
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Socialna pedagogika 

 

 

 

 

 

Eva Margon 

PERSPEKTIVE SOCIALNE PEDAGOGIKE NA PODROČJU ZAPORA 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Socialna pedagogika 

 

 

 

 

 

Eva Margon 

PERSPEKTIVE SOCIALNE PEDAGOGIKE NA PODROČJU ZAPORA 

 

 

PERSPECTIVES OF SOCIAL PEDAGOGY ON PRISON 

 

 

Magistrsko delo 

Mentorica: doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman 

Somentorica: dr. Darja Tadič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

»Ni prave besede, ki hkrati ne bi bila praksa. 

Ko izrečemo pravo besedo, spremenimo svet.«  

Paolo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala… 

 

…mentorici, doc. dr. Miji Mariji Klemenčič Rozman za ves navdih tekom celotnega študija, 

pogovore v najrazličnejših kontekstih, ki dajo misliti, in konec koncev za neizmerno 

potrpežljivost pri začetnih korakih iskanja teme, brez katere ne bi šlo.  

 

… somentorici, dr. Darji Tadič za vso spodbudo, čas, podporo in kritiko v okviru somentorske 

vloge pa tudi za vse ostalo, kar to vlogo presega in mi je za zgled ter za kar temu odstavku 

enostavno zmanjka prostora. 

 

… Doris za vse kar najbolje opišejo reklame za Merci, torej, da si, za vse kar si in konkretno 

tudi za to, da je bil čas pisanja zaradi tebe vseeno poln vsega, kar je preprečilo, da bi 

dehidrirala, izstradala in na trenutke postala živčna razvalina. 

 

… Petri, zvesti bralki delovnih verzij za najbolj entuziastično podporo, ki jo je človek lahko 

deležen.  

 

… mami, ker si verjela, da popravni izpiti v gimnaziji ne pomenijo prav dosti, in ker si bila ob 

moji odločitvi, da se po letih bluzenja na FDV-ju vpišem na Socialno pedagogiko, skoraj bolj 

navdušena kot jaz.    



POVZETEK 

Delo se ukvarja z vprašanjem perspektiv, ki jih socialna pedagogika zavzema, ko se umešča na 

področje zapora. Pri tem izhaja iz teoretičnih izhodišč povezanih z razumevanjem socialne 

pedagogike kot težko opredeljive vede, katere ključni nalogi sta povezani tako z individualnim 

delom na nivoju posameznice_ka kot tudi z družbeno kritiko, torej z naslavljanjem družbenih 

struktur, ki ustvarjajo odklonskost. Posebej drugo nalogo, torej preprečevanju reprodukcije 

obstoječih diskriminitaronih in zatiralnih struktur ter pomembnost emancipatornega pristopa 

razumem kot temelj, na katerem mora biti osnovana socialno pedagoška stroka. Pri tem 

predpostavljam, da je za delo v praksi ključno teoretično znanje, ki ga socialni_a pedagog_inja 

vnaša in uporablja za razumevanje tako konkretne situacije kot širše družbene kritike. Na 

področju umeščanja socialne pedagogike v zapore izhajam iz razumevanja zapora kot 

disciplinirajočega družbenega aparata kot ga poimenuje Foucault, ki ima v svoji primarni 

funkciji malo možnosti za udejanjanje emancipatorne vloge socialne pedagogike.  

Namen dela je bil dobiti vpogled v perspektive, ki jih zavzema socialna pedagogika v zvezi z 

delom v zaporu na nivoju teoretičnega razmisleka oziroma pisane socialnopedagoške misli. V 

raziskavi sem uporabila kvalitativno raziskovalno metodo. S pomočjo vsebinske kvalitativne 

analize sem izvedla obdelavo podatkov, ki je temeljila na vzorcu člankov, ki naslavljalo teme 

zapora in dela z obsojenkami_ci, objavljenih v reviji Socialna pedagogika od začetka njenega 

izhajanja do danes. V nalogi ugotavljam, da so perspektive socialne pedagogike na področju 

zapora med seboj zelo različne, mestoma celo nasprotujoče. Večina člankov tematizira 

predvsem stanje v zaporu tako z vidika tam zaposlenih kot zaprtih oseb, pri čemer vsebine 

večinoma temeljijo na rehabilitativnih ciljih. Družbeno kritična naravnanost člankov se kaže le 

izjemoma in sicer v nekaj člankih, ki so v svoji vsebini in ciljih večinoma nasprotujoči 

preostalim člankom v vzorcu. Ugotovitve predstavljajo prvi poskus refleksije 

socialnopedagoških člankov na tem področju v slovenskem prostoru in možnost za prihodnjo 

analizo socialne pedagogike ter strokovno umeščanje socialne pedagogike na področju zapora 

pri nas. 

 

KLJUČNE BESEDE  

socialna pedagogika, zapor, družbena kritika, emancipatorni pristop, refleksija 



ABSTRACT 

This master's thesis deals with the question of the perspectives that social pedagogy takes when 

it is situated in the field of imprisonment. It draws on theoretical premises related to the 

understanding of social pedagogy as a difficult-to-define discipline whose key tasks are related 

to both individual work and social critique, i.e. addressing the social structures that generate 

deviance. I see the second task in particular, that of preventing the reproduction of existing 

discriminatory and oppressive structures and the importance of an emancipatory approach, as 

the foundation on which the social pedagogical profession must be based. In doing so, I assume 

that the theoretical knowledge that the social pedagogue brings and uses to understand both the 

concrete situation and the broader social critique is crucial for the work in practice. In the area 

of situating social pedagogy in prisons, I start from an understanding of the prison as a 

disciplining social apparatus, as Foucault calls it, which in its primary function has little 

possibility of enacting the emancipatory role of social pedagogy.  

 

The aim of this thesis was to gain insight into the perspectives taken by social pedagogy in 

relation to prison work at the level of theoretical reflection or written social pedagogical 

thought. I used a qualitative research method in this study. I carried out a qualitative content 

analysis of the data, based on a sample of articles addressing the topics of prison and work with 

convicted people, published in the journal Social Pedagogy from the beginning of its 

publication to the present day. In this thesis I find that the perspectives of social pedagogy in 

the field of prison are very different from each other, sometimes even contradictory. Most of 

the articles mainly deal with the situation in prison, both from the point of view of the prison 

staff and the prisoners, and the content is mostly based on rehabilitative goals. The socially 

critical orientation of the articles is only exceptionally evident in a few articles, which are 

mostly contradictory in their content and objectives to the rest of the articles in the sample. The 

findings represent the first attempt to reflect on social pedagogical articles in this field in the 

Slovenian context and a possibility for future analysis of social pedagogy and the professional 

positioning of social pedagogy in the field of imprisonment in Slovenia. 
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social pedagogy, prison, social criticism, emancipatory approach, reflection  
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UVOD 

Pred kratkim mi je ob popolnoma drugi in za ta kontekst nepomembni situaciji ena izmed 

kolegic povedala vic, ki mi je za spremembo od vseh ostalih, ki sem jih v življenju že slišala, 

ostal v glavi in dal misliti. Gre nekako takole. 

Cimri pražita hrenovke. Prva to že obvlada in pove, da jih je potrebno pred praženjem 

obrezati na obeh koncih. Druga cimra jo vpraša: »Zakaj pa je to potrebno?« 

Prva cimra se zamisli in ugotovi, da ne ve. Enostavno je tako vedno delala njena mama.  

Ko pride za vikend domov, vpraša svojo mamo: »Zakaj je pred praženjem treba hrenovke 

obrezati na obeh koncih?« 

Mama odgovori: »Moja mama jih je tako pekla, vendar tudi jaz ne vem, zakaj.« 

Dekle gre k babici: »Babica, si res hrenovke pred praženjem vedno obrezala?«.  

Babica odvrne: »Da, seveda!«.  

»Zakaj pa?«  

»Ah, moja mama jih je vedno tako pekla, ne vem pa, zakaj.« 

Dekle se odpravi še do prababice in tudi njej postavi isto vprašanje: »Zakaj je potrebno 

hrenovke pred praženjem obrezati?« 

Prababica presenečeno pogleda in reče: »Kaj?! A še vedno niste kupili večje posode??« 

 

Vic lahko verjetno vsak_a prenese na svoj konec in v svoje vsebine, meni pa je v času 

razmisleka o pripravi magistrske naloge vzbudil zanimanje za to, da raziščem, kaj socialna 

pedagogika danes dela in misli, torej, če metaforično obrezuje hrenovko ali ne, ter kakšna 

razvojna pot jo je do aktualne situacije pripeljala.  

Z idejo, da je refleksija tako znanstvenega kot strokovnega polja socialne pedagogike ena 

ključnih kompetenc socialne_ga pedagoginje_a, in pod vplivom nekaterih (na srečo ne prav 

številčnih) komentarjev, ki sem jih slišala ob vstopanju v prakso, vezanih na to, da »če bi dovolj 

dolgo delala v praksi, bi že vedela, zakaj je to dobro« (torej - če bi dovolj dolgo obrezovala 

hrenovke, bi že vedela, zakaj jih je dobro obrezati) ter upoštevajoč, da sem tekom študija svojo 

pozornost večinoma usmerila v teme zaporov, sem se odločila, da nalogo usmerim v 

raziskovanje ustvarjanja socialnopedagoškega znanja na tem področju v Sloveniji.  

 

Naloga v najširšem smislu je torej poskus tega, da si kritično odgovorimo na vprašanje, kaj 

sploh delamo in mislimo na področju zapora, na čem to temelji in ali se s sodobne 

socialnopedagoške perspektive zdi smiselno, da s tem nadaljujemo, ter s tem ponudimo 

refleksijo sodobni socialni pedagogiki na področju zapora, v upanju, da se morebitne vsebine, 

ki so že preživete, ne poustvarjajo le v imenu tradicije.  
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PREPLET TEORIJE IN PRAKSE 

Socialno pedagoška teorija je že od samega začetka močno povezana s prakso, saj se je 

večinoma razvijala na podlagi empiričnih raziskav na področju socialnega (Hämäläinen, 2015). 

A Storø (2012) izpostavlja, da je razumevanje socialne pedagogike v kontekstu odnosa med 

teorijo in prakso neenotno, saj prihaja do ločevanja teorije in prakse v smislu ustvarjanja 

razkoraka med tem, kaj je pomembno teoriji in kaj praksi. Poudarja (prav tam), da je s strani 

tistih, ki so vpete_i v prakso, pogosta miselnost, da je teorija od prakse preveč oddaljena in da 

se ne ukvarja z vsebinami in situacijami, ki so del njihovega strokovnega vsakdana. Takšen 

razmislek lahko vidimo predvsem v luči pričakovanja socialnih pedagoginj_ov v praksi, da jim 

teorija nudi konkretna orodja in metode za delovanje (prav tam). V tem se socialna pedagogika 

(med drugim) razlikuje od drugih ved in disciplin, saj socialnopedagoška teorija ni nekaj, kar 

bi se v praksi uporabljalo, temveč nekaj, kar v praksi spoznamo, kot pove Anne Frommann v 

intervjuju (v Kobolt, 2001) in primarno ni namenjena razvijanju metodičnih korakov, temveč 

razumevanju posamezničinega_kovega položaja v družbi, konkretne situacije in/ali širši 

družbeni kritiki, izbrane metode pa so le plod tega razumevanja (Hämäläinen, 2015). Praksa 

socialne pedagogike naj torej ne bi nasprotovala teoriji, ravno nasprotno – nanjo se neprestano 

opira, nasprotuje le uporabi univerzalnih metod in receptov, ki jemljejo fokus z vsakokratne 

situacije (Rothuizen in Harbo, 2017). Socialnopedagoško delovanje mora biti »metodično 

odprto in situacijsko usmerjeno, kjer trdni vzorci ravnanja štejejo manj kot vsakokratna 

individualna situacija, zato moramo rešitev iskati skupaj z uporabnikom« (Zorc Maver, 2006, 

str. 10). 

Tudi Eriksson (2014) ugotavlja, da se danes socialna pedagogika pojavlja v dveh različnih 

diskurzih, torej kot pravi sama, dveh »načinih govora o socialni pedagogiki« (str. 170). Prvega 

označi kot univerzalistični, drugega pa kot partikularistični diskurz. Univerzalistični diskurz je 

osnovan na temeljnih konceptih, ki sooblikujejo socialno pedagogiko (prav tam). Kot tak naj bi 

bil utopičen in normativen v svojem bistvu, saj razlaga socialno pedagogiko s perspektive 

'kakšna naj socialna pedagogika bo' in ne s perspektive 'kakšna socialna pedagogika je', s tem 

pa zanemari vidik socialne pedagogike v praksi (prav tam). Diskurz vključuje teorije povezane 

z metodološkimi pristopi pri tretmanu, razlagalnimi teorijami preko katerih se poskuša razložiti 

nastanek družbenih težav in teorije, ki v ospredje postavljajo vrednote kot reference, po katerih 

se družba oblikuje (prav tam). Partikularistični diskurz na drugi strani naslavlja socialno 

pedagogiko kot prakso, kot aktivnost, kot stroko. V okviru tega diskurza lahko socialno 

pedagogiko opredeljujemo z vidika pristopa, metod, orodij, ciljev, ciljne skupine in/ali 

strokovne vloge socialne pedagogike Eriksson (prav tam) poudarja, da sta kljub njunim 

razlikam oba diskurza med seboj vedno prepletena.  

Podobno vpogled v različno razumevanje socialne pedagogike predstavi Storø (2012) in sicer 

z enostavnim pregledom na ravni terminologije, ki jo uporablja teorija na eni strani in praksa 

na drugi strani. Pravi, da lahko pričakujemo, da se socialni_e pedagogi_nje, ki delujejo v 

teoretičnem polju, ukvarjajo s temami povezanimi z »marginalizacijo, inkluzijo, življenjskimi 

pogoji, skupinami, družbo in raziskovanjem«, tiste_i, ki delajo v praksi, pa bodo bližje temam 

povezanim z »odnosi, posameznikom, osebnim razvojem, vključenostjo, aktivnostmi, podporo 

in vzgojo«. (str. 19). Avtor (prav tam) teorijo razume kot okvir, ki nam nudi možnost razlage 

situacij iz prakse. Ravno to, torej možnost, da svoje vedenje oziroma akcijo v praksi oblikujejo 

in usmerijo na podlagi teoretičnega razumevanja, naj bi strokovnjaka_injo ločevalo od ostalih 

(laikov) (prav tam). Teorijo in prakso lahko vidimo kot neločljivi - kot eno, kjer to, kar oseba 

dela (praksa), neposredno odraža razmislek, ki za tem stoji (teorija) (Vander Ven, 2009, v Storø, 

2012). V tem kontekstu teorije ne vidimo le v obliki tega, kar je raziskano in napisano, temveč 

tudi kot to, kar je na podlagi tega ponotranjeno, torej to kar mislimo (Storø, 2012). Logika 
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naravoslovnih znanosti, kjer teorija razloži prakso in kjer lahko skozi teorijo nekdo izmojstri 

oziroma usvoji prakso, je v primeru socialne pedagogike neuresničljiva (Rothuizen in Harbo, 

2017).  

Tudi Úcar (2011) socialno pedagogiko vidi kot hibrid znanosti in prakse. Pravi (Úcar, 2011, 

2013), da obe soustvarjata socialno pedagogiko, zato jo lahko označimo kot praktično znanost 

ali kot znanstveno prakso, saj se novo znanje načeloma črpa iz prakse, ki nato ustvarja novo 

teoretično in praktično znanje v nikoli končani spirali tega procesa. 

 

REFLEKSIJA KOT POVEZAVA TEORIJE IN PRAKSE 

Učenje neposredno iz prakse ima sicer lahko nekatere pozitivne vidike, a če je učenje 

utemeljeno izključno na praksi, to postane težavno predvsem zato, ker se lahko praksa v svoji 

vsebini in načinu dela začne ponavljati, ne glede na to, kako uspešni ali neuspešni so rezultati 

(Storø, 2012). Da se temu lahko izognemo, je ključno, da se poslužujemo refleksije, ki je več 

kot le razmišljanje o nečem – gre za razumevanje različnih vidikov situacije, v kateri smo, 

preučevanje alternativnih načinov soočanja in diskusija o tem (s sabo ali drugimi), ki vodi do 

tega, da lahko sprejmemo najboljšo možno odločitev v dani situaciji (prav tam). Proces 

refleksije pa predpostavlja ravno zanašanje na teorijo, ki je ključna za oblikovanje odločitve 

(prav tam). Storø (prav tam) opozarja, da se razmislek znotraj refleksije v praksi pogosto ne 

dotakne teoretičnih predpostavk, do tega pa pripelje nekakšen strah pred tem, da bi preveč 

'teoretizirale_i', saj je besedi 'teorija' pripisana določena negativna konotacija. Tako predlaga, 

da začnemo uporabljati pojem 'perspektiva' in sicer v aktivni obliki 'zavzemati perspektivo' v 

nasprotju s pasivno obliko 'imeti perspektivo'. Zavzemanje perspektive pomeni, da »aktivno, 

čeprav ne nujno zavedno, izberemo, kako hočemo razmišljati in delovati« (prav tam, str. 26). 

Izhajajoč iz tega razumevanja avtor predlaga tudi, da 'perspektivo' neposredno postavimo v 

glagolsko obliko 'perspektivirati'. Perspektiviranje razume kot opis akcije, ki temelji na 

zavzemanju določene perspektive, pri čemer perspektiva predpostavlja večjo fleksibilnost kot 

teorija, saj se perspektivo lahko vsakič znova zamenja, preoblikuje. Morda lahko smiselnost 

tovrstnega razumevanja 'perspektiviranja' povežemo tudi s tem, da lahko socialno pedagogiko 

opredelimo kot semiprofesijo, katerih glavna značilnost je, da »se ne morejo ponašati s trdnim 

epistemološkim temeljem pozitivističnih znanosti« (Klemenčič, 2006, str. 164). Ker socialna 

pedagogika ne sloni na eni temeljni in univerzalni teoriji, temveč na več različnih teorijah, ki 

izhajajo iz različnih ved, ima možnost, da se vsakič znova prilagaja in 'perspektivira' glede na 

določeno situacijo.  

Potrebo po tem, da socialni_a pedagog_inja reflektira svoje delo, lahko prepoznamo tudi v tem, 

da je ena glavnih značilnosti socialnopedagoške prakse delo z ljudmi (Klemenčič, 2006). V tem 

kontekstu del refleksije predstavlja ne le teoretično 'perspektiviranje', temveč tudi kontinuiran 

razmislek o lastnem delu v smislu lastne umeščenosti v dogajanje, občutkov, misli, doživljanja, 

z namenom, da v odnosu z uporabnico_kom ne vsiljuje lastnih rešitev in pogledov pa tudi, da 

razume, kako vsakokratna situacija oziroma uporabnica_k vpliva na strokovnjakinjo_a 

samo_ega (prav tam). Dodatno refleksija obsega tudi dogajanje izven odnosa z 

uporabnico_kom, torej vprašanja povezana s tem, kako (če sploh) se stroka odziva na aktualno 

družbeno dogajanje  (prav tam). Tudi Evropsko združenje socialnih pedagogov kot eno izmed 

kompetenc socialnega pedagoga navaja sposobnost refleksije poklicnega polja z namenom 

zagotavljanja oblikovanja skupnega profesionalnega razumevanja in razvoja profesije (v 

Kobolt in Dekleva, 2006).  
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Govorimo torej o reflektirajočem praktiku (Schön, 1983, v Klemenčič, 2006), katerega glavna 

kompetenca je zmožnost samorefleksije v vsaki dani situaciji in sicer že med samim delovanjem 

in ne šele po njem. To predpostavlja novo obliko razumevanja strokovnjakinje_a kot nekoga, 

ki ni vseveden_a, temveč nekoga, ki ve, da mora svoje delovanje utemeljevati na vsakokratni 

situaciji v sodelovanju z uporabnico_kom (prav tam), in dodatno kot nekoga, ki je sposoben_a 

zavestno 'perspektivirati' v danem kontekstu, če si sposodimo izraz, ki ga ponuja Storø (2012).  

Čeprav je možno zaznati, da se koncepta refleksije in perspektiviranja vežeta bolj ali manj na 

prakso, lahko oba pojma vidimo kot ustrezna tudi za opis socialnopedagoške teorije oziroma 

misli, ki se ne kaže neposredno v praksi, temveč v pisani besedi. Kot pravita Dragoš in Leskošek 

(2003) »ne smemo pozabiti, da je vsaka ubesedena misel (izrečena, zapisana), ko doseže ušesa 

drugega, že socialno dejanje.« (str. 11). Tudi  teoretiki (če jih malo prisilno ločimo od 

praktikov) vsakič znova ustvarjajo, delujejo v okviru trenutnih okoliščin in razmislekov, torej 

tudi one_i, tako kot praktiki, ne morejo zavzeti pozicije, da vedo vse. Tako lahko torej govorimo 

tudi o reflektirajočem teoretiku, ki se zaveda, da je tvorjenje teoretične misli vsakič znova 

uokvirjeno z njo_im in njenimi_govimi idejami, perspektivami, okoliščinami, vizijami. Tudi 

teoretična misel se lahko vedno znova oblikuje, preoblikuje na podlagi perspektiviranja 

teoretika, ki pred oziroma med svojo (teoretično) akcijo, torej raziskovanjem in/ali pisanjem, 

zavzame določeno perspektivo.  

Zavedanje pomena sistematične refleksije družbenih norm na vsebinski ravni socialne 

pedagogike (Lorenz, 2008), torej na ravni socialne pedagogike kot stroke, je pripeljalo tudi do 

zavedanja pomena refleksije norm, ki jih ustvarja socialna pedagogika kot znanost na 

akademski ravni. Eden bistvenih elementov, ki določajo socialno pedagogiko kot profesionalno 

področje je tako »znanstveno raziskovanje področja z organiziranimi oblikami refleksije in 

vzpostavljanje povezav med raziskovanjem, teoretičnim povzemanjem in inovacijami na 

področju praktičnega izvajanja poklica« (Kobolt, 1998). 

Z upoštevanjem predstavljenega razmisleka o krožni povezanosti teorije in prakse ter 

pomembnosti 'perspektiviranja' in reflektiranja lahko pridemo do uvida v to, da teorija sama po 

sebi ne bi smela nositi oznake edine prave razlage sveta in da imamo ob prebiranju teorije 

možnost ne le neposrednega usvajanja znanja, temveč tudi priložnost, da do nje pristopimo 

kritično, da jo problematiziramo in kontekstualiziramo. Pomembno je torej ne le kaj beremo, 

temveč tudi kako beremo in nato kaj s tem znanjem delamo. Takšno razumevanje predstavlja 

eno osnovnih izhodišč te naloge, saj na njem temelji tako ideja in zasnova empiričnega dela kot 

tudi nadaljnji pregled teoretičnih izhodišč.  

 



12 

 

RAZNOLIKOST SOCIALNE PEDAGOGIKE 

Pregled prepletenosti oziroma celo krožnosti teorije in prakse socialne pedagogike ponuja le 

majhen delček razumevanja kompleksnosti socialne pedagogike kot vede. V nadaljevanju 

poskušam to kompleksnost socialne pedagogike in na splošno njen obstoj pojasniti še nekoliko 

širše. Ob prebiranju literature je hitro možno zaznati, da ima razvoj socialne pedagogike zelo 

burno zgodovino, pri čemer se različne_i avtorice_ji v svojih poskusih pregleda tega razvoja, 

osredotočajo na različne vidike, s čimer postane jasen vpogled v celotno sliko še toliko težji. 

Razumevanje socialne pedagogike v splošnem tako začenjam s poskusom jedrnato strniti 

glavna sporočila.  

Konceptualizacija socialne pedagogike je že od njenega začetka predstavljala izziv 

(Hämäläinen, 2019). Ideja in zasnova koncepta socialne pedagogike sega približno v sredino 

19. stoletja v Nemčijo in sicer kot del oziroma oblika pedagogike v širšem smislu, za katero je 

značilno naslavljanje političnega in socialnega konteksta vzgoje in izobraževanja (Kobolt, 

1998). Izraz socialna pedagogika je oblikoval Karl Mager leta 1844, kmalu za njim, v 50. letih 

19. stoletja, je izraz začel uporabljati tudi Diesterweg (Hämäläinen, 2019). Omenjeno 

kontekstualiziranje vzgoje in izobraževanja je bilo najprej osredotočeno na raziskovanje 

odvisnosti vzgojno-izobraževalnega dela od družbenih struktur, a kot tako ni bilo dolgo predmet 

razprave, saj so v ospredje pedagoških debat prišle druge teme povezane z refleksijo 

izobraževanja (Kobolt, 1988).  

Kot prisoten element socialnega varstva in socialnega dela ter kot izraz, ki se ukvarja z 

socialnim razslojevanjem, se je začela uveljavljati v Nemčiji v tridesetih letih 20. stoletja 

(Hämäläinen, 2015; Lorenz, 2008; Kobolt, 1998). V tem obdobju in prostoru močne 

industrializacije, urbanizacije in modernizacije je zavzela pomembno vlogo kot bistven in nujno 

potreben sistem družbene pomoči pri vključevanju v družbo (Mollenhauer in Uhlendorff, 1995, 

v Razpotnik, 2014; Mollenhauer, 1991 v Zorc Maver, 1997; Hämäläinen, 2019). Kot taka se je 

že tedaj začela osamosvajati kot samostojna disciplina (Zorc Maver, 2006) in se začela 

postavljati ob bok ostalim socialnim znanostim (socialna psihologija, socialna etika, socialna 

ekonomija, socialno pravo), ki so se prav tako začele razvijati v tem obdobju (Kobolt, 1998). V 

samem začetku je bila predvidena kot način edukacije mladih (Hämäläinen, 2012, 2015; 

Eriksson, 2014), saj je temeljila na prepričanju, da je možno na obstoječe družbene okoliščine 

vplivati preko vzgoje in izobraževanja (Hämäläinen, 2012; Eriksson, 2014). Mollenhauer 

(1988, v Kobolt, 1998), ki predstavlja eno pomembnejših imen v okviru procesa zasnove 

socialne pedagogike, jo je tako opredelil kot »disciplino, ki se ukvarja s teoretičnimi in 

praktičnimi problemi odraščanja in pomoči mladim v socialni integraciji« (str. 9). Na njen 

razvoj so namreč vplivale družbene okoliščine, ki jih mlade_i posameznice_ki niso več mogle_i 

obvladovati, hkrati pa so ravno te okoliščine morale biti družbeno obvladljive, da se je družba 

s svojimi spremembami zaradi industrializacije, modernizacije in individualizacije lahko 

ohranjala (Zorc Maver, 1997; Lorenz, 2008). Družbene spremembe so pripeljale do tega, da so 

se prvotne oblike socialnih vezi razrahljale do te mere, da jim je bilo potrebno poiskati formalno 

alternativo (Lorenz, 2008). Socialno pedagogiko tako lahko razumemo kot družbeni odziv za 

uravnavanje družbe same, kot posledico izginjanja neformalnih, solidarnostnih oblik pomoči, 

ki jih s svojim obstojem nadomešča (Rauschenbach, 1992, v Zorc Maver, 1997). Od takrat pa 

vse do danes ni prišlo do soglasja o tem, kaj socialna pedagogika je, temveč se je pojavila le 

množica različnih interpretacij tako v Nemčiji kot v mednarodnem prostoru (Hämäläinen, 

2019). 
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RAZUMEVANJA SOCIALNE PEDAGOGIKE 

Kot pravi Hämäläinen (2015, str. 1028) »ne obstaja soglasje o naravi socialne pedagogike, ne 

univerzalna definicija, ne skupna teorija in uniformno uveljavljanje korakov v praksi«. Med 

prebiranjem besedil različnih avtoric_jev (Hämäläinen, 2012, 2015; Storø, 2012; Eriksson, 

2014; Lorenz, 2008, Úcar, 2011; Janer in Úcar, 2018) lahko vidimo, da je ravno izpostavljanje 

tega, da je socialna pedagogika nejasna in neenotna, tisto, kar je enotnega sodobnim 

razmislekom o socialni pedagogiki. Nekateri (glej npr. Hämäläinen, 2019) ob tem poudarjajo, 

da je potrebno poiskati univerzalne in skupne elemente različnih oblik socialnih pedagogik.  

Eriksson in Markström (2003) v enem izmed takih poskusov recimo ponudita zelo širok, 

svetovni pregled zgodovinskega razvoja socialne pedagogike, ki ga razdelita v tri t.i. tradicije. 

Kontinentalna tradicija temelji na zasnovah Natorpa, ki je znanje razumel kot nikoli dokončno 

ali absolutno in trdil, da se morala razvija v interakciji ter da je skupnost, kjer se morala torej 

razvija, posledično osvobajajoča in ne omejujoča (prav tam). S tem cilj edukacije postane razvoj 

skupnosti, ki spodbudi moralni razvoj tekom celotnega življenja (prav tam). Socialna 

pedagogika je nekakšen inštrument, ki posameznico_ka vodi k integraciji v skupnost s tem, da 

ji_mu pušča in spodbuja osebno voljo (prav tam). V tem modelu lahko zasledimo predpostavko, 

da je družba, v katero se je potrebno integrirati, prvotno 'dobra'. 

Ameriška tradicija je osnovana na idejah Mary Richmond, ki je vzrok socialnih težav videla v 

posameznici_ku, kar to tradicijo vodi predvsem v korektivne in tretmanske oblike dela, ki so 

(bile) v veliki meri podvržene medicinskemu in patološkemu diskurzu (prav tam). Razvija se 

predvsem v okviru prakse in temelji na uporabi metodičnih korakov pri tretmanu (prav tam).  

Tretja, pedagoška tradicija je utemeljena na misli, ki sta jo izoblikovala John Dewey in Paolo 

Freire (prav tam). Dewey je podobno kot Natorp pedagogiko razumel v kontekstu interakcije z 

okoljem, ki ga je povezoval predvsem s šolo (prav tam). Šola naj bi bila tista, ki posreduje 

kolektivno znanje družbe, ki mora biti na prvem mestu uporabna za družbo in ki je podlaga za 

oblikovanje morale in drugih družbenih navad (prav tam). Freire je s svojo pedagogiko zatiranih 

v tej tradiciji pustil predvsem pečat v obliki razumevanja jezika in dialoga kot sredstva za 

mobilizacijo in osvobajanje (prav tam). V tej tradiciji naj bi socialna pedagogika predstavljala 

metodo za aktivacijo v lokalnih skupnostih, kjer so odklonske_i posameznice_ki razumljene_i 

v povezavi z njihovim depriviligiranim položajem v družbi (prav tam).  

Čeprav delitev, ki jo predstavita Eriksson in Markström (2003) na prvi pogled daje nekaj 

možnosti za razumevanje različnih socialnih pedagogik, lahko že v tem (poenostavljenem) 

modelu zasledimo kar nekaj neskladnosti in pomanjkljivih informacij. Vprašamo se lahko kar 

nekaj vprašanj, na primer, kje naj bi bila prisotna 'pedagoška tradicija', če sta prvi dve 

poimenovani na podlagi geografske umeščenosti, torej prva kontinentalno območje (Evrope), 

druga pa Amerika. Dodatno je vprašljivo, kako lahko ameriško tradicijo označimo tako 

enoznačno, če je konec koncev Dewey, ki naj bi bil steber 'pedagoške tradicije', celo življenje 

živel in delal ravno v Ameriki. Poleg tega lahko 'pedagoško tradicijo' na podlagi razlage podane 

s strani avtoric razumemo kot paradoksalno, saj je Dewey očitno cilj socialne pedagogike videl 

predvsem v integraciji, medtem ko jo je Freire videl v emancipaciji. Za konec se lahko 

vprašamo tudi, zakaj je Dewey predstavljen kot utemeljitelj 'pedagoške tradicije' in ne 

'kontinentalne', če se njegov pogled v ogromni meri sklada z Natorpom.  

V nadaljevanju lahko vidimo, da zgodovinski pregled oblik in nastankov socialne pedagogike 

ni nič bolj neenoten kot razumevanje socialne pedagogike danes. Hämäläinen (2015) izpostavi, 

da socialnopedagoška teorija »ne more biti zreducirana na določen način mišljenja, temveč se 

jo mora razumeti kot idiografski pristop usmerjen k razumevanju specifične narave posamezne 
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tradicije.« (str. 1025). Njen razvoj je bil namreč močno pogojen z zgodovino, torej s političnimi, 

ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi tradicijami posamezne države, znotraj katere se je 

razvijala (Hämäläinen, 2015, Eriksson, 2014). Hämäläinen (2019) pravi, da so različne oblike 

socialne pedagogike v največji meri posledica političnih in socialnih pogojev, znotraj katerih 

deluje. V skandinavskih državah se je razvila kot del profesionaliziranega, javnega socialnega 

varstva, v Španiji v obliki akcij v skupnosti in samopomočnih aktivnostih, na Češkem pa v 

obliki pedagoško-racionalnega odziva na socialne težave moderne družbe (Hämäläinen, 2015). 

V angleško govorečih državah je koncept še vedno relativno nov – primarno je še vedno 

namenjena otrokom, mladostnikom in družinam, čeprav se še posebej na Škotskem razvija tudi 

izven polja edukacije za mlade (Hämäläinen, 2012, 2015). Tudi Cameron (2004) kot ena od 

predstavnic med najbolj vidnimi imeni socialne pedagogike v Veliki Britaniji, 

socialnopedagoško delo povezuje predvsem z otroki in mladostnicami_ki, le v nekaterih 

primerih tudi z odraslimi ali starostnicami_ki. Pregled različnih umestitev socialne pedagogike 

v različne družbene kontekste nam hkrati nudi uvid ne le v pestrost socialnopedagoških praks 

(in s tem tudi teorij), temveč ponuja dodatno perspektivo, preko katere lahko socialno 

pedagogiko razumemo kot način uravnavanja družbe glede na aktualne potrebe (in možnosti) 

časa in prostora. 

Definiranje socialne pedagogike le v luči njene pozicije, ki jo zavzema v določeni državni 

tradiciji, pa še vedno nikakor ne ponuja celostnega uvida v kompleksnost socialnopedagoškega 

delovanja. Raznolikost socialne pedagogike se namreč ne kaže le med različnimi državami in 

njihovimi tradicijami, ki so oblikovale socialnopedagoško misel, temveč se neskladja v 

teoretičnih pogledih pojavljajo tudi znotraj posamezne socialnopedagoške tradicije 

(Hämäläinen, 2015).  

To se kaže tudi v rezultatih raziskave Eriksson (2014), ki kažejo, da različnih razumevanj 

socialne pedagogike ne določa nujno država, iz katere intervjuvane osebe (socialni_e 

pedagogi_nje) prihajajo, temveč na opredeljevanje socialnopedagoške misli enako vplivata 

tako družbeni kot tudi osebni kontekst intervjuvane osebe. Mnogo avtoric_jev se tako sprašuje 

o smiselnosti in možnosti iskanja enotne definicije. Eriksson (prav tam) se na primer ob dejstvu, 

da socialno pedagogiko sestavlja mnogo različnih perspektiv, in ob tem, da jo vidi kot 

»izmuzljivo in težko opredeljivo« (str. 168), sprašuje, če je sploh mogoče oziroma sploh 

zaželeno iskanje skupnega, enotnega in od različnih držav neodvisnega opisa socialne 

pedagogike. Storø (2012) pravi, da odgovora na vprašanje 'kaj je socialna pedagogika' nikakor 

ni lahko najti in razmislek nadaljuje v smeri preizpraševanja, ali je to sploh pravo vprašanje. 

Izpostavi (prav tam), da tako vprašanje predpostavlja, da lahko najdemo neko esenco socialne 

pedagogike, čeprav je to fenomen, ki nikoli ni končen in absoluten. Dodamo lahko, da nekega 

esencialnega jedra socialne pedagogike ne moremo določiti ne le zaradi tega, ker je kot koncept 

fleksibilna in spreminjajoča se, temveč tudi zato, ker je kot taka konstrukt, ki ne temelji na neki 

naravni danosti, ki jo določa. Vedno znova se konstruira in umešča v dane razmere in tam išče 

svojo začasno umeščenost, ki jo osmišlja.  

Hämäläinen je v okviru literature prebrane za to nalogo edini, ki se pogosto poslužuje razprave 

o tem, kaj je »narava« (orig. nature) socialne pedagogike in svoje izbire izrazoslovja ali 

razumevanja te 'narave' na nobeni točki ne tematizirira (glej npr. Hämäläinen, 2012, (str. 9), 

Hämäläinen, 2015 (str. 1025, 1027, 1028, idr.) in Hämäläinen, 2019, (str. 18, 20, 21, idr.)). Úcar 

(2011) prav tako uporabi izraz »narava«, a v nekoliko drugačnem kontekstu, in sicer, ko 

utemeljuje, zakaj socialne pedagogike ni mogoče enostavno razložiti – ker je »po naravi« 

neomejena, dinamična in mobilna (glej str. 149).  

Sandermann in Neumann (2014) problematizirata iskanje identitete socialne pedagogike na 

podlagi pozitivističnih predvidevanj, da nekje zunaj obstaja nekaj, kar socialno pedagogiko v 
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svojem bistvu določa. Podobno se ob koncu svojega razmisleka o družbeni umeščenosti 

socialne pedagogike in možnostih, ki jih ta ima za preizpraševanje norm, sprašuje tudi 

Razpotnik (2006), le da v možnost in smiselnost »gotove in trde« socialnopedagoške stroke 

podvomi (tudi) zaradi obdobja negotovosti, v katerem živimo. Ne le, da so procesom 

pluralizacije in individualizacije podvržene_i uporabnice_ki, temveč so v te procese vpeti tudi 

izvajalke_ci in snovalke_ci socialne pedagogike (Kobolt in Dekleva, 2006).  

Tako lahko heterogenost socialne pedagogike ne razumemo le od zunaj, torej med različnimi 

konteksti, v katerih se pojavlja, temveč tudi znotraj teh kontekstov, torej na podlagi osebne 

ravni posameznic_kov, ki socialno pedagogiko tvorijo. A med prebiranjem tekstov različnih 

avtoric_jev je možno opaziti, da se socialne pedagogike med seboj ne razlikujejo toliko v 

vprašanjih, ki si jih postavljajo, temveč v odgovorih, ki jih nanje dajejo ali poskušajo dati. 

Osnovni temelj socialnopedagoške misli se v najširšem smislu vedno ukvarja z vprašanjem, 

kdo je človek v kontekstu družbe in kako naj bodo razmerja med posameznicami_ki in družbo 

urejena, pri čemer v ospredje tega vprašanja postavlja upoštevanje družbenih predispozicij in 

priložnosti, ki jih oseba pri svojem razvoju (sploh) ima (Hämäläinen, 2015). Povod za nastanek 

socialne pedagogike, kot že omenjeno, namreč leži v neskladju med posamezničinimi_kovimi 

možnostmi, potrebo po avtonomiji in zahtevami, ki ji_mu jih moderna družba postavlja 

(Hämäläinen, 2012, 2015). Bolj ko je družba modernizirana, bolj je kompleksna in 

zakomplicirana, s tem pa so vzgoja, izobraževanje in socializacija bolj razdrobljeni, socialna 

izključenost bolj pogosta, organizacija življenja z vidika vzgoje pa težja (prav tam). Glede na 

to, da so rastoča neenakost in posledice modernizacije družbe predstavljale eno glavnih 

okoliščin, ki je pripeljala do razvoja socialne pedagogike, lahko predvidevamo, da se socialna 

pedagogika danes sooča s podobnimi izzivi in da bo družba socialno pedagogiko čedalje bolj 

potrebovala (Razpotnik, 2014).  

