijske službe še kr ni. Že 3 leta je še ni. Js bi 

mogla bit ena izmed prvih, k bi bla pod nekim nadzorom, no, al neki tazga. K 

probacijska uprava je zame nadzor, k si na pogojni. Če si ti zaključu, pol ne. Ampak js 

sm prišla na pogojno takrt vn in, se prav, bi oni mogl mene met 2 leti pod nadzorom.« 

Zgornja mnenja so osebna mnenja in izkušnje treh intervjuvank, ki so se oziroma se še 

soočajo z iskanjem redne zaposlitve in so v preteklosti prestajale kazen zapora.  

V nadaljevanju bodo predstavljena mnenja in izkušnje strokovnih delavcev Zavoda RS 

za zaposlovanje, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Uprave RS za probacijo, 

centra za socialno delo ter Društva Ekvator. Njihova mnenja in izkušnje sem, tako kot 

pri zgornjih intervjuvankah, razdelila po kategorijah, ki se nanašajo na raziskovalna 

vprašanja. 
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RV 1: KAKŠNE SO ZAKONSKE SMERNICE PRI ZAPOSLOVANJU ŽENSK Z 

IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA OZIROMA KAKO FORMALNO 

POTEKA ZAPOSLOVANJE OSEBE, KI PRIDE S PRESTAJANJA KAZNI 

ZAPORA? 

Kategorije: Prvi stik, začetek sodelovanja; sodelovanje z drugimi institucijami; 

postpenala, priprava na odpust 

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij je gospa pojasnila, da je zaposlovanje 

oseb po prestani kazni zapora opredeljeno z 99. členom Zakona o izvrševanju kazenskih 

sankcij, ki pravi, da se lahko te osebe prijavijo na Zavod RS za zaposlovanje in v 

evidenco brezposelnih že šest mesecev pred odhodom na prostost. Doda pa: »Zdej je 

tko, da nihče od 6 mesecev se ne zaposli, ampak razlog je pa tem ta, da smo mi z 

Zavodom RS za zaposlovanje naredili protokol in v tem protokolu je vsak, ki ima proste 

izhode, ampak pri ženskah jih večina ima, in se lahko takrat prijavijo v evidenco in išče 

pol zaposlitev naprej /…/ Se prav, pogoj je prost izhod, da lahko greš k svojemu 

svetovalcu, da lahko iščeš službo … To pa nikol ni 6 mesecev prej, ker imamo recimo v 

zakonodaji predčasni odpust, k je lahko tri mesece največ, ali pa pogojni, komisije za 

pogojni odpust, k hodjo zdej letos prvič, prej so na tri mesece hodile, zdej pa na štiri 

mesce pride. Se prav do zdej po izkušnjah, smo imeli 3 mesece pred izpustom. Je pa tko, 

da se na Igu še nobena ženska ni prijavla oz. ni zaposlila v času treh mesecev pred 

odpustom.« Gospa poudari, da se torej nihče ne zaposli prej kot tri mesece pred 

odpustom, razen če je prošnja obsojenca ali obsojenke za delo izven zavoda v skladu z 

njegovim ali njenim osebnim načrtom, kot to opredeljujeta 52. in 53. člen Zakona o 

izvrševanju kazenskih sankcij. So pa po besedah sogovornice to po navadi le moški in 

tudi sama, pravi, ne razume, zakaj se nobena od žensk ne javi za delo izven zavoda.  

Glede zaposlitve oseb, ki pridejo s prestajanja kazni, Uprava RS za izvrševanje 

kazenskih sankcij nima več pristojnosti. Podpora in pomoč pri iskanju dela se prenese 

na pristojne centre za socialno delo.  

RV 2: KAKO NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO SODELUJEJO Z 

ŽENSKAMI Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA OZIROMA 

KAKŠNO POMOČ ALI PODPORO PRI ISKANJU IN PRIDOBIVANJU 

ZAPOSLITVE JIM NUDIJO IN KAKŠNO VLOGO IMA PRI ZAPOSLOVANJU 

ŽENSK Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA UPRAVA RS ZA 

PROBACIJO? 

Kategorije: Prvi stik, začetek sodelovanja 

Kot sem že omenila, sem poslala veliko sporočil na različne centre za socialno delo po 

Sloveniji s prošnjo za sodelovanje v raziskavi. Odzval se je le en center za socialno delo 

v Ljubljani. Ko sem se s svetovalko, ki dela na področju postpenale in podpore ter 

pomoči osebam, ki pridejo na prostost, dogovorila za srečanje, je bilo to zelo kratko in 

jedrnato. Še preden sem jo prosila, če lahko pogovor snemam, me je še enkrat vprašala, 

o čem delam raziskavo, nato pa povedala, da na področju zaposlovanja oseb po prestani 



 

52 
 

kazni zapora nima izkušenj, saj je zaposlovanje postavljeno bolj kot ne v ozadje in se 

trenutno na centru ukvarjajo z drugimi bolj pomembnimi zadevami, kot je na primer 

iskanje namestitve. Doda še, da z ženskami, ki so prestajale kazen zapora, na splošno 

nima stika. Večinoma jo za pomoč pri namestitvah prosijo le moški.  

Ko sem preko svetovalke na Upravi RS za probacijo dobila še en kontakt za drug center 

za socialno delo, sem poklicala še tja. Tudi tam mi je svetovalka, ki dela na področju 

postpenale, povedala, da se s področjem zaposlovanja oseb z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora ne ukvarjajo, ampak v ospredje postavljajo pomembnejša področja, kot na 

primer nastanitvena problematika in socialna finančna pomoč. Svetovalka še pove, da 

se velikokrat zgodi, da osebe po prestani kazni zapora pridejo le po finančno pomoč, s 

centrom za socialno delo pa ne želijo imeti drugih stikov. Za konec doda, da je 

postpenalna obravnava na centrih za socialno delo zadnja leta bolj »obstranska tema«. 

2. julija 2019 sem intervju izvajala na Upravi RS za probacijo. Pogovora nisem 

snemala, saj so mi svetovalke, s katerimi sem se pogovarjala, takoj povedale, da za zdaj 

nimajo dovolj podatkov o raziskovani temi, saj Uprava RS za probacijo konkretno 

deluje šele dobro leto in zato še niso obravnavali dovolj primerov, da bi lahko karkoli 

posploševali. Povedale so, da na Upravi RS za probacijo predvsem usmerjajo, 

spodbujajo in dajejo informacije osebam po prestani kazni zapora, da se lažje prijavijo 

na Zavod RS za zaposlovanje in tako ne ostanejo same po odpustu. Poskušajo jih 

predvsem usmerjati, da bi svoj čas preživljali bolj konstruktivno. Uprava RS za 

probacijo sodeluje s policijo, društvi, bolnišnicami in izvajalskimi organizacijami. 

Izvajalske organizacije so namreč tiste, ki osebam v procesu probacije ponudijo 

možnost izvajanja družbeno koristnega dela.  

Povedo, da osebe, ki gredo na prostost, velikokrat rečejo, da imajo urejeno zaposlitev, 

vendar se velikokrat zgodi, da ni tako. Poudarijo, da je majhen delež tistih, ki so 

dejansko zaposleni, veliko jih opravlja namreč le priložnostna dela.  

Na moje vprašanje o pomenu dela v splošno korist se vse strinjajo, da je zelo 

pomembno pri zmanjševanju stigme. Proces je tak, da ima institucija z nepridobitno 

dejavnostjo (vrtci, šole, občine …) krovni sporazum z Upravo RS za probacijo. To so 

torej izvajalske organizacije, pri katerih svetovalec pridobi informacije in preveri, ali bi 

določena oseba lahko pri njih izvajala delo v splošno korist. Kasneje izvajalska 

organizacija opravi razgovor s to osebo in jo lahko vzame kot izvajalca dela v splošno 

korist. To so potem razna dela na vrtu, urejanje okolice, pomoč v kuhinji in podobno. 

