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POVZETEK
Vedi, ki poleg izvrševanja kazenskih sankcij preučuje tudi namene kaznovanja ter
kaznovalne politike, rečemo penologija. Nekje do časa po 2. svetovni vojni je bil namen
kaznovanja zastraševanje. Kazni so izvajali javno, prisotno je bilo mučenje. V času po 2.
svetovni vojni pa se je začela razvijati nova ideja o kaznovanju zapornikov, po kateri danes
deluje že večina zapornih ustanov. Skozi zgodovino sta se razvili tudi dve temeljni teoriji
kaznovanja, ki sta si nasprotni. Prva trdi, da je namen kaznovanja v zastraševanju,
maščevanju ter strogih oblikah kaznovanja, druga pa ravno obratno, da je namen
kaznovanja rehabilitacija zapornika. V diplomskem delu bom obravnavala tri države, in sicer
Slovenijo, Hrvaško ter Švedsko. Opisala bom njihovo kaznovalno politiko, nato pa jih
primerjala med seboj na podlagi zapisov o zaporskih pravilih, ki veljajo v posamezni izbrani
državi.
Cilj diplomskega dela je raziskati razvoj kazenskih sankcij od praskupnosti do danes, opisati
ključni teoriji, ki sta se razvijali vzporedno, ter predstaviti kazensko politiko izbranih držav,
nato pa jih med seboj še primerjati glede na zaporniška pravila, ki tam veljajo.
Ugotovitve diplomskega dela so, da se je namen kaznovanja skozi čas postopoma razvijal –
od krutih javnih usmrtitev do prevzgojnih zapornih kazni. V tem času sta se razvili tudi dve
temeljni teoriji kaznovanja – absolutna ter relativna. Slednjo uporabljajo Slovenija, Hrvaška
ter Švedska; to so države, v katere sem se usmerila, raziskala njihova zaporniška pravila ter
ugotovila, da ni opaziti vidnejših razlik v njihovem izvajanju.
Ključne besede: zgodovina kaznovanja, kaznovalne teorije, Slovenija, Hrvaška, Švedska,
rehabilitacija, zaporniška pravila

iv

SUMMARY
ENGLISH TITLE: MODELS OF PUNITIVE POLICY IN SLOVENIA AND SELECTED
COUNTRIES
Knowledge, which, in addition to the enforcement of criminal sanctions, also examines the
purposes of punishment and penal policy, we call penology. Somewhere till after the World
War II the purpose of punishment was intimidation. The sentences were publicly
conducted, torture was present. In the period after the Second World War, a new idea
began to be developed on the punishment of prisoners, according to which most of the
prisons are now operating. Throughout history, two basic penalizing theories have been
developed, which are opposite. The first alleges that the purpose of punishment is
intimidation, retaliation and strict forms of punishment, while the other is the other way
around, that the purpose of punishment is the rehabilitation of the prisoner. In the diploma
thesis I will review three countries: Slovenia, Croatia, and Sweden. I will describe their
punitive policy and then compare them with each other based on the record of the prison
rules that apply in each selected country.
The aim of the diploma work is to investigate the development of criminal sanctions from
Precambrian period to date, to describe the key theory that developed in parallel and
present the criminal policy of selected countries and then compare them with each other
according to the prison rules that apply there.
The findings of the diploma work are, that the purpose of penalizing through time has
gradually evolved from cruel public killings, to the reeducation prison sentences. During
this time, two basic punishment theories were developed, both absolute and relative. The
latter are used by Slovenia, Croatia and Sweden, the countries in which I have been
directed, studying their prison rules and finding that there are no significant differences in
their implementation.
Key words: history of punishment, penal theory, Slovenia, Croatia, Sweden, rehabilitation,
prison rules
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1