 

ŠIRITEV SOCIALNE PEDAGOGIKE 

Temo širitve socialne pedagogike, kar danes prav tako sooblikuje njeno raznolikost, tako 

prepoznamo pri mnogo avtoricah_jih. Zorc Maver (1997) vidi širitev socialnopedagoških nalog 

kot posledico pluralizacije življenjskih odnosov, Grunwald in Thiersch (2008) pravita celo, da 

od šestdesetih let prejšnjega stoletja socialno pedagoške delovne naloge rastejo eksponentno. 

Tudi Eriksson (2014) ugotavlja, da se t.i. arene socialne pedagogike neprestano širijo. Socialna 

pedagogika se bo tako kot vedno morala vztrajno prilagajati novim potrebam družbe in iskati 

nove rešitve (Lorenz, 2008; Hämäläinen, 2015; Zorc Maver, 1997, 2006; Razpotnik, 2014; 

Eriksson, 2014). Kot odziv na vedno nova področja, kjer se socialna pedagogika (lahko) 

udejstvuje, Thiersch v intervjuju (v Schugurensky, 2014) predlaga eksperimentiranje in s tem 

iskanje vedno novih načinov za uveljavljanje človekovih pravic, ki še vedno ostajajo na nivoju 

vizije in ne realnosti. Kot posledico poskusa uveljavljanja človekovih pravic lahko kot temeljni 

usmeritvi socialne pedagogike razumemo tako integracijo posameznice_ka kot tudi prevencijo, 

torej možnosti preprečevanja izključevanja (Hämäläinen, 2003, v Eriksson, 2014). Tudi Zorc 

Maver (1997) ravno preventivno delovanje vidi kot eno izmed usmeritev socialne pedagogike, 

ki se kot posledica individualizacije širi. Prevencijo kot eno od strukturnih maksim1 socialne 

pedagogike, lahko prepoznamo v obliki splošnega preprečevanja ali specializiranega 

preprečevanja (Grunwald in Thiersch, 2008). Prva obsega predvsem stabilizacijo podpornih 

infrastruktur ter kompetenc na ravni posameznice_ka za obvladovanje življenja. Druga obsega 

                                                 
1 Mednje poleg prevencije spada tudi bližina vsakdana, decentralizacija, regionalizacija in medsebojno prepletanje, 

integracija in participacija. Vse omenjene strukturne maksime moramo vedno razumeti v njihovi soodvisnosti in 

součinkovanju. Za več glej Grunwald in Thiersch (2008, str. 16). 
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delovanje predvsem v času prihajajočih kriznih situacij oziroma predvidljivega naraščanja ali 

zaostrovanja težav, pri čemer mora biti druga, torej specialna, če hoče biti smiselna, vedno 

usidrana oziroma oblikovana v okviru že obstoječe splošne prevencije (prav tam). 

Pomembno se je zavedati, da strukturne maksime poleg tega, da nudijo osnovno usmeritev in s 

tem temeljni okvir socialnopedagoškega dela, lahko predstavljajo tudi temelje, ki jih je ob 

napačnem in neustreznem razumevanju in interpretiranju možno zlorabiti (prav tam). Na 

primeru prevencije lahko to vidimo kot neprestano perspektivo pričakovanja najslabšega 

možnega razvoja, torej konstantno prisotnega tveganja, za zajezitev katerega sta potrebna 

močna kontrola in nadzor (prav tam). Podobno lahko ponazorimo s primerom integracije, ki 

bazira na ideji neizključevanja, »torej na enakost v osnovnih zahtevah in priznavanje pravice 

do različnosti«2 (prav tam, str. 17). Socialna integracija oseb, ki se zaradi družbenih razmer 

nahajajo v ogrožajočih življenjskih situacijah, je bila vedno ena izmed ciljnih usmeritev 

socialne pedagogike, a se v času individualizacije in globalizacije možnosti integracije 

manjšajo, s tem pa postajajo določene ranljive družbene skupine še toliko bolj socialno ranljive 

(Zorc Maver, 2006). Zlorabljena ideja integracije lahko vodi v siljenje k prilagoditvi v družbi 

prisotnim normam in standardom ter s tem kulturaliziranje družbenih problemov (Grunwald in 

Thiersch  2008). Vprašljiv način razumevanja tako preventive kot integracije lahko vidimo tudi 

pri Hämäläinen (2012), ki pravi, da je glavni fokus prevencije pogosto usmerjen v osebnostno 

rast posameznice_ka, ki naj bi pomembno vplivala na socialno integracijo, participacijo, 

kompetence in dobrobit posameznice_ka. Tako linearno logiko si je možno interpretirati tudi 

tako, da je socialna izključenost, nekompetentnost in nedobrobit posameznice_ka odvisna le od 

njenih_govih osebnih značilnosti oziroma nivoja osebnostne 'rasti', kar lahko predstavlja eno 

izmed izhodišč za zlorabljanje pojma v smislu prisile prilagajanja. 

 

(NE)HIERARHIČNOST SOCIALNOPEDAGOŠKEGA ODNOSA   

Ravno razumevanje situacije uporabnice_ka in s tem neposredno povezano razmerje moči do 

uporabnice_ka Eriksson (2014) označi kot tisto, kar opredeljuje strokovno vlogo socialne_ga 

pedagoginje_a. Pravi (prav tam), da se strokovno vlogo lahko opredeli preko situacij, v katerih 

se kaže razmerje moči, kjer je socialni_a pedagog_inja tisti_a, ki je v poziciji moči, 

uporabnica_k pa na drugi strani tista_i, ki ima določene pomanjkljivosti. Hkrati poroča, da osebi 

na uporabniški strani pogosto ni pripisana nikakršna moč, temveč je razumljena kot pasivna 

prejemnica podpore, ki jo strokovnjak_inja na drugi strani ponuja (prav tam). Z razumevanjem, 

da socialni_a pedagog_inja ne more neposredno spremeniti življenjskega položaja 

uporabnice_ka, lahko enakopraven odnos podpore in pomoči udejanimo preko tega, da 

socialni_a pedagog_inja le ponudi različne možnosti za spremembo, kjer izbiro določi 

uporabnica_k sam_a (Klemenčič, 2006). Če enega izmed ciljev socialne pedagogike torej 

predstavlja avtonomija uporabnice_ka, je ključna naloga socialne_ga pedagoginje_ga, da 

ustvari priložnost in možnost, da uporabnica_k sploh spozna, kaj potrebuje (Rothuizen in 

Harbo, 2017). 

Kljub temu Grunwald in Thiersch (2008) pravita, da so uporabnice_ki še vedno praviloma 

podrejene_i in da je za uspešno delovanje nujno potrebno, da se obe_a partnerki_ja vidi kot 

enakovredni_a, da se med seboj kot taki_a priznavata, ter da v socialnopedagoški praksi tak 

odnos še vedno ni zagotovljen in se šele vzpostavlja. Tudi Úcar (2021) kot eno glavnih smernic 

sodobne socialne pedagogike vidi ukvarjanje s tem, kako presegati ideje nastale v času 

industrializacije, ki so stremele k temu, da posameznico_ka vključimo v družbo ne glede na to, 

                                                 
2  Integracijo v taki opredelitvi lahko torej razumemo tudi kot obliko inkluzije. 
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kaj sam_a želi ali misli, in ki se jih aktualni politični diskurzi še vedno močno oklepajo, kljub 

njihovi zastarelosti. 

Kot eno možnih povezav, ki še vedno vzpostavlja neenakovredna razmerja v odnosu med 

socialno_im pedagoginjo_om in uporabnico_kom, lahko vidimo tudi razumevanje koncepta 

skrbi. Ta je v socialnopedagoškem diskurzu še vedno prisoten, čeprav se hkrati ob omembi 

skrbi omenja tudi pogojenost koncepta skrbi s hierarhičnimi odnosi (glej Cameron, 2004). 

Mislimo si lahko, da skrb v svoji osnovi nosi predpostavko skrbi za nekoga, ne skupni skrbi z 

nekom, kot taka pa je neposredno povezana z neenakostjo v odnosu. Dodatno lahko, če se ne 

ustavimo le pri omembi povezave s hierarhijo, temveč poskušamo skrb razumeti širše, vidimo, 

da skrb nosi podporno funkcijo le, če je posledica skupnega dogovora (Zaviršek, 2018). 

Nereflektirana moč v odnosu vodi v dejanja, četudi v imenu skrbi, ki hitro postanejo nasilje 

(prav tam). Tudi Petrovec (2015) govori o t.i. maskah, ki si jih ljudje nadenemo in s tem 

upravičujemo nasilno vedenje, če ga kot takega zaznavamo ali ne. Vsaka situacija, kjer se 

osebam preprečuje, da so aktivne_i iskalke_ci same_ga sebe, se torej uveljavlja kot nasilna 

situacija in drugo_ega postavi kot objekt, ne glede na to, na kakšen način se to dosega (Freire, 

2004). 

Razumevanje socialne pedagogike kot uspešne na področju oddaljevanja od hierarhičnih 

razmerij moči v smislu približevanja partnerstvu in dialogu, o čemer razmišlja tudi Frommann 

(v Kobolt, 2001), je na podlagi ugotovitev Eriksson (2014) pa tudi Grunwald in Thiersch (2008) 

še ne zares uresničeno. Kritike socialne pedagogike na tem področju so se začele pojavljati že 

v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, saj je prišlo do spoznanja, da socialnopedagoška podpora 

ni bila toliko usmerjena k potrebam posameznice_ka, temveč je v velikem delu reproducirala 

vrednote kapitalistične družbe (Zorc Maver, 2006). Ravno v teh letih so kot posledica 

študentskih uporov v ospredje prišla razmišljanja o tem, da se socialna pedagogika še vedno ni 

osvobodila avtoritarnega delovanja, in tako spodbudila razvoj novih usmerjenosti socialne 

pedagogike (Thiersch v Schugurensky, 2014). V 70ih letih sta se tako izoblikovali dve gibanji 

– reformistično in radikalno, ki sta v neki obliki prisotni še danes (prav tam). Radikalno gibanje 

je socialno pedagogiko oziroma socialno delo (ki sta v nemškem prostoru mnogokrat izenačena) 

razumelo kot sužnja kapitalizma, ki pripomore k reprodukciji neenake družbe (prav tam). 

Reformistično gibanje je sledilo ideji, da je socialno delo nekaj, kar je del socialne države in 

kar mora država blaginja zagotavljati, da se blaginja sploh lahko zagotavlja (prav tam).  

Kot odgovor na omenjene kritike se je razvila v vsakdan usmerjena socialna pedagogika, ki je 

svoj pogled preusmerila stran od deficitov in patologij posameznice_ka (Zorc Maver, 2006). V 

vsakdan usmerjena socialna pedagogika, katere utemeljitelj je Hans Thiersch, ki se je umestil 

v bolj reformistično gibanje, čeprav se je pri svojem delu zgledoval tudi po Freireu (Thiersch v 

Schugurensky, 2014), se usmerja ravno v predpostavko, da so uporabnice_ki tiste_i, ki s seboj 

nosijo ekspertizo za svoje življenje, s čemer socialni_a pedagog_inja preneha nositi vlogo 

ponudnika_ce pomoči in (zunanjih) rešitev, temveč je naloga uporabnico_ka podpreti v že 

obstoječih virih in prizadevanjih, ki jih premore (Zorc Maver, 2006; Razpotnik, 2014). V tej 

usmeritvi imajo socialni_e pedagogi_nje možnost za vzpostavitev bolj ustreznih odnosov, a ob 

fokusu na individualne odnose ne sme zanemariti družbenih odnosov, ki te 

posamezničine_kove stiske vzpostavljajo (Zorc Maver, 1997). Temeljna vprašanja, ki si jih 

mora socialni_a pedagog_inja v okviru v vsakdan usmerjene socialne pedagogike zastaviti, 

obsegajo vprašanje o življenjski perspektivi uporabnic_kov, o lastnih profesionalnih postopkih 

in o svoji družbeni funkciji, ki jo kot socialni_a pedagog_inja nosi (Thiersch, 1987 v Kobolt, 

1998). Socialno pedagogiko Thiersch (prav tam) opredeli kot »socialno znanstveno družbeno 

teorijo o socialno-pedagoškem ravnanju, pri čemer so naloge, vsebine in perspektive te vede 

umeščene v kontekst razvoja in izvajanja socialne in vzgojne zaščite, ter neposredno povezane 

z zgodovinsko-družbenimi strukturami« (str. 10). Kobolt (1998) zaključi, da tako 
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opredeljevanje nujno predpostavlja upoštevanje družbeno-teoretičnih pa tudi politično-

praktičnih lastnosti držav ter njihovega vzgojno-izobraževalnega procesa. Tudi v slovenskem 

prostoru socialna pedagogika rešitve išče v okviru usmeritve v življenjsko polje oziroma 

vsakdan posameznice_ka. Koncept usmerjenosti v življenjski svet naj bi predstavljal tako 

teoretični temelj, kot tudi usmeritev socialnopedagoške prakse (Grunwald in Thiersch, 2008). 

Pristop »od spodaj navzgor« je ena glavnih značilnosti Thierschevega razumevanja v vsakdan 

usmerjene socialne pedagogike (Lorenz, 2008; Thiersch v Schugurensky, 2014), saj preko 

delovanja »od spodaj navzgor« v ospredje daje subjektivno izkušnjo posameznice_ka, in 

predvsem virov, ki jih ima oseba na voljo v svojem vsakdanu (Razpotnik, 2014). Nedeficitaren 

pristop naj bi bila tudi ena glavnih značilnosti, ki jo ločujejo od drugih socialnih strok, na primer 

socialnega dela (Lorenz, 2008). V diskurzu virov je možno posameznico_ka prepoznati kot 

nekoga, ki ima moč in možnosti za spoprijemanje s stiskami, in ne kot nekoga, ki ima le skupek 

primanjkljajev, ki jih je treba odpraviti (Razpotnik, 2014). Ravno preko prepoznavanja 

uporabnice_ka kot ekspertke_a pri soočanju s svojimi stiskami, je možno identificirati družbeno 

neenakost in druge politične procese v kontekstu vsakdanjega življenja posameznic_kov 

(Lorenz, 2008). Pri tem je potrebno imeti v mislih, da današnji vsakdan sestavljajo različne 

kombinacije odnosov, izmenjav in prostorov tako na fizični kot digitalni ravni, ki jih ustvarjajo 

socio-kulturni in politični okviri (Úcar, 2021). Vloga v vsakdan usmerjene socialne pedagogike 

je, da ljudem pomaga pri kritični analizi njihovih težav in iskanja možnosti za boljše vsakdanje 

življenje, pri čemer je fokus tudi na tem, da se podpora posameznici_ku poveže tudi s politično 

akcijo preko prepoznavanja socialnih in političnih virov (Thiersch v Schugurensky, 2014). 

Ravno tu je možno zaslediti odtis, ki ga je Freire pustil na Thierschu in njegovi zasnovi v 

vsakdan usmerjene socialne pedagogike, čeprav je tudi v besedah Thierscha možno prepoznati 

prilagajanje posameznice_ka obstoječim normam.  

 

KONFORMNA ALI DRUŽBENO KRITIČNA SOCIALNA PEDAGOGIKA 

Glede, na to, da socialna pedagogika vzroke ali povode individualnih težav umešča v družbo, 

je za socialno pedagogiko ključno, da preko refleksije lastnega teoretičnega in praktičnega dela 

preprečuje, da bi reproducirala odklonske družbene vloge in norme (Razpotnik, 2014). 

Socialni_a pedagog_inja se pri svojem strokovnem delu »giblje med grožnjo rigidnega umika 

v svet družbene prilagojenosti ter med svoje lastno usmerjanje in odpiranje novim pogledom 

svojih uporabnikov« (Zorc Maver, 2006, str. 10). Če upoštevamo, da je tudi socialna 

pedagogika normativna (Úcar, 2021), v okviru te naloge ravno refleksijo vidimo kot tisto 

normo, za katero bi želele_i, da se v socialnopedagoški teoriji in praksi ustali. Ena izmed 

posledic nezadostne refleksije na področju poustvarjanja odklonskih družbenih norm je vidna 

tudi na primeru t.i. prenove zavodov, ki se je dogajala v slovenskem prostoru med letoma 1985 

in 1990, saj je prenova še do danes ostala nedokončana (Skalar, 2006) ravno zaradi 

nereflektiranega ponovnega usmerjenja prakse v to, da je potrebno (mlade) osebe popraviti 

(Razpotnik, 2014). 

Tudi Hämäläinen (2015) opozarja, da je treba biti pozoren na prisotnost reproduciranja 

družbenih norm, saj je ena primarnih tem v ospredju socialne pedagogike družbena kritika. A 

kratek zgodovinski pregled nam ponudi uvid v to, da je na začetku njenega razvoja družbena 

kritika pomenila nekaj čisto drugega, če je sploh bila prisotna. 

V začetku 20. stoletja, torej v času samega začetka socialne pedagogike, se je družbena kritika 

kazala v tendenci, da bi socialna pedagogika vzbujala željo po spremembi v družbi v obliki 

izboljševanja in nadgrajevanja obstoječe skupnosti (Eriksson, 2014). Izhajala je iz ideje, da sta 

posameznica_k in skupnost obenem komplementarna in nasprotujoča drug drugemu, zato je 
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bila socialna pedagogika usmerjena v iskanje ravnotežja in balansiranja dinamike med enim in 

drugim (Rothuizen in Harbo, 2017). Natorp (1904, v Eriksson, 2010) kot eden izmed začetnikov 

socialne pedagogike je smisel videl ravno v razvijanju koncepta skupnosti, brez katere naj 

posameznica_k ne bi mogel funkcionirati in obratno. Izhajal je (Natorp, 1899, v Hämäläinen, 

2012) iz predpostavke, da je edukacija možna izključno v skupnosti, posledično pa naj bi 

katerakoli pedagogika bila oblika socialne pedagogike. Prvotno je torej socialno pedagogiko 

delalo socialno to, da se dogaja v skupnosti. Kot taka je v svoji osnovi predstavljala nasprotje 

individualno usmerjeni pedagogiki (Mathiesen, 2008, v Storø, 2012; Hämäläinen, 2019). Ob 

tem se lahko spomnimo misli, ki jo je na začetku socialne pedagogike oblikoval Natorp (1899 

v Kobolt, 1998) in sicer, da je vzgojni del socialne pedagogike res povezan s 

posameznico_kom, vendar da je ob tem namen socialne pedagogike, da to_ega posameznico_ka 

vidi kot del širše družbe ter da preučuje družbeno pogojenost vzgoje in vplive vzgoje na to_ega 

posameznico_ka. S tem je za temeljni okvir socialne pedagogike postavil sociologijo (prav 

tam). To lahko ponazori tudi primer, ki ga predstavi Storø (2012), ko pravi, da psihološko 

orientirana veda cilja na mentalno zdravje, medtem ko socialna pedagogika, kot sociološko 

orientirana veda, cilja na socialno vključenost. Storø (2012) in Úcar (2011) ravno celostno 

razumevanje človeka razumeta kot tisto, kar je socialno pedagogiko ločilo od drugih pedagogik.  

Posledično lahko socialno pedagogiko v osnovi razumemo ne toliko kot družbeno kritično ali 

emancipatorno, saj je težila k temu, da se skupnost razvije iz 'dobrega' na še 'boljše'. Spomnimo 

se, da je, kot že omenjeno, svojo družbeno kritiko z razvojem revolucionarnega gibanja razvila 

šele v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja (Zorc Maver, 2006). Od takrat pa do danes se je 

družbeno kritično stanje zopet spremenilo, o čemer poroča Frommann (v Kobolt, 2001), ko 

pravi, da je bila socialna pedagogika v sedemdesetih in osemdesetih letih močno družbeno 

kritična, doda pa tudi, da je do danes postala veliko bolj konformna.  

Kljub temu, da je intenzivnost socialnopedagoške družbene kritike skozi čas nihala, jo v vsakem 

primeru lahko označimo kot politično ali jo celo pozicioniramo v okvir socialne politike 

(Grunwald in Thiersch, 2008). Úcar (2013, 2021) opozarja, da so različne pozicioniranosti 

socialne pedagogike na kontinuumu med popolnim razlikovanjem političnega in socialnega na 

eni in popolnim enačenjem obeh na drugi strani, ustvarile veliko nesoglasij in nerazumevanj na 

področju socialne pedagogike. Sam (prav tam) povezavo vidi v tem, da se socialna pedagogika 

vedno razvija v okviru (določene) socialne države, ki jo oblikuje politika. Politično stanje torej 

vidi (prav tam) kot tisto, ki si za cilj postavi izboljšanje življenjskih pogojev državljank_ov in 

ki omogoča delovanje socialnih poklicev. Tako umeščena socialna pedagogika je (bila) vedno 

pod vplivom aktualne politike, s čimer je 'socialno' vedno povezano s 'političnim' (prav tam). 

Úcar (prav tam) se s to svojo razlago približna logiki reformističnega gibanja, ki ga opisuje 

Thiersch (v Schugurensky, 2014), v smislu, da obstoj socialne pedagogike pogojuje s tem, da 

se odvija v kontekstu političnega oziroma, da jo politika ustvarja. Úcar (2011, 2013) ob 

razumevanju, da je s svojim delovanjem avtomatsko politična, ostro zavrne, da je naloga ali 

namen socialne pedagogike odzivanje na strukturne probleme, češ da je njena naloga izključno 

pedagoška. To, da se socialno pedagogiko razume kot politično v smislu opozarjanja na 

sistemske napake in želje po odpravi le teh, označi kot 'politično past' (Úcar, 2013). Slednjo 

uvršča (prav tam) med 6 nesoglasij oziroma nerazumevanj3 (orig. misunderstandings), ki 

obsegajo »napačne« interpretacije tega, kaj socialna pedagogika je. Poudarja (prav tam), da je 

funkcija socialne pedagogike, da opolnomoči posameznice_ke in skupine, do te mere, da si 

izboljšajo svoj življenjski standard. Socialna pedagogika je le sredstvo za doseganje tega cilja, 

ki ga socialna politika nudi državljankam_om (prav tam). Na podlagi argumentacije, ki jo vpelje 

                                                 
3 Mednje uvršča tudi kognitivno nesoglasje, znanstveno nesoglasje, nesoglasje glede akcije, nesoglasje glede 

normativnosti in socialno nesoglasje. Za več glej Úcar (2013). 
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v nadaljevanju (prav tam) lahko njegovo izjavo razumemo kot posledico strahu, da bi se 

socialno pedagogiko in politiko na nek način enačilo, pa tudi kot zavarovanje socialne 

pedagogike pred morebitnimi neuspehi na področju aktivističnega udejstvovanja. A sam (prav 

tam) pravi, da »problem ni v tem kaj pedagogika lahko ali česa ne more doseči, temveč to, kaj 

je s strani politikov, specialistov in uporabnikov od nje pričakovano, da stori« (str. 5). 

Če umeščenost socialne pedagogike v družbo povežemo z razumevanjem družbe, ki ga ponudi 

Foucault (2004), se z Úcarjevim (2011, 2013) razmislekom na nek način lahko le strinjamo, 

čeprav se Úcar vsaj neposredno nikoli ne naveže na Foucaultja. Foucault (2004) razvoj ved o 

posameznicah_kih pogoji ravno z razvojem t.i. disciplinske družbe, v kateri so se te vede, kamor 

lahko vključimo tudi socialno pedagogiko, ki se je sicer razvila mnogo kasneje, sploh lahko 

začele razvijati. V disciplinski družbi, kjer je poudarek na podrejanju telesa, umetnosti 

razvrščanja, nadzorovanja dejavnosti in linearne organizacije časa in prostora, je raziskovanje 

in ustvarjanje normativnosti sploh bilo omogočeno, disciplinirajoče prakse pa so prodrle v 

drobovje našega vsakdana (prav tam). Sčasoma se je izoblikovalo t.i. karceralno otočje, ki ga 

sestavljajo ne le zapori (kot na prvi vtis najbolj prepoznana institucija nadzorovanja in 

kaznovanja), temveč tudi šole, vzgojni zavodi in druge socialne službe, ki prvotno skrbijo, da 

se ljudi obdrži v sistemu preko disciplinirajočih sistemov delovanja (prav tam). Ob takem 

umeščanju socialne pedagogike v družbo in z nekoliko pesimistično miselnostjo lahko na nek 

način res sprejmemo njeno pasivno vlogo, ki je le pod vplivom politike in več od tega, da 

izpolnjuje njena pričakovanja tako ali tako ne zmore (ali sme).  

A vseeno je med prebiranjem literature možno zaslediti poskuse preseganja te umeščenosti. Kot 

enega prvih takih poskusov lahko verjetno razumemo razvoj omenjenega radikalnega gibanja, 

ki se je pojavil v 70. letih. Tako radikalnih idej sicer ni prav veliko, vseeno pa tudi danes 

mnoge_i avtorice_ji v ospredje socialnopedagoških nalog dajejo ravno družbeno kritiko in s 

tem upiranje tej disciplinirajoči poziciji, če predpostavimo, da je kot taka ozaveščena.  

Hämäläinen (2019) na primer kot eno od ‘misij’ socialne pedagogike vidi tudi politično 

usmerjenost, za katero pravi, da je včasih razumljena v zvezi z izboljšanjem socialne 

pravičnosti, včasih pa kot promocijo demokracije ali socialne kohezije. Grunwald in Thiersch 

(2008) prav tako pravita, da je socialna pedagogika politična, kar lahko prepoznamo v njuni 

opredelitvi družbene kritike kot delovanja ali kot orientacije v smeri realiziranja socialne 

pravičnosti preko kritike obstoječih struktur na eni strani in uveljavljanja perspektive 

nadaljnjega razvoja na drugi strani. Glede na to, da socialno državo Grunwald in Thiersch (prav 

tam) označita kot bolj ali manj neuresničeno idejo, to orientacijo na nek način vidita kot 

utopično. Tudi Frommann (v Kobolt, 2001) govori o tem, da se je »socialnopedagoška teorija 

morala soočiti s spoznanjem, da ne more tako pomembno vplivati na družbene tokove, kot bi 

si želela.« (str. 382). Omejena možnost spreminjanja in vplivanja na sistemske in strukturne 

družbene okoliščine ni prisotna le v širšem politično-socialnem pomenu, temveč tudi pri zelo 

vsakdanjih, konkretnih primerih neposrednega socialnopedagoškega dela v praksi in teoriji4. 

To si lahko pomagamo razumeti s tem, da življenjskih razmerij in družbenih vzorcev ni možno 

spreminjati in nanje vplivati le iz sebe, ampak jih ključno oblikujejo in (re)producirajo 

strukturni pogoji sami (Grunwald in Thiersch, 2008). Socialno pedagogiko lahko torej bolj kot 

del socialne politike vidimo kot odvisno od socialne politike v smislu financiranja in birokracije 

                                                 
4  Prikaz tovrstne neuspešnosti je na primer želja in pobuda socialne pedagogike v Sloveniji za spremembo 

poimenovanja otrok, ki so v sistemu vzgoje in izobraževanja vključeni v dodatno socialnopedagoško strokovno 

pomoč. Predlagana sprememba iz patologiziranega poimenovanja »otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami« 

v »otroke s težavami v socialni integraciji«, ki poudarja kontekstualno pogojenost problema, na strani 

zakonodajalcev ni bila slišana in sprejeta. Več v Razpotnik, 2014, str. 61. 
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(Zorc Maver, 2006). Posledično socialna pedagogika ni nikoli neodvisna, temveč vedno 

povezana z drugimi diskurzi (prav tam), za dosego uspeha pa vedno primorana sodelovati z 

drugimi političnimi in družbenimi področji in akterji (Grunwald in Thiersch, 2008), kar 

povzema tudi Úcar (2013) s svojo 'politično pastjo'. 

A ob upoštevanju razmisleka, ki stoji za pedagogiko zatiranih (Freire, 2019), te spremembe 

vseeno težko pričakujemo, če kot pogoj za dosego cilja vidimo sodelovanje v obliki koalicije z 

vladajočimi. Sprememba se dosega preko konflikta (prav tam), ki ni le pomemben, temveč 

nujno potreben (Pouwels, 2019). Frommann (v Kobolt, 2001) ob bok neposrednemu delu z 

uporabnico_kom v skupnosti tako postavi tudi zagovorniško vlogo socialne pedagogike, obe 

skupaj v prepletu pa naj bi tvorili novo obliko socialne pedagogike, ki se bo tako »znova 

revolucionirala« (str. 383).  

Omenjeno zagovorniško vlogo lahko razumemo kot prostor, v katerem je možno udejanjanje 

družbenokritične naloge socialne pedagogike ali celo konflikt v Freirovskem (2019) smislu. 

Cilj socialne pedagogike v obliki zavzemanja za to, (1.) da se prepozna skupine, ki so družbeno 

ogrožene, kot tiste, ki imajo na tehtnici obstoječih neravnotežij v družbi manj moči, (2) 

spoznavanja teh skupin in analiza njihove situacije in sporočil, ter (3) prenašanja njihovega 

glasu širši družbi (Razpotnik, 2006) nudi možnosti za kritični pristop do obstoječih družbenih 

struktur. Ena od nalog socialne pedagogike je, da »pove kar se dogaja, da participira v javni 

debati in vnaša vpogled iz resničnega sveta v te debate« (Thiersch v Schugurensky, 2014, str. 

12). Thiersch (prav tam) opozarja, da socialna pedagogika pogosto ostane tiho, s tem pa ne 

opravlja ene izmed dveh temeljnih nalog socialne pedagogike – ustvarjanje javnega zavedanja 

in zagovorništvo z namenom doseganja sistemskih sprememb, ki gre z roko v roki z nalogo 

neposrednega delovanja v skupnosti. Od prvotnega cilja socialne pedagogike, ki je bil 

razumljen predvsem kot kompenzatorna oblika solidarnosti in ki ga lahko še vedno vidimo kot 

del omenjene naloge delovanja v skupnosti, se je torej razvil dodaten cilj oziroma naloga, ki je 

povezana z naslavljanjem širših sistemskih vidikov družbe. Podobno razumevanje omenjenih 

dveh nalog socialne pedagogike lahko zasledimo pri Rothuizen in Harbo (2017), ki v eno izmed 

'polj napetosti' (orig. tension fields5) uvrščata napetost med individualnim in skupnostnim. 

Prisotnost napetosti vidita med delovanjem usmerjenim v delo s posameznico_kom, kjer preko 

nehierarhičnega pristopa ustvarjamo inkluzivni odnos, torej uvajamo spremembe na ravni 

posameznice_ka, ter delovanjem usmerjenim v skupnost oziroma družbo, z namenom 

ustvarjanja inkluzivnega okolja, torej naslavljanja potrebe po sistemskih spremembah (prav 

tam). Ključno sporočilo, ki ga iz teh razlag lahko razberemo, je ravno to, da delovanje na ravni 

posameznice_ka ni dovolj in da je potrebno aktiviranje tudi na polju družbenega.  A socialni_e 

pedagogi_nje poročajo, da jim za ustvarjanje inkluzivne družbe primanjkuje časa (Rothuizen in 

Harbo, 2017). Poleg tega, da obstaja nevarnost, da se s fokusiranjem le na eno stran 

socialnopedagoškega delovanja (torej običajno na delo s posameznico_kom) zanemarja drugo, 

je eno glavnih tveganj, ki jih socialna pedagogika nosi s seboj, tudi možnost ozkoglednega 

razumevanja zveze med posameznico_kom in družbo v smislu, da odklonska vedenja oseb 

označi za osebne napake teh ljudi, ki jih je potrebno popraviti, celo zdraviti (Hämäläinen, 2012, 

2015). Osnovna dilema, s katero se srečuje socialna pedagogika, je na eni strani vezana na 

prilagajanje posameznice_ka družbi ter na drugi strani na prizadevanje, da se družba približa 

potrebam posameznic_kov (Razpotnik, 2014). Prilagajanje posameznice_ka družbi spremlja 

tendenca po ohranitvi trenutnega družbenega reda, medtem ko je prizadevanje za spremembe 

                                                 
5 Mednje uvrščata tudi napetost med razumevanjem dela kot opravljanja službe ali svojega poslanstva, med 

znanjem in neznanjem, strokovnostjo in napetostjo, institucijo in civilnim delovanjem, skrbjo in kontrolo. Za več 

glej Rothuizen in Harbo, 2017. 
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družbe utemeljeno v razumevanju individualnih stisk kot družbeno pogojenih in s tem potrebnih 

umeščanja v širši kontekst, ki ga je potrebno spremeniti (prav tam).  

Odločitev za en ali drugi pristop je pogojen z aktualnim političnim redom oziroma levo ali 

desno politično umeritvijo (Mac Donald, 2003, v Razpotnik, 2014; Lorenz, 2008; Bogdan 

Zupančič, 2021). Socialna pedagogika se namreč ukvarja s temeljnimi vprašanji družbenega 

reda, kot taka pa je neprestano podvržena različnim političnim interesom in ideologijam 

(Hämäläinen, 2012). Glede na bolj ali manj razburkana obdobja zgodovine socialna pedagogika 

zavzema različne perspektive glede tega kako radikalno ali konservativno z vidika razumevanja 

posameznice_ka deluje (Bogdan Zupančič, 2021).  

V povezavi s tem je eno ključnih vprašanj, komu pripisujemo odgovornost za nastanek težav 

(Razpotnik, 2014). V času naraščanja neenakosti je mogoče opaziti, da diskurz individualne 

odgovornosti pridobiva na svoji veljavi, s tem pa potencialno vodi v začaran krog legitimizacije 

družbenih ukrepov (ki že prvotno vodijo v nastalo družbeno situacijo) in prilagajanja 

posameznice_ka družbi (prav tam). Tudi Thiersch (v Schugurensky, 2014) izpostavlja, da je 

neoliberalizem povzročil individualizacijo socialnih stisk s tem, da se tiste na obrobju družbe 

označi za lene ali nesposobne participacije. Nadaljuje (prav tam), da so ljudje danes videni 

izključno kot človeški kapital, ki ga je treba aktivirati, običajno s tehniko nagrajevanja in 

kaznovanja (prav tam). Posameznici_ku se tako pripiše ne le individualno odgovornost za 

nastanek težav temveč tudi individualno odgovornost za reševanje le teh. Razpotnik (2014) ob 

opisu poteka dodatne strokovne pomoči v šolskem sistemu prikaže način takega delovanja. 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, »tako da se otroka izloči iz skupine in se ga 

prepogosto v pomanjkanju drugih vizij usmerja predvsem v akademske cilje (izboljšanje učne 

uspešnosti učenca). Tako je njen domet težko širši od zgolj poskusov prilagajanja 

(neprilagojene_ga) posameznice_ka uveljavljenemu (neproblematiziranemu) redu« (prav tam, 

str. 61). Nadaljuje s tem, da se podobna praksa odvija tudi v vzgojnih zavodih, kjer otroka 

oziroma mladostnico_ka izolirajo iz njenega_govega vsakdanjega okolja, kjer so težave 

prisotne in kamor se bo po koncu bivanja v zavodu tudi vrnil_a (prav tam).  

V diskurzu individualne odgovornosti je zanemarjeno dejstvo, da so ljudje pri svojih izbirah 

omejeni z danimi pogoji okolice, torej z viri, ki jih imajo na razpolago, kar jih pogosto pripelje 

do odločitev, ki jih večinski del družbe smatra za neustrezne (prav tam). Razmah pripisovanja 

odgovornosti posameznici_ku lahko razumemo tudi preko naraščajoče individualizacije 

življenja na splošno (Beck, 2009). Individualizacija je posameznico_ka močno izpostavila 

obstoječim družbenim zahtevam, ob tem pa hkrati vzpostavila ambivalenten proces odločanja, 

kjer osebi svoboda odločanja sočasno predstavlja pritisk, saj je s tem odgovornost za posledice 

prenesena na osebo samo (prav tam). S krhanjem skupnosti so življenjski poteki postali zelo 

nedoločeni in nepredvidljivi, s tem pa se je tudi odgovornost za smer poteka življenja prenesla 

na posameznico_ka (Zorc Maver, 1997). Tako kot se osebi sami, neupoštevajoč družbene 

dejavnike kot na primer socialno-ekonomski status in druge potencialne (ne)privilegije, 

pripisuje življenjske uspehe, se jim enako pripisuje tudi neuspehe. Ko individualizirani pristopi 

postanejo priviligirani, bi se morale_i takoj ponovno vrniti k socialni dimenziji in delovanje 

povezati s skupnostjo, sodelovanjem, civilno družbo in družbeno kritiko (Thiersch v 

Schugurensky, 2014). Ob upoštevanju tega, da je individualizem v družbi čedalje bolj zasidran, 

lahko sklepamo, da je vprašanje, ki so si ga zastavljale_i v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, 

torej ali je socialna pedagogika sploh lahko emancipatorna ali le stabilizira in tako reproducira 

kapitalistično družbo (Zorc Maver, 2006), še vedno zelo na mestu.  
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OBLIKE SODOBNE SOCIALNE PEDAGOGIKE 

Socialna pedagogika se kljub prepoznavanju kritičnega oziroma zagovorniškega pogleda s 

strani različnih omenjenih avtoric_jev še vedno pojavlja v različnih oblikah glede na to, koliko 

kritične perspektive na družbo vpeljuje v svoje delovanje in kako deluje v odnosu z 

uporabnico_kom. V nadaljevanju predstavljam pregled nekaterih avtoric_jev in njihovih 

'kategorij' pristopov sodobne socialne pedagogike. Sandermann in Neumann  (2014) na primeru 

analize teorij socialne pedagogike v Nemčiji, opozarjata, da pregledi različnih 

socialnopedagoških teorij in pristopov običajno reproducirajo občutek brezmejnosti socialne 

pedagogike, namesto, da bi avtorice_ji dobljeni material kritično interpretirale_i. Tudi Úcar 

(2011) se sprašuje, če ni polarizacija socialne pedagogike posledica poenostavitev in 

nepravilnosti metodologij in konceptov, ki jih avtorice_ji uporabljajo in ustvarjajo. Posledično 

se heterogenosti ne problematizira na nobenem nivoju, temveč normalizira raznolikost 

teoretičnih izhodišč kot argument za obstoječe stanje (prav tam). Poleg predstavitve različnih 

oblik sodobne socialne pedagogike, zato v nadaljevanju poskušam njihovo utemeljitev in 

delitev tudi kritično ovrednotiti. 