Ko jih vprašam, ali obstaja potem povezava med DSK in zaposlitvijo, povedo, da je 

primerov dobre prakse manj kot recimo 10, da bi se osebe zaposlile tam, kjer so 

opravljale DSK. Iskreno povedo, da se je Uprava RS za probacijo prvo leto ukvarjala 

bolj z drugimi tematikami, na primer z urejanjem bivališča, in ne toliko z 

zaposlovanjem. Zato je za zdaj še premalo podatkov o tem, koliko oseb se po prestani 

kazni zapora zaposli, kje se zaposlijo, v kolikšni meri stigma vpliva na zaposlovanje in 

koliko časa traja, da najdejo zaposlitev.  
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RV 3: KAKŠNE PODATKE O ZAPOSLITVAH ŽENSK Z IZKUŠNJO 

PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA HRANIJO NA CENTRIH ZA SOCIALNO 

DELO, NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE ALI NA UPRAVI RS ZA 

PROBACIJO? 

Kategorija: Iskrenost ali prikrivanje preteklih izkušenj 

Center za socialno delo se, kot omenjeno že prej, s to problematiko trenutno ne ukvarja, 

Uprava RS za probacijo pa deluje premalo časa, da bi imela že neko večjo bazo 

podatkov. Zato sem odgovor na to raziskovalno vprašanje iskala na Zavodu RS za 

zaposlovanje. Tam sta mi svetovalca na Kariernem centru razložila, da podatkov o tem, 

koliko in ali se sploh zaposlijo ženske po prestani kazni, nimajo, ker »bi najprej moral 

vedno ugotovit, katere od teh oseb so bile na prestajanju kazni, kdaj so bile na 

prestajanju kazni, a se je takoj ta oseba prijavila v evidenco, al je bilo to pet let nazaj … 

Mi teh informacij nimamo. Problem je ker pol te podatke pridobimo za preverjanje 

statusa, se pravi dokler je pri nas nekdo prijavljen, imamo mi vpogled v podatke. Ko se 

pa oseba zaposli, pa ne več. Torej najprej bi moral narest presek populacije in ugotovit, 

kdo je bil na prestajanju kazni, pač tisti, ki so bili sploh prijavljeni v zavarovanje. Ko se 

pa oseba zaposli, pa ni več naša stranka.« Oba svetovalca poudarita, da so težave pri 

pridobivanju podatkov v tem, da veliko oseb ne želi deliti svojih izkušenj iz preteklosti, 

torej ne želijo povedati, da so prestajali kazen zapora. Čeprav je bil odgovor na 

naslednje vprašanje logičen, sem svetovalcema vseeno zastavila vprašanje o tem, ali 

slučajno vedo, kje osebe po prestani kazni zapora največkrat dobijo zaposlitev. 

Povedala sta, da so se v preteklosti to že spraševali in so te podatke želeli pridobiti, 

vendar je zaradi varovanja podatkov to seveda nemogoče. Poudarita pa tudi, da je 

obravnava vseh oseb, ki se prijavijo na Zavod RS za zaposlovanje, enaka in se s 

specifiko oseb, ki so prestajale kazen zapora, posebej ne ukvarjajo oziroma jim 

zakonodaja ne predvideva posebne obravnave. Obrazložita, da »obravnava strank s 

strani svetovalcev glede zaposlitve in kariernega svetovanja dejansko izhaja iz potreb 

strank. In zdej če je omejitev pri stranki to, da je po prestani kazni zapora, se pač 

fokusiramo na te zadeve. Če je težava recimo odvisnost, bomo šli v tej smeri, če je 

težava prenizka formalna izobrazba, je treba potem to reševat. Neke posebne zakonske 

podlage, ne te naše no, da bi se posebi fokusiral na to skupino ni.« Če jim torej osebe 

same ne povedo, da so prestajale kazen zapora, teh podatkov ni. Kot povesta svetovalca, 

se včasih zgodi, da oseba s svetovalcem na Zavodu RS za zaposlovanje vzpostavi 

zaupanja vreden odnos in se mu zaupa. Takrat svetovalci osebi posredujejo in napotijo 

osebo na tista delovna mesta, kjer ni zahtevano potrdilo o nekaznovanosti, izhajajo pa iz 

potreb s strani delodajalcev. Največkrat pa imajo te osebe že od prej kakšno slabo 

izkušnjo in o prestajanju kazni ne želijo govoriti niti s svetovalcev niti z delodajalcem. 

»Veliko teže je v tem, kako se vsak potem sam znajde v tej situaciji in potem sami 

poskušajo nagovorit delodajalca, da mu da priložnost.« Svetovalca opozorita tudi na 

možnost, da se verjetno dosti oseb po odhodu na prostost niti ne prijavi na Zavod RS za 

zaposlovanje, ker imajo delo že zagotovljeno, jim delodajalec ni prekinil pogodbe in jih 

čaka in podobno. Podatke o zaposlitvenih poteh oseb z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora je torej nemogoče pridobiti, razen če oseba sama izpostavi ta vidik njenega 
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življenja. Sogovornika delita še svojo izkušnjo, kako se spoprijemata z napotitvami 

oseb, ki jima ne povedo, da so prestajale kazen zapora in iščejo zaposlitev: »Eni grejo 

bolj v globino, pa povejo kkšno svojo izkušnjo, če pa nekak ne želijo, pa sam do te mere 

mal povprašaš, zakaj je, s čim so se ukvarjal prej, velik jih je bilo pomočnikov v kuhinji, 

pol v proizvodnji delajo kkšne enostavnejše naloge, tko da pol vidiš, kakšne izkušnje in 

spretnosti je pridobil, pa pol lahko tut mal iz tega izhajaš pri oblikovanju zaposlitvenih 

ciljev.« 

RV 4: KAKO NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE POTEKA SAMO 

ZAPOSLOVANJE ŽENSK Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 

GLEDE NA ZAKONSKE SMERNICE? 

Kategorije: Prvi stik, začetek sodelovanja; sodelovanje in podpora; sodelovanje z 

drugimi institucijami; javni ali zasebni sektor; podpora družine, znancev; razlika med 

spoloma; vpliv stigme 

Raziskovalno vprašanje se je po poglobljenem pogovoru s svetovalcema na Kariernem 

centru Zavoda RS za zaposlovanje nekoliko razširilo, in pri tem niso bile poudarjene le 

zakonske smernice zaposlovanja žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora, ampak sem 

s svetovalcema govorila tudi o začetku sodelovanja, o razlikah med spoloma, o podpori 

osebam, ki so prišle s prestajanja kazni in iščejo zaposlitev, o njunem mnenju, kje bi 

osebe, ki so prestajale kazen, najlaže dobile zaposlitev, ter o vplivu stigme. 