UVOD

Kazen v splošnem pomeni sankcijo, osnovni pomen kaznovanja pa je zmanjšati obseg
kriminalnih dejanj ter prevzgojiti posameznike. Časi se spreminjajo, kot se spreminjajo tudi
načini kaznovanja. V času vitezov se je povečalo nasilje in surovost kaznovanja. Takrat so bile
v ospredju fizične oblike kaznovanja – mednje sodijo zažiganje, sekanje delov telesa, vislice,
raznorazna javna ponižanja ter smrtna kazen. Z javnim izvajanjem kazni so hoteli pokazati,
kakšno moč ima oblast nad družbo.
Kasneje v 18. in 19. stoletju so se začele civilizacije vedno bolj razvijati. Človekove pravice so
bile potisnjene vedno bolj v ospredje, zaradi tega so se morale spremeniti tudi oblike
kaznovanja. S humaniziranjem človeške družbe so bolj človeške postale tudi oblike kaznovanja
prestopnikov. Počasi so se začeli zavedati, da javno prikazovanje mučenja in kaznovanja ni
pravi način, ker je tak prikaz javnega mučenja podoben zločinu, ki ga je storil obsojenec, zato
so telesne kazni zamenjale prostorske kazni. Sykes (1958) pravi, da je zaporna ustanova družba
znotraj družbe, ker je ne sestavlja samo nekaj celic, ključavnic in rešetk, ampak veliko več.
Zapor je prostor, v katerem se znajde skupina ljudi različnih ras, starosti, spolne usmerjenosti,
vere in spola, vendar pa imajo vsi skupaj eno isto lastnost – da so se tam znašli proti svoji volji.
Vzporedno z razvojem kaznovalne politike sta se razvili tudi dve temeljni teoriji, to sta
absolutna ter relativna teorija. Ambrož (2008) je zapisal, da zagovorniki absolutne oziroma
retributivistične teorije vidijo smisel kaznovanja v povračilu. Pri omenjeni teoriji je namen
kaznovanja ta, da storilec za svoja kazniva dejanja dobi povračilo, ki temelji na pravičnosti, ta
pa se doseže z natančno odmerjeno in racionalno kaznijo. Za relativno oziroma utilitarno
teorijo je ključnega pomena prevzgoja zapornika, trdi Tratar (2001). Namen kaznovanja je
osredotočen v prihodnost, saj s to obliko kaznovanja želijo doseči, da posameznik kaznivih
dejanj ne bi ponavljal.
Danes, v 21. stoletju, se storilce kaznivih dejanj največkrat kaznuje z zaporom, lažjim kršiteljem
pa je pogosto dosojena ena izmed alternativnih kazni. Med najbolj pogostimi sta denarna
kazen ali družbeno koristno delo. Ob dosoditvi zaporne kazni so storilcu vzete tudi nekatere
pravice, najbolj izstopajoča je pravica do svobodnega gibanja, kajti v zaporu so zaporniki
omejeni na natančno predpisan prostor. Prav tako zanj ob vstopu v zapor začnejo veljati
posebna pravila, ki so zapisana v zaporniškem redu. Ta pravila se od države do države
razlikujejo. V analizi sem izpostavila enakosti in razlike zaporniškega redu v izbranih državah.
V diplomski nalogi sem v drugem poglavju svoj raziskovalni interes usmerila predvsem v načine
kaznovanja skozi vsa zgodovinska obdobja od praskupnosti do danes, saj so se ti skozi čas
močno spreminjali. V četrtem poglavju diplomske naloge sem predstavila različne teorije
kaznovanja, ki so se razvile do danes. Kasneje v nalogi je bil moj namen predstaviti sodobni,
9