Eriksson (2014) v raziskavi, v katero je vključila 9 socialnih pedagoginj_ov iz skandinavskih 

držav, ki so bile_i takrat zaposlene_i kot raziskovalke_ci na univerzi, ugotavlja, da različni 

prepleti in kombinacije univerzalističnih in partikularističnih diskurzov tvorijo različne modele 

socialne pedagogike. Zaključki do katerih pride torej temeljijo na vsebinah, ki so jih prinesle 

intervjuvane osebe iz teoretičnih vod, čeprav jih je večina vsaj del svoje kariere delala tudi v 

praksi (prav tam). Z ustvarjenim modelom Eriksson (prav tam) poda tudi delni odgovor na že 

omenjeno vprašanje o možnosti in smiselnosti iskanja enovitega opisa socialne pedagogike. 

Zaključi, da je to vsekakor težko, kljub temu pa ji uspe sestaviti tri modele socialne pedagogike, 

iz katerih je mogoče sklepati, da vidi sistematičen pregled obstoječih oblik socialnih pedagogik 

vseeno do neke mere smiseln. Modeli opredeljujejo določene skupne pa tudi različne ideje o 

tem, kaj socialna pedagogika je. Eriksson (2010) jih označi kot idealnotipske načine razmisleka 

o socialni pedagogiki in dodaja, da vsak_a socialni_a pedagog_inja ustvari svoj okvir socialne 

pedagogike, v katerem deluje. 

Prvi model poimenuje 'adaptivni model', kjer cilj socialne pedagogike predstavlja adaptacija, 

torej prilagoditev osebe družbi, pri čemer »je prisotna temeljna, včasih implicitna predpostavka, 

da je obstoječa družba 'dobra'« (Eriksson, 2014, str. 175). Taka družba predpostavlja skupnost, 

v kateri lahko oziroma morajo participirati vse osebe, saj oseba brez skupnosti ne more obstajati 

(prav tam). Socialno pedagoško delovanje v okviru adaptivnega modela predstavlja način, ki 

posameznici_ku omogoči (ponoven) vstop v družbo (prav tam). Ključno pri interveniranju je 

vzpostavljanje odnosa, v svoji vsebini pa obsega predvsem različne tretmanske metode, katerih 

namen je omogočanje posameznici_ku, da je oziroma postane 'dober' član družbe (prav tam). 

Eriksson (prav tam) ta pogled označi kot povezan s prvotnimi idejami socialne pedagogike na 

začetku 20. stoletja, ki je za cilj postavljala edukacijo oseb v smeri razvoja aktivnih članic_ov 

družbe ter v smeri razvoja državljank_ov, ki si bodo prizadevale_i za izboljšanje skupnosti. V 

tem smislu lahko tak model vidimo kot zastarel, saj temelji na predpostavki izpred približno 

stotih let, ki skupnost vidi kot prostor varnosti in gotovosti za posameznico_ka. Danes, v družbi 

tveganja, ko življenjski poteki niso več linearni in samoumevni, ko je edina stalnica sprememba 

in ko so skupnosti v tradicionalni obliki že razpadle (Beck, 2009), adaptivni model v praksi ne 

more služiti istim ciljem kot nekoč, če so bili ti sploh kdaj v celoti ustrezni s sodobne 

socialnopedagoške perspektive. Adaptivni model je možno povezati tudi z mislijo, ki jo zapišeta 

Grunwald in Thiersch (2008) in sicer, da je razvoj socialne pedagogike do danes temeljil na 

kritiki stare, disciplinirajoče socialne pedagogike, kar pa povezujeta z dvomom v to, da je ta 

stara praksa zares preživeta. Izpostavljata, da se morda danes prakticirajo enake prakse 
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discipliniranja le bolj implicitno in posredno (prav tam), kar nas lahko spomni na koncept 

disciplinirajoče družbe (Foucault, 2004), v kateri živimo. Adaptivni model tako lahko vidimo 

kot še vedno prisoten in aktualen, a v ideji (nekaterih) že preživet ostanek prvih oblik socialne 

pedagogike. Socialni konteksti, iz katerih izvira začetna ideja socialne pedagogike, nimajo 

veliko skupnega z dogajanjem v družbi danes (Úcar, 2021). Zato je v današnji kompleksni 

družbi nujno, da reformuliramo in celo »raztrgamo« načine socialne pedagogike, ki so 

utemeljeni na neaktualnih smernicah (prav tam). Obenem tak model nalogo socialne 

pedagogike vidi izključno v delu s posameznico_kom (kakršnokoli že to delo je) in zanemarja 

prav tako pomembno nalogo družbene kritičnosti, ki jo poudarjata Grunwald in Thiersch 

(2008). 

Druga oblika socialne pedagogike se uveljavlja kot 'mobilizacijski model', katerega cilj je 

emancipacija uporabnice_ka (Eriksson, 2014). Preko zavedanja in reflektiranja lastne situacije, 

naj bi uporabnica_k razumel_a vpliv družbenih dejavnikov nanj_o v vsakdanjem življenju, s 

tem pa vzpostavil_a možnost emancipacije (prav tam). Taka socialna pedagogika vidi tako 

strokovnjaka_injo kot uporabnico_ka kot aktivna subjekta, pri čemer je koncept akcije ključen 

za uspeh (prav tam). V tem smislu je socialni_a pedagog_inja ne le aktiven_a, temveč 

proaktiven_a s ciljem spremembe vedenja uporabnice_ka iz pasivnega v aktivnega (prav tam). 

V nasprotju z adaptivnim modelom, ki družbo v osnovi vidi kot 'dobro', jo mobilizacijski model 

vidi kot vzrok posamezničinih_kovih težav in jo želi spremeniti (prav tam). Eriksson (2010) 

dodaja, da mobilizacija lahko obstaja le v obliki, ki je posredovana in prvotno zamišljena s 

strani (socialne_ga) pedagoginje_ga, ki je tista_i, ki nosi prave rešitve in odgovore. S tem na 

nek način relativizira pozitivno konotacijo, ki se jo mobilizacijskemu modelu pripisuje, a bolj 

kot kaj drugega to predstavlja točko, kjer se pokaže potencialna pomanjkljivost tako 

oblikovanja kot razumevanja tega modela. V kolikor ga razumemo v radikalni obliki 

emancipatornega delovanja, ki ga opisuje Freire (2019) je mobilizacija posledica dialoga in ne 

ukazov s strani (socialne_ga) pedagoginje_a. Freire (prav tam) poudarja, da vsaka pedagogika 

nosi tveganje, da postane manipulativna, ker je vsaka oblika edukacije na nek način direktivna, 

saj predpostavlja, da je učitelj_ica tista_i, ki 've', ker drugače ne bi mogel_a biti učitelj_ica. A 

manipulativna postane takrat, ko ne pusti, da ima učenka_ec (oziroma uporabnica_k) prosto pot 

pri izbiri, kritičnem razmisleku in uresničevanju sebe (prav tam). Prav ta poudarek izpostavita 

tudi Pouwels (2019), ko razmišlja o mestu koncepta pedagogike zatiranih v sodobni praksi ter 

Úcar (2013), ko razvija misel o tem, da so sugerirane ideje s strani socialne_ga pedagoginje_ga 

v odnosu z uporabnico_kom vedno prepuščene izbiri uporabnice_ka, saj se avtonomijo lahko 

dosega le preko tega, da se uporabnici_ku ponudi možnost suverenega odločanja glede lastnega 

življenja.   

Mobilizacijski model v osnovi v ospredje ne daje prilagoditve, temveč pravico po različnosti 

(Eriksson, 2010). Pravico po različnosti Grunwald in Thiersch (2008) naslavljata kar preko 

pojma 'spoštovanje'6, ki ga lahko razumemo kot enega osnovnih usmeritev socialne pedagogike 

in ki predstavlja nasprotje »tradicijam socialne pedagogike, ki v imenu in nalogah splošnih 

norm prakticirajo prilagajanje, socialno discipliniranje in stigmatizacijo« (prav tam, str. 15). 

Spoštovanje lahko opredelimo kot priznanje različnosti življenjskih izkustev najprej v obliki 

zavedanja tujega (torej različnega) in nato sposobnosti, da se »to drugo sprejema kot tuje in mu 

kot takšnemu dovoljuje obstajati« (Grunwald in Thiersch, 2008, str. 15). Razpotnik (2014) gre 

pri razumevanju spoštovanja različnosti še korak dlje, ko pravi, da pri tem ne gre le za  zahtevo 

po toleranci, kar lahko razberemo iz zgoraj opisane opredelitve, ki sta jo zastavila Grunwald in 

Thiersch (2008), temveč je ključna refleksija obstoječih norm. Te so namreč tiste, ki vodijo v 

                                                 
6 Spoštovanje predstavlja ključni pojem v okviru integracije, kot strukturne maksime socialne pedagogike 

(Grunwald in Thiersch, 2008). 
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ustvarjanje hierarhične različnosti, torej drugačnosti oziroma odklonskosti od tistega pravega, 

normativnega. Pri razumevanju različnosti si lahko pomagamo tudi s shemo, ki jo predstavita 

Dragoš in Leskošek (2003). V njej poudarita (prav tam) da družbene razlike (v nasprotju z 

naravnimi razlikami, npr. gostota las), ki se jim dodeli več ali manj družbene moči, ugleda in 

bogastva, vodijo k večji družbeni neenakosti. Refleksija tega vrednotenja razlik in nagrajevanja 

je torej tista, ki je potrebna, da se izognemo reproduciranju drugačnosti in da zmoremo 

sprejemati različnost namesto toleriranja drugačnosti.  

Tretji model je 'demokratični model', ta pa temelji na ideji, da lahko posameznica_k preko 

socialnopedagoškega delovanja v smislu podpore in edukacije doseže nek nivo državljanskega 

'bildunga' (Eriksson, 2014). Demokratični model je povezan z mobilizacijskim modelom, 

vendar je manj radikalen (prav tam). V ospredje je postavljen dialog, ki mora biti odprt, brez 

elementov razmerij moči, za dosego česar mora biti socialni_a pedagog_inja predvsem 

empatičen_a in spoštljiv_a (prav tam). Posledice ustrezno vzpostavljenega dialoga se tako 

kažejo v novem načinu razmišljanja, razumevanja in interpretacije sveta, ki se prek dialoga 

vzpostavi, ter v nastajanju novih možnosti, ki posameznico_ka vodijo do večje vključenosti v 

družbo (prav tam). Pri demokratičnem modelu ni toliko prisoten koncept skupnosti kot tiste, ki 

med drugim omogoča mobilizacijo, temveč je v ospredju neodvisen_a posameznik_ca s svojimi 

možnostmi, potrebami in motivacijo (Eriksson, 2010).  

Čeprav Eriksson (2014) z idejo pedagogike zatiranih, ki jo izoblikuje Freire (2019), poveže le 

mobilizacijski model, lahko vzporednice s Freireom (2019) potegnemo tudi pri demokratičnem 

modelu. Freire (prav tam) osvoboditev izpod prevlade zatiralca pogoji z opustitvijo bančnega 

izobraževanja oziroma pedagogike, ki uporabnico_ka postavlja v pasiven položaj in v katerem 

je njegova naloga le, da sledi in upošteva dana navodila. Mobilizacijski model se tako sklada s 

pedagogiko zatiranih v ideji aktivnosti vseh subjektov vpletenih v odnos, ki vodi v 

opolnomočenje in emancipacijo na strani uporabnice_ka. Hkrati Freire (prav tam) kot ključen 

element v tem enakovrednem in hkrati aktivnem odnosu prepozna dialog, preko katerega se 

svet ustvarja. Vidimo lahko, da tako mobilizacijski kot demokratični model obsegata le nekatere 

sestavne delce pedagogike zatiranih. Mobilizacijskemu modelu umanjka dialog, 

demokratičnemu pa emancipatorni cilj. Prvi potemtakem nima pravega sredstva, da bi svoj 

emancipatorni cilj dejansko udejanjal, drugi pa emancipatorno sredstvo dialoga uporabi za 

namene vključevanja in integracije, ne pa dejanske spremembe strukture, ki jo kot glavni cilj 

zastavi Freire (prav tam) in ki jo lahko razberemo tudi v mobilizacijskem modelu.  

Ob razumevanju aktualnega časa in prostora kot takega, ki zaradi razpadajoče ideje skupnosti 

otežuje mobilizacijsko in emancipatorno (socialno) pedagogiko, lahko demokratičen model 

razumemo tudi kot posledico tega oteženega delovanja. Revolucionarna pedagogika, ki jo 

zasnuje Freire (2019) in s tem radikalen mobilizacijski model, predpostavlja boj, saj 

osvoboditev izpod zatiranja ne pride zlahka (Pouwels, 2019). Če je zastavljen lažje dosegljiv 

cilj, kar integracija v primerjavi s spremembo družbene strukture vsekakor je, si je možno 

predstavljati, da vsakodnevno nerevolucionarno socialnopedagoško delovanje tako 

strokovnjaku_inji kot vladajočim predstavlja večji uspeh in zadovoljstvo. V tem kontekstu se 

lahko demokratizacijo problematizira z vidika zlorabe koncepta, ki je pod vplivom ideologije 

zadovoljstva, torej stanja brez frustracij in konfliktov (Bogdan Zupančič, 2021). Poskusi akcij 

v obliki okupacije določenih prostorov ali drugih situacij, ki bi potencialno sprožile konflikt, so 

na primer predstavljeni kot nasilje, kljub vsej mirnosti, ki jih ločuje od nasilnih akcij (prav tam). 

Po drugi strani lahko te dejanske nasilne akcije zasledimo v mnogo različnih običajih, 

tradicijah, praksah in birokraciji današnje družbe, ko se »izgubljajo vrednote solidarnosti, ker 

jih nadomeščamo z neoliberalnimi načeli polne in izključne odgovornosti vsakogar za svojo 

usodo« (Petrovec, 2015, str. 17). Lahko torej rečemo, da je predpostavka sodobnih družbenih 

razmer ta, da je za uveljavljanje v demokratični družbi že potrebno zavzeti določeno mero 
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normativne pozicije. Polna participacija, kot ena strukturnih maksim socialne pedagogike 

(Grunwald in Thiersch, 2008), tako pomeni »možnosti za razvoj socialnih veščin, grajenja 

identitete, pridobivanje samozavesti in zanašanja nase, razvoj prosocialnega vedenja, možnosti 

za sodelovanje, soorganizacijo in opolnomočenje posameznika_ce« (Bogdan Zupančič, 2021, 

str. 113). Tudi Zrim Martinjak (2006) med ključne veščine za socialno participacijo vključi 

»komunikacijske veščine, pismenost, osebne veščine, kot so motivacija, vztrajnost, sposobnost 

lastnega mnenja, ki temelji na relevantnih etičnih vrednotah, medosebne veščine kot sta npr. 

timsko delo in vodenje, ter druge veščine in lastnosti, kot so znanje ICT, konstruktivno 

reševanje problemov in tudi fizične spretnosti« (str. 47). Tudi participatorne možnosti v družbi 

so, ne glede na konkretno sfero, v kateri se udejanjajo, torej pogojene z določeno mero 

normativnosti, ki jo v demokratični družbi jemljemo kot samoumevno. Emancipacijo 

uporabnic_kov se torej lahko doseže le preko mobilizacije in ne preko ideološko 

kontaminiranega demokratičnega modela, ki se osredotoča na delovanje v mikro 

(posameznica_k) in mezo (institucija) sistemu oziroma na korektivno funkcijo (Bogdan 

Zupančič, 2021). 

Čeprav se je z razvojem individualizma možnost prakse mobilizacijskega modela zmanjšala, 

saj je za emancipatorno akcijo potrebna kolektivna oblika delovanja, torej povezana skupnost 

(Eriksson, 2014), pa Thiersch (v Schugurensky, 2014) ravno emancipatorne oblike dela označi 

kot tiste, ki ponujajo možnosti za dosego politične participacije socialne pedagogike, saj je 

mnogo organizacij, kjer socialni_e pedagogi_nje delajo, finančno odvisnih od javnih sredstev, 

s tem vpetih v nagrajevanje ali kaznovanje s strani sistema, tako pa v težki situaciji za realizacijo 

zagovorništva ali druge družbeno kritične participacije. Vpliv, ki ga imajo financerji na socialno 

pedagoško delo, se lahko kaže tudi v tem, da je rezultat delovanja še dodatno poustvarjanje 

socialne razdrobljenosti, kar vliva dodaten dvom v avtonomnost socialnopedagoškega 

delovanja (Úcar, 2021). Preko podpore pri vzpostavljanju avtonomije na ravni uporabnic_kov 

in njihove mobilizacije pa se poskušajo dosegati ravno te spremembe, ki si jih zaradi odvisnosti 

od sistema, socialna pedagogika sama ne upa ali zmore uresničevati (Thiersch v Schugurensky, 

2014). Ob tem se lahko vprašamo ali je ta cilj zares dosegljiv, dokler socialna pedagogika sama 

nima možnosti avtonomnega delovanja. Ne-oglašanje socialnih pedagogoinj_gov lahko vidimo 

tudi kot posledico apatije oziroma vzpostavljene kulture molka (Freire, 2019), kot rezultata 

uspešnega zatiranja že na ravni delovanja socialne pedagogike kot stroke. To nam lahko ilustrira 

tudi primer, ki ga poda Úcar (2021), ki pojasnjuje apolitično držo sodobne socialne pedagogike. 

Pravi (prav tam), da je politična neopredeljenost in neparticipacija posledica dejstva, da si je 

neoliberalizem podredil vse socialne poklice s tem, da jim je s svojo »mojstrsko strategijo 

zagotovil, to kar so najbolj želeli in potrebovali: zagotovilo in utrditev njihovega statusa kot 

'normalne stroke« (str. 7)7. Da je prejela to zagotovilo in družbeni status stroke, se je morala v 

duhu demokratizacije asimilirati sama, to pa jo je oddaljilo od bolj radikalnih in s tem tudi 

političnih oblik udejstvovanja in socialne kritike (Eriksson, 2011, v Bogdan Zupančič, 2021). 

Takšno pozicijo, ki jo socialna pedagogika zavzema, lahko razumemo tudi kot uspešnost 

disciplinirajočega sistema (Foucault, 2004), ki je najprej discipliniral socialno pedagogiko, da 

bo nato ona discipliniranje izvajala dalje.  

O tem prehodu iz družbeno kritične v pasivno vlogo govori tudi Frommann (v Kobolt, 2001), 

ki socialno pedagogiko v tej obliki stabilizatorja metaforično označi kot figov list, katerega 

vloga je le prekriti nezaželeno, pogled preusmeriti drugam in s tem ohranjati trenutno družbeno 

stanje, ali pa kot čistilni servis za težave, ki jih druge stroke ne morejo rešiti (Müller, 2006). 

Bogdan Zupančič (2021) pri tem opozori, da je tak pogled na socialno pedagogiko hitro 

                                                 
7 S čimer Xavier Úcar kaže določeno mero neskladja med vsebinami, ki jih je pisal v letih 2011 in 2013, torej 

omenjeno tematiziranje politične pasti socialne pedagogike, ter med temi, ki jih je napisal skoraj 10 let kasneje, 

leta 2021. 
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podvržen obupu oziroma sprejemanju ne-družbeno kritične socialne pedagogike kot dejstva, ki 

se mu ne moremo izogniti, kar prepozna tudi v slovenskem prostoru. Odločitev za to, koliko bo 

ali ne bo socialna pedagogika družbeno kritična, je tako v veliki meri odvisna tudi od 

perspektive, ki jo zavzame konkreten_a socialni_a pedagog_inja, čeprav jo v splošnem lahko 

umestimo tudi v širšo družbeno-politično umeščenost socialne pedagogike. Morda lahko ta 

razmislek vidimo kot del osebnega konteksta, ki ga Eriksson (2014) označi kot pomembnega 

pri izbiri socialnopedagoškega modela. Bogdan Zupančič (2021) na tem mestu predlaga, da se 

družbena kritičnost socialne pedagogike (ponovno) začne vnašati najprej na nivoju študija, 

potem pa tudi na nivoju strokovnih združenj, na nivoju nacionalne in mednarodne akademske 

sfere ter na nivoju študentskih in drugih gibanj. Na tem mestu opozori (prav tam), da je s tem 

namenom potrebno mobilizirati emancipatorni potencial akademske sfere za analizo aktualnega 

stanja. Raziskava, ki sta jo izvedla Janer in Úcar (2018), ki je sicer želela poiskati skupne točke 

socialne pedagogike na različnih univerzah po svetu, kjer se predava socialno pedagogiko, je 

pokazala, da se v 77,6% učnih načrtov naslavlja tudi etične in politične dimenzije socialne 

pedagogike, torej naslavlja socialne, politične in kulturne okoliščine. Čeprav nam ta podatek ne 

da točnih informacij, kaj ta dimenzija obsega, in je torej lahko v svoji vsebini popolnoma 

nekritična, jo lahko po drugi strani vseeno razumemo kot morebiten poskus vnašanja družbene 

kritike v socialno pedagogiko. 

Če se vrnemo nazaj k različnim oblikam socialne pedagogike, lahko podobno delitev, kot jo 

predstavi Eriksson (2014) z omenjenimi modeli, najdemo pri Razpotnik (2006), ki po Dragoš 

in Leskošek (2003) povzame tri načine soočanja s socialno problematiko, glede na to, kje 

vidimo problem oziroma komu ga pripisujemo. Prvi je podoben adaptivnemu modelu, saj kot 

problematično_ega vidi posameznico_ka, ki ne ustreza družbenemu stanju, posledično pa se 

ukvarja s prilagajanjem posameznice_ka (prav tam). Drugi način odgovornosti ne pripisuje le 

posameznici_ku, temveč razume določeno problematiko tudi v okviru zahtev in pogojev, ki jih 

posameznici_ku postavlja družbena struktura (prav tam). Tega lahko povežemo z 

demokratičnim modelom socialne pedagogike, ki želi ustvarjati večje možnosti na ravni 

posameznice_ka in njenega_govega okolja za večjo vključenost v družbo. Tretji pa v ospredje 

postavlja razumevanje družbenih problemov kot vedno družbeno (re)produciranih, zato 

reševanje teh umešča izključno v družbo in sistemsko spreminjanje pogojev (prav tam). Tretji 

se sklada z idejami mobilizacijskega modela, kjer je za doseganje sprememb ključno aktivno 

udejstvovanje vseh vpletenih članic_ov družbe in prepoznavanje prostora, kjer se lahko išče 

rešitev, zunaj prilagoditve posameznice_ka. 

Hämäläinen (2012) prav tako opredeli tri različne linije socialne pedagogike, ki jih loči glede 

na zastavljen cilj. Prva naj bi se ukvarjala s problematiko socialne izključenosti, kjer logično 

sledi, da cilj socialne pedagogike postane izboljšati socialno vključenost (prav tam). Druga je 

močno povezana s prvo linijo, saj je njen cilj v zagotavljanju skrbi za ranljive posameznice_ke, 

torej tiste, katerim grozi socialna izključenost (prav tam). Na tem mestu se lahko vprašamo, 

zakaj je ločevanje teh dveh smiselno, če je pravzaprav druga linija konkretizirana oblika 

udejanjanja cilja prve linije. Tretja linija cilja na to, da prispeva k razvoju aktivnega 

državljanstva in edukacije na področju razvoja posameznic_kov v aktivne člane_ice družbe 

(prav tam). Idejo, da je potrebno skrbeti za ranljive skupine lahko povežemo z že 

problematiziranim vprašanjem smiselnosti rabe pojma skrbi. Poleg morebitnih posledic na 

odnosnem nivoju, lahko skrb s seboj nosi tudi nereflektirano razumevanje nastanka ranljivih 

skupin. Ranljive skupine niso ranljive same po sebi, temveč jih v ranljivo pozicijo postavlja 

družba, šele to pa vzpostavlja potrebo po morebitni skrbi zanje. Socialno ranljiv lahko danes 

postane kdorkoli, ki ne ustreza standardom družbe, ki določajo, kdo lahko v družbi aktivno 

sodeluje in kdo ostane na obrobju družbe (Kobolt in Dekleva, 2006). Adaptivni modeli socialne 

pedagogike ta predpogoj zanemarijo ali ga morda razumejo kot samoumevnega in 
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nespremenljivega, zato je logično, da je edina vidna rešitev v tem, da posameznice_ke, ki jih je 

družba naredila ranljive, poskuša spremeniti, prilagoditi do te mere, da dobijo manj ranljivo 

pozicijo v družbi in se vanjo integrirajo. Pozicijo »ranljivih«, »odklonskih« skupin in koncept 

njihove integracije razloži Freire (2004), ko pravi, da zatiralec zatiranega razume  

»kot da gre za posamezne primere obstrancev, »marginaliziranih ljudi«, ki odstopajo od 

splošne fizionomije družbe. Ta je dobra, organizirana in poštena. Zatirani so zgolj posamezni 

primeri in so kot taki patologija zdrave družbe, ki jih ta mora, prav iz tega razloga, 

prilagoditi, /…/ »integrirati, »vključiti« v zdravo družbo, iz katere so nekoč »preprosto 

odtavali« in se kot prebežniki odrekli srečnemu življenju. Njihova rešitev bi bila zapustiti 

stanje »biti zunaj« in prevzeti stanje »biti znotraj«. (str. 49) 

Freire (prav tam) doda, da te skupine odklonskih posameznic_kov  

»nikoli niso bili ljudje, ki živijo zunaj družbe. Zmeraj so bili znotraj nje, v strukturi, ki jih je 

naredila »bit za druge«. Njihova rešitev torej ni v »integraciji«, v »vključitvi« v strukture, ki 

jih zatirajo, ampak v preobrazbi teh struktur, da bi lahko postali »bit za sebe«« (str. 49).  

Vprašanja integracije in vključenosti v družbo socialno pedagogiko potemtakem vedno 

postavlja v vlogo zatiralca, v kateri pa ni vedno namerno, temveč je tudi to posledica nadvlade 

in zatiranja nje in njene prakse. 

Ne le da na možnost družbene kritičnosti in na izbiro modela vpliva delovno mesto z vidika 

financiranja ampak tudi s tem povezane druge okoliščine delovnega mesta. Eriksson (2014) 

namreč poroča, da je izbira socialnopedagoškega modela odvisna od obstoječih praks 

delovnega okolja, torej običajno institucije, v kateri socialni_a pedagog_inja dela, saj so metode 

dela pogosto vnaprej določene. V vsakdan usmerjena socialna pedagogika, ki bazira na tem, da 

socialni_a pedagog_inja deluje v življenjskem prostoru posameznice_ka, tako daje priložnost 

delovanja izven institucij, s čimer se zmanjša vpliv institucij na samo socialnopedagoško prakso 

(Razpotnik, 2014). Na tak način cilji posameznih ustanov skupaj z institucionalnimi vrednotami 

niso več v ospredju, temveč je fokus usmerjen v individualne (in s tem vedno specifične) stiske, 

izkušnje, znanja in v splošnem vire moči na ravni posameznice_ka (prav tam). Usmerjenost 

socialne pedagogike v krepitev moči oziroma v opolnomočenje na ravni dela s 

posameznicami_ki, ki možnosti za participacijo v družbi praktično nimajo, je glavna značilnost 

stroke (Klemenčič, 2006). Na tem mestu je ustrezna tudi refleksija institucionalnega prostora 

kot delovnega okolja socialnih pedagoginj_ov z vidika tega, komu so namenjene in čigave 

potrebe institucije zadovoljujejo (Razpotnik, 2014). Na nek način lahko institucionalno 

socialnopedagoško delo vidimo kot nasprotujoče osnovni usmeritvi socialne pedagogike, ki naj 

bi obstoječe težave naslavljala ravno tam, kjer težave nastanejo, torej v danem vsakdanu 

uporabnice_ka upoštevajoč vso kompleksnost situacije (Thiersch, 1986 v Zorc Maver, 1997). 

Institucionalno delo (pa tudi druga neinstitucionalna delovna mesta) strokovno identiteto 

socialnega pedagoga pogosto umešča v specializirano vlogo 'naseljenca', čeprav Müller (2006) 

socialnopedagoško stroko umešča bližje 'vodniku' ali vsaj nekam vmes med oba pola. Obenem 

lahko vidimo, da v nekaterih državah osnovno mesto delovanja socialne pedagogike 

predstavljajo ravno institucije. Tradicija socialne pedagogike na Švedskem je na primer mnogo 

bolj povezana s prakso znotraj ustanov kot pa v skupnosti (Eriksson, 2010). Čeprav koncept 

institucij lahko razumemo precej univerzalno, se lahko na tem mestu spomnimo že omenjene 

razlike v razvoju socialne pedagogike v različnih državah in s tem tudi, kako različno je lahko 

v različnih državah delovanje institucij. Obenem lahko institucije mislimo tudi kot vsakdan 

oziroma življenjski prostor uporabnice_ka, pri čemer si je ključno zastaviti vprašanje ali 

določen institucionalni prostor res predstavlja uporabničin_kov vsakdan ali je le sistem, ki 

izvršuje pravila in naloge določene s strani nekoga drugega (Thiersch v Schugurensky, 2014). 
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Četudi institucijo razumemo kot prostor uporabnikovega vsakdana pa lahko pod vprašaj 

postavimo, kako je do tega prišlo in če je smiselno to realnost vzdrževati. Dodatno nam lahko 

razmislek o umeščenosti socialne pedagogike v institucijo ponudita Sandermann in Neumann  

(2014), ki na primeru v vsakdan usmerjene socialne pedagogike ilustrirata, kako absolutno 

lahko določene pristope socialne pedagogike razumemo kot edine prave. V okviru v vsakdan 

usmerjene socialne pedagogike je socialna resničnost utemeljena v vsakdanu, posledično pa je 

vsaka pedagogika v praksi kot del te socialne resničnosti umeščena v vsakdan, četudi ne sledi 

usmeritvam v vsakdan usmerjene socialne pedagogike (prav tam). S tem ko v vsakdan 

usmerjena socialna pedagogika »ve«, da so prakse »prave socialne pedagogike« vedno 

usmerjene v življenjski svet, se druge oblike razumejo kot ne-socialno pedagoške ali šele v 

procesu iskanja svoje poti v usmerjenost v vsakdan (prav tam). Tematiziranje in 

problematiziranje umeščenosti socialne pedagogike v institucije lahko s te perspektive 

razumemo kot posledico ponotranjanja v vsakdan usmerjene socialne pedagogike kot sploh 

socialne pedagogike, razumevanje institucije kot vsakdana uporabnice_ka pa kot argumentacijo 

za upravičevanje umeščenosti socialne pedagogike znotraj institucij. Ena izmed specifičnih 

kompetenc socialne pedagogike, ki jih naštevata Kobolt in Dekleva (2006), je ravno 

razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnice_ke ter ozaveščanje 

lastne institucionalne vpetosti.  

Pravzaprav lahko med prebiranjem besedil različnih avtoric_jev, ki se ukvarjajo z razmislekom 

o različicah sodobne socialne pedagogike, vidimo, da prevladuje vzorec oblikovanja treh 

različnih nivojev, linij, oblik, modelov karkoli že hočemo reči načinom socialnopedagoškega 

delovanja, pri čemer je postavljanje dovolj ostrih meja, da bi bila ločitev posameznih oblik zares 

jasna, pomanjkljivo. To lahko razumemo tudi kot poskus razlage kompleksnosti socialne 

pedagogike, kjer bi le dva načina delovanja morda predstavljala preveč črno bel pogled na 

socialno pedagogiko, ki nosi sloves svoje celovitosti in kompleksnosti ter preseganja binarnih 

pogledov na svet. Ob tem pa lahko vidimo tudi to, da je ključna razlika med temi modeli le 

pogled na to, kje se dosega sprememba oziroma kdo naj se prilagaja. Hkrati je beseda 

»prilagajanje« vedno umeščena v kontekst, kjer se prilagaja posameznica_k, čeprav bi lahko 

tudi drugo stran te dileme, torej možnost spreminjanja družbe označili kot »prilagajanje«. V 

prvem primeru se torej prilagaja posameznica_k, v drugem pač družba. A nikjer ni možno 

zaslediti izraza 'prilagajanje' v tem drugem smislu. Na vprašanje, zakaj je izraz 'prilagajanje' 

tako neposredno prikovan le na posameznico_ka in ne tudi na družbo, v sklopu našega 

razmisleka ne bomo iskale_i odgovora. Predstavljam ga z namenom, da se razkorak v omenjeni 

dilemi simbolično lahko prikaže tudi kot dve strani istega kovanca. Ločevanje individualnega 

in socialnega je praktično nemogoče, ker to nista dve ločeni entiteti, temveč del kontinuuma, ki 

ga je tradicija zahodne miselnosti na vse pretega želela ločiti z namenom, da nekaj tako 

kompleksnega kot je vsakdanja realnost poskusi preprosto razložiti (Úcar, 2011, 2021). Úcar 

(2021) poudari, da z delovanjem le na nivoju posameznice_ka rezultati socialne pedagogike 

nosijo relativno majhne učinke. Danes ne gre več za živeti, temveč za preživeti, s čimer mora 

socialno delovanje vključevati tako politično, kulturno, digitalno in okoljsko akcijo, če želi 

smotrno naslavljati obstoječe stanje (Úcar, 2021)8. 

Na to, kaj socialno pedagogiko dela 'socialno' (tako kot na vprašanje, kaj socialna pedagogika 

je) nikoli ni bilo in še vedno ni enotnega odgovora (Úcar, 2021). Ob predpostavki, da je socialno 

pedagogiko mogoče razumeti kot »socialno« zato, ker se nanaša na odnos med 

posameznico_kom in družbo ter upošteva dejstvo, da je človek vedno družbeno bitje, pa tudi 

ker jo je hkrati že na ravni izrazoslovja možno razumeti kot vnos elementa socialnega v smislu 

                                                 
8 Kar predstavlja drugi primer že omenjenega neskladja misli Úcarja med vsebinami, ki jih je pisal v letih 2011 in 

2013 ter med temi, ki jih je napisal leta 2021. 
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proaktivnega, celovitega odzivanja na aktualne družbene razmere (Razpotnik, 2014), pa vseeno 

lahko socialnopedagoško prakso, ki temelji le na delu s posameznico_kom, ki se tako hote ali 

nehote približa ideji prilagajanja posameznice_ka, označimo kot ne zares socialnopedagoško. 

Četudi je torej razumljivo, da se socialna pedagogika kot 'pedagogika' pri svojem neposrednem 

delu ukvarja s posameznicami_ki, je, če hoče biti socialna pedagogika socialna pedagogika, 

nesmiselno, da to rezultira v prilagajanju posameznice_ka kot cilju stroke (Razpotnik, 2006). 

Socialna pedagogika se mora torej izogniti temu, da opravlja predvsem korektivno funkcijo 

(Zorc Maver, 1997, 2006; Razpotnik, 2006, 2014). 

Tudi Hämäläinen (2019) socialno pedagogiko umešča v medprostor posameznice_ka in družbe, 

kjer raziskuje pedagoške in politične odgovore na vprašanja človekovega razvoja in 

participacije ob upoštevanju tako integracije kot emancipacije. Pri tem se lahko zopet vprašamo, 

kako je socialna pedagogika lahko hkrati integrativna in emancipatorna, kar kot problematično 

izpostavljata tudi Eriksson in Markström (2003). 

Za povzetek razmisleka lahko vzamemo razlago Zorc Maver (2006), ko pravi, da je naloga 

socialne pedagogike 

»kritičen pregled in razumevanje vsakdana uporabnika, cilj njenih intervencij pa zaščita in 

podpora pri oblikovanju zanj bolj zadovoljivega vsakdana. V središču socialno-pedagoške 

poklicne situacije se tako nahajajo: odločitve o nujnih in primernih oblikah pomoči, 

razmislek o delovanju institucij, vprašanja profesionalne etike, promoviranje subjektivnega 

razumevanja in refleksija izpolnjevanja družbenih norm in zahtev, vprašanja izobraževanja 

in individualnih biografij tako uporabnikov kot tudi socialnih pedagogov. V središče se 

namreč postavi družbeno pogojen življenjski položaj uporabnikov, njihovi vsakodnevni 

problemi ter individualna življenjska in izobraževalno-učna situacija. Vsi ti kompleksni 

vplivi namreč sodoločajo konkretno delovanje socialnih pedagogov v praksi.« (str. 9) 

Tako se lahko v veliki meri izognemo 'nesocialni' socialni pedagogiki in težko pristanemo le na 

ravni individualnega delovanja, pri čemer je potrebno upoštevati predpostavko Zorc Maver 

(2006), da etično strokovno socialnopedagoško delovanje zahteva veliko mero 

(samo)refleksije. 
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SOCIALNA PEDAGOGIKA IN ZAPOR 

Z vidika ciljnih skupin socialne pedagogike se kažejo spremembe v času, saj se je socialna 

pedagogika prvotno usmerjala na otroke in mladostnice_ke, danes pa glavno ciljno skupino 

obsegajo marginalizirane osebe ali skupine ne glede na to, kje živijo ali delujejo (Eriksson, 

2014). Úcar (2021) pravi celo, da je socialna pedagogika namenjena ne le tistim, ki potrebujejo 

podporo in/ali so v ranljivi družbeni situaciji, temveč vsem ljudem, ne glede na njihove 

okoliščine. Spremembe v času pa vseeno ne smemo razumeti v linearnem smislu, saj Rothuizen 

in Harbo (2017) pri zgodovinskem pregledu začetkov socialne pedagogike omenjata, da se je 

že pri prvih imenih socialne pedagogike kazala razlika v tem, komu naj bi bila namenjena. Karl 

Mager je socialno pedagogiko videl kot način edukacije za vse, ki lahko politično, socialno in 

kulturno participirajo v družbi, medtem ko je Adolph Diesterweg socialno pedagogiko razumel 

kot način dela z posameznicami_ki ali skupinami, ki jim zaradi procesov modernizacije in 

industrializacije grozi odrinjenost na rob družbe (prav tam). Tudi Lukešova in Martincová 

(2015) v poskus sodobnega oblikovanja skupne definicije socialne pedagogike na Češkem 

vključita ravno to, da se socialna pedagogika “ukvarja s pomočjo in podporo socialno 

depriviligiranim skupinam” (str. 1270) in omenita, da se socialna pedagogika osredotoča na vse 

starostne skupine, ki potrebujejo podporo. Tudi Grunwald in Thiersch (2008) pišeta o razširitvi 

nalog socialne pedagogike kot posledici porasta potrebe po podpori ob vsakodnevnem 

obvladovanju normalnosti. Od prvotnega dela v zavodski vzgoji otrok in mladostnic_kov, ki se 

je kot temelj zasidral v začetku 20. stoletja, so se delovna mesta socialnih pedagoginj_ov med 

drugim razširila tudi v šole, zdravstvene ustanove in zapore (Eriksson, 2010, 2014). Prvotna 

ideja, da se socialne težave rešuje preko edukacije in da je namenjena tistim s specifičnimi 

socialnimi stiskami, se je razširila celo do te mere, da se naj danes socialna pedagogika ne bi 

ukvarjala le z reševanjem posebenih socialnih stisk, temveč z delovanjem v vsakdanu celotne 

populacije v smislu ohranjanja blaginje (Úcar, 2011, 2013, 2021).  