Svetovalca sta povedala, da se njihovo sodelovanje z vsemi osebami, ki želijo iskati 

zaposlitev, začne »dejansko s prijavo, takrat, ko se oseba prijavi, takrat začnemo s 

postopki, isto kot z vsakim drugim, ki se prijavi. Osebo se povabi na razgovor, se jo 

poveže z matičnim svetovalcem. Na tem sestanku se dogovori, doreče aktivnosti.« 

Omenjeno velja za osebe, ki so že na prostosti in iščejo zaposlitev. Za osebe, ki kazen 

zapora še prestajajo in jih do odhoda na prostost loči šest mesecev, je prijava nekoliko 

drugačna: »Dejansko je prijava s temi, ki so še na prestajanju kazni, možna preko 

ministrstva za pravosodje s sklenjenim dogovorom, s sklenjenim osebnim načrtom z 

osebnim svetovalcem v zaporu. Torej če je ta dogovor sklenjen, se lahko oseba prijavi v 

evidenco brezposelnih oseb. Šele takrat je sploh prijava možna, ne, šele takrat se da 

odločbo za sodelovanje in prijavo. Tko da dejansko prvi korak se odvija s samimi 

svetovalci v zaporu. Niti ne preko zavoda.« Povesta, da takih primerov ni prav veliko, 

obstaja pa vsaj možnost. Dodata še: »Je pa tko, no, če je potreba po prijavi, se pravi, da 

oseba aktivno išče zaposlitev, se je pripravljena zaposlit in nima nekih omejitev, kar se 

naše zakonodaje tiče, je pa tko, da more met, da mora tudi ob prijavi pokazat ta osebni 

načrt, kjer je pač tut odobreno, da se lahko prijavi in se potem prijavi. Ker v tem 

primeru ima tudi dovoljen izhod iz zapora pa pol, lahko se zaposli, lahko hodi delat in 

tako naprej. To je ta prvi korak pred, ampak to je spet preden sploh oseba sm pride.« 

Ves proces je torej odvisen od volje posameznika za delo ter od osebnega načrta, ki mu 

dovoljuje ali preprečuje prijavo na Zavod RS za zaposlovanje še pred odhodom na 

prostost. Svetovalca kasneje dodata, da se občasno zgodi, da se na Zavodu RS za 

zaposlovanje oglasi kateri od svetovalcev iz ZPKZ, ker želijo predhodno pridobiti 

informacije o možnih delovnih mestih, da na podlagi pridobljenih informacij lažje 
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oblikujejo osebni načrt. Tovrstni razgovori se torej dogajajo, še preden do prijave na 

Zavod RS za zaposlovanje sploh pride. Je pa teh primerov bolj malo: »Tko da tu pa tam, 

ampak vsaj po mojem mnenju bolj izjemoma kot pa praksa, da bi se sami svetovalci, 

verjetno bolj na pobudo teh oseb pokličejo in vprašajo, če lahko pridejo na kakšen 

razgovor.« 

Na vprašanje o razliki v obravnavi med spoloma povesta, da ne zaznavajo nobenih 

razlik. Za vse velja enak postopek prijave, glede kasnejšega zaposlovanja pa, kot že 

povedano, ni podatka. 

Svetovalca povesta, da je bilo morda sodelovanja z zavodi za prestajanje kazni zapora 

in s svetovalci v zavodu pred spremembo zakonodaje in pred uvedbo Uprave RS za 

probacijo več. Na sodelovanje z drugimi institucijami se nanaša tudi naslednje 

vprašanje. Sogovornika povesta, da je bilo pred probacijo več sodelovanja s centri za 

socialno delo, česar trenutno ni: »Ja da bi imel kakšna ta strokovna srečanja, kej v tem 

smislu ni. Verjetno bi se še dalo kej nadgradit.« Sodelovanje z Zavodom RS za 

zaposlovanje poteka torej predvsem konkretno s strankami in občasno s svetovalci iz 

zavodov za prestajanje kazni zapora.  

Na vprašanje, ali osebe, ki so prestajale kazen zapora, lažje dobijo zaposlitev v javnem 

in večjem sektorju ali v manjšem zasebnem, sogovornika odgovarjata: »Zaposlitev v teh 

primerih, po mojem je lažje pridobit v nekem zasebnem sektorju, kjer so delodajalci 

mogoče mal manjši, če oseba nekak s svojim pristopom, osebnostjo prepriča 

delodajalca, da bi bila zaupanja vredna. Pa sej, sej si najdejo pol, preko svojih mrež, ki 

si jih spletejo.« Sogovornika menita, da je verjetno zaposlitev za ženske z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora lažje najti, če hodijo na delo že znotraj zavoda za prestajanje 

kazni zapora, se tam usposabljajo in izobražujejo za razne praktične poklice: »Da ima 

tudi ženska, če je tam pridobila kkšna predznanja iz pomoči v kuhinji, karkoli, al pa iz 

prozvodnje. In gre potem v kkšn privatni sektor, tam se lahko mogoče kej popušča, kar 

se tiče tega potrdila o nekaznovanosti, imajo potem kr več možnosti, če imajo ta znanja 

za pokazat, kompetence.« Na vprašanje o tem, koliko se sogovornikoma zdi, da imajo 

osebe, ki so prestajale kazen zapora in iščejo zaposlitev, podporo in pomoč pri iskanju s 

strani družine, znancev in podobno, odgovarjata, da je dosti ljudi, ki si po odhodu na 

prostost zaposlitev najde ob pomoči znancev ali sorodnikov. Nekdo nekoga priporoči ali 

pozna in jamči zanj/zanjo. Družbena mreža je sploh za osebe, ki pridejo s prestajanja 

kazni, izredno pomembna, saj je stigma še zelo močna.  

Na vprašanje o stigmi, ki zavira proces zaposlovanja, in o alternativnih kaznih (delo v 

splošno korist) sogovornika odgovarjata, da delo v splošno korist prinaša po njunem 

mnenju kar nekaj uspešnih poskusov zaposlitve. Tam so že vključeni v neki proces, v 

organizacijo, in je celoten postopek pridobivanja zaposlitve lažji, saj ob delu v splošno 

korist pridobivaš izkušnje, znanja, ves čas si v praksi. »Nekaterim tut tam potem 

omogočijo kkšne tečaje in šolanja pa to. Če govorimo za oba spola, je to kkšn hišnik al 

pa kej takega, sm že imela tekom prakse izkušnje, da se jim je omogočl. Pol ko pride na 

prostost, da pride s svežimi dodatnimi znanji.« Sogovornica deli z mano še primer, ko 

se je gospod med prestajanjem kazni oziroma med izvajanjem dela v splošno korist 
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prekvalificiral iz prometnega tehnika v vodovodnega inštalaterja, saj je bilo takrat v tem 

poklicu več možnosti za zaposlitev in to vse na pobudo takratne izvajalske organizacije.  

PREDLOGI ZA SPREMEMBE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA ŽENSK Z 

IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 

Med izvedenimi pogovori je beseda pri vseh nanesla tudi na predloge za izboljšanje 

sistema in podobno. Sogovornice, ki imajo izkušnjo prestajanja kazni zapora, so 

izpostavile, da v Sloveniji ni enotnega sistema za podporo in pomoč osebam, ki 

prihajajo na prostost, oziroma je razpršena na več različnih sektorjev, zato so se počutile 

zmedene. Nujno bi potrebovale aktivno društvo ali organizacijo, ki bi delovala 

predvsem na raziskovanem področju. Med pogovori se je pokazala potreba po skupinah, 

kjer bi si ženske, ki so prestajale kazen zapora, lahko med seboj izmenjevale izkušnje, 

kje in kako so iskale zaposlitev, kako se pokazati v dobri luči na razgovoru in fokus 

preusmeriti na njih kot osebe, in ne le na njihovo prestajanje kazni zapora. Ena izmed 

sogovornic je poudarila tudi pomembnost strokovne podpore v smislu psihiatrične ali 

psihološke obravnave, kjer bi s strokovnjakom delala na sebi, na izboljšanju 

samopodobe in na zmanjšanju strahu pred razgovori za delo. Ena od sogovornic je 

dejala: »Drgač je bla pa edina ta ovira, da sm js vedla, da sm bla v zaporu.«  

Eno od večjih možnosti za izboljšanje zaposlitvene situacije sogovornice vidijo v delu v 

splošno korist: »Vidjo, da greš na delo, pa če to redno delaš, pa da si pridn. Pol pa 

vidjo, fak ta se je pa res, ne vem, je bil not, al pa če ni bil, ta se je pa res spremeu. 