rehabilitacijski model kaznovanja, ki ga danes uporablja že večina zaporov po svetu, nato pa
se bom osredotočila na zaporno politiko v izbranih državah.
Namen diplomskega dela je raziskati, kako so se skozi vsa zgodovinska obdobja do danes
oblikovali in spreminjali načini kaznovanja, predstaviti različne teorije, ki so se razvijale
istočasno, ugotoviti namen kaznovanja v današnjih zapornih ustanovah ter primerjati zaporska
pravila med Slovenijo, Hrvaško ter Švedsko.
Cilj diplomskega dela je prikazati, kako so se načini kaznovanja skozi leta preoblikovali – iz
krutih z namenom maščevanja so se spremenili v humane z namenom resocializacije
zapornika. Naslednji cilj je ugotoviti, katera izbrana država je najbolj uspešna pri izvajanju svoje
zaporne politike, pri čemer želim izpostaviti razlike in podobnosti zapornih pravil.
Metodologija, ki sem jo uporabila v diplomski nalogi, je v večini primerjalne narave.
Uporabljala sem predvsem deskriptivne metode raziskovanja; navajala sem že znana dejstva.
Za pregled razvoja kaznovanja sem v prvem poglavju uporabila zgodovinsko metodo. V
nadaljevanju diplomskega dela sem večkrat uporabila metodo analize statističnih podatkov,
na koncu diplomskega dela pa sem s pomočjo komparacije primerjala potek prestajanja
zaporne kazni med Slovenijo, Hrvaško ter Švedsko.
Hipoteze, ki sem jih skušala v nadaljevanju diplomskega dela potrditi ali zavreči, so:
1. hipoteza: Glede na obravnavani državi je švedski model kaznovanja naprednejši od
slovenskega, saj imajo v zakonu predpisanih več oblik alternativnega kaznovanja in te
tudi bolj pogosto uporabljajo.
2. hipoteza: Zaradi enake politike kaznovanja v Sloveniji, na Hrvaškem in Švedskem se
zaporniška pravila med sabo ne razlikujejo.
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2

METODE KAZNOVANJA SKOZI ZGODOVINO

Studen (2004) je zgodovino kaznovanja razdelil na tri obdobja. V prvem obdobju je bil namen
kaznovanja predvsem trpinčenje ter zastraševanje ljudstva. S tem so želeli ljudi odvrniti od
povzročanja kaznivih dejanj. To trpinčenje so izvajali na več načinov, predvsem so bile to
smrtne kazni, telesne kazni ter druge krute oblike kaznovanja. Mihelič (2008) uprizoritev javne
usmrtitve primerja z javnim spektaklom za občinstvo. Tako Studen (2004) kot Mihelič (2008)
tak način kaznovanja označi kot nehuman in krut. Z obdobjem humanizma se je razvilo bolj
človeško kaznovanje, kar je pomenilo, da obsojenca niso več trpinčili. V večini mest so odpravili
obglavljenje ter sežiganje žensk, manjkrat so izvedli tudi smrtno kazen. V 19. stoletju pa se je
spremenil tudi namen kaznovanja. Cilj kazni ni bil več maščevanje, temveč rehabilitacija. Pečar
(1988) trdi, da je človeštvo vzpostavilo navidezno blažje oblike kazni, vendar se te oblike
razlikujejo od kulture do kulture, od politike do različnih civilizacij.
Menim, da je italijanski ekonomist in filozof Cesare Beccaria s svojim delom »O zločinih in
kaznih«, ki je bilo izdano konec 18. stoletja, največ doprinesel k preobratu na področju
kaznovanja, saj je v njem izpostavil svoja stališča do mučenja obsojencev ter smrtne kazni, ki
je ni odobraval. Da so se načini kaznovanja začeli spreminjati in postajali bolj humani, pa je
opazil tudi Foucault (1984:22). V svojem delu je zapisal: »Stara pajdaša iz kaznovalnega blišča,
telo in kri, sta se umaknila […]. Aparat kazenskega pravosodja se mora sedaj spopasti s to
netelesno realnostjo.«