Če pogledamo razvoj socialne pedagogike v Sloveniji, ki se je začel v 50. letih prejšnjega 

stoletja, je bila socialna pedagogika prvotno povezana predvsem z naraščanjem mladoletnega 

prestopništva in ustanavljanjem vzgojnih zavodov (Skalar, 2006). Ob zavedanju, da je za delo 

na tem področju potrebno usposobiti primeren kader, se je socialna pedagogika začela 

uveljavljati tudi v študiju in leta 1991 postala samostojna študijska smer (prav tam). Takratni 

osnovni namen študija je bil predvsem usposabljanje vzgojiteljic_ev za delo v vzgojnih zavodih 

in dijaških domovih (prav tam). Z upadom števila mladih nameščenih v vzgojne zavode se je 

ciljna skupina uporabnic_kov razširila do te mere, da so se socialni_e pedagogi_je začele_i v 

splošnem ukvarjati s posameznicami_ki, ki imajo težave v socialni integraciji (prav tam). Tudi 

Zorc Maver (2006) poroča, da se je socialna pedagogika pri nas v času od začetka ustanovitve 

študija socialne pedagogike razširila s prvotnih področij na celotno socializacijo otrok in 

mladostnic_kov ter drugih depriviligiranih skupin. Med področja dela sodobne socialne 

pedagogike v Sloveniji lahko tako umestimo delo z brezdomnimi, odvisnimi, ulično in 

mladinsko delo, delo v predšolski vzgoji in šolskem sistemu, delo z družinami, delo v 

stanovanjskih skupinah in zavodih, delo na področju duševnega zdravja ter delo v penoloških 

ustanovah (Kobolt in Dekleva, 2006).  

Če širjenje ciljnih skupin socialne pedagogike razumemo preko tega, da se s spreminjanem 

družbe ustvarjajo vedno novi izzivi in s tem nove ogrožene in/ali depriviligirane družbene 

skupine (Razpotnik, 2006), lahko pomislimo, da osebe, ki prestajajo kazen zapora, niso nov 

družben fenomen in s tem širitev delovanja socialne pedagogike tudi v zapore vsaj neposredno 

ni povezana z razvojem individualizma in drugimi družbenimi spremembami. Morda lahko 

vstop socialnih pedagoginj_ov v zapore razumemo kot posledico širjenja definicije ciljne 

skupine v »marginalizirane osebe ali skupine« oziroma »osebe, ki imajo težave v socialni 
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integraciji«, v kar lahko uvrstimo tudi (nekatere) osebe, ki bivajo ali so bivale v zaporu. Osebe 

na prestajanju kazni zapora torej niso nova družbena skupina, temveč so relativno nova ciljna 

skupina socialne pedagogike, čeprav lahko hkrati vidimo, da so bile_i v prvotni ciljni skupini 

socialne pedagogike v Sloveniji ravno mladoletne_i prestopnice_ki in da je bil je razvoj 

socialne pedagogike v svojih začetkih zelo povezan z Inštitutom za kriminologijo UL (Skalar, 

2006). 

Podatki iz leta 2000 kažejo, da je bilo v zaporu takrat zaposlenih 2,9 % socialnih pedagogov_inj 

(Zupančič, 2000, v Kobolt in Dekleva, 2006), kar lahko razumemo kot relativno nizek odstotek 

v primerjavi z ostalimi delovnimi mesti. Razumemo ga lahko tudi v luči podatka o občutenju 

usposobljenosti za posamezno delovno področje, kjer so anketirani_e socialni_e pedagogi_nje 

ocenili_e, da se najmanj usposobljene čutijo ravno za delo v zaporu (Kobolt, 2006, v Kobolt in 

Dekleva, 2006). Tudi sicer so ocenile_i (prav tam), da se najmanj usposobljene čutijo za delo z 

odraslimi (ki predstavljajo zaporsko populacijo), kar je nenazadnje pričakovano, glede na to, 

da je bila socialna pedagogika dolgo umeščena le v delo z otroki in mladostnicami_ki.  

Novejši podatki o delovnih mestih, ki jih zavzemajo socialni_e pedagogi_nje, sicer niso na 

voljo, nam pa anketa študentk_ov 4. letnika dodiplomskega študija in podiplomskega študija 

socialne pedagogike iz leta 2018 izvedena na sicer nereprezentativnem vzorcu 71 oseb pokaže, 

da zaposleni_e socialni_e pedagogi_nje v zaporu spadajo med 7% tistih, ki delajo v nevladnih 

organizacijah, centrih za socialno delo, zaporih ali kot samostojni_e podjetniki_ce (Združenje 

za socialno pedagogiko, 2020). Odstotek je v primerjavi s tistimi, ki delajo v šolah in vzgojnih 

zavodih, še vedno majhen9. Raziskava Janer in Úcar (2018) je pokazala, da je na mednarodni 

ravni delo v zaporu, kot področje delovanja socialne pedagogike, v svojih učnih načrtih 

prepoznalo 21% univerz vključenih v raziskavo. 

Nekaj uvida v umeščenost socialnih pedagoginj_ov v zapor lahko ponudijo tudi letna poročila 

Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. V zadnjem dostopnem poročilu za leto 2020 (Uprava 

za izvrševanje kazenskih sankcij, 2021) je bilo v okviru specializiranih kadrov10 zasedenih 

delovnih mest pedagogov 51, medtem ko je bilo delovnih mest psihologov le 9, socialnih 

delavcev pa 14. Podatek nam sicer ne pove nič več od tega - o dejanski izobrazbi tistih, ki 

zasedajo delovno mesto pedagogov lahko le ugibamo, nam pa prikaže dejstvo, da 

sistematizacija delovnih mest v zaporu predvideva relativno veliko število pedagogov v 

primerjavi z ostalimi delovnimi mesti, ki so podporne narave. 

 

 PENOLOGIJA KOT KONTEKST DELOVANJA SOCIALNE PEDAGOGIKE 

V kolikor upoštevamo, da je socialna pedagogika del širšega družbenega konteksta in 

sprememb v njem, moramo pojasnila za širitev delovnih mest socialnih pedagoginj_ov v zapor 

iskati tudi izven okvirjev razumevanja umeščenosti in razvoja socialne pedagogike. Pri tem 

nam lahko pomaga vpogled v družbene spremembe na nivoju razumevanja namena kaznovanja 

in funkcije, ki se jo kaznovanju pripisuje, saj so različni nameni verjetno bolj ali manj skladni 

                                                 
9 Dejstvo, da se socialna pedagogika tako pogosto umešča v šolski sistem ni samoumeven in povsod prisoten, 

čeprav se v zadnjem času možnosti za delo v šoli večajo (Úcar, 2011). Avtor (prav tam) izpostavlja, da je socialna 

pedagogika neposredno povezana s šolami tudi v angleškem kontekstu, po drugi strani pa je na primer v Španiji 

socialna pedagogika vedno delovala zunaj šole.  
10 Med specializirane kadre so umeščeni pedagogi, psihologi, socialni delavci, drugi strokovni delavci v vzgojni 

službi, medicinsko osebje, inštruktorji, delovni inštruktorji, ekonomski delavci, osebje pravosodne policije in 

administrativni ter drugi delavci (glej Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, 2021). 
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z aktualno socialno pedagoško mislijo ter ji s tem bolj ali manj odpirajo vrata za sodelovanje v 

okviru kazenskih ustanov. 

V osnovi lahko kaznovalne teorije delimo na dve skrajnostni skupini. Prvo sestavljajo absolutne 

ali retributivne teorije, katerih temeljna ideja je, da je kazen zasluženo povračilo za škodo, ki jo 

storilka_ec naredi (Petrovec, 1998). Pri tem ne gre za maščevanje, saj naj bi bilo povračilo za 

razliko od maščevanja kontroliramo in sorazmerno ter natančno določeno z namenom 

vzpostavljanja pravičnosti (Ambrož, 2008). Drugo skupino sestavljajo relativne ali 

utilitaristične teorije, ki kazen razumejo kot način, s katerim se vpliva na storilko_ca in širšo 

javnost z namenom preprečevanja kaznivih dejanj v prihodnje (Petrovec, 1998; Ambrož 2008). 

Pojavlja se v oblikah generalne ali specialne prevencije. Prva pravi, da zagrožene kazni 

učinkujejo na splošno javnost s tem, da si potencialne_i storilke_ci premislijo in kaznivega 

dejanja zaradi strahu pred kaznijo ne izvedejo (zastraševanje11) ali pa, da izrečene kazni splošno 

javnost pomirjajo, ker vzpostavljajo idejo, da pravni red deluje (Petrovec, 1998; Ambrož 2008). 

Druga, torej specialna prevencija, deluje na nivoju posameznice_ka, torej storilke_ca in se 

udejanja preko prevzgoje, resocializiacje in onemogočanja ponovitve storitve kaznivega 

dejanja (prav tam). Metode, ki so (bile) uporabljene za namen prevzgoje, vključujejo tako 

medicinske in kirurške metode (ortopedska kirurgija in nevrokirurgija kot popravilo morebitnih 

telesnih prizadetosti, ki naj bi posameznici_ku oteževale integracijo v okolje in posledično 

vodile v zločin), psihološke metode (hipnoza, psihoanaliza, skupinska psihoterapija) in socialne 

metode (prav tam). Petrovec (1998) socialne metode opredeli kot »premišljeno uporabo 

socialne strukture, družbenih institucij in družbenih odnosov« (str. 23), pri čemer še vedno cilj 

ostaja izključno vzpostavitev konformnega vedenja na strani storilke_ca. Velik del ostalih 

tretmanskih oblik Petrovec (prav tam) posledično obsodi kot zlorabo oblasti in znanosti. 

Koncept onesposabljanja, ki je na drugi strani specialne prevencije, pa lahko razumemo kot 

odraz »frustracije, ki jo državljani občutijo ob kriminaliteti, obenem pa tudi upanje, da je za 

družbo še najbolje, če se znebi delikventov za karseda dolgo.« (prav tam, str. 43).  

Pravzaprav se takoj, ko se odmaknemo od retributivnih namenov in začnemo razmišljati o 

relativnih teorijah, torej različnih možnostih preprečevanja kriminalitete, znajdemo na točki, ko 

lahko vidimo, kot je poudaril Dekleva (1988), da že zamisel preprečevanja kot taka v sebi nosi 

razlago vzročnosti kriminalitete, s tem pa tudi poimenovanje, predstavo, model, potrjevanje ali 

kritike aktualne ureditve. Dekleva (prav tam) opozarja, da je etiologija mnogih odklonskosti 

»zelo kompleksna in da ji ne moremo pripisati enostavne linearne vzročnosti«.  Pravi (prav 

tam), da ideja preprečevanja izhaja iz medicinskega modela (kar lahko vidimo tudi ob 

naštevanju različnih metod preprečevanja zgoraj), iz katerega izhajajo trije nivoji preprečevanja 

oziroma preventive. Omenjeno generalno prevencijo bi lahko umestile_i med primarno 

preventivo, ki predpostavlja dejavnosti, ki so namenjene vsej populaciji (prav tam), specialno 

prevencijo pa med terciarno preventivo, ki je namenjena preprečevanju ponovitve določene 

težave oziroma vedenja (prav tam).12 Pri tem eno ključnih razlik med medicinskim modelom 

preprečevanja in preprečevanjem na področju socialnega predstavlja moralna in politična 

nasičenost socialnih pojavov, ki jih preprečujemo (prav tam), kar bo razvidno tudi na nekaj 

mestih v nadaljevanju.  

Obe na kratko predstavljeni skrajnosti premice kaznovalnih namenov danes v čisti obliki nista 

prisotni niti v teoriji niti v praksi (Plesničar, 2012). Mednju se v sodobnosti umešča kup 

                                                 
11 Sodobne empirične raziskave kažejo, da višina zagrožene kazni na potencialne storilke_ce nima tolikšnega 

vpliva. Mnogo večji vpliv ima višina tveganja, da bo storilec_ka prijet_a, in večja verjetnost obsodbe (glej Ambrož, 

2008). 
12 Čeprav lahko socialnopedagoško delo v splošnem prav tako delimo v vse tri oblike preventivnega delovanja, jo 

v kontekstu umeščanja v kaznovalne prakse verjetno lahko najbolje umestimo v sekundarno preventivo. Ta se 

ukvarja z ogroženimi populacijami z namenom preprečevanja poslabšanja stanja (Dekleva, 1988). 
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mešanih teorij, ki na različne načine združujejo oba skrajna pola in ustvarjajo današnjo 

kaznovalno teorijo in prakso (prav tam). Njihov nastanek temelji na spoznanju, da niti 

absolutne, niti relativne teorije ne morejo same utemeljiti vse kompleksnosti kaznovanja 

(Ambrož, 2008). Taka misel torej predpostavlja možnost (ali celo dejstvo), da mešane teorije 

to zmorejo, le zato ker vzamejo nekaj od enega in nekaj od drugega pola. 

V zadnjih desetletjih 20. stoletja so se v kaznovalne prakse večinoma vračale ideje 

retributivizma. Vračanje retributivizma je povezano z rezultati raziskave iz 70. let prejšnjega 

stoletja, ki je prišla do zaključka, da pri tretmanskih, utilitarističnih programih nič zares ne 

učinkuje (»nothing works«) (Petrovec, 1992; Ambrož, 2008). Ambrož to komentira z izjavo, 

da 

»pri tem pa ne kaže spregledati, da ideja resocializacije in ideja o povračilnem kaznovanju 

tekmujeta pod precej neenakimi pogoji: medtem ko povračilna kazen svoj namen nosi že 

sama v sebi in je »uspešna« že s tem, ko je izvršena, mora resocializacijsko naravnana kazen 

svoj uspeh dokazovati z zunanjimi učinki (običajno z zmanjšanjem povratništva), zato je 

primerjava med »uspešnostjo« obeh pristopov precej neumestna« (str. 242).  

 

Kaznovanje v slovenskem prostoru je kljub temu ohranilo veliko utilitarnih ciljev v obliki 

rehabilitacijskih in resocializacijskih ciljev, ki jih spremlja retributivna ideja (Plesničar, 2012). 

V Kazenskem zakoniku (KZ-1) lahko preberemo, da  

 

»s kaznovanjem po določbah tega zakonika država varuje temeljne vrednote in načela 

pravnega reda, vzpostavlja zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti 

izvršitve kaznivih dejanj, predvsem pa ob spoštovanju človeškega dostojanstva13 in 

osebnosti storilca kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči 

dostojna vključitev v skupno družbeno okolje« (Kazenski zakonik, 2008, čl. 45a).  

A teorije namena kaznovanja se ukvarjajo le z vprašanjem »čemu kaznovati«. Kaznovanje kot 

ena temeljnih in v družbo globoko zakoreninjenih oblik odzivanja na nezaželeno vedenje, v tem 

okviru ni postavljeno pod vprašaj. Nekoliko bolj se s tem vprašanjem ukvarjajo teorije 

legitimnosti kaznovanja, ki poskušajo utemeljiti, zakaj je kaznovanje ustrezna oblika odziva. 

Kratek pregled teh opravi Ambrož (2018), ko se ukvarja z vprašanjem »Ali (in zakaj) je 

zadajanje bolečine storilcu sprejemljivo (legitimno) sredstvo za doseganje družbenih koristi?« 

(str. 7). Predstavi (prav tam) teorijo družbene pogodbe, teorijo krivde kot legitimacije kazni, 

teorijo kompenzacije, teorijo dolžne lojalnosti in teorijo poštenosti. Če povzamemo avtorjeve 

(prav tam) misli, so si teorije med seboj zelo podobne in zanje velja, da so zelo spekulativne, 

da se ne ozirajo na socialno resničnost in da ohranjajo idealizirano podobo družbe14, v kateri se 

pač nahajajo neki nelojalni, racionalni posameznice_ki, ki (so se odločile_i da) ne upoštevajo 

pravil, kar naj bi utemeljilo legitimnost kaznovanja. Teorije nudijo predvsem uvid v to, da želi 

družba zlasti ohranjati individualno odgovornost in s tem rehabilitacijo, s čimer kažejo bolj na 

                                                 
13 Sklepamo lahko, da je poudarek na dostojanstvu povezan s kritiko absolutistov, da resocializacija (skupaj z 

ostalimi oblikami specialne prevencije) ruši človekovo (storilkino_čevo) dostojanstvo, ker je človek uporabljen 

kot sredstvo za dosego cilja, in kritiko zlorab tretmana, ki so se dogajale (glej Ambrož, 2008, Petrovec, 1998). 
14 Idealizirano podobe družbe Ambrož (2018) ponazori v metaforični primerjavi z golf klubom, ki ponudi bolj 

konkreten uvid v percepcijo teorij legitimnosti kaznovanja. Pravi takole: »Morda ta izhodiščna predpostavka 

opisuje razmere v kakšnem golf klubu, v katerem gentlemani uživajo v prijetni partiji, nato pa eden od njih skrivaj 

primakne žogico bližje luknji in si tako pridobi nepošteno prednost. Nemara v opisanih okoliščinah zdrži parabola 

o posamezniku, ki si je znotraj skupnosti enakih nelojalno vzel več svobode, kot bi si jo smel. Toda znano je, da 

golf klubi niso okolja, ki bi zvesto odsevala siceršnje razmere v družbi. Zunaj tovrstnih okolij so koristi in bremena 

med ljudi izrazito neenakomerno porazdeljeni, zato je podoba o življenju v družbi, ki vsem članom zagotavlja 

koristi in lahko zato od vsakogar brez slabe vesti in zadrege zahteva lojalnost, predvsem teoretični ideal, ki ima le 

malo opraviti z resničnostjo.« (str. 12). 
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to, da kazen ohranja nekakšna družbena potreba in ne specifična legitimnost, ki bi bila trdno 

zakoreninjena v storilki_cu (prav tam).  

 

TRETMAN IN RESOCIALIZACIJA 

V ospredje postavljeno utilitaristično idejo, da s kaznovanjem storilki_cu omogočimo, da se bo 

vključil nazaj v družbo, lahko razumemo kot pogoj in hkrati priložnost za socialno pedagogiko, 

da je s svojo načelno usmerjenostjo k zagotavljanju socialne vključenosti vstopila tudi v 

zaporski sistem. A utilitarizem sloni na predpostavki rehabilitacije oziroma prilagoditve 

posameznice_ka na način, da naj bi se po končani rehabilitaciji vrnil_a in vključil_a v družbo. 

Iz tega lahko sklepamo, da v veliki meri predpostavlja adaptivno socialno pedagogiko, katere 

cilj je osebo (pre)oblikovati v dobro_ega članico_a družbe, kar je predstavljeno v prejšnjem 

poglavju.  

V 60. letih je tretma cvetel, obenem pa so se v tem času razvile humanistične smeri, ki so 

poudarjale spoštovanje telesne in duševne integritete in odnosne sposobnosti ter v 70. letih 

kritizirale behavioristične in medicinske tretmane, ki so za izhodišče postavili to, da se 

sprememba vedenja dosega z nekim zunanjih dražljajem, neprijetno izkušnjo (Petrovec, 1992). 

Petrovec (prav tam) pravi, da je omejenost z medicinskimi in s psihiatričnimi posegi v osebnost 

tisto, kar je v tretman vnesla ameriška ideologija15, in da je ravno s to omejenostjo v svojem 

razmisleku o tretmanu obremenjena večina. Avtor pravi (prav tam), da je tretman v pravem 

pomenu besede v obliki socioterapije, torej kot način dela, ki uvaja horizontalno komunikacijo.   

Praksa tovrstne horizontalne komunikacije in socioterapevtske usmeritve v zaporu je 

predstavljena s primerom eksperimenta v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig v 70. letih 

prejšnjega stoletja. Čeprav so na začetku izvajalke_ci eksperimenta naletele_i na kar nekaj 

težav povezanih z občutkom razpada tradicionalne moči nad zapornicami16, jim je sčasoma 

uspelo vzpostaviti obliko skupinske dinamike, ki je temeljila na horizontalni komunikaciji tako 

med samimi zapornicami kot med njimi in zaposlenimi (Petrovec in Muršič, 2011). Preko 

rednih tedenskih srečanj skupin zapornic s pedagogi_njami, srečanj vseh tam bivajočih in 

zaposlenih ter s smiselnim upoštevanjem kritik in idej s strani zaprtih so uspele_i odpreti zapor 

do te mere, da je imela velika večina (80-90 %) zapornic možnost izhodov med tednom in med 

vikendom (prav tam). S socioterapevtsko usmeritvijo so prekinile_i s tradicionalnimi 

psihiatričnimi posegi in medicinskimi idejami ter se usmerile_i v skupinsko dinamiko in klimo 

v zaporu (prav tam). Za doseganje dialoga z zaprtimi je bilo potrebno, da jim dajo možnost 

večje svobode pri razpolaganju samih s seboj, kar je bilo hkrati razumljeno tudi kot način za 

vzpostavljanje večje kontrole nad njimi (prav tam). Pri socioterapiji torej ne gre za ukinitev 

nadzora, temveč za preoblikovanje nadzora v bolj humano obliko, ki pa sama po sebi ne 

pomeni, da je nadzor manjši, le drugače je na strani zaprtih oseb razumljen, s tem pa je njihovo 

vedenje (lahko) drugačno.   

Obenem so v okviru eksperimenta zaposlene_i delale_i tudi z drugimi dejavniki izven zapora, 

torej z družino, socialno mrežo, delodajalko_cem itd. posamezne zapornice (prav tam). 

Petrovec in Muršič (2011) vključitvi tudi ostalih ljudi in področij posameznice_ka v obravnavo 

                                                 
15 Na tem mestu lahko vidimo povezavo z omenjenim ameriškim modelom socialne pedagogike (glej str. 13) 
16Na podlagi tega Petrovec in Muršič (2011) predlagata naslednje smernice za uvajanje horizontalnega odnosa v 

praksi: 1. Zaupati v to, kar je dobrega v človeku in to podpirati, 2. Imeti pogum za refleksijo lastnih močnih in 

šibkih točk pred samim delom z uporabnicami_ki, 3. Vzdržati se uporabe in zlorabe moči nad obsojenkami_ci. 

(glej str. 434). 
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zapora označita kot najbolj pomembno idejo socioterapevtskega pristopa, saj se je s tem v 

proces vključilo širšo družbo. Čeprav lahko to 'širšo družbo' razumemo kot vseeno relativno 

majhen del širše družbe ali celo sploh ne kot širšo družbo, temveč kot omejen del socialne 

mreže posamezne zapornice, je vpliv na širšo družbo možno prepoznati v tem, ko Petrovec in 

Muršič (2011) izpostavljata, da so bile_i v času izvajanja socioterapije deležne_i podpore 

medijev, ki je vplivala na spremembe stereotipne podobe zapornice_ka in širši družbi nosila 

sporočilo, da je zapornica_k vreden_a zaupanja (prav tam).   

Dodatno so imele_i v času socioterapije izvajalke_ci podporo Ministrstva za pravosodje (prav 

tam). Ravno podpora politike, v okviru katere zapor deluje, je bila tista, ki je sploh omogočila, 

da se je eksperiment začel (prav tam). Ob tem Petrovec in Muršič (2011) izpostavljata možnost, 

da so taki poskusi odpiranja institucij zgolj nekakšni razstavni eksponati, s katerimi se 

demokratične družbe rade le pohvalijo, niso pa pripravljene razširiti odprtih institucij, saj bi se 

s tem popolnoma spremenil sistem in predvsem razmerje moči, ki ga sicer oblast poseduje.  

Z eksperimentom jim je uspelo dokazati, da je strah pred zapornicami_ki pretiran in da potrebe 

po strogih, totalnih ustanovah  praktično ni. Izkazalo se je le, da socioterapija ni ustrezen pristop 

za delo z odvisnicami_ki in storilkami_ci hujših kaznivih dejanj (spolne zlorabe, umori), zanje 

je še vedno potreben strožje varovan sistem, a one_i ne presegajo 10-20% celotne populacije 

zapora. (Petrovec in Muršič, 2011). Tudi Cullen idr. (2011) so mnenja, da visoko tvegane_i 

zapornice_ki obstajajo in da je zanje zapor nujen predvsem v obliki onemogočanja ponovitve, 

torej negativne specialne prevencije.  

Kljub temu je ena glavnih okoliščin, ki socioterapevtsko usmeritev umešča v uspešne oblike 

rehabilitacije (pozitivne specialne prevencije), podatek, da je v tem času povratništvo iz 

povprečnih 60 % padlo na 20 % (Petrovec in Muršič, 2011). A Ambrož (2008) opozarja, da vsi 

teoretični modeli temeljijo bolj na domnevah in ugibanjih kot »trdih dejstvih«, ker se v 

raziskovanju učinkov kaznovanja vedno prepleta toliko okoliščin in dejavnikov, da se jih 

praktično ne da osamiti in s tem meriti določenih vplivov17. To je posebej težavno v 

raziskovanju uspešnosti pozitivne specialne prevencije, torej rehabilitacije, kjer vzročno-

posledične zveze med sankcijo in morebitno ponovitvijo kaznivega dejanja ni mogoče 

vzpostaviti, hkrati pa se uspešnost sankcij želi meriti s pojavom povratništva (prav tam). 

Cullen idr. (2011) ravno zato kritično pristopajo do masovne inkarceracije18, ki jo ponazorijo s 

primerom, da tudi hospitalizirane_i niso vse_i, ki imajo določene zdravstvene težave in 

simptome, temveč le tiste_i, za katere nimamo druge rešitve. Po pregledu različnih raziskav so 

prišli (prav tam) do zaključka, da zapor ne zmanjšuje povratništva nič bolj kot skupnostne 

sankcije. Pravijo (prav tam), da ima bivanje v zaporu različne učinke, ki morda pri nekaterih 

obsojenih res vodijo v bolj konformno življenje, po drugi strani pa ima pri ostalih lahko ravno 

obraten, kriminogen učinek. Foucault (2004) recimo našteva, da zapor ne zmanjšuje 

kriminalitete, da s svojim obstojem povzroča povratništvo, izdeluje prestopnice_ke in 

organizira okolje prestopnic_kov za bodoče sodelovanje. Tudi Cullen idr. (2011) pravijo, da je 

t.i. kriminogen učinek zapora odvisen od časa preživetega v zapora ter prisoten predvsem v 

tem, da so obsojenke_ci neposredno izpostavljene_i povezovanju z ostalimi storilkami_ci 

kaznivih dejanj, kar lahko deluje kot nekakšna »šola za kriminal«, hkrati izkušajo pomanjkanje 

drugih socialnih mrež ter se soočajo z stigmatizacijo in drugim označevanjem, ki jih prav tako 

                                                 
17 Ambrož (2008) to ponazori tudi s karikiranim primerom, ko pravi »kritik generalne prevencije bo rekel, da ta 

ne deluje, in kot dokaz navedel, da ljudje še kar naprej izvršujejo kazniva dejanja; njen zagovornik pa bo nasprotno 

menil, da kar dobro deluje – najlepši dokaz za to je, da velika večina ljudi ne izvršuje (resnejših) kaznivih dejanj. 

In oba bosta imela po svoje prav.« (str. 240) 
18 Cullen idr. (2011) izhajajo iz ameriškega prostora, kjer je masovna inkarceracija še toliko bolj aktualna kot pri 

nas.  
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lahko vodi v odklonsko vedenje. Stigmatizacijo in teorijo označevanja lahko na tem mestu 

izpostavimo kot etiološko teorijo, ki želi pojasniti tako kriminogenost zapora, kot tudi nastanek 

kriminalitete v splošnem. Nastala je v 60. letih kot posledica razvoja interakcionističnega 

pristopa k razumevanju sveta (Newburn, 2017). Odklonsko vedenje se prek te teorije razume 

kot posledica odziva na določeno primarno vedenje, ki spodbudi dejansko realizacijo 

sekundarnega odklonskega vedenja v prihodnje (prav tam). V okviru te teorije sta socialni 

pedagogiki verjetno najbolj znana koncepta »samouresničujoče se prerokbe«, ki ga je skoval 

Merton (glej Newburn, 2017) ter koncept stigmatizacije, ki ga je postavil Goffman. Stigma kot 

oblika socialne kontrole oziroma socialnega zavračanja predstavlja proces posploševanja na 

osnovi ene same značilnosti (Goffman, 1986). Kategorialna obravnava, do katere pride tako 

zaradi osebnih, socialnih ali družbenih razlogov, ki osebi nadane negativen pečat, tako lahko 

vodi do inferiornega položaja posameznice_ka, v katerem sprejme stigmo, se ji podredi in 

ponotranji identiteto, ki ji_mu je bila pripisana (prav tam). S pomočjo teh razlag si lahko s te 

perspektive pojasnimo, zakaj je v zaporih toliko več marginaliziranih skupin, ki so že sicer na 

robu družbe (priseljenke_ci, pripadnice_ki drugih etničnih skupin itd.), pa tudi pojav 

povratništva, saj ponotranjena stigma »zapornice_ka19« pa tudi družbeni odziv nanjo ponovno 

ustvarjata pogoje za nastanek novih kaznivih dejanj.  

Kljub tako neposrednem in neizogibnem ustvarjanju stigme zapornice_ka pa tudi ostalih že 

omenjenih okoliščin zapora v povezavi s povratništvom, je obstoj zapora pogosto utemeljen 

ravno z vero v to, da zmanjšuje kriminaliteto zaradi rehabilitacijskega učinka (Cullen idr., 

2011). Argument, s katerim operirajo Cullen idr. (2011) sloni na ameriški praksi, kjer sta 

nekoliko bolj kot pri nas tretmansko idejo zamenjala neoklasicističen pristop in teorija 

racionalne odločitve in kjer je temelj, na katerem sloni zaporski sistem ta, da bodo storilke_ci 

kaznivih dejanj s prestajanjem zaporne kazni ugotovile_i, da se jim kazniva dejanja ne splačajo 

(prav tam). V tem primeru rehabilitativni učinki zapora niso predvideni, vseeno pa nas njihov 

argument skupaj z ostalimi omenjenimi dvomi o nezanesljivosti raziskav, ki merijo vpliv 

rehabilitativnih programov na povratništvo, lahko vodi do vprašanja, kaj vse je tisto, kar je na 

povratništvo vplivalo v primeru prakse v zaporu na Igu. 

Morda je zgovoren podatek v tem kontekstu, da je več kot 80% obsojenih v času izpusta že 

imelo urejeno zaposlitev (Petrovec in Muršič, 2011). Ta informacija nam lahko služi kot 

izhodišče za razmislek o zaporu, kot ga vidi Wacquant (2008). Tudi on pravi (prav tam), da 

zapiranje nikoli ni bilo dokazano povezano s povečevanjem ali zmanjševanjem kriminala. 

Zapor nima in nikoli ni imel nobene rehabilitativne funkcije, temveč služi zatiranju 

marginaliziranih skupin (prav tam). Kaznuje se t.i. male ljudi in se bojuje proti malemu 

kriminalu, z idejo da se bo s tem preprečilo večji kriminal, pravzaprav pa zapor predstavlja 

aparat za vladanje revščini (prav tam). Vzroke za nastanek kriminala se išče le v 

posameznici_ku in njenih_govih mentalnih ali moralnih primanjkljajih, s tem pa se družbeno 

odgovornost za materialno pomanjkanje in druge življenjske okoliščine prelaga na 

posameznico_ka (prav tam).  

Wacquant (prav tam) govori o t.i. kriminalizaciji revščine, ki jo lahko prepoznamo tudi pri nas. 

Če lahko vsaj do neke mere sklepamo, da je danes izobrazba eden izmed dejavnikov, ki je 

povezan tako z izhodiščnim socialno-ekonomskim statusom, ki sploh omogoča dosego 

določenega izobrazbenega nivoja, kot tudi z možnostmi zaposlitve in socialno-ekonomskim 

statusom v prihodnje, lahko podatke Letnega poročila 2020 (Uprava za izvrševanje kazenskih 

                                                 
19 Na to opozarjata tudi Scott (2014), ki poudarja kako pomembno je, kako kličemo ali poimenujemo osebe, ki 

prestajajo kazen zapora (»zaporniki«, »obsojenci«, »kriminalci«, »varovanci« itd.), saj so ta poimenovanja vedno 

določena od zunaj, ter L. Scott (2017), ki je pri edukacijskem delu z mladimi, ki so bili na prestajanju kazni, 

opazila, kako so bili z različnih strani vedno razumljeni kot »kriminalci« in ne kot »učenci«.  
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sankcij, 2021) umestimo tudi v razumevanje kriminalizacije revščine. Dne 1. 1. 2020 je od 2129 

zaprtih oseb v slovenskih zaporih imelo le 427 oseb dokončano splošno srednjo šolo ali drugo, 

od te višjo, stopnjo izobrazbe (prav tam). Od preostalih 1702 oseb jih 997 ni imelo končane niti 

srednje poklicne šole (prav tam). Obenem lahko vidimo, da je kar 39,27% obsojenih storilo 

kaznivo dejanje zoper premoženje (prav tam). V povezavi z razumevanjem, ki ga ponudi 

Wacquant (2008), se lahko spomnimo tudi misli Foucaultja (2004), da je potrebno kazenski 

sistem razumeti kot aparat za diferencialno upravljanje z ilegalizmi in ne kot napravo za 

odpravljanje vseh ilegalizmov in da se pojavnost kriminalnih praks vedno ujema s kaznovalnimi 

praksami. V sodobnem času, ko je glavna vrednota, ki jo družba ščiti, zasebna lastnina 

(Foucault, 2004), torej najbolj preganjane oblike kriminalitete s tem sovpadajo, kaznuje pa se 

tiste, ki jim socialno-ekonomske okoliščine ne omogočajo normativnega življenja. 

Podatek, da je v času socioterapevtskega pristopa na Igu 80 % obsojenih zapor zapustilo z 

urejeno zaposlitvijo, je torej v okviru razumevanja kriminalizacije revščine in z ozirom na to, 

da je v 70. in 80. letih zaposlitev predstavljala nekoliko bolj sigurno okoliščino za preprečevanje 

revščine kot danes, v času drugih gospodarskih, ekonomskih in političnih ureditev, nekaj kar 

lahko vpliva na povratništvo, obenem pa je to ukrep, ki bi se ga lahko v celoti izvajalo izven 

zapora. Zagotavljanje zaposlitve je dejavnost, ki jo lahko vidimo kot nekaj, kar se udejanja na 

ravni družbe kot celote, nekaj kar ni pogojeno z nobenim sistemom kaznovanja, nekaj kar 

družba tako ali drugače neprestano deklarira za njen cilj. Zato se je možno vprašati, zakaj 

Petrovec  (1998, 2011) tako vztraja pri ideji odprtega zapora, namesto recimo skupnostnih 

sankcij za vse tiste, za katere je ocenil, da je sociotretmanski pristop uspešen način dela, ali 

namesto v celoti preventivnega delovanja na ravni družbenega. 

Socioterapevtski pristop, ki je tovrstne ukrepe vključeval v svoje delo poleg neposrednega 

tretmana z obsojenimi, se je končal okoli leta 1991, ko se je vodstvo zapora zamenjalo (Petrovec 

in Muršič, 2011). Izkazalo se je, da je izvajanje socioterapije odvisno skoraj izključno od volje 

zaposlenih in politične volje v ozadju (prav tam). Ravno »hud napor, ki ga povzroča stalen boj 

z nosilci družbene moči – ne zato, da bi jim prevzeli oblast nad drugimi, temveč zato, da bi 

dobili oblast nad seboj” (Petrovec, 1992, str. 316) Petrovec vidi kot tisto, kar omejuje možnosti 

tretmana, v okviru te naloge pa ta argument lahko razumemo tudi širše - kot tisto, kar omejuje 

razvoj tudi ostalih potencialnih sistemski sprememb. Petrovec (1992, Petrovec in Muršič, 2011) 

socioterapevtsko usmeritev kot rečeno razume kot korak v smeri odpiranja zapora, ki se s tem 

spreminja v manj totalno institucijo. Razumemo jo lahko kot poskus preseganja zaporske 

tradicije, ki zapor ohranja v vlogi totalne institucije, za katero je značilno, da med zaposlenimi 

in uporabnicami_ki avtomatsko ustvari veliko in uradno predpisano distanco (Goffman, 2019). 

Socioterapija je lahko poskus koraka stran od klasičnih formalnih okvirjev delovanja totalne 

institucije, kjer je možnost nehierarhičnega  delovanja, ki temelji na odnosu, nemogoča. Totalne 

ustanove v svojem temelju delovanja onemogočijo vsa tista dejanja, ki uporabnicam_kom 

omogočajo vsaj neko mero nadzora nad svojim življenjem (prav tam), zato lahko ravno 

socioterapijo vidimo kot možnost vzpostavljanja te avtonomije, čeprav še vedno pod budnim 

nadzorom zaposlenih. Ta praksa lahko predstavlja potencial za spremembo institucionalnega 

delovanja na odnosni ravni pa tudi v okviru zmanjševanja kriminogenosti zapora, a s tem 

neposredno ne problematizira zapora kot institucije ter ne vodi v morebitne poskuse 

deinstitucionalizacije v obliki zagovorništva skupnostnih sankcij.  

 

DRUŽBENO KRITIČNA PEDAGOGIKA V ZAPORU 

R. Scott (2014) v svojem razmisleku povezave med edukacijo v zaporu (torej kot obliko 

tretmana) in abolicionističnim gibanjem, ki si prizadeva za ukinitev zapora poskuša prikazati 
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strategijo, kako se lahko oba vidika dopolnjujeta in učita drug od drugega. Abolicionizem kot 

politično aktivistično gibanje temelji na kritiki zatiranja, ki se dogaja znotraj kaznovalnega 

sistema in na razumevanju kriminalitete kot posledice razdrobljene in kapitalistično usmerjene 

družbe (prav tam). Zaporski sistem razume kot reprodukcijo vsega, kar se dogaja izven njega 

(prav tam). Programe edukacije v sklopu tega razmisleka avtor (prav tam) idealistično izenači 

z oblikami kritične pedagogike, ki odpira možnosti za prepoznavanje razmerij moči v družbi na 

splošno in med različnimi družbenimi skupinami. Povezavo obeh strani vidi kot nujno 

predvsem zato, ker abolicionisti delujejo iz pozicije, v kateri najpogosteje nimajo stika s prakso, 

torej z dejanskimi obsojenkami_ci, pedagogi_nje pa pogosto nimajo uvida, da s svojim 

delovanjem reproducirajo sistem namesto, da bi ga odpravljali_e (prav tam). Abolicionizem 

lahko pedagoginjam_om ponudi večjo preskrbljenost z družbeno kritiko, ki jo lahko 

pedagogi_nje v svojem neposrednim odnosu z zapornicami_ki, kjer imajo eno redkih možnosti 

za vzpostavljanje kritike, prenašajo med obsojenke_ce, s čimer se sočasno opolnomoči 

posameznice_ke kot tudi koraka v smeri abolicionističnih ciljev (prav tam). Doseganje 

abolicionističnih ciljev preko kritičnega razmisleka obsojenih temelji na ideji Freirea, ki je 

zavrnil možnost, da lahko ena skupina kakorkoli osvobodi drugo skupino, če druga v 

osvobajanje ni aktivno vključena (prav tam). Podoben razmislek deli tudi L. Scott (2017), ki 

kot edukatorka v enem izmed ameriških zaporov v svoje delo vnaša kritično pedagogiko. 