Delou mi bo, pomagou mi bo. Js mam zdej recimo ta primer, ko je šef u bistvu moj … ko 

se res razumeva, res, res, res. Ne vem, se slišva petkrat na dan, če je treba, karkol je za 

narest, u bistvu, mam jes zdej. On je zdej na morju. U bistvu res mi zaupa. Po desetih 

dneh kar sem prej delala mi tip res, mislim, dobila sem zaupanje. In pol maš milijon 

možnosti, da delaš, k si enkrat u temu sistemu.« 

Nekaj sogovornikov iz različnih vključenih sektorjev je omenjeno rešitev na področju 

zaposlovanja žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora podprlo in se strinjalo, da delo v 

splošno korist zmanjšuje stigmo, osebi da možnost, da dokaže, da je delovna, vestna in 

zaupanja vredna. Drugo rešitev nekateri sogovorniki vidijo v boljšem sodelovanju in 

povezovanju z drugimi institucijami, predvsem s centri za socialno delo, ki hranijo 

največ podatkov. Sogovornica z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je 

povedala, da pogreša neko bazo podatkov, statistik in podobno, ki bi bila na voljo 

institucijam, ki delajo na področju oseb, ki prestajajo ali so prestajale kazen zapora.  

Ena od sogovornic, ki je v preteklosti prestajala kazen zapora, je navedla, da bi bilo 

zaposlitev verjetno lažje najti tudi, če bi se potrdila o nekaznovanosti delila na večje in 

manjše delikte. Ne zdi se ji prav, da se v isti koš meče vse, ki so prestajali kazen zapora, 

ne glede na to, kakšno kaznivo dejanje so izvršili. Če si prestajal kazen zapora, ne 

moreš pridobiti potrdila o nekaznovanosti in posledično si »zaznamovan« še deset let po 

prenehanju kazni, ne glede na to, za kakšno kaznivo dejanje gre.   
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8. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA 

NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V magistrskem delu sem raziskovala izzive pri iskanju redne zaposlitve žensk, ki so v 

preteklosti prestajale kazen zapora. Raziskavo sem izvedla s pomočjo pogovorov s 

tremi ženskami z izkušnjo prestajanja kazni zapora, ena od njih je bila v času pogovora 

povratnica in je imela zato še toliko več izkušenj pri iskanju zaposlitve. Ker sem želela 

problematiko odkriti ne le preko mnenj žensk, ki se spopadajo s težavami pri iskanju 

zaposlitve, temveč tudi preko strokovnih delavcev, ki se dnevno ukvarjajo s podporo 

osebam po prestani kazni zapora, sem k sodelovanju povabila tudi Zavod RS za 

zaposlovanje, Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Upravo RS za probacijo, 

centre za socialno delo in Društvo Ekvator ter Društvo Prestop.  

Ker menim, da je populacija oseb, predvsem pa ženske z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora, v Sloveniji premalo raziskana, sem pozornost v magistrski nalogi namenila 

njim. Ob iskanju in prebiranju tako domače kot tuje literature sem ugotavljala, da je 

raziskav na področju samega zaposlovanja žensk z izkušnjo prestajanja kazni premalo. 

Imela sem veliko težav pri iskanju slovenskih virov in raziskav, ki bi se osredotočale na 

raziskovano problematiko. Seveda obstajajo statistični podatki o zaposlitvah oseb po 

prestani kazni zapora, nikjer pa ni omenjenih njihovih izkušenj, njihovih zgodb o 

soočanju s stigmo, o predsodkih delodajalcev, o področjih iskanja zaposlitve in 

podobno. S poslušanjem in iskrenim zanimanjem sem ženskam z izkušnjo prestajanja 

kazni zapora želela dati glas, da povedo, da biti »bivša obsojenka« v tem svetu še zdaleč 

ni lahko. Sogovornice so mi v pogovorih zaupale svoje zgodbe o soočanjih s stigmo, s 

predsodki, s strahovi na razgovorih za delo, zgodbe o poteh iskanja zaposlitve, ki je po 

njihovem mnenju pomembna ne le zaradi finančne neodvisnosti in golega preživetja, 

temveč tudi zaradi lastne samopodobe. Pomembno je čutiti, da si vreden, koristen in da 

te družba sprejema, ne glede na to, da si v preteklosti prestajal/-a kazen zapora.  

V raziskavi me je zanimalo predvsem to, na kakšne ovire ali pozitivne izkušnje naletijo 

ženske, ko pridejo na prostost in začnejo iskati zaposlitev. Spraševala sem jih po 

njihovih občutkih, ko pridejo na razgovor za delo, kako obrazložijo oziroma opravičijo 

nekajletno odsotnost, kakšne podpore so deležne pri iskanju zaposlitve, če jo sploh 

iščejo, kje največkrat iščejo zaposlitev in kje jo najlažje najdejo, kako se spopadajo z 

dejstvom, da še nekaj let po odpustu ne morejo pridobiti potrdila o nekaznovanosti, 

kako se jim zdi, da delodajalci gledajo nanje, če jim ženske zaupajo, da so prestajale 

kazen zapora, ter kakšni bi morali biti po njihovem mnenju ukrepi za zmanjševanje 

stigme.  

Ugotovitve, do katerih je pripeljala raziskava, so, da je področje zaposlovanja konkretno 

žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora premalo raziskano, premalo je podatkov o 

tem, kje se zaposlujejo, ali sploh se zaposlujejo, kdo jim pomaga, jih podpira in 

podobno. Pokritost s podatki na splošno o ženskah po prestani kazni zapora je v 

Sloveniji bolj slaba. Ugotavljala sem, da je tako tudi zaradi prikrivanja preteklosti. 
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Veliko žensk želi po prestani kazni pozabiti na to in o tem ne želijo govoriti niti na 

centrih za socialno delo. Hkrati pa sem ugotovila, da so imele oziroma še imajo 

intervjuvanke dosti težav pri iskanju ustrezne zaposlitve. Tudi če so usposobljene in 

izobražene za določen poklic, ga dostikrat ne morejo opravljati zaradi potrdila o 

nekaznovanosti, ki ga zaradi prestajanja kazni ne morejo pridobiti. Ta dejavnik se jim 

zdi krivičen, saj potrdila o nekaznovanosti ne dobiš, ne glede na to, katero kaznivo 

dejanje si izvršil.  