2.1 PRASKUPNOST
Na podlagi najstarejših zgodovinskih virov lahko zasledimo, da so že v praskupnosti imeli
določena neka merila in norme, ki so uravnavala družbeno simbiozo. Zato je kršenje teh pravil
takoj sprožilo odziv proti kršilcu. Vsa plemena v praskupnosti so bila enotna ter soglasna.
Vsakemu posamezniku plemena pa je bilo jasno, da mora spoštovati norme, če si želi
zagotoviti obstanek v skupnosti. Najpogostejše kršitve so bile izdaja plemena, zastrupitev
plemenskega starešine, uboji, čarovništvo, telesne poškodbe in kraje (Kupčević - Mlađenovič,
1972).
Če je posameznik plemena kršil normo, ga je čakala kazen. Te kazni pa so najpogosteje
izvrševali na tri načine, in sicer (Kupčević - Mlađenovič, 1972):
•

Izgon iz skupnosti – to metodo so uporabljali predvsem za »plemenske kršitve«. Torej
izdajo, čarovništvo ali zastrupitev plemenskega starešine. V praskupnosti so bile take
vrste kršitev dokaj redke, vendar ko so se pojavile, je skupnost kršitelja kaznovala z
izgonom iz skupine ali s smrtno kaznijo. V tem primeru je veljala smrtna kazen za
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milejšo. Kršilec, ki je bil izgnan iz skupnosti, je veljal za sovražnika in je bil zato
izpostavljen različnim življenjskim nevarnostim.
•

Krvavo maščevanje – s to metodo kaznovanja so bile kaznovane kršitve, kot so kraje,
telesne poškodbe ali uboj. Družina poškodovanega oziroma ubitega se je kruto
maščevala družini storilca. Veljalo je to, da se zlo vrača z zlom, torej po principu »oko
za oko«, »zob za zob«.

•

Sprava s povračilom oziroma kompenzacijski sistem – namen tega kaznovanja je bil, da
kršitelj ponovno vzpostavi ravnovesje s praskupnostjo, ki ga je porušil s kršenjem
norme. To je popravil tako, da je povrnil denar ali druga materialna sredstva.
Materialna sredstva največkrat niso imela nobene vrednosti, pomembno je bilo le to,
da je skupnost videla, da je kaznovanje doseglo svoj namen.

V fazi razvoja družbenih skupnosti pa preide kompenzacijski sistem v roke države. Na samem
začetku družine oškodovanca še lahko izbirajo, kako se bo povzročena škoda povrnila s strani
storilca. Kasneje pa se država vse bolj zavzema za kompenzacijski sistem. To je zadnje obdobje
kompenzacije na prehodu k denarni kazni (Kupčević - Mlađenovič, 1972)

2.2 STARI VEK
Ko je posameznik postal sposoben proizvajati več dobrin, kot jih je potreboval, se presežna
vrednost spremeni v zasebno lastnino. To je bil razlog, da se je položaj praskupnosti v srednjem
veku korenito spremenil. Družba se je začela deliti na lastnike in nelastnike, torej so nastajali
družbeni razredi. V času srednjega veka se družbeni odnosi usmerjajo v posameznika, prej
skupinska odgovornost pa postane individualna. Metode kaznovanja v tem obdobju so se še
poostrile, še vedno so se uporabljale metode izgona, maščevanja ter kompenzacije. Cilj
kaznovanja pa je bil zastraševanje ljudi, ki so bili nagnjeni k zločinstvu, povračilo ter
onesposobitev ljudi za ponoven delikt (Elliot, 1978).
Iz starega veka dobro poznamo tako imenovani Hamurabijev zakonik, ki ga je v klinopisu
zapisal kralj Hamurabi, in je še danes ohranjen ter velja za najpomembnejši pravni spomenik.
Na njem je bilo zapisanih 282 sodnih zakonov, segal pa je na vsa družbena področja, vključno
z ekonomskimi določbami, družinskim pravom, kazenskim pravom ter civilnim pravom. Mnogi
trdijo, da Hamurabijev zakonik ni bil prvi napisan zakonik, ki je vseboval zakone, pa vendar
lahko rečemo, da so ljudje že v starem veku razumeli, da morajo biti za ohranjanje reda in miru
v civilizaciji postavljeni razni zakoni, ki zapisujejo, kaj je dovoljeno in kaj ni oziroma kako se
povzročene prekrške kaznuje. Na načelu »oko za oko, zob za zob« temelji celoten Hamurabijev
zakonik, zaradi katerega lahko potrdim to, da so bile kazni za storjen prekršek v starem veku
zares surove. Menim, da je bil namen kaznovanja v tistih časih maščevanje, to lahko potrdijo
različni, takrat v skalo zapisani, členi. En izmed mnogih členov predpisuje, da v primeru, ko
12