Poroča (prav tam), da ji je delo v zaporu ponudilo uvid v to, da se zapornice_ke skoraj izključno 

razume v luči nevarnih oseb, preko lastne začasne izkušnje z nadzorom, ki ga je bila deležna 

ob vstopanju v zapor, in delu v zaporu ter preko nekaj drugih spoznanj o delu z zaprtimi (glej 

L. Scott, 2017) pa je prišla do zaključka, da edukacija v smislu izobraževanja ni dovolj in da je 

ključno tudi vztrajno in dosledno delo na nivoju kritike družbenih struktur, ki ohranjajo 

neenakost in izključevanje.  

Zapor lahko razumemo kot izčrpen disciplinski aparat, ki predstavlja ultimativno kazen 

civiliziranih družb (Foucault, 2004). Hkrati pa »poznamo vse nevšečnosti zapora in vemo, da 

je nevaren, kadar ni zaman /…/, je zaničevanja vredna rešitev, ki se ji ne moremo odpovedati« 

(prav tam, str. 252). Predstavlja le zadnjo stopnjo t.i. karceralnega sistema oziroma otočja, 

katerega namen ni, da bi oseba lahko avtonomno zaživela, temveč da ostane del sistema (prav 

tam). Ambrož (2018) pravi: 

»Kdor je povezan z institucijo, ki ljudem zadaja bolečino, pa čeprav »le kot teoretik«, ima 

dve možnosti: lahko jo kritizira (in mora ponuditi sprejemljive alternative, kar je težko), 

lahko pa si prizadeva za apologijo, s katero pred seboj in svetom pokaže, da sodeluje pri 

legitimnem početju.« (str. 12) 

Na podlagi kratkega pregleda tako teorije kot prakse na področju kaznovanja lahko vidimo 

nekaj poskusov kritike in preseganja ali apologije določenega stanja ali najpogosteje nekakšno 

mešanico obojega hkrati. Petrovec (1992) pravi, da take in podobne razlike v razumevanju 

odklonskosti in kaznovanja kažejo na to, da znanstvena argumentacija ni plod le racionalnega 

premisleka, temveč tudi čustev, naklonjenosti ali odpora do določenih pojavov ali dejanj. Ker 

to načeloma ne velja kot ustrezna utemeljitev znanstvenega pristopa, se osebe potem odločijo 

za določeno pot, ki predstavlja zrcalo njihove osebnosti, in kasneje iščejo »objektivne« 

utemeljitve (prav tam). Ta sklep, ki ga ponudi Petrovec (prav tam), je nekaj v luči česar lahko 

razumemo ravno njegovo utemeljevanje socioterapevtskega pristopa, hkrati tudi ostale opisane 

teorije in prakse, obenem pa tudi našo lastno subjektivno pot, ki jo v tem teoretičnem delu pa 

tudi empiričnem, ki sledi, ubiramo. Predstave o zaporu, ki jih nosimo (vsi), so določene z vsem 

»kar vemo o ljudeh in kakor jih občutimo, s tem kako doživljamo drugačnost, vzgojo, avtoriteto, 

hierarhične in avtokratske sistem in marsikaj drugega« (prav tam, str. 319). Misliti je mogoče, 

da je vse to še posebej pri laični javnosti odvisno tudi od informacij, ki jih dobimo iz širše 

družbe v obliki javnega mnenja, ki ga v veliki meri oblikujejo mediji. Tudi spremembe v obliki 
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liberalizacije medijskega prostora in razvoja masovnih medijev v času od osamosvojitve države 

naprej, so prinesle mnogo več agresije do marginaliziranih družbenih skupin (Petrovec in 

Muršič, 2011) in ustvarile javno mnenje, ki v strogi kaznovalni politiki vidi odrešitev (Petrovec, 

1992). 

Kaznovalnost oziroma punitivizem v medijih so v slovenskem prostoru raziskovale_i Bernik 

idr. (2016) in ugotovile_i, da mediji zanemarjajo širši družbeni kontekst kriminalitete in vzroke 

za kriminaliteto zamejujejo z osebnimi okoliščinami in dejavniki.  

»V javnosti ustvarjajo vtis, da se je na kriminaliteto mogoče (in treba) odzivati predvsem s 

povečevanjem represije, izključevanja in nadzora /…/ s čimer odvračajo pozornost od bolj 

škodljivih ravnanj in pojavov, ki so obenem tudi dejavniki vidne kriminalitete (revščina, 

marginalizacija, stigmatizacije in eksploatacija določenih skupin prebivalstva, neutemeljeno 

družbeno razlikovanje ter naraščanje vsesplošne tesnobnosti, ki je pogojena z nemogočimi 

družbenimi zahtevami po kopičenju bogastva in osebnem uspehu. V javnosti utrjujejo (že 

tako močno prisotno predstavo, da obstajata dva neprodušno ločena svetova: svet 

kriminalcev in svet konformnih posameznikov; da kriminalno vedenje nikakor ne more 

vznikati iz konvencionalnega družbenega reda ter da je primarna naloga države, da poštene 

in delovne državljane obvaruje pred razdiralnimi silami kriminalitete« (prav tam, str. 137). 

Omenjen način razmisleka o kriminaliteti lahko razumemo tudi v luči naraščanja moralne 

panike po Evropi, katere cilj je redefiniranje nalog države v obliki zmanjševanja njene socialne 

vloge in povečevanja njene kaznovalnosti (Wacquant, 2008). Wacquant (prav tam) govori o 

kazenskem zdravem razumu, ki poskuša podati enostavne rešitve (ljudi je potrebno zapreti) za 

tako kompleksne pojave kot je kriminaliteta.  Tako tretmanski pristop danes čedalje bolj izrinja 

neoklasicizem (Petrovec, 1992) ali sodobni klasicizem, kot ga poimenuje Newburn (2017) in 

za katerega je značilno, da se vrača h klasičnim kriminološkim idejam, ki posameznico_ka 

vidijo kot predvsem racionalno bitje, ki se zavestno in načrtno odloči za storitev kaznivega 

dejanja na podlagi kalkulacije različnih faktorjev (prav tam). Neoklasicizem se danes uporablja 

za utemeljevanje zelo različnih programov in strategij (Petrovec, 1992).  

Če v celotni zgornji pokus kratkega orisa aktualne situacije v povezavi z zaporom, možnostmi 

delovanja v njih in razlagami vzročnosti odklonskosti umestimo še socialnopedagoško 

perspektivo lahko vidimo, da slednja ni skladna z neoklasicističnimi etiološkimi razlagami in 

nameni kaznovanja. Socialna pedagogika z razumevanjem vsakdana kot časa in prostora, v 

katerem posameznice_ki in skupine živijo svoje rutine in v njem pridobivajo specifične 

izkušnje, uporabnice_ke razume kot osebe, ki v svojem življenju iščejo določeno gotovost, 

svojo normalnost in sposobnost obvladovanja (Zorc Maver, 2006). V vsakdan usmerjeno 

socialnopedagoško razumevanje uporabnic_kov in njihovih življenjskih situacij predpostavlja, 

da njihovo vedenje razumemo kot način obvladovanja življenja v povezavi z objektivnimi 

družbenimi problemskimi položaji (prav tam). Zorc Maver (prav tam) izpostavlja, da je 

»vzpostavljanje te prakse, ne samo v teoretičnem in metodičnem smislu, ampak tudi v 

konkretnem delu z otroci in mladostniki, zelo zahtevna naloga« (str. 40). Tako si je možno 

misliti, da je vzpostavljanje te prakse, torej razumevanja storitve kaznivega dejanja kot načina 

poskusa obvladovanja svojega vsakdana (in v praksi udejanjanje tega razumevanja), v 

strokovnem odnosu z osebami, ki so (bile) na prestajanju kazni zapora, torej z osebami, ki so 

kršile formalno sprejete družbene norme, ki jih razumemo kot osnovne temelje, ki zagotavljajo 

običajno, v tem kontekstu »normalno« funkcioniranje družbe, še toliko zahtevnejše. Tudi 

Kobolt in Rapuš Pavel (2006) poudarjata, da socialno pedagoške intervencije upoštevajo 

družbeno nesprejemljive strategije soočanja s težavami kot načine posamezničinega_kovega 

spoprijemanja z življenjskimi okoliščinami. Tudi v takih primerih se v teku interveniranja 

skupaj z uporabnico_kom išče primerne posege, torej se ne prilagaja uporabnice_ka naboru 
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možnih oblik intervencij, temveč ravno obratno (prav tam). Razpotnik (2006) na konkretnem 

primeru razlage kulture moškosti, ki legitimizira nasilje pravi: 

»Socialnopedagoška stroka lahko v takem primeru prevzame vlogo glasnice določene 

manjšinske skupine in z uvidom vpokliče k odgovornosti tudi druge vpletene dele. Socialna 

pedagogika družbeno nesprejemljivo vedenje uspeva razumeti širše, torej kot zasidrano v 

kontekstih, socialnih mrežah in sistemih, ki delujejo na način, ki mu je del prebivalstva 

prilagojen popolnoma, za del prebivalstva pa so ti sistemi lahko tudi popolnoma neuporabni. 

Tako ne pristaja na to, da je njena vloga prevzgoja problematičnih, nasilnih, marginalnih, 

skratka tako ali drugače motečih členov ali članov družbe ob nespremenjenem odnosu drugih 

delov družbe in družbenih institucij do njih« (str. 30). 

Če osebe, ki so bile obsojene storitve kaznivega dejanja, in njihovo vedenje razumemo z 

etiološko razlago odklonskih oblik vedenja, ki vzrok vidijo v individualnih značilnostih 

osebnosti in predispozicijah na ravni osebe, socialna pedagogika (ponovno) postane družbeno 

nekritična in nosi predvsem funkcijo »gasilca požarov« (Zorc Maver, 2006). V tej funkciji, ki 

osebo in njeno vedenje vidi kot požar, svoje delovanje pa kot gašenje, prispeva k reproduciranju 

etiketiranja in stigmatiziranja posameznic_kov (prav tam).  
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EMPIRIČNI DEL 

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Socialna pedagogika je težko opredeljiva veda in obsega mnogo različnih pogledov na 

posameznico_ka v kontekstu družbe in na delo socialnih pedagoginj_ov v praksi. Te različne 

poglede na to, kaj socialna pedagogika je, (re)producirajo tudi različni viri vednosti, iz katerih 

socialni_e pedagogi_nje črpajo znanje za svoje delo. Z razumevanjem, da socialna pedagogika, 

ki deluje v okviru institucij, predstavlja del karceralnega in disciplinirajočega sistema, kot ga 

poimenuje Foucault, se postavlja vprašanje, kakšne perspektive socialna pedagogika zavzema 

na področju zapora. Ker sta teorija in praksa socialne pedagogike med seboj močno prepleteni, 

in refleksija tako teoretičnega kot praktičnega dela socialne pedagogika glavna značilnost 

stroke, je smiseln pregled dela na tem področju, ki zaenkrat ostaja neraziskan. V okviru naloge 

v ospredje dajem le delček celotnega področja, ki ga sicer naslavljam, in sicer teoretične 

oziroma pisno izražene perspektive socialne pedagogike, ki so objavljene v reviji Socialna 

pedagogika, saj ta predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno socialnopedagoško revijo v 

slovenskem prostoru.  

 

CILJI 

Namen magistrske naloge je dobiti vpogled v perspektive, ki jih zavzema socialna pedagogika 

v zvezi z delom v zaporu na nivoju teoretičnega razmisleka oziroma pisane socialnopedagoške 

misli. V magistrski nalogi želim identificirati teme, ki jih teksti v reviji Socialna pedagogika 

sploh naslavljajo v zvezi z delovanjem v zaporu, prepoznati družbeno kritično naravnanost teh 

tekstov ter druge cilje, za katere si prizadevajo in načine njihovega doseganja. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katere teme v povezavi z zaporom naslavljajo članki v Socialni pedagogiki? 

2. Kako se izraža družbeno kritična naravnanost člankov v Socialni pedagogiki? 

3. Katere druge cilje na področju zapora še zasledujejo članki v Socialni pedagogiki in kako 

jih želijo doseči?  

 

OPIS VZORCA IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vzorec sestavljajo članki iz revije Socialna pedagogika, ki predstavlja osrednjo znanstveno in 

strokovno revijo na tem področju (Skalar, 2006). Izhajati je začela leta 1997 in s svojim 

obstojem ter objavami na razvoj stroke vplivala predvsem v svojih prvih desetih letih izhajanja, 

ko sta se hkrati razvijala tudi Združenje za socialno pedagogiko in Oddelek za socialno 

pedagogiko na Pedagoški fakulteti UL, še vedno pa ostaja pomemben steber za grajenje stroke 

(Sande, 2016). Njen namen je bil ves čas usmerjen v razvijanje teoretičnih in strokovnih osnov 

socialne pedagogike ter v objave, ki so tematizirale manj razvita ali manj poznana področja 

socialne pedagogika (Sande in Dekleva, 2016). Pregled revije ob 20-letnici izhajanja nosi uvid 

tudi v to, da se je v prvem obdobju svojega izhajanja ukvarjala bolj z vzpostavljanjem 

profesionalnosti in identitete stroke, v drugem pa z prej omenjenimi do tedaj manj 

izpostavljenimi temami, ki so vzpostavile širino stroke (Sande in Dekleva, 2016). Kot tako 
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revijo Socialna pedagogika tudi sama razumem kot enega temeljnih specifično 

socialnopedagoških virov v slovenskem prostoru.  

V vzorec sem tako vključila prispevke, ki so bili izbrani na podlagi pregleda besed v naslovih 

in ključnih besedah vseh objavljenih člankov. Vzorec je sestavljen iz člankov, ki v vsaj enem 

od omenjenih delov (naslov ali ključne besede) vključujejo besede »zapor«, »zaporniki«, 

»obsojenci«, »zavod za prestajanje kazni zapora«, »pripor«, »pripornik« in/ali »kazenska 

ustanova« (v različnih slovničnih oblikah, vključno s kraticami (ZPKZ)) in sicer od začetka 

izhajanja revije Socialna pedagogika do danes. V 24 letih izhajanja revije sem identificirala 11 

ustreznih člankov, ki sem jih uporabila kot gradivo za obdelavo podatkov. To so (po 

kronološkem vrstnem redu): 

A. Muršič, M. (2006). Ob izpovedih obsojenk z izkušnjo zasvojenosti z nedovoljenimi 

drogami. Socialna pedagogika, 10(1), str. 69–94. 

B. Muršič, M. (2006). Kritično o “ženskah, drogah in zaporu”. Socialna pedagogika, 10(1), 

str. 95–110. 

C. Grobelšek, A in Mikek, K. (2006). Usposabljanje prostovoljcev in prostovoljno 

svetovalno delo v zaporu. Socialna pedagogika, 10(2), str. 231–244. 

D. Meško, G., Frangež, D., Rep, M. in Sečnik, K. (2006). Zapor: družba znotraj družbe - 

pogled obsojencev na odnose in življenje v zaporu. Socialna pedagogika, 10(3), str. 

261–286. 

E. Kruhar, B. (2006). Tvegana uporaba nedovoljenih drog v slovenskih priporih. Socialna 

pedagogika, 10(3), str. 287–322. 

F. Hribernik, O. L. (2007). Supervizija za pedagoge v slovenskih kazenskih ustanovah. 

Socialna pedagogika, 11(1), str. 77–98. 

G. Prelesnik Korošic, N. (2011). »Pri 28 sem stari džanki in stari robijaš« Identiteta 

zaporanika v luči integrativne terapije. Socialna pedagogika, 17(03-04), str. 267–285. 

H. Rigler, Ž., Kajič, K., Martina, M., Perovšek, M., Pirc, J. in Verbič, L. (2013. Big baba  

te gleda – projekt študentov 4. letnika socialne pedagogike v zavodu za prestajanje kazni 

zapora Ig. Socialna pedagogika, 17(3-4), str. 230–246. 

I. Margon, E., Polajžer, P. in Tadič, D. (2020). Razumevaje nasilja v obdobju #ostanidoma 

prek izkušenj obsojenk z Iga. Socialna pedagogika, 24(03-04), str. 222–249. 

J. Kovač, T. (2021). Analiza medijskih poročanj o dogajanju v zaporih v času pandemije 

covida-19. Socialna pedagogika, 25(01-02), str. 61–86. 

K. Holc, N. (2021). Tretma in socialnopedagoško delo z obsojenci v slovenski penološki 

praksi. Socialna pedagogika, 25(03-04), str. 131-154. 

 

Noben izmed člankov v vzorcu ni del tematske številke revije. Pet izmed člankov predstavlja 

izvirne znanstvene članke, en članek je pregleden znanstveni članek, pet pa je strokovnih 

člankov. Pri vsakem članku z izjemo enega je med avtoricami_ji vsaj ena oseba, ki je po 

izobrazbi socialni_a pedagog_inja, izjema je le en članek, ki ga je napisala prof. pedagogike in 

sociologije. Avtorice_ji prihajajo iz Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL, s 

Pedagoške fakultete UL, Fakultete za varnostne vede UM in različnih zavodov za prestajanje 

kazni zapora v Sloveniji. Le dva članka je pripravil isti avtor (A in B), vsi ostali članki majo 

različne avtorice_je.  

Spodnja tabela (Tabela 1) prikazuje omenjene podatke za posamezni članek, ki je označen s 

črko, ki je skladna črkam v seznamu vzorca. Enako označevanje člankov iz vzorca je 

uporabljeno tudi v predstavitvi rezultatov.  
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Tabela 1: Pregled značilnosti vzorca 

ČLANEK 
LETO 

IZIDA 

VRSTA 

ČLANKA 

IZOBRAZBA 

AVTORIC_JEV 

(skladno z 

njihovim 

vrstnim redom) 

ZAPOSLITEV/ 

ŠTUDIJ 

AVTORIC_JEV 

KRITERIJ ZA 

UVRSTITEV 

V VZOREC 

(naslov) 

KRITERIJ ZA 

UVRSTITEV V 

VZOREC 

(ključne besede) 

A 
2006 

 

izvirni 

znanstveni 

članek 

univ. dipl. soc 

ped 

Inštutut za 

kriminologijo 

pri PF UL 

»obsojenk«  »zapor« 

B 
2006 

 

pregledni 

znanstveni 

članek 

univ. dipl. soc 

ped 

Inštutut za 

kriminologijo 

pri PF UL 

»zaporu«  »zapor« 

C 
2006 

 

strokovni 

članek 

univ. dipl. soc 

ped, 

univ. dipl. soc. 

ped. 

zapor »zaporu«  »zapor« 

D 
2006 

 

izvirni 

znanstveni 

članek 

dr. soc. ped., 

ostale_i dipl. 

varstvosl. 

zaposlen na 

FVV UM, 

študentke_i na 

FVV UM 

»zapor«, 

»obsojencev« 

»zapor, 

obsojenci, 

življenje v 

zaporu« 

E 
2006 

 

izvirni 

znanstveni 

članek 

mag. soc. ped. zapor »priporih« 
»pripor, 

pripornik« 

F 2007 
strokovni 

članek 

prof. ped. in 

soc., spec. 

supervizije 

zapor 
»kazenskih 

ustanovah« 

 »kazenske 

ustanove« 

G 2011 
strokovni 

članek 

univ. dipl. soc 

ped 
zapor »zapornika«  »zapor« 

H 2013 
strokovni 

članek 

vse_i dipl. soc 

ped 
študentke_i 

»zavodu za 

prestajanje 

kazni zapora« 

 »ZPKZ Ig« 

I 2020 

izvirni 

znanstveni 

članek 

univ. dipl. soc 

ped, 

univ. dipl. soc 

ped, 

dr. krim 

PEF UL, 

študentke PEF 

UL 

»obsojenk« 
»zapor, 

obsojenke« 

J 2021 

izvirni 

znanstveni 

članek 

univ. dipl. soc 

ped 
(ni podatka) »zaporih«  »zapori« 

K 2021 
strokovni 

članek 

univ. dipl. soc 

ped 
zapor »obsojenci« 

»zapor, 

obsojenci« 
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OBDELAVA PODATKOV 

V raziskavi sem uporabila kvalitativno raziskovalno metodo. Podatke sem analizirala s 

pomočjo kvalitativne vsebinske analize (Vogrinc, 2008), v okviru katere sem uporabila metode 

in usmeritve tematske analize (Braun in Clarke, 2006). Zanjo je značilno, da raziskovalca_ko 

postavlja v izrazito aktivno vlogo, pri kateri je ključno razumevanje subjektivnega iskanja in 

določanja tem v okviru zbirke podatkov (prav tam). Teme torej niso v pasivni poziciji, kjer so 

odkrite, prepoznane, torej v čakanju, da jih raziskovalka_ec najde, temveč jih avtor_ica 

raziskave sama identificira in izbira na podlagi interesa raziskave (prav tam).  

V zbirko podatkov je vključen tudi članek, katerega soavtorica sem sama. Z namenom, da bi v 

svoji vlogi raziskovalke poskušala čimbolj nepristransko analizirati tudi avtorski članek, sem 

tekom analize in po njej večkrat reflektirala lastno držo do vsebine in kodiranih sporočil iz 

članka. S tem sem se želela zagotoviti čimbolj reflektirano raziskovalno pozicijo tekom analize. 

Ocenjujem, da mi je do neke mere to uspelo, v neki meri pa je sigurno lastna vpletenost v 

avtorstvo članka vplivala tudi na analizo.  

Tako kot raziskovalka_ec izbira teme, se prav tako odloči, na kakšen način bo izvedel_a samo 

analizo (prav tam). Sama sem se upoštevajoč raziskovalna vprašanja odločila, da bom izbrala 

induktivni pristop, torej sem odprto kodirala brez vnaprej določenih kod, nato pa ustvarjenim 

kodam pripisala nadpomenke, torej osno in selektivno kodirala (Strauss in Corbin, 1990, v 

Vogrinc, 2008) oziroma oblikovala končne teme (Braun in Clarke, 2006) (Priloga 1).  

Prav tako sem se odločila, da pri kodiranju iščem latentne teme v povezavi z raziskovalnimi 

vprašanji, torej ideje in predpostavke, ki jih je možno videti »med vrsticami« (Braun in Clarke, 

2006). Za t.i. latentni pristop je značilno, da že sama obdelava podatkov vključuje proces 

interpretacije, ki v primeru semantičnega pristopa (torej pristopa, ki se osredotoča na 

neposredne vsebine, ki so »na površju«) pride na vrsto šele na samem koncu raziskave, torej ob 

že zbranih rezultatih (prav tam).  

Postopek obdelave podatkov sem opravila tako, da sem najprej vso zbrano gradivo prebrala. V 

drugi fazi sem se ponovno lotila branja gradiva in ob tem pripisala kode prvega reda delom 

besedila, ki sem jih v okviru raziskave identificirala kot pomembna. V kodirane vsebine sem 

zajela tako sporočila, ki jih sporočajo neposredno avtorice_ji člankov, kot tudi citirana 

sporočila, na katera se avtorice_ji ob svojem pisanju opirajo.  

Nato sem vse ustvarjene kode zbrala in jim pripisala nadredne pojme ter jih razvrstila v končne 

kategorije oziroma teme. Ustvarjeno shemo sem nato ponovno pregledala in preverila, če so 

kode in kategorije ustrezno poimenovane in razvrščene glede na njihovo vsebino.  
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REZULTATI 

V člankih sem prepoznala štiri glavne kategorije tem, o katerih avtorice_ji člankov pišejo. Ker 

je zbirka podatkov zelo raznolika, sem kategorije ustvarila tako iz 

- tem, ki so hkrati prisotne v več različnih člankih, čeprav se morda v nekaterih pojavljajo 

bolj obrobno,  

- kot tudi iz tem, ki se pojavljajo le v nekaterih člankih, a v njih predstavljajo osrednje 

teme.  

Nekoliko vpogleda v to je možno dobiti tudi preko pestrosti predstavljenih citatov v 

predstavitvah kod. Spodnja shema (Shema 1) prikazuje vse identificiranje kategorije s 

pripadajočimi kodami, torej kontekst dela v zaporu, razmere in življenje zaprtih oseb v zaporu, 

razumevanja zapora kot institucije in vloga zapora in pedagoga v njem, pri čemer tema vloga 

zapora in pedagoga v njem predstavlja nekakšna nadredno temo, ki usmerja vse ostale. V 

predstavljenih citatih, se mestoma pojavlja oznaka opombe (1 ), ki je del prvotnega besedila, a 

ker vsebinsko opombe niso neposredno povezane s kodirano vsebino, sem opombe odstranila 

in obdržala le oznako. 

Slika 1: Prikaz kategorij s pripadajočimi kodami 
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KONTEKST DELA V ZAPORU 

Ena glavnih tem, ki sem jih v člankih prepoznala, je kontekst dela v zaporu, ki ga avtorice_ji 

predstavljajo z različnih vidikov. V člankih je predstavljen kontekst neposrednega dela z 

zaprtimi osebami, ki ga spremlja oznaka zahtevnega oziroma napornega dela. To najpogosteje 

predstavlja nekakšen okvir znotraj katerega avtorice_ji izpostavljajo potrebo pa ustrezni 

usposobljenosti zaposlenih in drugih izvajalk_cev aktivnosti ter potrebo po podpori pri delu v 

obliki supervizije. Ob tem izpostavljajo tudi vsebine povezane s pogoji dela, ki jih (ne) nudi 

zaporski sistem. Obenem so v člankih prisotna sporočila, da zaposlene_i (kljub temu) svoje 

delo opravljajo korektno in kakovostno. Tema je večinoma (ne pa izključno) prisotna v člankih, 

katerih avtorice_ji so zaposlene_i v zaporu. 

ZAHTEVNOST DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI IN PODPORA PRI DELU 

V člankih sem prepoznala, da avtorice_ji predstavljajo delo v zaporu kot nekaj zahtevnega, 

napornega in specifičnega. To se odraža v sporočilih, ki (v okviru vsebin povezanih s 

kontekstom dela v zaporu) govorijo o zaprtih osebah kot nekakšnih »težavnih« 

uporabnicah_kih ter v sporočilih, ki (posledično) izpostavljajo potrebo po specifični 

usposobljenosti oseb, ki delajo z zaprtimi osebami, ter potrebo po supervizijski podpori. 

Zaprte osebe so predstavljene kot uporabnice_ki, ki zaradi specifik svojega vedenja otežujejo 

izvajanje pa tudi uspešnost različnih aktivnosti in tretmajskih obravnav ter ustvarjajo stresno 

delovno okolje za zaposlene.  

F: »Tudi zaporska populacija je postala čedalje zahtevnejša, odraz tovrstnega stanja pa 

sta vedno večji stres in izgorelost.«; »Večina pedagogov (70,5 %) je že razmišljala o 

zamenjavi službe, predvsem zato, ker je delo z zaporniki naporno in jih čedalje bolj 

obremenjuje (43,2 %.)« 

H: »Predvsem na začetku našega projekta smo se srečevali z nemotiviranostjo in 

pasivnostjo obsojenk. Še posebno v prvi tretjini srečanj se je dogajalo, da je le peščica 

obsojenk aktivno sodelovala, preostale prisotne pa so bile zgolj v vlogi opazovalk. 

Motivacija obsojenk kot tudi študentov je tekom projekta večkrat upadla, a smo z 

vztrajnostjo in predanostjo projektu vedno našli rešitev oziroma izziv, ki nas je gnal 

naprej proti končnemu cilju.«; »Ena izmed težav je bila tudi neupoštevanje dogovorov. 

Večkrat se je pripetilo, da smo se z obsojenkami dogovorili za ‚domačo nalogo‘, a je v 

veliki večini niso opravile oz. so jo opravile z (veliko) zamudo. Kot primer lahko 

navedemo pisanje scenarija. Ta je bil zaradi neupoštevanja dogovorov dokončan šele 

teden dni pred predstavo.« 

Posledično je v člankih pogosto tematizirana nujnost ustrezne usposobljenosti izvajalk_cev 

aktivnosti v zaporu in zagotavljanje podpore v obliki supervizije. Potrebo po usposabljanju in 

superviziji izpostavljajo tako pri delu zaposlenih kot tudi prostovoljk_cev oziroma ostalih 

zunanjih izvajalk_cev. V povezavi s tem so (poleg neposrednih sporočil v zvezi s tem) v člankih 

prisotni tako opisi izvajanja usposabljanj in podpornih storitev, kot tudi splošne teoretične 

vsebine o superviziji, preko katerih sem prepoznala izpostavljanje pomembnosti tovrstne 

podpore pri delu v zaporu. 

C: »Tudi usposabljanja v skupini prostovoljcev, ki se ukvarjajo s svetovalnim delom v 

zaporu v Celju, združujejo oba elementa. Na teoretski ravni se prostovoljci srečujejo s 

teoretskimi izhodišči s področij penologije, kriminologije, socialnega varstva, 

psihologije in drugih. Kot pomembno se pokaže spoznavanje značilnosti totalnih 

institucij, razne problematike, ki se pojavlja v zaporih, osebnostnih lastnosti obsojenih 
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oseb in njihovega vedenja; skušajo pa se seznaniti tudi z zakonitostmi, potekom 

svetovalnega odnosa, principi učinkovite komunikacije, spregovorijo tudi o vprašanju 

vzpostavljanja bližine in ohranjanja distance ter drugih vsebinah.« 

F. »Supervizija je tista pomembna kvaliteta, ki jo je treba sistematično zagotavljati vsem 

strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo z zaprtimi osebami, še preden pride do tovrstnih 

pojavov. Pedagoški delavec lahko med procesom lastnega učenja toliko strokovno in 

osebnostno dozori, da se skozi delo, ki ga opravlja, ne zgolj “prebija”, ampak ga 

kakovostno in učinkovito opravlja«; »Obstajajo suportivni (podporni) sistemi za 

pozitivno soočanje s stresom. Gre za različne oblike svetovanja, sosvetovanja, 

podpornih skupin in supervizije (Tancig, 1999). S supervizijo, ki je eden od pomembnih 

načinov soočanja s stresom in izgorevanjem, preide strokovnjak na višjo raven svojega 

delovanja. Ščuka (1999) je prepričan, da je »supervizija najboljša zaščita pred 

izgorevanjem, namenjena pa je tudi ohranjanju duševnega ravnovesja, izgrajevanju 

osebnostne podobe in duhovni rasti delavcev v službah pomoči«. 

USTREZNO IN KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE DELA V ZAPORU 

V člankih sem prepoznala sporočila povezana s tem, da izvajalke_ci aktivnosti v zaporih 

kvalitetno delajo svoje delo, da je njihovo delo pomembno, da zagotavljajo mnogo aktivnosti 

in podpore za zaprte osebe ter da delajo dobro, ker je njihova naloga usmerjena v pomoč zaprtim 

osebam. V to kodo sem uvrstila tudi sporočila, ki izražajo namero po izpopolnjevanju na 

delovnem mestu, ter sporočila povezana s tem, da zaposlene_i upoštevajo formalne in 

neformalne smernice delovnega mesta, pri katerih sem opazila odsotnost kritike do načina dela 

zaposlenih. Sporočila o ustreznem opravljanju dela so prisotna tako neposredno s strani 

avtoric_jev člankov (ki so večinoma zaposlene_i v zaporu), kot tudi posredno, v predstavitvah 

rezultatov raziskav ali projektnega dela v zaporu, kjer so bile_i vključene_i zaposlene_i v 

zaporih in kjer se sporočila zaposlenih o delu predstavlja kot smernice za dobro prakso. Pri tem 

opažam, da je v člankih prisotna ideja, da je delo dobro opravljeno, če sledi rehabilitativnim (in 

ne recimo nadzorstvenim) usmeritvam.   

A: »Sogovornik je povedal, da programi pomoči v zavodu tečejo skladno z izhodišči 

nacionalnega programa na področju drog in s strategijo Uprave za izvrševanje 

kazenskih sankcij oz. skladno z doktrino, ki na tem področju nasploh v Sloveniji velja. 

Programe uresničujejo v sodelovanju z različnimi (tudi nevladnimi) organizacijami. 

Nekatere obsojenke se v programe pomoči vključijo že v času kazenskega postopka (ali 

pa še prej), druge pa šele ob začetku prestajanja kazni.«  

C: »Kot pomembno se izpostavi tudi vprašanje koristnosti in pomena tovrstnega dela 

(prostovoljnega svetovalnega dela, op. a.) za vse udeležene v svetovalnem procesu in 

širšo družbo.«; »Ljudje, ki ne prestajajo kazni zapora, so po našem mnenju takšnega 

svetovanja deležni znotraj svoje socialne mreže. Obsojenim osebam je ta možnost v 

veliki meri odvzeta, vrzel pa lahko vsaj delno zapolnijo svetovalci. Tudi Orlova in 

Grudnova (1993) menita, da je s svetovanjem obsojencu ponujeno nekaj, kar imamo vsi 

ljudje – prijatelj, ki mu lahko zaupamo, na katerega se lahko obrnemo v stiski. 

Svetovanje obsojencu omogoči izkušnjo pozitivnega odnosa, za katerega so obsojene 

osebe pogosto prikrajšane.«; »Včasih se pojavijo občutja nemoči in neučinkovitosti, 

vendar je trud poplačan, ko se ob slovesu obsojenec ustavi in reče: »Hvala, da te ni bilo 

strah. Ti si ved'la, da moja duša ni od hudiča.« Ali ko te ponoči zbudi zvonjenje 

mobilnega telefona in na ekranu zagledaš sporočilo, ki pravi: »Sorry, ker ti pišem ob 

tako pozni uri, ampak ravno sem pomislil nate in te hotel vprašati, kako si ti. Res ti hvala 

za tvojo pomoč in trud, ki si ga vložila vame.«« 
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F: »Pri pedagogih v kazenskih ustanovah ne moremo govoriti o sindromu izgorelosti. 

Četudi so izpostavljeni različnim čustvenim obremenitvam in pritiskom, jim uspeva 

razvijati pozitivna čustva in pozitivno naravnanost do svojih uporabnikov. Obsojence 

obravnavajo kot ljudi, ki so potrebni pomoči.«; »Pedagogi se ne strinjajo s tem, da bi 

zamenjali službo, ker bi postali do obsojencev neobčutljivi (93,2 %), ker jih obsojenci 

ne bi več zanimali (92,2 %) in ker se ne bi marali ukvarjati s problemi obsojencev (93,2 

%). Hkrati jih pri svojem delu 91 % ne doživlja občutkov krivde. Iz navedenega sledi, 

da jim je strokovno delo ne samo spodbuda za to, da v tej službi ostanejo, ampak tudi 

dokaz, da delajo učinkovito v korist tistih, zaradi katerih so v tej ustanovi zaposleni.« 

H. »Kot smo že omenili, so zaprte osebe specifična populacija in zahtevajo posebno 

pozornost pri delu z njimi. Omenili bomo nekaj smernic, ki nam jih je v začetku našega 

projekta posredovala direktorica zavoda Danijela Mrhar Prelić. Ko stopiš v zavod za 

prestajanje kazni zapora, je pomembno, da spoštuješ zaprte osebe in njihovo integriteto 

ne glede na kaznivo dejanje. Vprašanje po vrsti kaznivega dejanja ni na mestu, saj je 

tako komuniciranje lahko zelo hitro dojeti kot moralizirajoče in obtožujoče. Tu naj 

omenimo še varovanje osebnih podatkov. Poklici, ki delajo z ljudmi, so povečini že z 

zakonom zavezani varstvu osebnih podatkov, v takšni instituciji, kakršen je zavod za 

prestajanje kazni zapora, pa je treba biti na to še posebej pozoren. Pri svojem delu 

moramo kot strokovni delavci paziti še na distanco v odnosu z varovanci zavoda. Treba 

je najti pot, ki se vije med osebnim in strokovnim, predvsem pa moramo biti pozorni, da 

nismo preveč osebni, da ne izpovedujemo preveč svojih osebnih stvari in izkušenj. Pri 

tem nam pomaga obojestransko vikanje. Čeprav se zna pripetiti, da bodo nekatere 

zaprte osebe le nekaj let starejše od nas ali celo iste starosti, je treba vztrajati pri 

vikanju.« 

 

POGOJI DELA V ZAPORU 

Koda obsega sporočila povezana z omejujočimi možnostmi izvajanja svojih (rehabilitativnih) 

nalog na delovnem mestu pedagoga v zaporu. V okviru tega je v člankih prisotno tematiziranje 

necenjenosti pedagoškega dela, ki se običajno pojasnjuje s tem, da naj bi sistem preferiral 

nadzorstveno vlogo zapora, da imajo zaposlene_i čedalje več administrativnega dela in da jim 

vodilni ne zagotavljajo ustreznih oblik podpore. V povezavi s tem sem identificirala tudi 

kritična sporočila o tem, da je delo v zaporu umeščeno v strogo hierarhijo položajev, ki otežuje 

delo. Prisotna so tudi sporočila povezana s pomanjkanjem kadra, ki povzroča dodatne 

obremenitve zaposlenih ali necelovito tretmansko podporo zaprtim osebam, sporočila o 

neustreznih možnostih napredovanja in oziranje v preteklost, ki naj bi nudila boljše pogoje. 

Mestoma so v člankih prisotni tudi pozivi zaposlenim v zaporih, da naj na to opozorijo vodstvo 

in si poskusijo »priboriti« boljše pogoje. 

F: »Leta 2000 je izšel novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (2000), ki je prinesel 

novost v zvezi s tretmajem in pedagoškimi delavci v zaporih. Tretma je zgolj omenjen, 

kar pomeni, da že z zakonom vzgojna služba v zavodih zgublja vrednost in pomen. 

Poudarjena sta varnost in nadzor.«; »Iz Uredbe iz 2003 je razvidno, da pedagogi in 

celotna vzgojna služba pridobijo naziv uradnik, tako da je pedagog že po imenovanju 

okarakteriziran kot birokrat, administrativni delavec ipd. V praksi to pomeni, da se je 

tudi povečalo birokratsko administrativno delo – pedagog pripravlja odločbe za 

obsojence.«; »Operativni delavci (tudi pedagogi) pričakujejo, da bo UIKS, ki je na vrhu 

hierarhije, organizirala supervizijo, kar pomeni, da naj tudi financira (ne?!)pomembno 

področje dela. /…/ Rešitev situacije je odvisna od tega, koliko je vodilna struktura 
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prepričana, da je supervizija pomembna, ter kako in kdaj bo sistematično uvrščena v 

finančne načrte tako na ravni UIKS kot na ravni zavodov.«; »V letu 2004 je treba 

zmanjšati število zaposlenih (izvzeti so pazniki), /…/. Konkretno pomeni to za vzgojno 

službo, da pedagogi prevzemajo ne samo dodatne naloge, ampak tudi vloge, ki se 

prepletajo z njihovo osnovno vlogo. Npr. pedagog opravlja še delo socialnega delavca 

in administratorja.«; »Vsak pedagog, ki želi supervizijo, naj na letnem pogovoru 

predlaga svojemu nadrejenemu, da želi imeti supervizijo kot obliko izobraževanja, in 

to postane sestavina delovnega in finančnega načrta zavoda.«; »Po letu 1995 se je 

pričela v slovenskih kazenskih ustanovah odvijati obravnava odvisnih od drog. 