Raziskava je pokazala, da si dve od treh intervjuvank upata delodajalcem povedati za 

svojo  

preteklost, ena od njih pa dejstvo, da je prestajala kazen zapora, opraviči z dolgotrajno 

boleznijo, saj se iz izkušenj zaveda, da je ne bi nikoli zaposlili, če bi vedeli za njeno 

preteklost. Vse tri gredo na razgovor z občutkom strahu, da jih bo kdo prepoznal in se 

bo takoj razvedelo, da so prestajale kazen zapora, ter s slabo samopodobo in 

mišljenjem, da ne bodo dobile zaposlitve. Raziskava je pokazala, da ženske iščejo delo 

po odhodu na prostost v manjših in zasebnih sektorjih, kjer velikokrat niti ne zahtevajo 

potrdila o nekaznovanosti in so pravila nekoliko bolj prilagodljiva. To pa ne velja na 

primer za čistilne servise, kjer sem sama predvidevala, da se ženske največkrat zaposlijo 

po tem, ko pridejo na prostost, vendar so mi sogovornice kmalu razložile, da zaradi 

narave dela skoraj vsi čistilni servisi zahtevajo potrdilo o nekaznovanosti. Čistilke 

namreč delajo tako v šolah, vrtcih kot tudi v večjih podjetjih, kjer za vse zaposlene 

zahtevajo potrdila o nekaznovanosti. Sogovornice so delo iskale v raznih manjših 

lokalih, manjših podjetjih in podobno. Le ena od njih upa, da bo zaposlitev dobila tam, 

kjer je v času pogovora opravljala delo v splošno korist. Glede dela v splošno korist 

ugotavljam, da je zelo pozitivno sprejeto. Kar ne preseneča, saj temelji na alternativni 

kazni, kjer ženske, ki je storila kaznivo dejanje, ne umaknejo iz njene skupnosti, ampak 

ji dodelijo določeno število ur dela v splošno korist. S tem se zmanjšuje stigma oseb z 

izkušnjo prestajanja kazni zapora, pri delodajalcu dokazujejo, da niso »nevarne«, da so 

sposobne za delo, imajo voljo do dela, hkrati pa se uvedejo v sistem in dostikrat se 

zgodi, da po opravljenih urah dela v splošno korist dobijo tudi zaposlitev. Področje 

pomoči osebam, ko pridejo s prestajanja kazni zapora, je v Sloveniji slabo pokrito. V 

času analize pridobljenih podatkov je na področju raziskovanja izkušenj oseb po 

prestani kazni zapora delovalo le eno društvo, ki pa je bilo še v povojih in se konkretno 

s problematiko zaposlovanja ni ukvarjalo. Glede na le dva odgovora s centrov za 

socialno delo izmed več deset poslanih prošenj za sodelovanje, pa je tudi tu ugotovljeno 

pomanjkanje možne podpore osebi, ki je prestajala kazen zapora in išče informacije o 

tem, kje sploh začeti iskati delo. Ena od sogovornic sicer ima pozitivne izkušnje s 

svojim svetovalcem na pristojnem centru za socialno delo, vendar pa se na mojo prošnjo 

za sodelovanje niti tam niso odzvali. Največ pomoči in podpore so ženske pri iskanju 

zaposlitve lahko deležne s strani Zavoda RS za zaposlovanje, konkretno s Kariernega 

centra. Vse tri sogovornice so povedale, da imajo s strokovnimi delavci na Zavodu RS 

za zaposlovanje res pozitivne izkušnje. Ena od njih sicer pove, da je želela morda 

nekoliko več pomoči, se je pa udeleževala delavnic in izobraževanj. Ugotavljam torej, 

da v Sloveniji primanjkuje društev ali organizacij, ki bi delovale le na področju podpore 
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osebam po prestani kazni zapora pri iskanju zaposlitve. Podpora bi morala potekati v 

smeri izobraževanj in uporabnih informacij o tem, kako izgleda razgovor, kako se 

predstaviti in prepričati delodajalca, da kljub prestani kazni lahko dobro dela in je 

zaupanja vreden ali vredna. Premalo je sodelovanja med institucijami, pretoka 

informacij med njimi skoraj ni. Zato tudi primanjkuje sodelovanja med institucijami, ki 

se srečujejo z osebami po prestani kazni, in delodajalci, ki bi bili pripravljeni to osebo 

zaposliti. Angleška organizacija Working Chance deluje točno na tem področju in je ves 

čas v stiku s potencialnimi delodajalci, skupaj z ženskami, ki so prestajale kazen zapora, 

išče najboljše možne ponudbe za delo, hkrati jim z raznimi delavnicami pomagajo pri 

oblikovanju samopodobe, pri tem, da ohranjajo upanje, da bodo dobile delo in lahko 

preživljale sebe in družino, če jo imajo. Ugotavljam namreč, da sogovornicam 

zaposlitev poleg finančne osnove predstavlja predvsem to, da so lahko koristne, da so 

kljub preteklosti zmožne nadaljevati in začeti znova, ter to, da same sebi dokažejo, da 

so dobre in vredne.  

Pri iskanju zaposlitve sogovornicam z izkušnjo prestajanja kazni zapora največ pomaga 

torej Zavod RS za zaposlovanje in seveda lastne družine in znanci. Podpora družine je v 

času po odpustu za osebo najpomembnejša. Vse tri sogovornice so bile deležne podpore 

s strani družine. Ena od njih je sicer kratkotrajno zaposlitev našla s pomočjo svoje 

mame. Tudi iz raziskav, predstavljenih v nalogi, je mogoče razbrati, da je mreženje 

odnosov po odpustu s prestajanja kazni za osebo, ki želi najti zaposlitev, 

najpomembnejše. Ugotovitve kažejo, da veliko število ljudi zaposlitev po prestani kazni 

najde na način »snežne kepe«. Torej družinski član pozna nekoga, ki išče nove 

zaposlene, in na neki način jamči za družinskega član, ki je prišel s prestajanja kazni 

zapora. Veze in poznanstva so torej ključnega pomena. 

Raziskava je pokazala tudi, da je povratništvo na neki način povezano z 

brezposelnostjo. Vzorec v moji raziskavi je seveda premajhen, da bi rezultate lahko 

kakorkoli posploševali, so pa izsledki drugih v nalogi omenjenih raziskav in mnenja 

mojih sogovornic pokazali, da brezposelnost velikokrat vodi v ponovno izvršitev 

kaznivega dejanja, saj posameznik, ki se znajde v situaciji, kjer ostane brez podpore po 

odpustu, ne more dobiti zaposlitve in po možnosti ostane še brez nastanitve, verjetno ne 

vidi druge možnosti, kot da do zaslužka pride po nezakoniti poti. Tako se znajde v 

začaranem krogu, ki ga je velikokrat težko prekiniti. Sogovornica, ki je bila v času 

raziskave povratnica v ZPKZ Ig, je namreč povedala, da po vsej verjetnosti ne bi še 

enkrat storila kaznivega dejanja, če bi po prvi prestani kazni zapora našla zaposlitev. V 

primeru zaposlitve ne bi prihodka iskala v ilegalnih poslih.  

Naslednje ugotovitve se nanašajo na pripovedi sogovornikov, zaposlenih na Zavodu RS 

za zaposlovanje, Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Upravi RS za probacijo in 

centrih za socialno delo, vključena pa je bila tudi članica Društva Ekvator. Skozi 

analizo izvedenih intervjujev ponovno ugotavljam, da je Slovenija, kar zadeva pomoč in 

podporo osebam z izkušnjo prestajanja kazni zapora, na področju zaposlovanja slabo 

pokrita. Ugotavljam oziroma glede na mojo raziskavo predvidevam, da se s področjem 

zaposlovanja oseb z izkušnjo prestajanja kazni zapora dejansko ukvarjata le Zavod RS 

za zaposlovanje in po novem Uprava RS za probacijo, ki deluje na področju 
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alternativnih kazni in s tem povečuje možnost zaposlitve osebam po prestani kazni. 

Nekoliko me je presenetil odnos centrov za socialno delo, ki se kljub mojim sporočilom 

in klicem niso odzvali oziroma sta se odzvala le dva centra ter dve strokovni delavki na 

področju postpenale, ki pa se konkretno za zaposlitveno problematiko trenutno ne 

ukvarjata, saj so na prvem mestu finančna podpora, nastanitvena problematika in 

podobno. Kljub vsemu sem vseeno pričakovala, da se vsaj nekdo na ljubljanskih centrih 

za socialno delo posveča problematiki zaposlovanja oseb, ki so prestajale kazen zapora. 