neka oseba drugi osebi zlomi kost, se to kaznuje na način, da se kost zlomi tudi prvi osebi. Prav
tako je iz zakonika mogoče razbrati, da so bile za nižji razred predpisane krutejše kazni, kot za
tiste ljudi, ki so spadali v višji sloj. Torej, če je oseba oslepila drugo osebo iz višjega sloja, se
prvo osebo kaznuje na enak način. Če pa ta ista oseba oslepi drugo osebo iz enakega oziroma
nižjega sloja, potem to dejanje poplača le s srebrom. Na podlagi tega člena in mnogih drugih
lahko povzamem, da v tistih časih niso verjeli, da so vsi ljudje enakovredni, saj so bili sužnji in
običajni ljudje obravnavani drugače kot plemiči (Radonjič, Jernejčič in Brodnik, 1997).
Prav tako iz časa Rimskega imperija izvira morda malo manj znan Zakon dvanajstih tablic. V
času Rimskega imperija se je ljudstvo delilo na dva dela. Patriciji so veljali za bogat sloj z veliko
posestva, živine in številnimi privilegiji. Plebejci pa so bili večinoma kmetje obrtniki in trgovci,
zato so veljali za nižji sloj. Z leti se je začelo mesto večati, prav tako pa se je večalo
nezadovoljstvo Plebejcev, saj niso bili obravnavani enako kot Patriciji. Zaradi groženj nižjega
sloja višjemu so kasneje na dvanajst bronastih tabel zapisali zakone, ki so urejali zasebno,
javno, versko in kazensko pravo ter veljali za vse. Oblike kaznovanja v starodavnem Rimu sta
določala dva dejavnika, in sicer socialni status obsojene osebe ter resnost storjenega
kaznivega dejanja. Kot že omenjeno je bil socialni status velik dejavnik pri odmeri kazni, saj so
bile osebam višjega sloja vedno odrejene milejše in krajše kazni kot osebam nižjega sloja.
Prešuštništvo, umor, poskus atentata in izdaje so takrat veljale za najhujše oblike kršenja, zato
so bile za te oblike odrejene kazni v obliki obglavljenja, utopitve, izgnanstva, mučenja, metanja
med aligatorje in druge divje živali, križanje in celo smrt. Za manjša pa so bila odrejena javna
bičanja ali zaplemba premoženja (Radonjič, Jernejčič in Brodnik, 1997).
Po primerjavi obeh zakonov opazim, da sta si v marsičem enaka. Najprej bi izpostavila to, da
sta obe civilizaciji ljudi delile na najpomembnejše in na tiste manjvredne, posledično je bila za
isto kaznivo dejanje odrejena bolj ali manj stroga kazen. Prav tako lahko izpostavim, da sta obe
civilizaciji izvajali krute oblike kazni pri obsojenih osebah, saj so verjeli, da bo to imelo večji
učinek na preostalo družbo.