Strategija je bila podobna kot pri obravnavi odvisnih od alkohola, kar pomeni, da so 

se terapevti zbirali mesečno na svojih aktivih, kjer so imeli svojega supervizorja. V 

ZPMZKZ Celje je pričel leta 1998 delovati t. i. »suhi oddelek«, kjer se je med 

strokovnimi delavci izvajala redna intervizija pod vodstvom psihologa. Četudi je 

obdobje po letu 2000 zelo neugodno /…/, se je na področju supervizije največ naredilo. 

S strani UIKS je bila podpisana pogodba za zunanjega supervizorja za potrebe 

oddelkov brez drog za eno leto.« 

G: »V osebnem načrtu obsojenca, ki je izhodišče pedagoškega dela, so obiski, telefoni 

in dopisovanje sicer omenjeni, vendar bolj v smislu tega, kakšen režim obsojenec lahko 

uporablja. Ni večjega poudarka na krepitvi njegove zdrave socialne mreže. Deloma je 

to povezano z velikim obsegom dela pedagogov, deloma pa tudi s tem, kar Goffman 

(1991) imenuje fantom varnosti, češ da se mnogo stvari v zaporih opravičuje prav s tem 

razlogom, ki pa ni nujno vedno pravi.«  

K: »Stagniranje števila strokovnih delavcev, odgovornih za tretma, kljub naraščanju 

števila obsojencev kaže na postavljanje varnostne komponente delovanja zaporov 

pred rehabilitacijo obsojencev. To je vodilo v pomanjkljivo obravnavo obsojencev in 

izgorelost strokovni delavcev, odgovornostih za tretma. Preobremenjenost 

tretmajskih delavcev onemogoča celostno obravnavo obsojencev, ki bi morebiti 

vplivala na zmanjševanje povratništva (Prevolšek idr. 2018).«  

Hkrati sem v člankih identificirala izpostavljanje vidika (možnosti) doživljanja konfliktne vloge 

pedagoga v zaporu, ker naj bi bila hkrati nadzorstvena in tretmanska. V povezavi s tem se 

odpirajo teme dobrodošlosti zunanjih izvajalcev, ki lahko zaradi nekonfliktnosti svoje vloge 

bolje izvajajo tretmajske oblike dela ali nadomeščajo manjkajočo socialno mrežo.  

C: »Ena od oblik prostovoljnega dela z mladostniki in odraslimi, ki prestajajo 

mladoletniški zapor ali kazen zapora, je tudi svetovanje. Tako v slovenskih zavodih 

svetovanje ne poteka le v sklopu oddelka za vzgojo, temveč tudi s strani zunanjih 

sodelavcev, predvsem prostovoljcev. Takšno prostovoljno svetovalno delo opravljajo 

študentje in študentke različnih študijskih smeri, njegov glavni namen pa je preko 

tedenskih srečanj predvsem skozi pogovor vzpostaviti stik in oblikovati enakopraven 

odnos z obsojeno osebo, kar omogoča nove izkušnje in poglede na različne segmente 

življenja tako svetovancu kot tudi svetovalcu. V tem pogledu torej izpostavimo nudenje 

pomoči predvsem skozi odnosni vidik. Tudi Orlova in Grudnova (1993) pravita, da 

naj bi svetovanje omogočilo drugačno vrednostno komunikacijo, ki se razvije iz 

pristnih medčloveških odnosov; na emocionalni podpori, ki ni del institucionalne, 

ampak prostovoljne pomoči.«  

H: »Za konec želimo poudariti, da so prostočasne dejavnosti pomemben dejavnik za 

izboljšanje klime in odnosov med zaprtimi osebami. Pomembno pa je, da dejavnosti 

vodijo oziroma izvajajo zunanji sodelavci, prostovoljci, in ne zaposleni, saj sta 
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delovna klima in odnos popolnoma drugačna med zaprtimi osebami in zunanjimi 

izvajalci. Ta je bolj sproščena, neformalna in posledično mogoče bolj učinkovita.«   

G: »Pri obsojencih, ki nimajo nikogar, sicer skušamo vključiti tudi koga od prijateljev 

ali poiskati t. i. svetovalca. Svetovalci ali bolje rečeno svetovalke (saj prevladujejo 

ženske) so večinoma študentke, ki jih vodi in spremlja Center za socialno delo (CSD). 

To, ali posamezni obsojenec dobi svetovalca, je večinoma povezano s tem, kateri CSD 

je za obsojenca pristojen glede na njegovo stalno prebivališče. V ZPKZ Koper imamo 

dobre izkušnje s CSD Koper in CSD Ljubljana Vič, obsojenci, za katere so pristojni 

drugi, manjši CSD, pa skorajda nimajo možnosti dobiti svetovalca.« 

A: »Psiholog ne čuti konflikta med svojima vlogama svetovalnega delavca na eni in 

uradne osebe kazenske ustanove, ki je zadolžena za nadzor, na drugi strani.1 Ker se 

zaveda omejitev sistema, se ne čuti frustriranega niti zaradi materialnih, kadrovskih ali 

drugih sistemskih ovir. /…/ Opomba 1: Zanimivo je, da problem konfliktnosti vlog 

svetovalnih delavcev problematizirajo prav vse obsojenke, s katerimi sva se 

pogovarjala, in ga dojemajo kot veliko oviro razvoju zaupanja v procesu svetovanja.«  

V okviru pogojev dela v zaporu so bili izjemoma identificirani tudi pogledi zunanjih izvajalcev, 

ki pogojev dela, torej v tem primeru pravil, ki jih zadnje določa zapor, ne razumejo kritično in 

jim ne predstavljajo nekaj omejujočega, temveč jih predstavijo kot dejstvo, ki ga je potrebno 

upoštevati. Na ravni zunanjih izvajalcev je tak pogled prisoten v zvezi s pravili na ravni vstopa 

v zapor in izvajanja aktivnosti. 

H: »Ker je zavod za prestajanje kazni zapora represivna ustanova, veljajo posebna 

pravila za obiskovalce in zunanje delavce, ki smo jih dolžni upoštevati. V ta namen je 

treba za vsako stvar, ki jo želimo prinesti v zavod, tudi če so to samo piškoti, vnaprej 

vprašati za dovoljenje. Če smo v dvomih, raje vprašajmo, kakor da bi stvari počeli na 

lastno pest. Pozorni moramo biti tudi, da v zavod ne prinašamo oziroma iz njega ne 

odnašamo stvari, za katere nas prosijo zaprte osebe. Kot že zgoraj omenjeno, veljajo v 

zavodu posebna pravila, zato ob tovrstni situaciji tudi poveš in svetuješ osebi, naj se 

obrne na zaposlene. To je bilo nekaj splošnih smernic, ki veljajo za delo v zavodih za 

prestajanje kazni. Med našim projektom pa smo se soočili tudi z nekaterimi ovirami, ki 

jih bomo zdaj preoblikovali v specifične smernice za oblikovanje lutkovne predstave.« 

 

RAZMERE IN ŽIVLJENJE V ZAPORU 

Druga tema, ki sem jo v člankih prepoznala je predstavljanje razmer in življenje zaprtih oseb v 

zaporu. V okviru te teme so prisotne vsebine povezane z razumevanjem vsakdanjega vedenja 

zaprtih oseb v zaporu, ki se ga večinoma predstavlja kot prilagajanje pogojem institucije ali 

pogojem, ki jih ustvarjajo širše družbene strukture. Obenem so v okviru teme na eni strani 

prisotne vsebine, ki razmere v zaporu predstavljajo kot ustrezne, na drugi strani pa vsebine, ki 

razmere v zaporu predstavljajo kot neustrezne. Temo sestavljajo tudi vsebine, ki sporočajo, da 

je pomembno, da razumemo, kakšne so razmere v zaporu, a da je dejansko stanje težko odkriti. 

Tematiziranje razmer v zaporu je prisotno v skoraj vseh analiziranih člankih, pri čemer so 

nekateri skoraj v celoti usmerjeni v predstavitev razmer, pri nekaterih pa je to nekoliko bolj 

obrobna tema.   
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RAZUMEVANJE VEDENJA ZAPRTIH OSEB 

V člankih sem prepoznala sporočila, ki so razlagala (odklonsko) vedenje zaprtih oseb. 

Večinoma se njihovo vedenje razlaga kot prilagoditev, ki se jo v določenih primerih povezuje 

neposredno s pogoji bivanja v zaporu, v določenih pa s pogoji, ki jih ustvarjajo širše družbene 

strukture. Pri tem je smiselno poudariti, da se razumevanje vedenja ne nanaša na storitev 

kaznivih dejanj (kar je v celotni zbirki podatkov odsotno) temveč na vsakdanja vedenja zaprtih 

oseb v zaporu, pri čemer najpogosteje odpirajo teme povezane z uporabo drog, nasilja in 

(ne)upoštevanja pravil. Sporočila, ki neko specifično vedenje zaprtih oseb razumejo kot 

posledico bivanja v zaporu, pri tem poudarjajo pomen vpliva odnosa zaposlenih do zaprtih oseb 

in med zaprtimi osebami ter izpostavljajo določeno specifičnost zaporskega konteksta, ki vpliva 

na vedenje zaprtih.  

D: »Družbeno vzdušje v posameznem zaporu je posledica nenehnega medsebojnega 

odnosa med zaposlenimi in zaporniki, in čeprav je zapornikov več kot zaposlenih, so 

ravno zaposleni tisti, od katerih sta odvisni kvantiteta in kvaliteta medsebojnih odnosov 

v zaporu (Brinc, 1984). Dejstvo je, da so zapori takšni, kot so delavci v njih. Zapor ni 

le hladno poslopje, temveč je kumulativna stvaritev delavcev in zapornikov (Brinc, 

1994). In ker komunikacija1 vedno deluje obojestransko, se moramo zavedati, da je od 

odnosa zaposlenih do zapornikov v veliki meri odvisen tudi odnos zapornikov do 

zaposlenih (Brinc, 1984).«; »Vedenja, ki so v družbi definirana kot kazniva, pa so strogo 

obravnavana tudi v zaporu. Okoliščine v zaporu zoper njih ustvarjajo strog pritisk in 

od zapornikov zahtevajo tudi spoštovanje velikega števila internih pravil. Nekaj teh je 

namenjenih varnosti paznikov, velika večina pa zagotovitvi »urejenega«, »tihega«, in 

»mirnega« stanja v zaporu. Tu opazimo veliko razlikovanje med vrednoto reda v zaporu 

ter vrednoto posameznikove svobode v svobodni družbi. V družbi so dejanja, ki bi 

mogoče vodila v škodljive posledice, le redko prepovedana. Določena škodljiva ali 

nezakonita dejanja so neizogibna in na nek način sprejemljiva posledica posameznikove 

svobode. Zaporniki pa se morajo na račun reda podrediti še tako »drobnemu pravilu« 

(Sykes, 1958). Poleg tega se morajo prilagajati še trenutni usmeritvi penološke veje in 

kaznovalnega sistema, ki je lahko retributivne, utilitaristične ali pa mešane narave 

(Petrovec, 1998), in so tako lahko le objekti izvrševanja sankcij.«  

I: »Raziskovanje nasilja med zaprtimi osebami ne sme biti le preverjanje, kako nasilni 

so ti ljudje sami po sebi, pač pa to raziskovalno polje terja nujen sociološki premislek o 

kontekstih življenja, ki jih bivanje v tovrstnem specifičnem socialnem okolju prinaša. 

Raziskovanje nasilja v zaporih torej v resnici pomeni raziskovanje konteksta zaporske 

skupnosti (Owen, Wells in Pollock, 2017).«; »V zaporu se torej zgodi to, da so hkrati 

zmanjšani načini uravnavanja potencialnega medosebnega nasilja ter s tem okrepljeni 

pogoji za nastanek nasilja, kar se odraža v splošnem zmanjšanju občutka varnosti.«; 

»Ob tem se nam zdi pomembno poudariti, da so za vse omenjene in v rezultatih 

predstavljene individualne oblike soočanja s konflikti nekatere obsojenke sporočale, da 

so specifično razvite v času bivanja v zaporu – da torej sedaj h konfliktom morajo 

pristopati drugače, kot so sicer. Večinoma ob tem pojasnjujejo, da prav zaradi omejenih 

možnosti umika – ki bi bil sicer pogosteje njihov odziv na konflikte.«  

Sporočila, ki vedenje zaprtih oseb razlagajo v povezavi z vplivom širših družbenih struktur, se 

dotikajo izključno uporabe drog in nasilnega vedenja, ki se ju v tem kontekstu naslavlja tudi 

kot splošni obliki vedenja, torej ne le v kontekstu zapora. Uporabo drog se kontekstualiza kot 

prilagoditev na težke in prisilne življenjske situacije, ki jih ustvarjajo družbene razmere, 

(ne)uporabo nasilja pa se povezuje z družbenimi mehanizmi uravnavanja nasilja kot obče 

človeškega pojava. Ta sporočila so prisotna (le) v treh člankih.  
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A: »Zlahka si predstavljam (saj tudi zares obstaja!) subjektivno razmerje do drog, ki ni 

tako tvegano, ki ne izvira iz bednega življenjskega položaja in ne rezultira v še večji 

bedi. Toda v družbi, kakršna je danes in v kateri vladajo najrazličnejše (kombinirane) 

odvisnosti,2 je za večino (ne samo žensk) takšno razmerje žal nemogoče. Za obsojenke 

– ob nevšečnostih, ki jih imajo zaradi patriarhalno družbeno konstruiranega spola – 

zadevo dodatno zapletejo še ženski zapori, kakršni so danes.«  

B: »Uživanje drog kaže razumeti (posebej v začetni fazi) predvsem kot poskus 

uresničitve oz. zaščite posameznikovih (bolj ali manj zavestnih) vrednot in 

(psevdo)potreb.3 Ker pa ljudje droge uživajo tudi takrat, ko jim ni nič več pomembno 

(razen drog), lahko uporabo drog opredelimo še nekoliko širše, namreč kot specifičen 

poskus adaptacije na subjektivno doživeto (oz. občuteno) življenjsko situacijo.«; »Za 

sodobni čas je značilno, da vse bolj posegamo po drogah za vzbujanje prijetnih oz. 

eliminiranje neprijetnih čustev.15 Ljudje v sodobni zahodni kulturi imamo vse nižji prag 

tolerance za neprijetna čustva (ki imajo sicer – s svojim signaliziranjem, da so ogrožene 

naše vrednote – zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju preživetja), obenem pa vedno 

teže doživljamo čustva s prijetno valenco (ki so pomembna predvsem v smislu večanja 

kakovosti življenja) (glej Milivojević, 1999: 9).« 

I: »Poenostavljenemu izhodišču, da je zapor edini dejavnik, ki bi mu lahko pripisali 

odgovornost za nasilje med zaprtimi ljudmi, pa smo ob bok postavile Foxovo 

predpostavko (1989), da je nasilje, upoštevajoč evolucionistično perspektivo, vendarle 

nekaj temeljno človeškega in da ravno nenehni vzgibi človeka po regulaciji nasilja to 

potrjujejo. Če smo ob uvodoma omenjenih izhodiščih o brezizhodnosti nasilja v zaporu 

že premišljevale o smiselnosti raziskovanja načinov za njegovo zmanjševanje, pa nam 

je ravno izhodišče, da je regulacija nasilja tisto, kar človeka kljub vsemu dela precej 

manj nasilno bitje, pokazalo nadaljnjo pot razmisleka. Človek z določenimi pravili 

nasilje med ljudmi regulira, torej zmanjšuje, zamejuje ali pa vsaj usmerja v določene 

oblike in načine.« 

Omenjeni deli člankov torej okoliščine (tako neposredno zaporske kot širše družbene) razumejo 

kot nekakšno oteževalno okoliščino oziroma kot nekaj, do česar zavzamejo kritično distanco. 

Mestoma pa je v člankih prisoten tudi pogled na vedenje in odločitve zaprtih oseb, ki je sicer 

umeščen v zaporski kontekst, vendar se ga razume kot neke vrste smiselno okoliščino, znotraj 

katere zaprte osebe avtonomno usmerjajo svoje vedenje in se morajo s posledicami pač soočiti.  

G: »Ker Matej v zavodu ne dokazuje abstinence z urinskimi testi, to bistveno vpliva na 

režim prestajanja kazni. Sam pove, da zelo težko odda urin pod nadzorom paznika, kot 

je to potrebno za dokazovanje abstinence z urinskimi testi. Zato se je raje odločil, da 

urina sploh ne bo oddajal, kot da bi upal na kakšne ugodnosti, ki bi jih izgubil, če urina 

nato ne bi oddal in ne bi dokazal abstinence. Vendar mora zaradi te odločitve sprejeti 

tudi posledice, ki sledijo nedokazovanju abstinence. To pomeni, da bo moral celotno 

kazen prestajati na zaprtem oddelku, nima možnosti, da bi dobil kakršnekoli ugodnosti 

zunaj zavoda (obisk s svojci zunaj zavoda, prost izhod), ne bo razporejen na delo in 

praktično nima možnosti, da bi bil pogojno odpuščen.« 

 

RAZMERE V ZAPORU SO NEUSTREZNE  

V člankih so prisotna sporočila, v katerih sem prepoznala predpostavko, da so razmere življenja 

v zaporu težke oziroma slabe, kar sem identificirala na podlagi kritične naravnanosti opisovanja 

razmer v zaporu. Te kritike se izražajo tako preko posredovanja osebnih izkušenj zaprtih oseb 
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v primeru empiričnih raziskav ali preko izpostavljanja potrebe, da imajo zaprte osebe možnost 

izraziti svoje kritično mnenje v povezavi z njihovim bivanjem v zaporu,  kot tudi na ravni 

»zunanjega« vpogleda v razmere v zaporu.  

Prisotna je predvsem kritika individualne obravnave zaprtih, splošnih pogojev bivanja in 

vzdušja v zaporu, ki so povezani predvsem z različnimi zaporskimi režimi, pravicami in pravili 

ter posledicami bivanja v zaporu, ki jih čutijo zaprte osebe. Obenem sem v kodo uvrstila tudi 

tiste dele člankov, ki opisujejo uporabo drog v zaporih kot perečo problematiko življenja v 

zaporu, ki jo je potrebno nasloviti in v povezavi z njo ukrepati. V celotni zbirki podatkov je 

problematika uporabe drog kot nekakšen zaporski problem pogosta vsebina okoli katere je 

članek ustvarjen. V to kodo sem uvrstila tudi sporočila, v katerih je kritika stanja posredno 

izražena preko spodbujanja razvoja zapora v smeri izboljšanja pogojev in razmer za zaprte ter 

sporočila, o tem, da moramo (bralke_ci članka pa tudi splošna javnost) biti ozaveščeni o stanju 

v zaporih, ki izhajajo iz predpostavke, da je to stanje slabo.  

A: »Glede programov, ki so jim v zaporu na razpolago, sva slišala, da je pozitivno, da 

se vzpodbuja abstinenca, hkrati pa očitke, da pomoč po njihovem mnenju ne 

funkcionira, da strokovno osebje zanimajo samo zunanji vtis (ali hodiš na preglede), da 

osebje ni dovolj usposobljeno za tako delo, da ni odkritih pogovorov o osebnih težavah, 

o drogah, željah, da je premalo poglabljanja v osebo, prilagajanja posameznici, da 

pravzaprav ni nekega programa, ni nekoga, ki bi ti res stal ob strani in te podpiral.«; 

»Med očitki je bila tudi ena pritožba, in sicer glede nelogičnosti režima v t. i. prehodni 

sobi, ki naj bi bila namenjena spoznavanju z obsojenkami, dejansko pa najina 

sogovornica s soobsojenkami bojda sploh nima kontakta in se lahko sprehaja le sama. 

Izražena je bila tudi pritožba nad nelegitimno arbitrarnostjo pravila, za katerega naj bi 

se osebje dogovorilo kar “ob kavici”, namreč da večkratni recidiv pomeni nekaj 

mesecev brez ugodnosti.«; »Podatki kažejo, da se naši zapori strukturirajo po 

vojaškopolicijsko-hierarhičnem zgledu, da postajajo vse manj humani, da je odnos do 

obsojenih manj strpen, želja po njihovi socialni rehabilitaciji pa manjša (ibidem: 6, 7, 

8).« 

E: »V Sloveniji so življenjske razmere pripornikov – razen v novozgrajenem Zavodu za 

prestajanje kazni Koper in deloma prenovljenem priporu v Zavodu za prestajanje kazni 

zapora Maribor – pretežno slabe zaradi neustreznih in neprimernih nastanitvenih, 

prostorskih in sanitarno-higienskih pogojev, premajhnih bivalnih in drugih prostorov 

ter pomanjkanja možnosti za rekreativne, športne in druge dejavnosti. Z zakonom 

predvideno dvourno gibanje na prostem je pogosto omejeno na majhen in neustrezen 

prostor. Ves preostali čas se priporniki zadržujejo v istem prostoru, v katerem spijo, 

jedo, opravljajo telesne potrebe in preživijo ves čas, ko niso na sprehodu. Pri tem je 

treba upoštevati, da se spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva ne kaže samo v 

odnosu zaporskih delavcev do pripornikov, temveč tudi v zagotovitvi minimalnih 

bivalnih in higienskih standardov.« 

H: »Na omenjenem srečanju smo z obsojenkami dosegli konsenz, da bomo oblikovali 

lutkovno predstavo za odrasle z namenom kritičnega pogleda na življenje v zaporu in s 

tem povezano vzpostavitvijo boljše komunikacije ter iskanjem poti k izboljšavi bivanja. 

Pri načrtovanju aktivnosti smo poskušali čim bolj izhajati iz njihovih potreb in želja. 

Ponudili smo jim možnost za aktivno participacijo in jih poskušali prek tega tudi 

opolnomočiti za izražanje njihovega mnenja.«   

I: »Na drugi strani pa so dejavniki, povezani z vprašanjem, kdo so ljudje, s katerimi 

prisilno sobivajo. Med obsojenkami je namreč prisotno strinjanje, da so si kot osebnosti 
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in osebe med seboj zelo različne in da predstavljajo heterogeno skupino, ki pogosto ne 

zmore uspešno ali brez večjih konfliktov poiskati kompromisov vsakdanjega življenja. 

Posebej izpostavljajo napornost prisiljenega sobivanja z ljudmi, ki jih same ocenjujejo 

kot zase neustrezno ali škodljivo družbo. Nastanek konfliktnih situacij predstavljajo kot 

avtomatsko posledico prisile deljenja skupnega življenjskega prostora z osebami, s 

katerimi sicer zunaj zapora ne bi bile v stiku.« 

J: »Večina tujih medijev je vsaj z eno objavo opozorila na upore in izgrede v zaporih, 

ki so po svetu bolj ali manj odmevni, nasilni in tragični. Vseeno sem take objave uvrstila 

v kodo zaskrbljenost za zapornike, saj s poročanjem o tem širijo ozaveščenost o stanjih 

v zaporih.«; »Vseeno so rezultati spodbudni, saj so se oglasili advokati z vseh področij, 

ki so pozvali k spremembam penološkega sistema in k občutljivejšemu pristopu k delu z 

zaporsko populacijo.«  

 

RAZMERE V ZAPORU SO USTREZNE  

V nasprotju s prej opisano kodo se v člankih predstavljajo tudi razmere, ki jih spremlja 

predpostavka ustreznosti. Tako kot v prejšnji kodi se izražajo tako preko posredovanja osebnih 

izkušenj zaprtih oseb v primeru empiričnih raziskav in na ravni vpogleda (večina v zaporu 

zaposlenih) avtoric_jev v razmere v zaporu. Pozitivne vidike razmer v zaporu sem prepoznala 

preko sporočil, ki zapor predstavljajo kot humano institucijo. Ta sem prepoznala v poročanjih 

o razvoju čedalje bolj humanega kaznovanja, v naštevanju zakonskih aktov, ki določajo, da je 

zapor humana institucija in preko sporočil, ki nekako »ponosno« naštevajo in opisujejo vse 

aktivnosti in vrste (rehabilitativnih) obravnav, ki jih zapor ponuja zaprtim osebam. Koda torej 

vključuje sporočila v zvezi z razmerami v zaporu, pri katerih je odsoten kritičen pogled nanje.   

A: »Zapor pa so prikazale tudi v pozitivnejši luči: povedale so, da jim je dal misliti, ena 

ga je videla kot odrešitev in je dejanje priznala z namenom, da pride vanj, druga se je 

odločila iz pripora predčasno priti na Ig, ker je imela informacijo, da je tu manj dostopa 

do drog. Nekatere so povedale, da je v pogledu abstinence učinkoval samo zapor, 

izvedela sva tudi, da zapor zagotavlja koristne zunanje varovalke, ki so nekaj časa, 

dokler še ni samonadzora, nujno potrebne, in da tudi dejstvo, da si v zaporu pravzaprav 

sam, mnoge strezni.« 

D: »Šele v začetku 19. stoletja je zapor prevzel glavno vlogo pri kaznovanju 

delinkventov. K temu premiku je veliko prispeval porast človekoljubnih idealov, ki so 

naredili zaporno kazen privlačnejšo od obešanja, bičanja, sežiganja in različnih vrst 

pohabljanja, s katerimi se je družba odzivala na kriminal v preteklosti. Zapori so tako 

zamenjali grajske ječe in zaporne sobe.« 

G: »V okviru prostega časa imajo obsojenci največ možnosti na področju rekreacije, 

saj jim je dnevno na voljo športno igrišče oziroma telovadnica, prav tako fitnes, nekateri 

oddelki imajo tudi možnosti redne uporabe miz za namizni tenis. V zavodu je knjižnica. 

Obsojenci pripravljajo zavodsko glasilo. Druge prostočasne aktivnosti so organizirane 

večinoma v obliki enkratnih srečanj (predstavitev knjig, risanje, izdelovanje voščilnic 

itd.)«; »Obsojenci imajo seveda v času prestajanja kazni zagotovljeno streho nad glavo, 

prehrano, poskrbljeno je za zdravstveno varstvo. Tisti, ki v zavodu delajo, prejemajo 

tudi mesečno nagrado (pribl. 60–120 EUR), s čimer si v zavodski trgovini večinoma 

kupujejo cigarete, kavo, telefonske kartice pa tudi hrano in različne prehranske 

dodatke.« 
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H: »Po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS) je določeno, da je treba zaprti 

osebi vsaj dvakrat tedensko omogočiti stik z ožjimi družinskimi člani. Za obsojenke ima 

ZPKZ Ig za obiske določen cel vikend, ko jih  lahko sprejemajo od petka do nedelje, 

torej trikrat tedensko. V istem dnevu imajo lahko tudi več obiskov, vendar naenkrat ne 

več kot tri odrasle obiskovalce. Zavod prakticira, da omogoča obiske tudi tistim, ki niso 

ožji družinski člani, saj lahko vse te osebe pozitivno vplivajo nanje. Če obstaja kakšen 

razlog, da obsojenka ne more imeti obiska med vikendom, jim zavod obiske omogoča 

tudi zunaj časa obiskov (torej vikenda) po predhodnem dogovoru. To še posebej pride 

v poštev, če gre za obiske otrok, ki so v skrbništvu, ali pa se družina pripelje od daleč. 

Poleg obiskov so pomembni tudi telefonski stiki in dopisovanje. Dopisovanje je 

neomejeno, telefonski stiki so po zakonu (ZIKS) najmanj dvakrat tedensko, vendar v 

zavodu dovoljujejo vsak dan telefonske stike z ožjimi družinskimi člani in drugimi 

odobrenimi osebami. Vse z razlogom, da ti stiki zmanjšujejo socialno deprivacijo (prav 

tam).« 

K: »Sistem je poleg tega razvil tudi specialne programe za obravnavo zaprtih oseb, ki 

se nanašajo na njihove specifične potrebe (obravnava odvisnosti od drog/alkohola, 

obravnava storilcev kaznivih dejanj z elementi nasilja, obravnava storilcev kaznivih 

dejanj zoper spolno nedotakljivost, strategija preprečevanja samomorov in 

samopoškodb (URSIKS, 2020; Ministrstvo za pravosodje, 2019).«  

 

DEJANSKE RAZMERE KOT NEKAJ TEŽKO DOSTOPNEGA 

Obenem se v člankih pogosto tematizira to, da je zapor zunanjim očem skrit pojav, da je težko 

imeti celoten uvid v razmere znotraj zapora oziroma, da moramo za ustrezno razumevanje 

zapora dobiti vpogled tako v perspektive zaposlenih kot zaprtih oseb, pri čemer so prisotni 

poudarki, da so pogledi obsojenih posebej relevantni za razumevanje razmer v zaporu. V 

povezavi s tem sem v to kodo uvrstila tudi sporočila o tem, da je raziskovanje zapora zahtevno, 

da so si različne perspektive pogosto različne in ter da si rezultati raziskav pogosto nasprotujejo. 

V tem kontekstu se pojavljajo tudi vsebine člankov, ki naslavljajo pomembnost korektnega 

poročanja medijev, saj si na podlagi njihovega poročanja mnenje o zaporu in zaprtih osebah 

ustvarja celotna splošna javnost. 

A: »S sodelavko sva se na polstrukturiran način pogovarjala tudi s psihologom, ki se 

intenzivno ukvarja s problematiko odvisnosti v zavodu. Zgolj izpovedi žensk ne 

zadoščajo za bolj celostno predstavo o tem, kaj se v zavodu na področju problematike 

drog dogaja, zato bom v nadaljevanju poskušal dovolj izčrpno in pregledno predstaviti 

tudi perspektivo omenjenega strokovnjaka, s katerim sva opravila intervju, programe 

zavoda Ig v zvezi s problematiko drog in pa uradno politiko Uprave za izvrševanje 

kazenskih sankcij (predvsem na podlagi analize letnih poročil Uprave za izvrševanje 

kazenskih sankcij in strokovnih prispevkov njenih strokovnjakov).«; »Videli smo kar 

nekaj pomembnih razhajanj med podobami dejanskega stanja obravnave žensk s 

težavami z drogami v zaporu Ig, ki jih slikajo obsojenke na eni strani, strokovni delavci 

zapora in Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij na drugi ter “zunanja” penološka 

stroka (raziskovalec Inštituta za kriminologijo) na tretji strani. Očitno posameznikova 

vloga oz. perspektiva, v kateri se nahaja in iz katere vrednoti tako sebe kot aktualni 

zaporski kontekst, pomembno sodoloča oceno o tem, kaj in kako se v zaporih na tem 

področju v resnici počne.«; »Opozarjam pa, da se mi zdijo izpovedi žensk posebej 

vredne in nenadomestljive, saj obsojenke redko dobijo besedo, ki bi segla v širšo javnost, 

hkrati pa nam omogočajo vsaj nekoliko bolje razumeti njihov (socialni, emocionalni) 

svet in zaplete z drogami.«  
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D: »Razlog je morda tudi v tem, da je življenje v kaznovalnih institucijah ena največjih 

družbenih ugank. Javnost z dogajanjem in življenjem v zaporu ni seznanjena (razen v 

primerih kakšnih izgredov). Ljudje si težko predstavljamo, kako je, ko nimaš osebne 

svobode, kako je, ko si prisiljen živeti s toliko različnimi ljudmi v isti stavbi, kako je, ko 

se moraš podrejati pravilom in početi stvari, ki jih prej nikoli nisi.«; »O družbenem 

sistemu (kot o kompleksni celoti vzorcev vedenja) znotraj zapora je malo znanega in 

tudi sam sistem je težko odkriti. Problem je še večji, ker so običajno raziskovalci in 

izvajalci tretmana različne osebe, zaporniki pa svoje ideologije, mite ali običaje zelo 

redko zapišejo. Notranje obveščevalce hitro označijo za izdajalce, na zunanje 

opazovalce pa gledajo z nezaupanjem. Imajo tudi svoj žargon in napačna uporaba 

terminov takoj izda »prevaranta«. Poleg nezaupanja zapornikov pa se raziskovalci v 

bitki za dostop do razmišljanja in življenja zaprtih in zaposlenih pogosto srečujejo tudi 

s tihim odporom s strani zaposlenih. Njihove kariere, službe in ugled so odvisni od 

učinkovitosti delovanja zapora in kar je mogoče zaupen birokratski problem v zaporu, 

lahko postane škandal za upravo, če pride v javnost. Zato je raziskovanje življenja v 

zaporu področje, kjer odkritja lahko drago stanejo (Sykes, 1958).«  

E: »Že v tem segmentu sem se srečal z nedodelano metodologijo za ugotavljanje 

razsežnosti pojavov. Kot primer navajam podatek o številu pripornikov uporabnikov 

nedovoljenih drog, ki znaša po uradnih podatkih (UIKS,1 2004) 26 %, rezultati naše 

raziskave dajejo podatek, da je uporabnikov nedovoljenih drog v priporu 52,6 %, 

priporniki sami pa menijo, da znaša odstotek uporabnikov nedovoljenih drog 57,3 %.« 

I: »Po opravljeni analizi podatkov iz intervjujev z zaposlenimi smo presenečeno 

ugotavljale, da je tematska shema, ki se nam izrisuje, izrazito podobna shemi, ki smo jo 

oblikovale ob analizi podatkov iz intervjujev z obsojenkami. Shema je razvidna iz 

spodnje slike.«; »Zaposlene_i so – enako kot obsojenke – razloge za precejšnjo 

prisotnost nasilja tematizirale_i v dveh sklopih. Vzroke so videle_i tako v obsojenkah 

kot tudi v zaposlenih samih. Kljub podobnosti tematske sheme pa je osrednje spoznanje, 

da zaposlene_i poleg teh dveh sklopov »razlogov« za nasilje med obsojenkami niso 

tematizirale_i vidika zahtevnosti pogojev življenja, ki jih prinaša samo prisilno 

sobivanje v zaporu.« 

J: »Mediji (in ne kriminaliteta sama po sebi) so tisti, ki proizvedejjo strah pred 

kriminaliteto (Davis, 2011, v Tadič, 2016). Teme, ki jim mediji posvečajo največ 

pozornosti, bodo v javnosti zaznane kot najpomembnejše (McCombs, 2004, v Bučar 

Ručman, 2011). Graoef (1992,v petrovec, 2003) piše, da v nekaterih časopisih delež 

poročanja o specifičnem nasilju zavzema tudi 50%, medtem ko je dejanjska struktura 

nasilja le 6-odstotna. Ta senzacionalistični prijem pri obravnavanju kriminalitete je 

vzrok, da se v naši predstavi izoblikuje podoba, da je nasilja desetkrat več, kako ga je 

po statističnih podatkih.«; »/…/ menim, da so podatki, ki nam jih podajajo mediji, 

večinoma preverljivi, kakovostni ter verodostojni. Nekateri članki, ki sem jih uvrstila v 

šsto kodo, so bili »zgolj« objektivni, kar pomeni, da so navajali samo zadnje zbrane 

podatke o npr številu obolelih v zaporih ali številu izpuščenih, medtem ko so drugi 

prepletali različne tipe informacij (uradne, neuradne, pričevanja očividcev, mnenja 

strokovnjakov…). Poročanje medijev o dogajanju v zaporih v času pandemije se je 

večinoma izkazalo kot nepristransko, saj so širšo javnost informirali o preverljivih 

dejstvih.«  
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ZAPOR KOT KONCEPT 

Članki obsegajo vsebine povezane s pojasnjevanjem zapora kot koncepta. Pojasnjujejo ga s 

pravnega in sociološkega vidika, obenem pa ga pogosto razlagajo kot nekaj spreminjajočega se 

in nekaj kar je današnji družbi samoumeven, čeprav ne nujno ustrezen sistem. Tema se 

večinoma pojavlja kot nekakšna spremljevalna vsebina prvima dvema temama, torej vsebinam 

povezanim z razmerami in življenju v zaporu ter pojasnjevanju konteksta dela znotraj zapora. 

V dveh člankih pa tematiziranje zapora kot koncepta predstavlja osrednjo vsebino in sicer v 

obliki razumevanja zapora kot nekaj prenosljivega v izvenzaporske kontekste, torej kot 

nekakšna metafora za razumevanje drugih življenjskih okoliščin.  

 

ZAPOR KOT PRAVNO DOLOČEN KONCEPT 

V to kodo sem umestila vse dele člankov, ki zapor razlagajo ali opisujejo s pravnega vidika, 

torej naštevajo ali opisujejo ali citirajo različne zakonske akte, ki določajo oziroma uokvirjajo 

institucijo zapora z različnih vidikov. V člankih so mestoma prisotna tudi sporočila o tem, da 

zakoni ne opredeljujejo vsega in da je praksa (predvsem rehabilitacije) zaporov posledično 

lahko različna.  

A: »Nadalje resolucija »zapoveduje«, da je treba odvisnim od drog zagotoviti možnosti 

za alternativno prestajanje kazni v terapevtskih skupnostih in drugih oblikah zdravljenja 

in socialne rehabilitacije.1 Opozarja pa, da morata biti izrekanje alternativnih kazni in 

tudi uvajanje alternativnih postopkov (ki bi nadomestili kazenskega), zakonsko in 

podzakonsko natančneje opredeljena.«  

E: »Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, 2002) predvideva različne ukrepe, ki 

se lahko uporabijo za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti na obravnavi, za odpravo 

ponovitvene nevarnosti in za uspešno izvedbo kazenskega postopka: vabilo, privedba, 

obljuba obdolženca, da ne bo zapustil prebivališča, prepoved približevanja določenemu 

kraju ali osebi, javljanje na policijski postaji, varščina, hišni pripor in pripor.« ; 

»Temeljna akta, ki najbolj varujeta človekovo pravico do prostosti, sta Mednarodni pakt 

o državljanskih in političnih pravicah (OZN, 1966) in Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope, 1950). Mednarodni pakt vsebuje 

le splošne določbe o varstvu človekove pravice do prostosti, medtem ko vsebuje 

Evropska konvencija natančnejše določbe o varstvu človeka pred nezakonitimi posegi 

državnih organov v prostost in njegove pravice. Konvencija postavlja visoke standarde 

za varstvo človekove pravice do prostosti in zagotavlja mednarodni nadzor nad 

spoštovanjem te pravice z oblikovanjem Evropskega sodišča za človekove pravice, ki s 

svojo prakso usmerja države na tem področju. Od ostalih mednarodnih aktov, ki se 

neposredno ali posredno nanašajo na pripor, je treba omeniti še naslednje /…/« 

F: »Novi Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (2000) je prinesel spremembe na 

področju podeljevanja ugodnosti za obsojence. Zmanjšal je obseg le-teh in jih tudi 

omejil glede na vrsto kaznivega dejanja. Gre za zaostrovanje, ki ne upošteva 

posameznika in njegovega dejanskega delovanja »tukaj in zdaj«  

G: »Po drugi strani pa naj bi pedagog kot del strokovnega osebja znotraj totalne 

institucije skrbel za „takšno organizacijo življenja in dela v zavodu, ki pospešuje 

ustrezno vključitev obsojenca v normalno življenje na prostosti po prestani kazni“ 

(Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, 244. člen).« 
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H: »Poleg možnosti izhodov je za vse kategorije zaprtih oseb določen urnik obiskov. Po 

Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS) je določeno, da je treba zaprti osebi vsaj 

dvakrat tedensko omogočiti stik z ožjimi družinskimi člani.« 

K:« Za države članice sicer veljajo enake usmeritve upoštevanja mednarodnih prepisov, 

vendar se v praksi izvajanja oz. izvrševanja kazenskih sankcij (predvsem tretmajskega 

vidika) prakse močno razlikujejo med seboj, saj ne opredeljujejo konkretnega 

strokovnega tretmana obsojencev.« 

 

ZAPOR KOT SOCIOLOŠKO DOLOČEN KONCEPT 

V člankih je pogled na zapor pogosto predstavljen preko sociološkega pogleda, ki zapor razume 

kot totalno institucijo. Pri tem so značilnosti totalne institucije večinoma predstavljene kot 

nekakšna samoumevna okoliščina in o njih avtorice_ji tako neposredno kot v širšem kontekstu 

članka običajno ne pišejo kritično. Le v nekaterih delih sem prepoznala, da je sociološko 

razumevanje zapora umeščeno v kritično perspektivo. Običajno se preko konteksta opisovanja 

zapora kot totalne institucije odpirajo teme posledic, ki jih zapor ustvarja pri zaprtih osebah. 