Centri za socialno delo so bili namreč prvi na seznamu, s katerimi sem želela 

vzpostaviti stik, saj sem domnevala, da so na področju zaposlovanja oseb, ki so 

prestajale kazen zapora, zelo aktivni. So pa aktivni zaposleni svetovalci na Zavodu RS 

za zaposlovanje. Ugotovitve so v smeri pomanjkanja konkretne pomoči pri iskanju 

ustrezne zaposlitve osebam z izkušnjo prestajanja kazni zapora, hkrati pa ugotavljam, 

da je tako pomoč težko zagotavljati, saj velik del ljudi, ki se prijavi v evidenco 

brezposelnih, ne razkrije, da so prestajali kazen zapora. Zato tudi ugotavljam, da 

strokovni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje uspešno krmarijo med informacijami, 

ki jih dobijo od oseb, ter njihovimi željami in možnostmi za zaposlitev. V pogovoru s 

svetovalcema na Kariernem centru Zavoda RS za zaposlovanje me je zanimalo tudi, 

kako se njihovo sodelovanje z osebo z izkušnjo prestajanja kazni zapora sploh začne in 

kako poteka. Ugotavljam, da postopki z osebami, ki so že na prostosti, niso nič drugačni 

kot za osebe, ki niso nikoli prestajale kazni zapora. Razlike se pojavljajo le pri osebah, 

ki so tik pred odpustom in se šest mesecev pred odhodom na prostost prijavijo na Zavod 

RS za zaposlovanje. V teh primerih je šlo za sodelovanje med zavodi za prestajanje 

kazni zapora in Zavodom RS za zaposlovanje. Pred ustanovitvijo Uprave RS za 

probacijo je bilo tega sodelovanja sicer več. V času pred probacijo se je občasno 

zgodilo, da je svetovalni delavec z zavoda za prestajanje kazni zapora poiskal 

informacije o možnih prostih delovnih mestih, da je na podlagi zbranih informacij v 

sodelovanju s stranko sestavil osebni načrt in mu s tem pomagal do zaposlitve, ki je 

možna že v času prestajanja kazni. Sogovornika s Kariernega centra sta dodala, da se pri 

svetovanju klientom sproti prilagajajo njihovim življenjskim situacijam. Ni pa za 

nikogar prav posebnega zakonsko določenega ukrepa. Ugotavljam, da se svetovalci pri 

podpori in pomoči pri iskanju zaposlitve res trudijo po svojih najboljših močeh.  

Ko sem raziskovala delo Uprave RS za probacijo, me je zanimalo, kako je področje dela 

v splošno korist povezano z lažjim vstopom na trg dela. Pri tem ugotavljam, da 

strokovne delavke na Upravi RS za probacijo aktivno delujejo na omenjenem področju 

in si prizadevajo, da bi se alternativne kazni udejanjale v čim večjem obsegu. Delo v 

splošno korist po njihovem mnenju predstavlja most med osebami z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora in med delodajalci, ki osebam ponudijo možnost izvajanja dela 

v splošno korist, kasneje pa jim nekateri ponudijo tudi redno zaposlitev.  

Ko sem ob koncu raziskovanja primerjala oba vidika sogovornikov, torej vidik žensk z 

izkušnjo prestajanja kazni zapora in vidik strokovnih delavcev v različnih sektorjih, sem 

prišla do ugotovitve, da bi zelo težko posplošila, ali se vidika skladata ali povsem 

razhajata. Tako kot so nekateri strokovni delavci – predvsem sogovornika z Zavoda RS 

za zaposlovanje – v intervjuju poudarili, da je od osebe do osebe odvisno, kakšne so 
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izkušnje po prestani kazni, saj za nekatere niti ne vedo, da so prestajale kazen zapora, 

tako tudi sogovornice z izkušnjo prestajanja kazni zapora povedo vsaka svojo zgodbo. 

Nekatere o svoji preteklosti govorijo brez zadržkov, nekatere jo raje prikrijejo, sploh ko 

gre za vprašanje zaposlitve. Obe skupini sogovornikov pa združuje mnenje, da je na 

področju zaposlovanja oseb po prestani kazni zapora pri nas premalo informacij o tem, 

kje osebe po prestani kazni zapora iščejo zaposlitev, koliko oseb sploh išče zaposlitev in 

podobno. Premalo je tudi možnih oblik pomoči in podpore pri iskanju zaposlitve. Na 

koncu so se tudi vsi sogovorniki strinjali, da je stigma še vedno eden največjih 

oteževalnih dejavnikov oseb z izkušnjo prestajanja kazni zapora. Edina dilema, ki jo je 

verjetno tudi nemogoče do konca raziskati in pri meni ostaja do konca, sta zelo različna 

vidika centrov za socialno delo in žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora. Kot sem 

lahko ugotovila, med njimi prihaja do največjega razkoraka. Na eni strani so centri za 

socialno delo, ki dostikrat predstavljajo, da v tem primeru ženske ne želijo njihove 

pomoči in podpore. Na drugi strani pa so ženske, ki naj bi si po prestani kazni zapora 

želele več podpore. Sama pri sebi predvidevam, da imajo tako strokovne delavke na 

centrih kot tudi ženske po prestani kazni različne izkušnje z različnimi situacijami in 

ljudmi. Zato omenjena dilema ostaja odprta za nadaljnje raziskovanje področja.  

Smernic za raziskovanje področja zaposlovanja oseb z izkušnjo prestajanja kazni zapora 

je še ogromno. Velik del je še vedno neraziskan. Kot nadgradnjo moje raziskave vidim 

predvsem raziskave v smeri splošne populacije oseb, ki so prestajale kazen zapora, torej 

vključevanje moških v podobno raziskavo, vključitev različnih javnih in zasebnih 

sektorjev ter primerjava med njimi, torej kje je več možnosti za zaposlitev za osebe z 

izkušnjo prestajanja kazni zapora, vendar tokrat z vidika delodajalcev. Glede svoje 

raziskave želim dodati, da se zavedam, da bi problematiko lahko raziskala še bolj 

obširno in vključila več sogovornic, ki imajo izkušnjo prestajanja kazni zapora. 

Zavedam pa se tudi, da sem lahko zadovoljna, da sem dobila vsaj tri sogovornice, ki so 

bile pripravljene z mano deliti svoje izkušnje, saj verjamem, da je prestajanje kazni 

zapora še vedno tema, ki se jo zaradi stigme raje prikrije in je o njej težko govoriti. Da 

je to tema, o kateri se ljudje težko odprejo, je tudi ena od mojih ugotovitev, do katere 

sem prišla, ko sem se res trudila pridobiti vsaj nekaj žensk, ki bi bile pripravljene na 

sodelovanje. Verjamem in razumem, da se je v povezavi s prestajanjem kazni zapora 

težko izpostaviti. Še vedno obstaja strah, da te bo nekdo vseeno nekako prepoznal in v 

majhni državi se take informacije še toliko hitreje širijo. Kot je rekla ena od sogovornic, 

kar sem razumela šele po koncu raziskave: »U, s to temo si pa dregnila v osje gnezdo!« 

 



 

62 
 

9. ZAKLJUČEK 

Kot sem že nekajkrat omenila, je problematika zaposlovanja žensk z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora sploh v Sloveniji še premalo raziskana. Obstajajo raziskave o 

ženskah, ki prestajajo kazen in sem jih v nalogi tudi omenjala. O tem, kaj pa se zgodi z 

ženskami, ko enkrat zapustijo zidove zavoda za prestajanje kazni zapora, ni veliko 

informacij. Zavedam se dejstva, da želijo nekatere ženske čim prej pozabiti na ta del 

življenja, še vedno pa ostajajo ženske, kot so moje sogovornice, ki želijo spregovoriti, 

želijo si podpore in želijo si biti slišane.  