2.3 SREDNJI VEK
Foucault (1984, str. 37) je v svojem delu naštel nekaj oblik kaznovanja.
»Kazen z naravno smrtjo vsebuje vse vrste smrti: nekatere lahko obsodijo na
vislice, druge na to, da jim odsekajo pesti ali odrežejo jezik oziroma ga prebodejo
in jih nato obesijo; druge spet, za hujše zločine, da jih žive polomijo in da izdihnejo
na kolesu, potem ko so jim polomili ude; druge na to, da jih trejo do naravne smrti;
druge na to, da jih zadavijo in nato potro; druge na to, da jih žive sežgejo, druge,
da jih sežgejo, potem ko so jih zadavili; druge na to, da jim odrežejo ali prebodejo
jezik in jih nato žive sežgejo; druge, da jih razčetverijo s konji; druge, da jim
oddrobijo glavo, pa še nekatere na to, da jim razbijejo glavo.«
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Stvari, zaradi katerih je bila oseba kaznovana, je bilo v tem času veliko. Ženske so bile
največkrat kaznovane zaradi obrekovanja ter čarovništva, možje pa so bili najpogosteje
kaznovani zaradi popivanja, varanja, kraje ali umora. Najhujša oblika kazni v času srednjega
veka je bila izdaja kralja. Ženske so bile v tem primeru žive zažgane, možje pa so bili obsojeni
na vislice, utopitev ali razčetverjenje.
V srednjem veku se način kaznovanja ni prav veliko spremenil v primerjavi s starim vekom.
Policije ali pristojnih ljudi ni bilo, zato so za ohranjanje miru prebivalce še vedno strašili z
izvajanjem krutih oblik kaznovanja nad prestopniki. Osnovni karakteristiki srednjega veka sta
torej še vedno zastraševanje ter povračilo, cilj kaznovanja pa posega tudi na zaščito javnega
reda in miru ter spoštovanje oblasti.

2.4 NOVI VEK
V začetku novega veka še dolgo časa sledimo ostankom srednjega veka, prelomnico v
penologiji pa je dokončno zaznamovala Deklaracija o pravicah človeka, ki je bila sprejeta leta
1789 s strani francoske konstituante in je pomenila začetek priprav na novo ustavo. S to
deklaracijo naj bi se ukinile vse oblike telesnega kaznovanja, omejeno pa je bilo tudi izvajanje
smrtne kazni (Knežević, 2007). Te spremembe so se v 19. stoletju izrazile v izvrševanju kazni,
saj se je preselilo za zidove zaporov. Najhujši odvzem prostosti je bil imenovan robija oziroma
huda ječa, največkrat je bila dosojena dosmrtno, zelo redko pa je bila časovno omejena.
Kaznjenci so bili v ječah prisiljeni delati, drugi pa so bili na zid pritrjeni z verigami. Obojim so
bile odvzete vse pravice med prestajanjem zaporne kazni in tudi potem po prestani zaporni
kazni. Druga oblika je bila pregnanstvo, in sicer so bili obsojenci samo zaprti, niso pa bili
prisiljeni delati, prav tako niso bili okovani, po prestani zaporni kazni pa so se jim pravice
povrnile. Tretja oblika kaznovanja se je kazala v obliki deportacije, v kateri so obsojence
deportirali iz mest v necivilizirana območja, kjer so bili prepuščeni sami sebi brez kakršnega
koli nadzora ali prisilnega dela. Kot četrta oblika prostorske kazni pa je bila relegacija oziroma
izgon. Ta oblika je bila večinoma dosojena storilcem povratnikom, prestajali pa so jo v
izvenevropskih kolonijah (Kupčevič - Mlađenović, 1971).
Glede na to, da je bila z začetkom novega veka največkrat dosojena prav zaporna kazen, so se
pojavile različne definicije. Zaporno ustanovo Petrovec (1998) definira kot psihološko okolje,
ki vpliva na obsojenega, Brinc (2009) pa pravi, da je zapor totalna ustanova, kjer živijo
posamezniki, ki so umeščeni v soroden položaj z nekim določenim namenom. Posamezniki
znotraj ustanove živijo v izolaciji in so prisiljeni upoštevati navodila vodstva zapora. Ustanove
pa so oddaljene od svobodnega sveta z raznimi ograjami, pregradami ter zidovi. Beccaria
(2002) in Hibbert (1965) se strinjata, da je taka oblika kaznovanja morda v nekaterih pogledih
še bolj boleča kot smrt, če pomislimo na vse trenutke, ki bi jih obsojenec lahko preživel na
prostosti. S to trditvijo se strinjam, saj menim, da šele takrat, ko posameznik začne svobodo
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dojemati kot pomembno pravico in vrednoto, bo zaporna kazen pozitivno vplivala nanj, saj ga
bo mogoče to odvrnilo od ponovnega povzročanja kaznivih dejanj.
Ker je bila večina oblik kaznovanj v novem veku dosojena v obliki odvzema prostorske kazni,
predvidevam, da so se tiste bolj krute oblike kaznovanja premaknile v bolj skrite dele mest in
vasi. Prav tako bistvo kaznovanja ni več temeljilo zgolj na mučenju obsojenca, ampak so se
usmerili k prevzgoji zapornika. Zapornike pa so izkoriščali tudi kot delovno silo, saj so jo
potrebovali zaradi pospešenega družbeno-ekonomskega razvoja, ki ga je prinesla zaporna
kazen.
V novem veku ni več fizične oblike kaznovanja, vsaj ne v tolikšni meri, kot je bilo to v srednjem
veku in času pred njim. Z novimi oblikami kaznovanja so se skozi desetletja spreminjale tudi
filozofije in metode kaznovanja.
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3