F: »Glede na organiziranost sodi zapor med totalne ustanove, ker nadzoruje vedenje in 

življenje človeka. Po Goffmanu (v Vraber, 2000) je zapor totalna institucija, za katero 

velja, da je kraj bivanja in dela, kjer veliko posameznikov, postavljenih v isto situacijo, 

ločenih od zunanjega sveta za določeno relativno obdobje, živi skupaj v izolaciji, 

njihovo življenje pa natančno urejajo pravila.«  

G: »Goffman (1991) med temami, ki so dominantne v kulturi varovancev v totalnih 

institucijah, izpostavlja tudi vprašanje Zakaj si notri?, kjer vsak obsojenec razvija svojo 

zgodbo. Dejanje, storjeno zunaj, je za soobsojence pomembno pri ocenjevanju njihovih 

osebnih kvalitet, njihove identitete in statusa, ki ga pridobijo med soobsojenci.«; 

»Zapor spada med totalne institucije, namenjene zavarovanju skupnosti in 

zagotavljanju varnosti v družbi. V tovrstnih institucijah, kjer so prisotni osamitev, 

pomanjkanje zahtevnosti, monotonost, dolgčas, nesmiselnost, nadzor, pomanjkanje 

socialne izmenjave itd., se pojavijo nenehne deprivacije, iz katerih se lahko razvijejo t. 

i. poškodovane identitete (spoiled identity) (Goffman, 1990), Petzold (Petzold in 

Wijnen, 2003) pa govori o nasilnih strukturah zanemarjanja (neglect is violence).«; 

»Med večjimi problemi v totalnih institucijah Goffman (1991) izpostavlja prav problem 

dela ter preživljanja prostega časa, še posebej kadar je na voljo tako malo dela, da 

varovanci trpijo zaradi izjemnega dolgčasa.«; »Pri obsojencih v zaporu lahko 

prepoznamo, da pride še do ene od tipičnih posledic totalnih institucij, t j. opustitve 

socialnih in materialnih odgovornosti. (Goffman, 1991). Vse nujno potrebne stvari 

(zavarovanje, bivanje, hrana) so zanje urejene prek institucije, skrb za morebitne otroke 

(tudi materialna) pa je večinoma prepuščena partnericam.« 

I: »Zapor namreč nikoli ne pomeni le odstranitve osebe iz njenega dotedanjega okolja, 

pač pa hkrati tudi umestitev osebe v novo, zanjo prisilno okolje. Ta s sociološkega vidika 

ni prazen prostor, pač pa je poln ljudi in interakcij, ki si jih oseba ni izbrala sama, poleg 

tega pa nanje pripenja določena pričakovanja, strahove in skrbi. Težavnost tega vidika 

bivanja v instituciji je dodobra popisal Erving Goffman (1961), nanj pa so nas v procesu 

raziskovanja opozarjale tudi obsojenke same.« 

J: »Goffman (1991) opisuje, da ko posameznik postane del totalne institucije , izgubi 

možnosti za samopojmovanje, njegov jaz se spremeni oz. mortificira. Človek začne svojo 
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identiteto, svojo zgodbo in druge dojemati drugače. Zgodijo se različni procesi 

preoblikovanja in prilagajanja osebe totalnemu sistemu institucije.«   

 

ZAPOR KOT SPREMINJAJOČ SE KONCEPT 

V člankih sem prepoznala sporočila povezana z razumevanjem zapora kot institucije, ki se 

spreminja in je na nek način fleksibilna ustanova. V člankih je to prisotno preko opisovanja 

zapora v preteklosti in primerjanja z zaporom danes in v sporočilih, ki pozivajo s spremembi 

zapora oziroma izpostavljajo, da se zapor lahko spremeni ali se je že spremenil v »boljšo« 

institucijo. Pri tem »boljša« večinoma pomeni bolj rehabilitativna in humana ali manj 

nadzorstvena.   

F: »Slovenske kazenske ustanove so se v osemdesetih letih pričele spreminjati v 

tretmajske ustanove. Gre za proces, pravi Perhavčeva, »ko so se tradicionalne oblike 

obravnave storilcev kaznivih dejanj (povračilni, zastrašilni in izolacijski načini) začele 

umikati pred sodobnejšimi, permisivnejšimi, humanimi, interakcijskimi in terapevtsko 

orientiranimi oblikami obravnave« (Perhavc, 2002). Začetki socioterapevtske 

orientacije v Sloveniji segajo v leto 1978, ko se je pričel izvajati eksperiment v zavodu 

na Igu, kasneje pa so tudi ostali zavodi prevzeli to obliko dela. Oktobra 1986 je 

socioterapija postala uradna ideologija slovenskega kazenskega sistema.«  

G: »To spoznanje je igralo pomembno vlogo pri opustitvi osamitve za večino 

zapornikov. Danes se zapiranje v samico uporablja samo kot skrajni ukrep pri 

kaznovanju tistih posameznikov, ki kršijo pravila zapora, in ne kot skupno usodo zaprtih 

oseb.«  

I: »Primeri iz penološke prakse in zgodovine kažejo, da so količina in pojavne oblike 

nasilja med zaprtimi odvisne od socialnega vzdušja, ki se vzpostavlja v posamičnem 

konkretnem zaporu. V slovenskem prostoru je na to opozoril zlasti t. i. eksperiment na 

Igu, ko se je z uvedbo sprememb pri vodenju zapora močno zmanjšal obseg konfliktov 

med zaprtimi ženskami (Košir, 1983; Uršič Perhavec, 1983; Petrovec in Meško, 2006; 

Muršič in Petrovec, 2011).«; »Šlo je za paradigmatsko spremembo pogleda na ljudi 

skozi prizmo humanistike, predvsem pa za spreminjanje naravnanosti in odnosa 

osebja do zaprtih oseb, ki je zajemalo tudi določen pogled na konflikte oziroma nasilje 

med obsojenkami in torej tudi na regulacijo tega področja človeškega življenja.«; 

»Predstava o zaporu kot instituciji, v kateri se omenjene omejitve in prisila v skupno 

sobivanje pojavljajo neodvisno od časa ali prostora, pa je vendarle zavajajoča. V času 

eksperimenta v zaporu na Igu (Petrovec, 1999) je za zapor na primer veljalo, da je 90 

% obsojenk bivalo v odprtem režimu, vhodna vrata zapora so bila odklenjena, nadzor 

pa je bil izrazito zmanjšan oziroma preoblikovan.«  

K: »Zaporski sistem glede svojih temeljnih nalog in ciljev velja za represivnega, 

rigidnega in togega. Kot vsak delujoč sistem v družavi se spreminja s časom, vendar 

velikokrat daje občutek, da se to znotraj rešetk dogaja precej počasneje kot zunaj njih. 

Kljub temu je s časom prišlo do velikih sprememb v paradigmatskih usmeritvah, ki se 

tičejo obravnave in dela z zaprtimi osebami. Stremi se k celostni in interdisciplinarni 

obravnavi. Usmerjena naj bi bila tako da zaprte osebe usposablja za življenje na 

prostosti in jih odvrača od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko 

živele v skladu z veljavnimi pravnimi in moralnimi normami.«  
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ZAPOR KOT NEIZOGIBEN KONCEPT 

V to kodo sem uvrstila sporočila, ki zapor razumejo kot nekakšno nujnost današnje družbe. Pri 

tem je v nekaterih člankih do tega »dejstva« prisotna kritična distanca oziroma ideja, da bi 

moralo biti drugače, ker je zapor neustrezen, a boljše rešitve trenutno ni.  

B: »Žal pa kaže, da je zapiranje ljudi – tudi tistih, ki so storili kaznivo dejanje zaradi 

težav z drogami – še vedno (oz. celo vse bolj!) tako (politično) privlačen odgovor na 

njihova neželena (kazniva) vedenja, da bo še dolgo vztrajalo. Zdi se, da je sodobna 

družba prav odvisna od te institucije, ki je eden najbolj v oči bijočih dokazov 

barbarskosti sodobne kulture. Barbarskosti v smislu nezmožnosti oz. – kar je še huje – 

pomanjkanja volje za bolj civilizirano odzivanje na kršitve pravil družbenega sožitja 

(oz., če smo manj naivni, pravil reprodukcije obstoječih razmerij moči v družbi). Zapor 

lahko razumemo kot svojevrstno legalizirano nelegitimno trdo drogo, katere uporaba je 

bistveno bolj tvegana in škodljiva kot uporaba nedovoljenih psihotropnih snovi. Kakšna 

naj bo politika do uporabe te “droge”? Popolna “abstinenca” se zaenkrat ne zdi 

realističen cilj, kar pomeni, da pride v poštev preprečevalna politika (v smislu 

prizadevanja za čim manj zapora oz. za razvoj alternativnih načinov sankcioniranja 

družbeno nesprejemljivih vedenj) in pa politika zmanjševanja škode zaradi uporabe te 

“droge”. Uporabnike (torej tiste, ki zapor ohranjajo pri življenju) je treba informirati 

o učinkih, tveganjih in načinih varnejše uporabe, tistim, ki to “drogo” uporabljajo 

izrazito disfunkcionalno (npr. tako, da v zaporu vidijo samo sredstvo za pravično 

kaznovanje, onesposabljanje kriminalcev in zastraševanje), pa ponuditi ustrezne 

“programe pomoči” (npr. pomoč pri razvijanju alternativnega, humanejšega 

vrednostnega sistema).«;  »Kakršenkoli zapor (ne glede na spol njegovih ujetnikov) se 

mi v pretežni meri zdi civilizacijski anahronizem. V tem pogledu sem minimalist. 

Zagovarjam čim manj zapora, dokler obstaja, pa se zavzemam tudi za čim boljši zapor 

(predvsem v smislu varovanja pravic in svoboščin zaprtih oseb, zmanjševanja škode 

zaradi bivanja v zaporu, zagotavljanja potrebne pomoči in pogojev za psihosocialno 

učenje ter v smislu neprekinjenega vzpodbujanja vključevanja osebe v družbo).« 

D: »Zapori so danes na razpotju, niso takšni, kot so bili, niti takšni, kot si jih želimo. 

Vendar družba (trenutno) ne pozna boljšega sredstva, zato bodo zapori še dolgo 

nenadomestljivi del vsaj za majhen del prestopnikov. Država se jim ne more odreči kljub 

negativnim posledicam zapiranja in majhni koristnosti zapora za zmanjšanje 

kriminalitete. Zapor sam ne zasluži niti hvale niti kritike.« 

E: »Te dileme ne pomenijo, da se je mogoče zavzemati za odpravo pripora, saj bi bila 

taka razmišljanja nerealna (Zakonjšek, 1991). Podobna vprašanja se pojavljajo tudi pri 

ostalih prisilnih ukrepih v kazenskem postopku, posebej v zvezi z ustreznostjo kazenskih 

sankcij, vendar ni izgledov, da bi v kratkem našli kakšne bolj primerne ukrepe (prav 

tam). Če za zaporno kazen velja, da je nujno zlo, ki se uporablja zato, ker drugačnih 

ukrepov ne poznamo, potem to velja toliko bolj tudi za pripor.« 

 

ZAPOR KOT METAFORA 

V dveh člankih (a tam kot osrednji temi) sem prepoznala, da je koncept zapora uporabljen tudi 

kot nekakšna metafora in/ali primerjava z izvenzaporskimi konteksti. V ospredju teh sporočil 

je kritično razumevanje zapora kot družbenega konstrukta, katerega funkcija je predvsem 

nadzorovanje in omejevanje. V tem kontekstu članka tematizirata povezave med ženskim 

spolom in zaporom, drogami in zaporom ter življenjskimi okoliščinami v času pandemije ter 
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zaporom, pri čemer se neke na videz specifično zaporske okoliščine prenašajo v vsakdan izven 

zapora, obenem pa se kritično razumevanje družbe v splošnem prenaša v razumevanje zapora. 

V ostalih člankih je zapor predstavljen kot nekaj specifičnega, kot sistem znotraj družbe, ki 

deluje po čisto svojih smernicah in nima veliko podobnosti s siceršnjim življenjem izven 

zapora.  

B: »Odgovori na ta vprašanja bi bili v primeru različnih konkretnih žensk specifični 

glede na vselej edinstven preplet osebnih, medosebnih, socialno-ekonomskih oz. 

družbenokulturnih dejavnikov. V najslabšem primeru lahko biti ženska pomeni kmalu 

umreti (ženski spol kot smrtna kazen!) ali pa neprostovoljno umirati na obroke v 

dosmrtnem “zaporu” zaprtega tipa, brez “prostih izhodov”, brez “ugodnosti”, brez 

“možnosti pogojnega odpusta”, izolirana, socialno izključena (ali pa bedno 

vključena),1 formalno in neformalno hipernadzorovana, brez strokovne pomoči ali 

kvečjemu s kompulzivnim vključevanjem v strokovne programe “pomoči”, ki pogosto 

krepijo odvisnost, pasivnost in discipliniranost žensk, praviloma ob izdatni podpori 

najrazličnejših medikamentov.2 Soltau (po Zaviršek, 1994: 181) ugotavlja, da ženske 

zaradi spolno specifične socializacije pogosto ne prepoznavajo priložnosti za življenjske 

spremembe ali pa jim takih priložnosti resnično manjka. Kakorkoli, v obeh primerih 

njihovo življenje spominja na zaporniško životarjenje.«; »Ob zaključku razmišljanja o 

tem, ali so droge zapor, kaže skleniti, da droge same po sebi vsekakor niso ječa. 

Tveganja za inkarceracijo v svet omame se pričnejo šele z njihovo uporabo, druženje z 

njimi pa lahko bolj ali manj (ali pa sploh nič) spominja na ujetost v zatohlo celico. 

Odnosi z drogami so najrazličnejši in vsak je zgodba (ali celo svet) zase. Na enem koncu 

kontinuuma je uživanje drog mogoče primerjati z zaporom (v smislu radikalne redukcije 

posameznikovih zmožnosti za avtonomno, svobodno življenje), na drugi skrajni strani 

pa se kot kontrast kaže visokoindividualizirano, samodoločeno, svobodn(jašk)o 

druženje z drogami.«; »Številni po mojem mnenju utemeljeno dokazujejo, da je naša 

družba še zmeraj izrazito mačistična, iz česar izhaja, da tudi institucija za inkarceracijo 

žensk ni niti srednjega niti ženskega, pač pa moškega spola. Zapor za ženske je ukrojen 

po meri patriarhalne kulture3 in opravlja (poleg ostalega) vlogo družbenega nadzora 

nad ženskami. Bosworth (2000: 277) na osnovi tipa žensk, ki so jih v zgodovini najraje 

zapirali (npr. noseča ali spolno aktivna dekleta, prostitutke, tatice in druge) sklepa, da 

je bil zapor že od začetkov tudi v vlogi nadzorovanja žensk. S pomočjo predstav o 

“dobri” in “slabi” ženskosti je opravičeval svoj obstoj (ibidem: 279).«  

I: »Neobhodno je torej pomisliti, da zapiranje življenj v času »lockdowna« pomeni, 

(tako kot v zaporu) oblikovanje nasilnejših kontekstov vsakdanjega življenja. Zanimalo 

nas je, kako lahko spoznanja, ki nam jih je prineslo raziskovanje nasilja med 

obsojenkami na Igu, prenesemo v drugačno, polzaporsko življenje zunaj zapora.«; 

»Omejujejo jih lahko tako določene osebne okoliščine posameznice_ ka in neposredno 

okolje, v katerem se nahaja, kot tudi družbene strukture, v katere smo vpete_i in ki 

vplivajo na naš vsakdan in možnosti v njem. To še posebej postane očitno, ko za primer 

vzamemo zadnjih nekaj mesecev, ki jih zaznamujejo pandemija in njene socialne 

posledice. Opisani običajni vsakdan zunaj zapora je v mnogih pogledih spremenil svojo 

obliko. Ukrepi, ki so namenjeni t. i. »socialni distanci« oziroma socialni izolaciji, so ga 

spremenili preko podobnih omejitev, kot vsakdan obsojenk spreminjajo zaporske 

omejitve.«; »Ne le, da danes podobnost zaporskih kontekstov pridobivajo vsakdanje, 

načeloma zasebne situacije v intimnih prostorih, tudi v kontekstu širših družbenih norm 

lahko opazimo vzporednice. Element prisilnega sobivanja ne pomeni le motečega 

prilagajanja in sklepanja kompromisov na vsakodnevni ravni, pač pa tudi 

izpostavljenost ljudem, ki jih obsojenka na podlagi družbenih norm doživlja kot 
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potencialno nevarne, »motene«, umazane idr. Specifika življenja v zaporu je, da je 

obsojenka prisiljena s »takimi« osebami tudi živeti, biti v vsakdanjih stikih in tvegati, 

da se bo »nalezla« enake stigme, kot se drži ostalih. Današnje razmere zunaj zapora so 

podobno prinesle kategorijo oseb, ki jih ljudje lahko doživljajo kot nevarne in 

ogrožajoče ter prav tako lahko delujejo kot »slabe«/»dobre« osebe glede na upoštevanje 

ali neupoštevanje novo nastalih družbenih norm v povezavi z nošenjem maske. Nastale_i 

so »nosilke_ci mask« in »ne-nosilke_ci mask.« 

 

VLOGA ZAPORA IN PEDAGOGA V NJEM 

Tema vloga zapora in pedagoga v njem je nekakšna prečna tema oziroma nadrejena tema, ki 

usmerja vsebine ostalih tem, ki so bile prepoznane v člankih. Idejo o tem, kaj je namen zapora 

in vloga pedagoga v njem, sem namreč prepoznala kot temelj, iz katerega avtorice_ji izhajajo 

pri tematiziranju ostalih vsebin povezanih z zaporom.  

 

POTREBNO JE REHABILITIRATI ZA VARNOST DRUŽBE 

Ideja o tem, da je vloga zapora to, da skrbi za varnost družbe, je močno prisotna v enem članku, 

v nekaj drugih pa sem jo prepoznala kot bolj obrobno idejo. Izraža se predvsem preko 

izpostavljanja zaprtih oseb kot nevarnih in v sporočilih o učinkovitosti zapora, kjer je prisotna 

predpostavka, da je učinkovit takrat, ko je družba varna, kar doseže z rehabilitacijo zaprtih. V 

ideji, da je potrebno poskrbeti za varnost družbe, se kaže mestoma kaže tudi funkcija 

onemogočanja ponovitve kaznivega dejanja. Obenem so v nekaterih člankih mestoma prisotni 

tudi kritični pogledi na to, da se zapornice_ke razume kot nevarnost širši družbi. 

D: »Za zagotavljanje varnosti tako znotraj kot tudi zunaj zavoda je potrebno mnogo 

več, kot so dovolj visoki in zastraženi zidovi. Potrebna je psihološka in moralna skrb za 

osebe, ki jim je odvzeta pravica do svobode. Ta skrb je naloga vseh zaposlenih v zavodu, 

še posebno paznikov, ki z zaporniki preživijo največ časa (Ivanc, Jelušič in Peteh, 

2004).«; »Omeniti moramo, da podeljevanje ugodnosti v obliki prostega izhoda 

predstavlja tudi potencialno nevarnost za okolje, saj lahko zapornik, ki to vrsto 

ugodnosti koristi, v času izhoda stori novo kaznivo dejanje ter tako ogrozi notranjo 

varnost države in osebno varnost njenih državljanov. Zato je za vsako podelitev takšnih 

ugodnosti potreben tehten razmislek. Indikatorji, ki vplivajo na odločitev o podelitvi 

prostega izhoda zaporniku, so: spoštovanje hišnega reda zavoda, osebnost zapornika, 

število disciplinskih obravnav zapornika, izvajanje kršitev znotraj zavoda, konfliktnost 

osebnosti, nevarnost pobega, vrsta in način storitve kaznivega dejanja ali kršitve 

javnega reda in miru.«; »Kakovostno komunikacijsko vzdušje, dobra strokovna 

usposobljenost pazniške službe in učinkovito tehnično varovanje pa lahko pripomorejo 

k manjšemu število pobegov in konfliktov med zaprtimi osebami ter k manjšemu številu 

kršitev podeljenih ugodnosti, kar posledično vpliva tudi na zmanjšano nevarnost 

zapornikov za nacionalno varnost (Ivanc, Jelušič in Peteh, 2004).« 

F: »Družba ustanovi zapor zato, ker želi iz svojega okolja izločiti vse tiste, za katere 

meni, da so nevarni, nenavadni in drugačni.« 

G: »Zapor spada med totalne institucije, namenjene zavarovanju skupnosti in 

zagotavljanju varnosti v družbi.« 
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K: »Osnovni namen pripora je torej zagotoviti navzočnost osumljenca v kazenskem 

postopku in na glavni obravnavi. Temu je podrejen tudi režim pripora. Ob priporu se 

križata dva nasprotna interesa: varstvo družbe pred nevarnimi prestopniki in varstvo 

človekovih pravic zaradi domneve nedolžnosti. Pravosodje mora nenehno skrbeti za 

ohranitev ravnotežja med prisilnimi posegi v pravice posameznika z odreditvijo pripora 

in pravico posameznika do prostosti.« 

I: »Časnik Nova24TV jasno izraža zaskrbljenost za Evropo, ker so severnoafriške 

države izpustile nekatere svoje zapornike, pomenljiv pa je tudi naslov časnika Dnevnik, 

ki pravi »Sum na koronavirus osvobaja«, pri čemer kasneje v vsebini članka navedejo, 

da nevarni in begosumni zaporniki niso izpuščeni. Podobno prikrit zaskrbljen prizvok 

za »nas« in »našo pravičnost« se izraža tudi pri navajanju dejstva, da prekinitev kazni 

zapora ne bo všteta v zaporno kazen obsojenca, kar pomeni, da naj bi zaporniki v zaporu 

še vedno preživeli toliko časa, kot je bilo to sprva predvideno v njegovi kazni.«  

J: »Celostno delo z zaprtimi osebami vključuje tudi varnostni vidik in varnostno oceno 

vsakega posameznika.« 

POTREBNO JE REHABILITIRATI ZA BOLJ KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE 

Potreba po rehabilitaciji je najpogostejše sporočilo, ki sem ga identificirala v člankih. V to kodo 

sem uvrstila vse tiste dele člankov, ki sporočajo, da je naloga zapora predvsem v tem, da 

rehabilitira oziroma prevzgoji zaprte osebe, kjer je možno prepoznati predpostavko, da je 

družba zunaj dobra, zaprte osebe pa tiste, ki jih je potrebno »popraviti« in naučiti drugačnih 

vedenjskih vzorcev, tudi tistih, ki se ustvarijo v času bivanja v zaporu. To sporočila sem 

prepoznala tako  

- v splošnem tematiziranju individualne obravnave in individualnih pristopov dela 

(terapevtski pristopi, programi odvajanja od drog in podobno), v katerih nisem 

prepoznala kritične distance,   

- v tematiziranju okoliščin, ki onemogočajo uspešno individualno obravnavo ali 

spremembo vedenja,  

- v primerih, ko se možnosti dela, aktivnosti in programov v zaporu izpostavljajo v 

kontekstu vpliva na spremembe vedenja zaprtih oseb, 

- izpostavljanju kritik učinkovitosti rehabilitacijske usmeritve z zaključki, da je to vseeno 

smiselno početje 

- tematiziranju odnosa kot nekakšnem orodju za rehabilitacijo. 

Ideja, da je zaprte osebno potrebno rehabilitirati se pojavlja tudi v že opisani temi Konteksti 

dela v zaporu, ki zahtevnost dela, pogoje dela in kakovost dela zaposlenih tematizira na 

predpostavki, da je cilj zapora rehabilitacija zaprtih  oseb. Prisotna je tudi v kodah, ki razmere 

in življenju v zaporu predstavljajo kot ustrezne ali neustrezne, kjer je vrednotenje teh razmer 

prav tako ponekod pogojeno z idejo rehabilitacije kot cilja zapora.  

A: »Ta zapor, ki je bil včasih (evropski!) zgled socioterapevtske organiziranosti, je po 

njegovi oceni med prvimi začel krepiti varnostno naravnanost na račun tretmanskih 

vsebin (Petrovec, 2004: 4).«; »Visokopražni programi pa so namenjeni tistim, ki so v 

procesu obravnave napredovale do te mere, da jih je mogoče vključiti v bolj odprt režim, 

v okviru katerega imajo razširjene možnosti aktivnega preživljanja prostega časa, 

delovne okupacije, različnih vrst izobraževanja, prostih izhodov, obnavljanja stikov s 

svojci, podrobnejšega spoznavanja programov pomoči uporabnikom drog in 

načrtovanja življenja po odpustu.«; »Kakovost demokratičnih, horizontalnih 
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medčloveških odnosov mora prispevati k ustreznemu terapevtskemu vzdušju, ki 

omogoča emocionalno in socialno učenje oz. resocializacijo (ibidem: 9, 11).«  

C: »Naloga svetovalcev pa je predvsem prisluhniti osebam in jih vzpodbujati v 

prizadevanjih za večjo kakovost življenja.«; »Treba se je zavedati, da svetovanje 

obsojenim osebam kljub dobri volji in številnim prizadevanjem svetovalca ali 

svetovalke prinese številna razočaranja in neuspehe, kar vzbudi dvom o lastni 

sposobnosti in pravilnosti ravnanja. Ali, kot pravi Stovičejeva (2000), je svetovalcem 

velikokrat težko sprejeti dejstvo, da so se znašli v situaciji, ko samo njihov trud ni več 

dovolj, saj so rezultati odvisni predvsem od tega, kar so zmorejo in želijo svetovanci – 

obsojenci.«  

D: »Kot že rečeno so med življenjem v zaporu najpomembnejši in tudi odločilni odnosi 

med osebjem in zaporniki. To vpliva tudi na njihovo poboljšanje. Za korekcijsko 

vplivanje na zapornike so najbolj pomembna stališča in odnosi (zaznava) delavcev do 

zapornikov, njihova lastna samopodoba (Brinc, 1984) in zmanjševanje 

komunikacijskega prepada med njimi.«; »V tem odnosu se s strokovnimi oblikami dela 

zaprto osebo vodi do uvida v lastno vedenje, do prevzemanja lastne odgovornosti in do 

motiva za spreminjanje svojega vedenja. Torej: na kakšen način »vplivati«, 

»prevzgajati« in obravnavati zapornike? Kakšne strategije uporabiti, če teorija za sedaj 

poznane tretmane ugotavlja, da so v večini manj uspešni od pričakovanega? Po mnenju 

nekaterih avtorjev ti ne smejo temeljiti le na doslednih ugotovitvah znanosti, temveč 

morajo imeti podporo tudi v kaznovalni politiki, osredotočeni na rehabilitacijo, namesto 

na retribucijo in izločevanje (Crow, 2001).« 

F: »Leta 2000 je izšel novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (2000), ki je prinesel 

novost v zvezi s tretmajem in pedagoškimi delavci v zaporih. Tretma je zgolj omenjen, 

kar pomeni, da že z zakonom vzgojna služba v zavodih zgublja vrednost in pomen. 

Poudarjena sta varnost in nadzor.«; »Več ko je demokratičnosti, medsebojnega 

zaupanja in spoštovanja, več je ustvarjalnosti tako med delavci in obsojenci, kar zavira 

destruktivno vedenje. Če je socialna klima neugodna, se to odraža z večjim nadzorom, 

zastraševanjem in disciplinskim kaznovanjem. Strogo nadzorovanje zavira ugodno 

socialno klimo in tretmajsko usmeritev zavodov.«  

G: »Največji negativni dejavnik v zaporu je minimalna lastna aktivnost obsojencev na 

vseh področjih. Vse obroke hrane dobijo pripravljene, posteljnino in obleke le oddajo 

ter nato dobijo oprano in zlikano.«; »Temu se v osebnem načrtu običajno ne 

posvečamo. Temeljnega pomena zanj bi bila tudi vključitev na delo zaradi razvijanja 

delovnih navad, vztrajnosti ter vzpostavljanja dnevnega ritma dela in počitka.«; »Kot 

se je pokazalo v konkretnem primeru za Mateja, je pet identitetnih stebrov dobro 

dopolnilo in nadgradnja osebnemu načrtu obsojenca. Včasih se lahko pokaže, da so 

ključne točke za posameznika morda druge, kot je poudarjeno v osebnem načrtu. 

Ponovno želim poudariti, da so ključnega pomena tudi jasno opredeljene obsojenčeve 

močne točke. So izhodišče v procesu spreminjanja negativnih samopripisovanj in 

disfunkcionalnih identifikacij, s katerimi so povezani destruktivni življenjski stili, v 

nove, ustreznejše identitetne in življenjske stile. Pomemben cilj v terapiji na področju 

identitete je tudi, da posameznik razvije sposobnost, da se brani pred stigmatizirajočimi 

zunanjimi pripisovanji.«; »Zapor odvisnikom vsekakor ne ponuja prave možnosti za 

spremembo življenjskega stila in trajnejšo abstinenco. Menim, da bi morala imeti vsaka 

oseba, katere kazniva dejanja so povezana z odvisnostjo in je kaznovana s kaznijo 

zapora do dveh let, možnost, da izbere, ali bo kazen prestajala v zaporu ali v kakšnem 

od centrov za zdravljenje odvisnosti.«; »V prispevku želim prek konkretnega primera 
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prikazati, kako vidim možnosti in omejitve za obsojence v sistemu zapora ter kako lahko 

te vplivajo na posamezna področja identitete pri obsojencu. V nadaljevanju najprej na 

kratko predstavljam integrativno terapijo, ki je eno od pomembnih izhodišč za moje 

delo, ter pojmovanje identitete znotraj nje.«; »Tako odvisnost kot zapor vplivata na 

oblikovanje identitete v smislu stigmatizacije. Pedagog v zaporu je tisti, ki lahko 

pomaga obsojencu, da se odloči spremeniti disfunkcionalne stile identifikacije.« 

K: »Stremi se k celostni in interdisciplinarni obravnavi. Usmerjena naj bi bila tako da 

zaprte osebe usposablja za življenje na prostosti in jih odvrača od ponavljanja kaznivih 

dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živele v skladu z veljavnimi pravnimi in 

moralnimi normami.« 

H: »Na začetku se nam zdi smiselno opredeliti pojem zapora – sploh to, kaj pomeni v 

današnjem času. Mrevlje (2007, str. 147) navaja, da je zapor „prevzgojna institucija, 

ki je usmerjena na ukrotitev duha in ne več na kaznovanje telesa. Je prostor, v katerem 

je subjekt postavljen v izraziti red nujnosti, nadzora, omejenosti, apatije in rutine“. Vse 

bolj se usmerja na „krotitev misli, čustvenih impulzov in delovanja v svetu“ (prav tam), 

s čimer naj bi dosegli „normalizacijo“ njihovega življenja – življenja zaprtih oseb.«; 

»Sprejetje odgovornosti za povzročeno dejanje je za vsako obsojeno osebo zelo 

pomembno. Tovrstna izkušnja je lahko zelo boleča in čustvena, saj mora obsojena 

oseba sprejeti škodo, ki je bila povzročena posamezniku (žrtvi, oškodovancu) in 

njegovim bližnjim kot tudi sami sebi in svojim bližnjim. Do sprejetja lastne krivde in s 

tem odgovornosti je mogoče priti na več načinov – eden izmed njih je tudi gledališka 

umetnost (Rogan, 2011).« 
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INTERPRETACIJA 

Revija Socialna pedagogika je v 24 letih izhajanja objavila 11 člankov, v katerih neposredno 

tematizira zapor. Članki na temo zapora so začeli izhajati leta 2006, torej po osmih letih od prve 

Socialne pedagogike. V tem letu je bilo objavljenih kar 5 takih člankov, ne da bi bila temu 

namenjena posebna tematska številka, leto za tem je bil objavljen še en članek, potem pa je 

objavljanje na temo zapora, z dvema izjemama, zamrlo za 13 let in se znova pojavilo leta 2020. 

V zadnjih dveh letih (2020 in 2021) pa so zaporu zopet posvečeni kar trije članki. Čeprav tega 

sosledja ne zmorem povezati s čim oprijemljivim, je na podlagi tega možno temo zaporov 

razumeti kot neke vrste občasen interes v okviru Socialne pedagogike, ki se relativno intenzivno 

pojavi, skorajda izgine, nato zopet pojavi, če bo ponovno izginil pa je vprašanje naslednjih 

izdaj. Vsaj zaenkrat zapor torej ne predstavlja področja, s katerim bi se socialna pedagogika 

kontinuirano ukvarjala na ravni pisane besede.  

Kot je pestro (in nepredvidljivo) časovno izhajanje člankov na temo zapora, so pestri tudi članki 

sami po sebi in ponujajo vsebinsko bogate odgovore na zastavljena vprašanja te magistrske 

naloge, ki jih predstavljam v nadaljevanju.  

Članki nosijo različna, včasih celo nasprotujoča si sporočila. V ospredju člankov sta dve krovni 

temi in sicer tema kontekst dela v zaporu in tema razmere in življenje v zaporu. Tretja tema, ki 

je večino časa nekako vzporedna in spremljajoča tema obema krovnima temama, je tema zapor 

kot koncept, ter četrta tema, ki je na nek način nadredna oziroma predstavlja predpostavko v 

ozadju večine člankov in sicer vloga zapora in pedagoga v njem.  

V člankih sem prepoznala, da se tako v ozadju kot tudi v ospredju naslavlja rehabilitacija kot 

glavni namen, ki ga zapor in v njem zaposlene_i poskušajo uresničiti. To nekako zrcali 

usmeritve slovenske penologije, ki kljub vračanju retributivne ideje ohranja utilitarne cilje 

(Plesničar, 2012). Pri tem se rehabilitacijo večino časa razume kot prevzgojo zaprtih oseb, ki 

bo neposredno koristila zaprtim osebam v obliki razvijanja bolj normativnega vedenja, ki jim 

bo izboljšalo kakovost življenja. Sklepati je možno, da to obliko pogleda na rehabilitacijo 

spremlja ideja, da je normativno življenje možno enačiti s kakovostnim življenjem. Mestoma 

se rehabilitacijo razume tudi kot način za zagotavljanje varnosti družbe. Namen rehabilitacije 

v tem primeru torej ni neposredno izboljšanje življenja zaprte osebe, temveč dosegati 

spremembo njihovega vedenja za to, da v prihodnje ne bodo izvrševale_i kaznivih dejanj. V 

obeh primerih članke spremlja predpostavka, da je družba zunaj (dovolj) dobra in da mora le 

oseba spremeniti svoje načine soočanja z življenjskimi okoliščinami. Kljub kritikam 

rehabilitativnih pristopov, ki so predstavljeni že v teoretičnem delu naloge, pa tudi kljub 

nekaterim izraženim pomislekom v zvezi z izvajanjem rehabilitativne obravnave, ki jih 

ponekod izpostavljajo avtorice_ji analiziranih člankov same_i, rehabilitacija še vedno 

predstavlja glavno smernico socialne pedagogike v zaporu in izhodišče za odpiranje zaporskih 

tematik. V okviru te rehabilitativne predpostavke se v člankih odpira vsebine povezane z 

zagotavljanjem različnih aktivnosti in programov ter z vzpostavljanjem odnosa, ki vodijo v 

spremembe vedenja, te spremembe pa omogočajo ponoven vstop v družbo. Vidimo lahko, da 

so te značilnosti tematiziranja dela v zaporu skladne z definicijo adaptivnega modela, ki ga 

opisuje Eriksson (2014). Obenem lahko tako ponavljajoče se ravnanje, kljub temu, da je bilo že 

večkrat predstavljeno kot neučinkovito in neuspešno, morda razumemo kot način delovanja, ki 

je povezan izključno z učenjem iz prakse, pri katerem je pogosto, da se v svoji vsebini in načinu 

dela začne ponavljati, ne glede na to, kako uspešni ali neuspešni so rezultati (Storø, 2012). 

Obenem lahko to pojasni tudi odnos do teoretičnih vsebin, ki jih avtorice_ji uporabljajo, kar 

naslovim v nadaljevanju. 
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Preko tematiziranja odnosa kot nečesa nehierarhičnega in podpornega, lahko sicer prepoznamo 

tudi določene specifike demokratičnega modela (prav tam), ki pa upoštevajoč nereflektirano 

pozicijo delovnega mesta v okviru institucije, težko vodi v dialog, ki je odprt in brez elementov 

razmerij moči (Eriksson, 2014), temveč bolj v prilagajanje v deklerativno nehierarhičnem 

odnosu. Cilj, ki predpostavlja določeno obliko vedenja kot pravo, je namreč težko postavljen s 

kje drugje kot pa s pozicije moči. Četudi lahko s strani zaprtih oseb morebitno izraženo željo 

po podpori pri razvoju drugačnih vedenjskih vzorcev (ki sicer v člankih ni zares tematizirana) 

razumemo kot lastno odločitev posameznice_ka, je slednja umeščena v kontekst zapora, ki sam 

po sebi sporoča, da je to potrebno, celo nujno, in da je le od zaprte osebe odvisno, kako bo 

peljala svoje življenje. S tako perspektivo članki torej odstopajo od osnovne usmeritve v 

vsakdan usmerjene socialne pedagogike, v okviru katere obstaja možnost za vzpostavitev bolj 

ustreznih odnosov, a ob fokusu na individualne odnose ne sme zanemariti družbenih odnosov, 

ki posamezničine_kove stiske vzpostavljajo (Zorc Maver, 1997). Dodatno umanjka tudi 

razumevanje, da se lahko enakopraven odnos podpore in pomoči udejani le preko tega, da 

socialni_a pedagog_inja le ponudi različne možnosti za spremembo, kjer izbiro določi 

uporabnik_ca sam_a (Klemenčič, 2006).  