Čeprav sem imela zaradi pomanjkanja raziskav na področju zaposlovanja žensk z 

izkušnjo prestajanja kazni zapora kar nekaj težav pri iskanju ustrezne literature ter 

predvsem pri iskanju slovenskih virov, mi ni žal, da sem se osredotočila na raziskovano 

problematiko. Glavne ugotovitve, do katerih sem prišla z raziskovanjem, so, da je 

podpore po odpustu malo, na področju zaposlovanja pa je skoraj ni, da se veliko žensk 

že pred odpustom prijavi na Zavod RS za zaposlovanje, vendar v tem času skoraj 

nobena ne dobi zaposlitve. Ugotavljala sem, da je tudi po odpustu stigma še vedno tako 

močna, da ženske s slabim občutkom hodijo na razgovore, če do teh sploh pride, 

nekatere celo prikrijejo, da so prestajale kazen zapora, saj se zavedajo, da s tem 

dejstvom ne bodo dobile zaposlitve. Obširnejši pogovor sem izvedla s svetovalcema na 

Kariernem centru Zavoda RS za zaposlovanje, s katerim ugotavljam, da so na področju 

zaposlovanja na splošno zelo aktivni in se poskušajo čim bolj prilagajati življenjskim 

situacijam in željam posameznika. Ena pomembnejših ugotovitev pa je tudi ta, da v 

Sloveniji ne obstaja organizacija ali društvo, ki bi se aktivno posvečalo podpori osebam, 

ki pridejo na prostost in iščejo zaposlitev. V tujini, sploh v ZDA, je takih organizacij 

več, res pa je, da je tudi potreba po tem v takih državah toliko večja.  

Kot sem omenila že v prejšnjem poglavju, je prostora za raziskovanje te problematike 

še ogromno. Z rezultati raziskave sem želela vsaj minimalno prikazati dejansko stanje 

področja zaposlovanja žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora. Problematika me še 

vedno zanima in jo želim enkrat v prihodnosti še nekoliko bolj poglobljeno raziskati. 

Želela bi pridobiti večji vzorec, ki bi še toliko bolj realno prikazal, kako izgleda 

življenje in soočanje z iskanjem zaposlitve oseb, ki prihajajo s prestajanja kazni zapora.  

Ob zaključku magistrske naloge ugotavljam, da sem k raziskovanju problema pristopila 

s previsokimi pričakovanji. Pričakovala sem, da se bo za sodelovanje javilo več žensk, 

ki bi delile svoje izkušnje, da bodo centri za socialno delo nekoliko bolj odzivni in 

pripravljeni na sodelovanje, pričakovala sem torej, da bom pridobila veliko več 

informacij, kot sem jih dejansko. Pričakovala sem tudi več raziskav na tem področju, 

več podatkov in informacij, ki bi meni in javnosti omogočile boljši vpogled v 

problematiko. Vseeno pa imam na koncu občutek, da sem vsaj droben del problematike 

s svojimi izsledki odkrila, na neki način sem dala glas sogovornikom, ko sem jih z 

iskrenim zanimanjem poslušala in spraševala o področjih, na katerih so strokovnjaki.  
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Ob pregledu rezultatov in zaključkov opažam, da magistrsko nalogo zaključujem z 

grenkim priokusom. Kljub vsem pridobljenim informacijam, novim izkušnjam in 

vpogledu v raziskovano problematiko si vseeno želim, da bi lahko govorila še s kakšno 

od žensk, ki ima izkušnjo prestajanja kazni zapora, da bi podrobneje raziskala delo 

centrov za socialno delo, kot nadgradnjo moji raziskavi pa vidim tudi raziskovanje 

mnenj in izkušenj delodajalcev. Hkrati pa se zavedam, da sem naredila vse, kar je bilo v 

moji moči, da sem pridobila čim več informacij od zelo različnih oseb. Zavedam se 

tudi, da četudi si zelo želim, da bi lahko pogovore izvedla še s kom, ljudi ne morem 

prisiliti v sodelovanje, in sem zato lahko zadovoljna, da so se za sodelovanje in deljenje 

svojih zgodb odločile vsaj tri ženske z izkušnjo prestajanja kazni zapora. Potreb po 

raziskovanju na tem področju je veliko, zato želim v prihodnosti še naprej iskati nove 

informacije in prisluhniti novim osebnim zgodbam. 
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11. PRILOGE 

Priloga 1: Prikaz dela kodiranega besedila  
 

POGOVOR Z ŽENSKO Z IZKUŠNJO PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 

1. Kakšno je bilo vaše življenje pred prestajanjem kazni zapora? Ste bili zaposleni?  
- Podvprašanje: kje ste bili zaposleni in kako dolgo časa? 

Del intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 
 

Ne, ker pač se mi ni. 

Mi to ni ustrezal delo. 

Bl sm bla tko na frej 

narjena. Ni mi blo to. 

Prvo ta,  prvi cilj, 

ampak js sm bla bol 

tko, bl sm iskala druge 

poti, recimo slabše kokr 

bi, ane. Tko nism no, 

brez veze mi je blo. Js 

sm raj bla bl na frej, da 

sm loh hodila okol, 

žurke in to. Ni mi blo 

to. 
 

Pove, da pred 

odhodom na 

prestajanje kazni ni 

delala in niti ni iskala 

zaposlitve. Raje je 

iskala druge načine 

zaslužka.  

Težave z zaposlitvijo 

pred prestajanjem 

kazni zapora.  

Čas in zaposlitev 

pred prestajanjem 

kazni  

2. Ste že iskali 

zaposlitev sedaj, ko 

ste na prostosti? 

   

Ja, sm bla na parih 

razgovorih. Tko. 

Ampak problem je 

tukej, pr teh razgovorih 

morš povedat, da maš 

pogojno, oz., če te 

vpraša delodajalc in če 

si … obsojec in če si 

kaznovan, morš u 

bistvu, je lepo, da 

poveš. Ni lepo, da 

lažeš, in jz sm to, pač 

bla sem na ene parih in 

sem pač tut povedala, 

ane, in so me kr mal 

grdo gledal u bistvu. 

Ampak vse večje te 

firme pač rabjo, rabš, to 

o nekaznovanju. 
 

Pove, da je bila že na 

nekaj razgovorih, 

vendar se pojavi 

težava, ko delodajalec 

zahteva potrdilo o 

nekaznovanosti. Doda, 

da je vseeno pravično, 

da delodajalcu takoj 

poveš, da si prestajal 

kazen zapora.  

Težava ob 

zahtevanju potrdila o 

nekaznovanosti. 

Življenje in iskanje 

zaposlitve po 

odpustu  

Sam nism tko, nism u 

bistvu, pač ta deu k sm 

pač z mami, jo kr ljudje 

poznajo in pol ljudje 

pač vejo, ker jo ljudje 

Pove, da je delo dobila 

z mamino pomočjo.  
Delo preko ljudi, ki 

jo poznajo.  
Podpora pri iskanju 

zaposlitve 
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poznajo in vejo, da sm 

bla odvisnik, da sm 

sedela, ampak men to 

ni u bistvu, js bi lih tko 

loh službo dobila 

recimo, če bi iskala. 
    

 

 

 

3. Se vam zdi, da je težava v tem, da se vse hitro razve? 

Ja. Pol k prideš na 

razgovor, te kr mal 

grozn, k vidš, da ni tko 

enostavn dobit službe, 

kokr ljudje misljo. Je 

pa velik tega, tko se mi 

zdi, da ti delodajalci, 

kokr enkrat eden ve, 

potem že ne morš, u 

bistvu že zlo težko 

dobiš službo. 
Ne vem, js sm mela 

primer, da sem šla u 

Kranj, sm šla u eno 

štacuno, tko s cunam, 

da bi podobno kokr je 

ta Gap, ampak ni tko, 

pajkice majo pa tko, in 

je ženska vedla prej. 
 

Pove, da jo je strah že 

na razgovoru, saj se 

velikokrat že prej 

razve, da je prestajala 

kazen.  

Strah pred tem, da 

delodajalec že ve za 

njihovo preteklost.  

Razgovor 
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Priloga 2: Prikaz dela kodiranega besedila  
 

POGOVOR S SVETOVALCEMA NA KARIERNEM CENTRU ZAVODA RS ZA 

ZAPOSLOVANJE 

1. Kako se začne sodelovanje med vami in osebo, ki pride s prestajanja kazni zapora? 
Del intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 3. reda 
Dejansko s prijavo, 

takrat, ko se oseba 

prijavi, takrat začnemo 

s postopki, isto kot z 

vsakim drugim, ki se 

prijavi. Osebo se 

povabi na razgovor, se 

jo poveže z matičnim 

svetovalcem. Na tem 

sestanku se dogovori, 

doreče aktivnosti. Zdej 

dejansko prijava s 

temi, ki so še na 

prestajanju kazni, je 

možna preko 

Ministrstva za 

pravosodje s 

sklenjenim 

dogovorom, s 

sklenjenim osebnim 

načrtom z osebnim 

delavcem, z osebnim 

svetovalcem v zaporu. 

Torej če je ta dogovor 

sklenjen, se lahko  

oseba prijavi v 

evidenco brezposelnih 

oseb. Šele takrat je 

sploh prijava možna, 

ne, šele takrat se da 

odločbo za 

sodelovanje in prijavo. 

Tko da dejansko prvi 

korak se odvija z 

dejansko samimi 

svetovalci v zaporu. 

Niti ne preko zavoda. 

Med spoloma, moški 

in ženski zapori, mi ne 

zaznavamo nobene 

razlike. 

Pove, da se mora 

oseba najprej prijaviti 

na Zavod RS za 

zaposlovanje, povabi 

se jo na razgovor in 

poveže s svetovalcem. 

S tistimi, ki so še na 

prestajanju kazni, gre 

prijava preko 

Ministrstva za 

pravosodje, kjer je 

sklenjen dogovor in 

osebni načrt s 

svetovalcev v ZPKZ. 

Prijava na Zavod RS 

za zaposlovanje ali 

preko Ministrstva za 

pravosodje, če gre za 

prijavo pred odpustom, 

prvi stik so svetovalci 

v ZPKZ. 

Prvi stik, začetek 

sodelovanja 

2. S katerimi zunanjimi institucijami pa še sodelujete? Na primer s centri za socialno 

delo? 
Ni neke posebne 

obravnave, kar se tiče 

oseb, ki so po prestani 

Pove, da ni posebnega 

sodelovanja in 

obravnave za osebe po 

Sodelovanja z drugimi 

institucijami skoraj ni.  
Sodelovanje z drugimi 

institucijami 
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kazni. Ker tudi ni 

zakonske podlage, da 

bi se te osebe na 

kakšen poseben način 

obravnavalo. Oziroma 

tko moram rečt malo 

drugače, obravnava 

strank s strani 

svetovalcev glede 

zaposlitve in 

kariernega svetovanja 

dejansko izhaja iz 

potreb strank. In zdej 

če je omejitev pri 

stranki to, da je po 

prestani kazni zapora, 

se pač fokusiramo na 

te zadeve. Če je težava 

recimo odvisnost, 

bomo šli v tej smeri, 

če je težava prenizka 

formalna izobrazba, je 

treba potem to reševat. 

Neke posebne 

zakonske podlage, ne 

te naše no, da bi se 

posebi fokusiral na to 

skupino ni. 
 

prestani kazni zapora. 

3. Kakšne podatke imate o zaposlitvah oseb z izkušnjo prestajanja kazni zapora? 
Bolj nimamo teh 

podatkov. Če bi želel ji 

pridobit, bi najprej 

moral vedno 

ugotovit, katere od 

teh oseb so bile na 

prestajanju kazni ne, 

kdaj so bile na 

prestajanju kazni, a 

se je takoj ta oseba 

prijavila v evidenco, 

al je bilo to pet let 

nazaj…mi teh 

informacij nimamo. 

Problem je ker pol te 

podatke pridobimo 

za preverjanje 

statusa, se pravi 

dokler je pri nas 

nekdo prijavljen, 

imamo mi vpogled v 

podatke. Ko se pa 

oseba zaposli, pa ne 

Pove, da podatkov o 

zaposlovanju oseb, ki 

so prestajale kazen 

zapora, nimajo, saj jih 

je skoraj nemogoče 

pridobiti, razen če 

oseba sama pove. 

Če osebe same ne 

povedo, da so 

prestajale kazen 

zapora, Zavod RS za 

zaposlovanje o teh 

osebah ne more 

pridobiti podatkov. 

Iskrenost ali 

prikrivanje preteklih 

izkušenj 
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več. Torej najprej bi 

moral narest presek 

populacije in 

ugotovit, kdo je bil 

na prestajanju kazni, 

pač tisti, ki so bili 

sploh prijavljeni v 

zavarovanje. Ko se 

pa oseba zaposli, pa 

ni več naša stranka 
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Priloga 3: Izjava o sodelovanju in anonimnosti 

IZJAVA O SODELOVANJU IN ANONIMNOSTI 

 

Raziskava: »(Ne)zaposlovanje žensk z izkušnjo prestajanja kazni 

zapora« 

 

1. Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi »(Ne)zaposlovanje žensk z izkušnjo 

prestajanja kazni zapora«, ki jo v okviru magistrske naloge izvajam Špela 

Marussig, študentka magistrskega študija socialne pedagogike na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Špele Razpotnik in 

somentorstvom dr. Darje Tadič. 

2. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je stanje zaposlovanja žensk, ki so nekoč 

prestajale kazen zapora in so iskale ali pa še iščejo zaposlitev. Glavni cilj je 

raziskati predvsem, kakšne so osebne izkušnje žensk z izkušnjo prestajanja 

kazni zapora pri iskanju zaposlitve. Eden od ciljev raziskave bo tudi spoznati, 

kako njihova preteklost, stigma, spol in izobrazba vplivajo na njihov vstop na trg 

dela ter kakšne oblike pomoči pri iskanju zaposlitve so ženske deležne s strani 

centrov za socialno delo, Zavoda RS za zaposlovanje, bližnjih in podobno. 

3. Če se odločite za sodelovanje, vas bom prosila, da odgovorite na vprašanja, ki 

jih bom v intervjuju zastavila. Vprašanja so odprtega tipa in se bodo nanašala 

izključno na vaše osebne izkušnje. V intervjuju vas ne bom spraševala po 

vašem imenu, priimku in drugih osebnih podatkih, ki bi lahko razkrili vašo 

identiteto. 

4. V okviru raziskave bodo pridobljeni rezultati služili le za namen magistrske 

naloge in ne bodo objavljeni v javnih medijih.  

5. Intervju bom z vašim dovoljenjem snemala z diktafonom. 

6. Ker je vaše sodelovanje v celoti prostovoljno, ga lahko kadarkoli prekinete brez 

posledic. 

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

(spela.marussig@gmail.com).  

 

S podpisom jamčim, da sem izjavo prebrala in da sem dobila priložnost za postavitev 

vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev v opisani raziskavi ter dovolim 

uporabo rezultatov v pedagoške in znanstvenoraziskovalne namene. 

 

Podpis raziskovalke: 

Špela Marussig      Kraj in datum:  

 

Podpis udeleženke:  
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