Tema potrebe po rehabilitaciji je prisotna v večini člankov, nekaj izmed njih pa te predpostavke 

vseeno ne izraža. To so večinoma članki, ki zapor naslavljajo nekako metaforično oziroma ga 

primerjajo z izvenzaporskimi okoliščinami. V ospredju teh člankov je kritično razumevanje 

zapora kot družbenega konstrukta, katerega funkcija je predvsem nadzorovanje in omejevanje. 

Članki zapor predstavljajo z neke meta perspektive, pri čemer eden izmed njiju za svoje 

izhodišče razmisleka postavi razmere v zaporu, drugi koncept zapora tematizira le »od zunaj« 

z neke teoretske perspektive, tretji pa se ukvarja z medijskim poročanjem o zaporih, kjer se 

izpostavlja bolj novinarsko kot pa socialnopedagoško delo.  

Avtorice_ji teh člankov so večinoma raziskovalke_ci z oddelka za socialno pedagogiko 

Pedagoške fakultete UL ali Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL, medtem ko so 

avtorice_ji člankov, katerih izhodišče je rehabilitativni pristop, večinoma zaposlene_i v 

zaporih. Osrednja tema večine člankov, ki so jih pripravile_i zaposlene_i v zavodih za 

prestajanje kazni zapora, je odpiranje vsebin povezanih s kontekstom dela v zaporu. 

Izpostavljajo predvsem, da je delo z zaprtimi osebami zahtevno in predpostavlja tako ustrezno 

vnaprejšnjo usposobljenost kot tudi sprotno podporo pri delu. Ob tem pogoje dela pogosto 

tematizirajo kot omejujoče in neustrezne, tako z vidika zagotavljanja podpore s strani vodstva 

kot tudi z vidika širše sistemske ureditve, ki določa samo delovno mesto.  

Vzorec je možno povezati z razlago, ki jo poda Eriksson (2014) in sicer, da je izbira 

socialnopedagoškega modela odvisna od obstoječih praks delovnega okolja, v primeru 

zaposlenih torej zapora, saj so metode dela pogosto vnaprej določene. Pri tem je odsotna 

kritična refleksija socialnopedagoškega delovanja v okviru institucije glede tega, čigave potrebe 

(institucije ali uporabnic_kov) naslavljajo, o čemer piše Razpotnik (2014) in kar kot eno glavnih 

kompetenc socialnih pedagoginj_ov vidita tudi Kobolt in Dekleva (2006). Prisotna je le 

predpostavka, da v kolikor zaposlene_i in druge_i zunanje_i izvajalke_ci uresničujejo 

rehabilitativne cilje (ki so cilji, ki jih razglaša zapor kot institucija), delajo dobro in kvalitetno, 

saj naj bi bila njihova naloga pomoč zaprti osebi. Tudi tej implicitni skrb, ki se izraža v funkciji 

tiste_ga, ki je tam, da pomaga,  manjka samorefleksija in zavedanje, da smo v tej funkciji lahko 

podporni le, če je posledica skupnega dogovora (Zaviršek, 2018), torej prostovoljne udeležbe s 

strani uporabnice_ka, kar pa v okviru zapora ni zares možno. Predpostaviti, da ima oseba 

možnost odklonitve določene obravnave namreč še ne bi smelo pomeniti, da gre v nasprotnem 

primeru za prostovoljni interes, še posebej, če upoštevamo okolje zapora, kjer vsaka aktivnost 

ali neaktivnost zaprte osebe lahko nosi določene posledice. 
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Kritika institucije je sicer prisotna, a je večino časa neposredno usmerjena v delovne pogoje - 

konkretno v to, koliko jim oziroma jim ne omogočajo izvajati svoje tretmanske oziroma 

rehabilitativne funkcije. Tretmanska funkcija je torej nekakšna norma tega delovnega mesta, do 

katere v člankih ni vzpostavljene kritične distance, čeprav naj bi bilo zavedanje pomena 

sistematične refleksije družbenih norm v okviru socialne pedagogike ena ključnih nalog 

socialne pedagogike (Lorenz, 2008). Refleksija na področju reprodukcije družbenih norm v tem 

kontekstu torej umanjka, iz česar je možno sklepati, da ni prisotna tudi v sami praksi. Eno 

glavnih tveganj, ki jih socialna pedagogika nosi s seboj, torej možnost ozkoglednega 

razumevanja zveze med posameznico_kom in družbo v smislu, da odklonska vedenja oseb 

označi za osebne napake teh ljudi, ki jih je potrebno popraviti (Hämäläinen, 2012, 2015), torej 

v primeru analize člankov ni le tveganje, temveč se dejansko udejanja. 

V okviru svoje umeščenosti v institucijo je kritična distanca prisotna le do nadzorne funkcije, 

ki jo delovno mesto hkrati predvideva in ki jo članki predstavljajo kot drugi pol konfliktne vloge 

pedagoginje_a v zaporu. V člankih je torej prepoznana kritika disciplinirajoče in nadzorne 

socialne pedagogike, ki pa jo je obenem na implicitnem nivoju še vedno možno prepoznati kot 

osnovo pri samem rehabilitativnem delu, na kar opozarjata Grunwald in Thiersch (2008). 

Preko izpostavljanja problematike konfliktne pedagoške vloge torej ne naslavljajo zares svojih 

možnosti avtonomnega socialnopedagoškega delovanja, temveč na nek način privzamejo 

adaptivno obliko socialne pedagogike, ki jim jo določa institucija, kar kot možnost tematizirira 

že Eriksson (2014). Znotraj te pozicije pa iščejo možnosti za čim bolj uspešno in humano 

opravljanje svoje adaptivne in disciplinirajoče funkcije. Supervizija in druga podpora, ki je v 

člankih tematizirana v tem kontekstu predstavlja neke vrste podporno storitev za uspešno 

doseganje tega cilja. Članki torej kontekst dela v zaporu večinoma predstavljajo bolj ali manj v 

okviru individualne obravnave in ne tudi v okviru zagovorniške ali družbeno kritične vloge, 

čeprav Thiersch (v Schugurensky, 2014) poudarja, da je poleg iskanja možnosti za bolje 

življenje uporabnice_ka ključno, da je ob tem fokus usmerjen tudi na to, da se podpora 

posameznici_ku poveže tudi s politično akcijo preko prepoznavanja socialnih in političnih 

virov, Ucar (2021) pa izpostavi tudi, da v nasprotnem primeru delovanje socialne pedagogike 

nosi relativno majhne učinke.   

Podobno kot velja za v zaporu zaposlene_i avtorice_je, je možno prepoznati tudi primeru 

avtoric_jev, ki prihajajo s področja varnostnih ved, saj v ospredje postavljajo rehabilitativno 

vlogo zapora z namenom varovanja družbe. Čeprav je večina avtoric_jev, ki prihajajo iz fakultet 

ali raziskovalnih inštitutov, pa tudi večina tistih, ki prihajajo iz zavodov za prestajanje kazni 

zapora, po izobrazbi socialnih pedagoginj_ov, je očitno, da delovno okolje oziroma kontekst v 

katerem je bil članek pripravljen, verjetno pa tudi osebni kontekst avtoric_jev, ki ga poudarja 

Eriksson (2014), nosi pomembno vlogo pri tem, koliko družbene kritike se bo v članek vneslo.  

Tako zaposlene_i kot ostale_i avtorice_ji pa v člankih tematizirajo tudi razmere in življenje v 

zaporu. Kljub temu, da članki odklonsko vedenje zaprtih oseb v celoti razumejo v luči 

prilagoditve na določene (zaporske) okoliščine, se rešitve večinoma ne iščejo v kontekstu 

naslavljanja teh okoliščin in širših družbenih struktur, temveč cilj predstavlja sprememba 

vedenja zapornice_ka, torej preoblikovanje te nenormativne prilagoditve v neko bolj 

normativno prilagoditev. Razumevanje odklonskega vedenja v povezavi z njihovim 

depriviligiranim položajem v družbi, ki je del pedagoške tradicije socialne pedagogike 

(Eriksson in Markström, 2003), z izjemo tistih parih člankov, ki jih vseskozi navajam kot 

izjeme, ni zaslediti. Četudi je na deklerativni ravni odgovornost na strani družbe oziroma 

okoliščinah, ki jih družba vzpostavlja, se cilje usmerja izključno v individualno obravnavo, kjer 

je torej odgovornost posameznice_ka, da se s temi okoliščinami drugače sooči. Kot poudarja že 

Ambrož (2018) v kontekstu razmisleka o legitimnosti kaznovanja, lahko v taki perspektivi 
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člankov prepoznamo ohranjanje podobe družbe kot v osnovi dobre, v njej pa določene 

posameznice_ke, ki se tem bolj ali manj dobrim okoliščinam niso prilagodile_i na normativen 

način, zato je potrebno, da z rehabilitacijo te osebe naučimo, kako se lahko oziroma morajo 

soočati z življenjem. S to na videz podporno vlogo zapora lahko povežemo idejo 

reformističnega gibanja (Thiersch v Schugurensky, 2014), ki obstoj socialne pedagogike (v 

zaporu) razume kot podporno storitev, ki jo država zagotavlja. V okviru tovrstnega delovanja 

tudi socialnopedagoško delovanje v zaporu, ki je tematizirano v analiziranih člankih, nosi 

funkcijo figovega lista (Frommann v Kobolt, 2001), torej ohranjanja trenutnega družbenega 

stanja ter vodi v začaran krog legitimizacije družbenih ukrepov (ki že prvotno vodijo v nastalo 

družbeno situacijo) in prilagajanja posameznice_ka družbi (Razpotnik, 2014).  

V okviru tematiziranja razmer in življenja v zaporu so članki usmerjeni predvsem v vzdušje v 

zaporu, nasilno vedenje zaprtih oseb ter uporabo drog, pri čemer članki ne nosijo skupnega, 

enotnega sporočila, temveč so si med seboj zelo različni in nasprotujoči. V splošnem lahko 

ločimo dve glavni nasprotujoči si sporočili, kjer prvo sporoča, da je stanje ustrezno, medtem ko 

drugo izpostavlja razmere kot neustrezne. Pri tem je zopet možno prepoznati, da je nekakšen 

skriti (ponekod pa tudi zelo neposredno izražen) kriterij za to možnost rehabilitacije zaprtih. 

Članki torej stanje v zaporu večinoma tematizirajo z vidika možnosti individualne obravnave, 

aktivnosti, ki jih zapor ponuja in nekonfliktnega socialnega vzdušja. Na prvi pogled kritična 

perspektiva tistih, ki razmere izpostavljajo kot neustrezne, se torej ob prepoznavanju latentnih 

sporočil lahko zrelativizira, saj kritika teh razmer (tako kot konteksta zaposlenih) ostaja na 

predpostavki korektivne funkcije socialne pedagogike, ki je usmerjena le v mikro 

(posameznica_k) in mestoma mezo (insitucija) sistem. Cilje tematiziranja tovrstnih vsebin je 

možno prepoznati v želji, da zapori postanejo bolj humani, kar pa je večino časa predstavljeno 

kot predpogoj za uspešno rehabilitacijo.  

Izjema, ki od napisanega odstopa, sta le dva članka, ki vedenje zaprtih, razmere v zaporu in 

zapor kot koncept umeščata v širši, makro sistem družbenih struktur in preko tega izražata 

kritiko predvsem družbenih norm v povezavi z vedenjem (na primer uporabo drog) in 

razmerami v zaporu, zapor kot tak pa razumeta kot reprodukcijo siceršnjih družbenih norm in 

vzorcev nadzorovanja in kaznovanja.  

Tako kontekst dela v zaporu kot tudi tematiziranje razmer in življenja v zaporu spremljajo teme 

povezane z razumevanjem koncepta zapora. V tej temi je možno prepoznati določene teorije na 

katere se avtorice_ji v svojih člankih naslanjajo ali z njimi poskušajo razložiti situacijo v praksi. 

Ob tem je možno opaziti, da je velik del teh razlag utemeljen s pravnimi vidiki, torej razlagami 

zakonodaje na področju zapora. Čeprav lahko do neke mere take poglede razumemo, saj pravo 

ureja večino delovnih okolij, dejstvo, da se socialna pedagogika v praksi usmerja na podlagi 

pravnih regulativ in ne socialnopedagoških teorij, razumem kot zaskrbljujoče, saj se 

kompleksnost zapora težko razloži le s pravnimi perspektivami na to, kaj zapor je. 

Izpostavljanje zakonodaje, kot nečesa kar usmerja delo v zaporu, lahko vidimo tudi kot 

sprejemanje pasivne vloge socialne pedagogike, ki je le pod vplivom politike in več od tega, da 

izpolnjuje njena pričakovanja tako ali tako ni v njeni moči, kar smo odprli že v teoretičnem 

uvodu. Pasivnost družbene kritike in politične participacije socialne pedagogike na področju 

zapora je lahko dodaten izraz uspešnosti disciplinirajočega sistema (Foucault, 2004), ki je 

najprej discipliniral socialno pedagogiko, da bo nato ona discipliniranje izvajala dalje, pri čemer 

je disciplinirajoča socialna pedagogika v zaporu morda že logično dejstvo. 

Prisotne sociološke teorije, ki zapor razumejo kot totalno institucijo, so sicer prav tako prisotne, 

vendar v smislu samoumevne okoliščine in o njih avtorice_ji tako neposredno kot v širšem 

kontekstu članka običajno ne pišejo kritično, kar je v nasprotju z namenom teorije, kot jo vidi 

Hämäläinen (2015). Večinoma je uporabljena le kot način razumevanja položaja osebe. Le v 
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nekaterih delih sem prepoznala, da je sociološko razumevanje zapora umeščeno v kritično 

perspektivo. Običajno se preko konteksta opisovanja zapora kot totalne institucije odpirajo 

teme posledic, ki jih zapor ustvarja pri zaprtih osebah. Sociološko razumevanje zapora se torej 

v praksi ne kaže v tendenci celostnega preseganja zapora kot institucije, temveč bolj v 

možnostih ustvarjanja vzdušja, ki ni toliko značilen za totalne institucije, torej nekakšnega 

odnosnega, nehierarhičnega delovanja, o katerem piše tudi Petrovec (1992). Ob tem pa je v 

člankih odsotno tematiziranje tovrstnega delovanja na ravni institucije, ki bi si prizadevala za 

sociotretmansko usmeritev. Če upoštevamo, da je v primeru eksperimenta na Igu trajalo kar 

nekaj časa, da jim je uspelo vzpostaviti obliko skupinske dinamike, ki je temeljila na 

horizontalni komunikaciji tako med samimi zapornicami kot med njimi in zaposlenimi, pri 

čemer je bil to cilj vseh zaposlenih (Petrovec in Muršič, 2011), je doseganje nehierarhičnih 

odnosov v zaporu, kjer to ni temeljna usmeritev vseh, verjetno nemogoče.     

V povezavi s tem se tudi celoten vidik zapora kot spreminjajoče institucije izpostavlja večinoma 

preko rehabilitativne perspektive, kjer je dobrodošla sprememba bolj rehabilitativna, humana 

ali manj nadzorstvena institucija. Teorija kot okvir za razumevanje prakse (Storø, 2012), torej 

v okviru analiziranih člankov redko nosijo funkcijo preseganja obstoječega stanja, temveč 

njegovega utrjevanja. Posledice zapora, ki jih članki izpostavljajo namreč nikoli ne vodijo v 

zaključke, da se je bolje posluževati drugačnih kaznovalnih mehanizmov, na primer 

skupnostnih sankcij, ali drugih preventivnih načinov delovanja, ki bi vzpostavljali drugačne 

življenjske pogoje že na samem začetku. Idejo o možnostih rehabilitativnega delovanja lahko 

tako razumemo kot neko zlorabljeno vrsto prevencije (glej Grunwald in Thiersch, 2008), kjer 

se predvideva, da če je človek storil eno kaznivo dejanje, temu sigurno sledi še eno, naloga 

zapora pa je, da to prepreči s tem, da pričakuje ta rezultat, vzpostavi strog nadzor in v okviru 

njega poskuša spremeniti vedenje posameznice_ka. Dodatno lahko takšno perspektivo 

umestimo tudi v razmislek, ki sem ga v uvodu povzela po Hämäläinen (2012), in sicer o 

vprašljivosti fokusa prevencije, ki je usmerjen v nekakšno osebnostno rast posameznice_ka, ki 

naj bi pozitivno vplivala na socialno vključevanje te osebe, ki se v okviru okoliščin lahko izvaja 

tudi kot prisila. V okviru analiziranih člankov je v tem kontekstu možno prepoznati nujnost 

abstinence od drog, upoštevanje hišnega red in zaporskih pravil kot nekaj kar vodi v boljšo 

socialno vključenost. Vprašamo se lahko tudi, ali je kakršna koli ideja prevencije usmerjena na 

posameznico_ka v okviru zaporu res prevencija, če se celotna obravnava izvaja v okviru 

kaznovanja, ne glede na to, kako humano lahko to morda postane. Je zapor z vidika 

posameznika_ce res lahko preventiven ali je obsojen na korektivno funkcijo? Če se mora 

socialna pedagogika izogniti temu, da opravlja predvsem korektivno funkcijo (Zorc Maver, 

1997, 2006; Razpotnik, 2006, 2014), lahko v primeru, da si na zgornja vprašanja odgovorimo 

nikalno, začnemo aktivno delati na tem, da socialna pedagogike neposredno ni več umeščena v 

zapor. 

Morda je smiselno poudariti, da je v člankih odsotno tematiziranje skupnosti, mobilizacije, 

emancipacije in drugih socialnopedagoških konceptov, ki spodbujajo aktivno vlogo 

uporabnic_kov pri lastnem zagovorništvu. Le v enem članku se na deklerativni ravni proces 

ustvarjanje predstave v zaporu predstavi kot sredstvo za izražanje kritike s strani zaprtih, ob 

tem pa je v preostanku članka tako vsebina kot pomen te kritike odsotna, dodatno se isti proces 

predstavlja kot način za prevzemanje odgovornosti za svoja kazniva dejanja. Zagovorniško 

vlogo avtoric_jev sem prepoznala le v nekaterih delih člankov, ki preko rezultatov empiričnih 

raziskav predstavljajo poglede zaprtih oseb in preko tega predstavljajo razmere v zaporu, in 

vseh tistih delih, ki nimajo predpostavke rehabilititavnih učinkov zapora, temveč družbeno 

kritiko.   

Ko razmišljamo o možnostih mobilizacije zaprtih oseb, ki bi jo spremljali emancipatornimi 

cilji, je možno tako držo razumeti kot popolnoma nasprotno osnovni ideji kaznovanja in zapora. 
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Zaprte osebe v splošni javnosti najverjetneje predstavljajo zelo specifično skupino, 

članicam_om katere je skupno to, da so storile_i nekaj, kar naj bi kot družba enotno obsojale_i, 

dodane pa so jim oznake »nevarnih« oseb, kar bi njihovo mobilizacijo s te perspektive naredilo 

tvegano. Ker smo tudi socialni_e pedagogi_nje del širše javnosti je tako skoraj logično, da tudi 

nas usmerjajo enake ideje, vendar ravno našo vlogo vidim kot možnost rušenja obstoječih 

stigmatiziranih predstav zaprtih, zaenkrat pa to v člankih socialne pedagogike ostaja 

neobstoječa tema, čeprav se mestoma vedenje zaprte osebe primerja tudi z vedenjem oseb izven 

zapora in s tem relativizira njihovo »nevarnost«. Naj za podkrepitev lastnega razumevanja na 

tem mestu zopet izpostavim misel, da (naj bi) socialna pedagogika vzroke ali povode 

individualnih težav umeščala v družbo in da je zato za socialno pedagogiko ključno, da preko 

refleksije lastnega teoretičnega in praktičnega dela preprečuje, da bi reproducirala odklonske 

družbene vloge in norme (Razpotnik, 2014). Tako kot je zaradi nereflektiranega usmerjanja 

prakse v to, da je potrebno mlade popraviti, ostala nedokončana prenova zavodov, tako kot je 

praksa šol in vzgojnih zavodov, da otroke in mladostnice_ke vzame iz vsakdanjega okolja, z 

njimi na individualni ravni »rešuje težave«, potem pa jih slej ko prej vrne nazaj v prvotno okolje 

(glej Razpotnik, 2014), tako je tudi zapor institucija, ki posameznice_ke vzame iz njihovega 

vsakdana, jih v nekem umetnem okolju, ki še vedno reproducira vse družbene norme, ki so 

prisotne tudi zunaj njega, poskuša na novo prilagoditi, potem pa jih vrne nazaj v izvenzaporsko 

realnost. Edina razlika je, da je v primeru zapora tovrstno ravnanje razumljeno kot kazen, v 

drugih pa vsaj neposredno ne. 

Če poskusim na kratko strniti te sicer kompleksne odgovore na raziskovalna vprašanja, bi lahko 

rekla, da članki v povezavi z zaporom odpirajo predvsem teme, ki opisujejo kaj in kako se v 

zaporu dogaja tako z vidika dela kot tudi bivanja v zaporu. Tako kot članki v okviru 

tematiziranja razmer in življenja v zaporu stanje razumejo kot nekaj skritega, težko dostopnega, 

kjer je raziskovanje dejanskih razmer zahtevno, saj so si različne perspektive pogosto različne 

in si tako rezultati raziskav pogosto nasprotujejo, so tudi perspektive socialne pedagogike na 

področju zapora nekaj neenotnega in kot ne močno aktualna tema tudi nekaj skritega.  

Njihova družbeno kritična naravnanost je v okviru tematiziranja teh splošnih razmer večinoma 

odstotna, pojavlja se le v člankih, katerih fokus ni usmerjen neposredno v zapor in s tem v 

omenjene teme, temveč zapor temazirira nekako od zunaj, s kritične perspektive, ki je bolj 

sociološko obarvana. Izražena je predvsem v obliki kritike zapora kot sistema nadzorovanja, ki 

je prenosljiv v različne izvenzaporske življenjske situacije. Ti članke zaprte osebe in njihovo 

situacijo vedno razumejo v povezavi s širšimi strukturnimi dejavniki, ki zapor vidijo kot bolj 

ali manj le nadzorni sistem in kot nekaj, česar ni zares smiselno ohranjati. Kljub tem kritikam 

zapora pa abolicionističnih ciljev, ki bi stremeli k ukinitvi zapora, ni zares prisotnih.  

Tako lahko nekako govorimo o dveh različnih sklopih člankov, ki sta si med seboj precej 

različna. Prvi sklop člankov, torej tisti, ki ni izrazito družbeno kritičen zasleduje rehabilitativne 

namene in s tem cilja na vzpostavljanje razmer v zaporu, ki bi omogočile bolj uspešno 

rehabilitacijo zaprtih. Za drugi sklop pa lahko rečemo, da s svojo perspektivo, v kateri zapor 

vidi nekako metaforično, bolj stremi k destigmatizaciji zaprtih oseb.  

Glede na različnost člankov na področju zapora lahko vidimo, da je tudi pri nas socialna 

pedagogika, kljub isti geografski umeščenosti, precej različna, da je torej ne določa država in 

da se neskladja v perspektivah pojavljajo tudi znotraj posamezne socialnopedagoške tradicije 

(Eriksson in Markström (2003). Na opredeljevanje socialnopedagoške misli enako vplivata tako 

družbeni kot tudi osebni kontekst socialne_ga pedagoginje_a (Eriksson, 2014). Tako kot sem 

že v teoretičnem delu naloge teorije in prakse kaznovanja prepoznala hkrati kot kritične pa tudi 

apologetične, enako prepoznavam tudi v okviru analiziranih člankov. Na tem mestu se mi zdi 

vredno ponoviti citat Ambroža (2018), ki pravi: 
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»Kdor je povezan z institucijo, ki ljudem zadaja bolečino, pa čeprav »le kot teoretik«, ima 

dve možnosti: lahko jo kritizira (in mora ponuditi sprejemljive alternative, kar je težko), 

lahko pa si prizadeva za apologijo, s katero pred seboj in svetom pokaže, da sodeluje pri 

legitimnem početju.« (str. 12). 

Tako praktiki kot teoretiki so se v okviru člankov, ki tematizirajo zapor, večino časa ukvarjali 

z argumentiranjem početja v zaporu kot smiselnega, v primeru kritik pa je večinoma umanjkala 

predstavitev alternative.  

V člankih lahko vidimo, da avtorice_ji sicer odgovarjajo na vsa temeljna vprašanja, ki si naj bi 

jih moral_a socialni_a pedagog_inja v okviru v vsakdan usmerjene socialne pedagogike 

zastaviti, torej vprašanja o življenjski perspektivi uporabnic_kov, o lastnih profesionalnih 

postopkih in o svoji družbeni funkciji (Thiersch, 1987 v Kobolt, 1998), a nanja odgovarjajo 

večinoma z odgovori, ki slonijo na adaptivnih izhodiščih. Postavljanje vprašanj torej še ni 

dovolj, ključno je, kako na ta vprašanja odgovorimo. 
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ZAKLJUČEK 

Če se ob zaključku vrnem na uvodno izhodišče, v katerem se sprašujem o tem, koliko so 

določene socialnopedagoške tradicije že preživete in presežene, lahko na podlagi rezultatov 

sklenem, da se vsaj v okviru tematiziranja zapora v Socialni pedagogiki še vedno oklepamo 

socialne pedagogike iz začetka prejšnjega stoletja. Vsebine se večinoma odpira z neke 

nereflektirane pozicije, ki ima za cilj rehabilitativno obravnavo, in kjer družbena kritika nima 

prav veliko prostora, če pa je prisotna, večinoma ne predlaga novih rešitev. 

Na podlagi ugotovljenega in s spodbudo nekaterih misli, ki jih predstavljam v teoretičnem delu, 

na primer Ucarjevem (2021) pozivu, da je v današnji kompleksni družbi nujno, da 

reformuliramo in celo »raztrgamo« načine socialne pedagogike, ki so utemeljeni na neaktualnih 

smernicah, želim neposredno spodbuditi k razvoju socialne pedagogike na področju zapora (pa 

tudi širše, če se bi drugje ugotovilo enako), ki stremi k vključevanju družbene kritike v vse 

razprave na področju zapora, ne le v izjeme, ki ustvarjajo varljivi občutek, da je vsaj področje 

kot celota naslovljeno z različnih perspektiv. 

Menim, da bi bilo ustrezno, da se problematizira normalizirane nasprotujoče si perspektive 

socialne pedagogike. V njih namreč ne prepoznavam dodane vrednosti, ki jo sicer različnost 

prinaša, temveč zmedo tako v teoriji kot v praksi, ki v skrajnostnih primerih na eni strani 

dopušča socialno pedagogiko usmerjeno le na posameznico_ka, na drugi strani pa le družbeno 

kritične socialne pedagoginje_e, ki nimajo stika z življenjskimi razmerami ciljne skupine. Tako 

kot lahko preplet teorije in prakse razumemo kot sklenjen krog, kjer en vidik vodi v drugega in 

obratno, tako tudi socialnopedagoške vizije vidim kot nekaj, kar bi se moralo prepletati tako v 

individualnemu kot družbeno kritičnemu delu. Kot že omenjeno v teoretičnem delu, bi se 

morale_i v primeru priviligiranosti le enega ali drugega pristopa takoj ponovno usmeriti nazaj 

k drugemu.   

Da pa se za konec ne ujamem v lastno past in tudi sama ne ponudim alternativ, do česar sicer 

kritično pristopam tekom naloge, bi za konec rada izpostavila nekaj možnosti, ki jih sama v 

doseganju tega vidim kot primerne.  

Ena izmed njih je poglobljen razmislek o tem, ali zares želimo, da socialna pedagogika vstopa 

v organizacije, ustanove in institucije, ki jo s svojim obstojem postavljajo v konfliktno vlogo, 

kjer je družbena kritika običajno tisto, kar je onemogočeno. Rezultati namreč nakazujejo, da 

socialni_e pedagogi_nje v teh ustanovah prej prevzamejo model institucije kot pa da ga aktivno 

presegajo. Če je k preseganju institucionalnih, hierarhičnih modelov delovanja morda možno 

uspešno pristopiti v ne-totalnih, pa vseeno disciplinirajočih institucijah kot je na primer šola, 

možnost za trajno dosego preseganja zapora kot totalne institucije vidim kot vprašljivo. Če to 

misel ilustriram na konkretnem primeru si lahko predstavljamo, da v okviru delovanja v šoli 

spodbujanje k temu, da imamo socialni_e pedagogi_nje odprta vrata pisarne, da se gibamo po 

hodnikih, smo prisotne_i v učilnicah in s tem svojo funkcijo dejansko predstavljamo kot 

podporno, morda dejansko lahko vodi v bolj odprte prostore, kjer učenke_ci odnosa z nami ne 

doživljajo kot kazen. Vprašanje, ki ga puščam odprto, kljub temu, da do njega ne pristopam 

ravno optimistično pa je, če je podobno delovanje v okviru zapora, ki po svoji definiciji 

predstavlja kazen, res nekaj, kar socialna pedagogika razume kot svoje delovno okolje. Če 

predpostavimo, da mora biti socialna pedagogika najprej sama emancipirana, da se lahko 

ukvarja z emancipacijo drugih zatiranih skupin, mora torej najprej poskrbeti, da se po svojih 

najboljših zmožnostih distancira od vloge zatiralca. 

Hkrati s tem socialne pedagogike ne želim distancirati od tem v povezavi z zaporom in delom 

z zaprtimi osebami. V povezavi s tem drugo možnost vidim v tem, da se s tem področjem 
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aktivno ukvarja izven zaporske institucije, kjer imamo več možnosti in priložnosti, da vsebine 

naslavljamo z različnih perspektiv, delamo neposredno z osebami, ki so (bile) na prestajanju 

kazni zapora, iščemo rešitve za posamezne stiske in jih ob tem kontekstualiziramo ter 

problematiziramo izven individualne obravnave. Na ravni raziskovanja in ustvarjanja pisane 

besede lahko fokus usmerimo tudi v raziskovanje skupnostnih sankcij, kot načina preseganja 

avtomatizma zapora, ki se je v zahodni družbi vzpostavil. 

Tretjo možnost vidim v ločevanju namena in ciljev socialne pedagogike. Če torej teoretično 

znanje razumemo kot temelj, ki v nadaljevanju kroji, podpre in usmeri prakso, lahko na nek 

način govorimo o tem, da teorija ustvarja namen delovanja. Namen lahko razumemo kot nekaj, 

kar želimo doseči v splošnem, kar je proces in se udejanja dolgoročno. Cilji pa so povezani z 

dejansko prakso, torej (relativno kratkoročni) rezultati, ki jih želimo doseči v samem delu. 

Glede na to, da je socialnopedagoško polje tako široko so torej cilji lahko zelo različni, kar 

lahko dejansko razumemo kot fleksibilnost socialne pedagogike in kot prednost, ki jo kot taka 

nosi. V kolikor sprejmemo, da ima socialna pedagogika različne namene delovanja bi to 

pomenilo, da je sama sebi paradoks. Ravno v namenu socialne pedagogike, ki ga sama vidim v 

relativizaciji družbenih norm, ki ustvarjajo odklonskost, je tisto, kar socialno pedagogiko loči 

od drugih sorodnih ved.  

Četrto možnost, ki nekako pogojuje vse ostale, pa vidim v tem, da se najprej na ravni študija 

socialne pedagogike ustvari enotno vizijo socialne pedagogike pri nas, ki ne temelji le na 

ustvarjanju delovnih mest, temveč predvsem na funkciji, ki jo v družbi želi imeti, ter socialno 

pedagogiko tudi na socialnopedagoški način (še naprej) predaja naslednjim generacijam.  

Naj za konec svoje predstavljene rešitve pospremim s citatom, ki ga tudi L. Scott (2017) uporabi 

za izhodišče svojega razmisleka: 

»Če želimo biti resnično vizionarski, moramo svojo domišljijo zakoreniniti v naši 

konkretni resničnosti in si hkrati predstavljati možnosti zunaj te resničnosti.« (Hooks, 

2000, str. 110, v L. Scott, 2017).  
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PRILOGA 1: TABELA KODIRANJA 
KONTEKST DELA V ZAPORU 

USTREZNO IN KAKOVOSTNO 

OPRAVLJANJE DELA V ZAPORU 

ZAHTEVNOST DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI IN 

PODPORA PRI DELU 

POGOJI DELA V ZAPORU 

 IZVAJALCI DELAJO DOBRO 

 IZVAJALCI DELAJO POMEMBNO DELO 

 IZVAJALCI NUDIJO KAKOVOSTNE 
AKTIVNOSTI 

 NALOGA IZVAJALCEV JE, DA 
POMAGAJO 

 USTREZNO SE UPOŠTEVA SMERNICE 

DELOVNEGA MESTA 

 IZVAJALCI USTREZNO DOPOLNJUJEJO 

SVOJE ZNANJE 

 OBSOJENE OSEBE SO NEMOTIVIRANE PRI AKTIVNOSTIH 

 OBSOJENE OSEBE SO ZAHTEVNE ZA DELO Z NJIMI 

 OBSOJENE OSEBE SO NEZANESLJIVE 

 DELO Z OBSOJENIMI OSEBAMI JE NEKAJ SPECIFIČNEGA 

 ZA DELO Z OBSOJENIMI JE POTREBNO USTREZNA 
IZOBRAZBA 

 ZA DELO Z OBSOJENIMI JE POTREBNA USTREZNA 

PODPORA 

 PEDAGOŠKO DELO NI CENJENO 

 PREVEČ JE ADMINISTRATIVNEGA DELA 

 NI DOVOLJ PODPORE S STRANI VODILNIH 

 HIERARHIČNOST DELOVNEGA MESTA OMEJUJE 

 V ZAPORU PRIMANJKUJE KADRA 

 TEŽKO JE NAPREDOVATI 

 V PRETEKLOSTI SO BILI POGOJI DELA BOLJŠI 

 ZAPOSLENI IMAJO KONFLIKTNO VLOGO 

 ZUNANJI IZVAJALCI LAJŠAJO DELOVNE POGOJE 

 DELOVNI POGOJI ZUNANJIH IZVAJALCEV SO USTREZNI 

RAZMERE IN ŽIVLJENJE V ZAPORU 

RAZMERE V ZAPORU SO NEUSTREZNE RAZMERE V ZAPORU SO 

USTREZNE 

RAZMEVANJE VEDENJA ZAPRTIH OSEB DEJANSKE RAZMERE KOT NEKAJ 

TEŽKO DOSTOPNEGA 

 KRITIKA INDIVIDUALNE OBRAVNAVA 

 POGOJI BIVANJA V ZAPORU 

 POSLEDICE BIVANJA V ZAPORU 

 UPORABA DROG JE PROBLEM 

 POTREBNO JE IZBOLJŠATI RAZMERE 

 JAVNOST MORA VEDETI KAJ (SLABEGA) SE 
V ZAPORU DOGAJA 

 ZAPRTE OSEBE MORAJO IMETI 

PRILOŽNOST, DA IZRAZIJO SVOJE 
NEZADOVOLJSTVO 

 ZAPOR JE HUMANA 
INSTITUCIJA 

 DANES SE KAZNUJE 
HUMANO 

 ZAPOR NUDI ŠIROK 
NABOR AKTIVNOSTI IN 

 

 VEDENJE ZAPRTIH JE PRILAGODITEV NA 
POGOJE BIVANJA V ZAPORU 

 VEDENJE ZAPRTIH JE PRILAGODITEV NA 
ŠIRŠE DRUŽBENE RAZMERE – NASILJE 

 VEDENJE ZAPRTIH JE PRILAGODITEV NA 
ŠIRŠE DRUŽBENE RAZMERE – DROGE 

 VEDENJE ZAPRTIH JE NJIHOVA ODLOČITEV 

 ODNOS ZAPOSLENIH POMEMBNO VPLIVA 

NA VEDENJE ZAPRITH 

 TEŽKO JE IMETI CELOTEN UVID V 
ZAPOR 

 ZA RAZUMEVANJE ZAPORA 
POTREBUJEMO RAZLIČNE PERSPEKTIVE 

 RAZISKOVANJE ZAPORA JE ZAHTEVNO 

 REZULTATI RAZISKAV SO SI 

NASPROTUJOČI 

 MEDIJI KOT POMEMBEN VIR 

INFORMACIJ O ZAPORU 

ZAPOR KOT KONCEPT 

ZAPOR KOT SPREMINJAJOČ 

SE KONCEPT 

ZAPOR KOT NEIZOGIBEN 

KONCEPT 

ZAPOR KOT METAFORA ZAPOR DO SOCIOLOŠKO 

DOLOČEN KONCEPT 

ZAPOR KOT PRAVNO 

DOLOČEN KONCEPT 

 PRIMERJAVA PRETEKLOSTI 

IN SEDANJOSTI 

 ZAPOR MORA POSTAT 

BOLJŠI 

 ZAPOR JE ŽE BOLJŠI KOT JE 

BIL 

 PRI ZAPORU KOT DRUŽBA 

VZTRAJAMO, KER NE 
POZNAMO BOLJŠE REŠITVE 

 PRI ZAPORU KOT DRUŽBA 
VZTRAJAMO, ČEPRAV NE BI 

SMELI 

 

 ZAPOR KOT NADZOR – 

DROGE 

 ZAPOR KOT NADZOR – 

ŽENSKE  

 ZAPOR KOT ŽIVLJENJE V 

ČASU PANDEMIJE 

 ZAPOR KOT TOTALNA 

INSTITUCIJA – SAMOUMEVNO 

 ZAPOR KOT TOTALNA 

INSTITUCIJA – POSLEDICE ZA 
ZAPRTE 

 ZAPOR KOT TOTALNA 
INSTITUCIJA - PROBLEM 

 CITIRANJE PRAVNIH AKTOV, 

KI DOLOČAJO ZAPOR  

 PRAVNI AKTI, KI DOLOČAJO 

ZAPOR – NAŠTEVANJE, 
OPISOVANJE 

 PRAVNI AKTI NUJNO NE 
DOLOČAJO ZAPORA 

VLOGA ZAPORA IN PEDAGOGA V NJEM 

POTREBNO JE REHABILITIRATI ZA VARNOST DRUŽBE POTREBNO JE REHABILITIRATI ZA BOLJ KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE 

 REHABILITACIJA POTREBNA, KER SO ZAPRTE OSEBE NEVARNE 

 ZAPOR JE UČINKOVIT, KO ZAGOTOVI VARNOST PREKO REHABILITACIJE 

 ZAPOR USPEŠEN TUDI PRI ONESPOSABLJANJU 

 ZAPRTE OSEBE POTREBNO OCENITI Z VIDIKA NEVARNOSTI 

 OBRAVNAVA UPORABE DROG KOT REHABILITACIJA 

 OPISI INDIVIDUALNE OBRAVNAVE KOT REHABILITACIJE 

 NEUSPEŠNOST INDIVIDUALNE OBRAVNAVE PRI REHABILITACIJI 

 AKTIVNOSTI KOT NAČIN DOSEGANJA REHABILITACIJE 

 REHABILITACIJA JE USTREZNA (KLJUB KRITIKAM) 

 ODNOS JE ORODJE ZA REHABILITACIJO 



 