KAZENSKE SANKCIJE IN KAZNI

Že od praskupnosti naprej družba na kriminaliteto reagira na način, ki se še danes kaže z
uporabo kazenskih sankcij zoper kršitelje in storilce kaznivih dejanj. V preteklosti so zoper
storilce uporabljali sankcije prisilne vsebine, ki so se sprva kazale kot kazen, nato pa so se
preoblikovale v kazenske sankcije, ki veljajo za širši pojem.
Dolga tisočletja je bila kazen edina oblika kazenskih sankcij in je imela namen maščevanja
oškodovanca, saj je globoko posegala v njihove vrednote. Izvajali so jo tako, da so obsojenca
obsodili na smrt ali ga telesno poškodovali, uporabljali pa so jo v vseh oblikah in ureditvah
razvojne družbe. Namen kaznovanja izvira iz preteklosti in še danes ostaja isti, Bavcon in Šelih
(1996:293) sta ga opisala kot »sredstvo za zagotavljanje obstoja določene družbe, za varstvo
njenih temeljnih vrednot in v skrajni posledici pomenijo zadnje sredstvo za zagotavljanje
družbenega, ekonomskega, političnega in pravnega sistema.«
V Evropi se je kazen oblikovala z rimskim pravom in je skozi vsa leta ohranila isto funkcijo –
definira jo kot najpogostejše sredstvo reagiranja družbe proti kaznivim dejanjem, opravlja pa
funkcijo povračilnosti in izločilnosti, ki za storilca pomeni zlo, kasneje pa jo dojema tudi kot
priložnost za resocializacijo, saj zgodovina razvoja kaže, da so kazni sčasoma postajale bolj
človeške. Prvi pokazatelj takega napredka so bile prostorske kazni, ki so počasi zamenjale
telesne kazni. Sprva so zapornike izkoriščali za raznorazna dela, kasneje pa so spoznali, da je
prostorsko kazen mogoče uporabljati tudi kot pot do prevzgoje in resocializacije zapornika
(Bavcon, Šelih, 1996). Danes zaporna kazen predstavlja eno od oblik kaznovanja, ki je določena
v kazenskem zakoniku, tako pri nas kot tudi drugod po svetu.
Kazen je od samega nastanka vedno veljala za nek negativni ukrep zoper storilca ali kršitelja.
Selinšek (2007) jo definira kot pravno posledico, s katero se zlo, ki ga je storilec povzročil s
kaznivim dejanjem, poravna z zlom iz kazni. V preteklosti je bila kazen največkrat uporabljena
vrsta kaznivih sankcij, danes pa poznamo še druge oblike reagiranja zoper kriminaliteto. Med
drugim so se konec 19. stoletja pojavili in sprejeli ukrepi, znani kot varnostni ukrepi, za kar so
zaslužene takrat italijanske socioantropološke in sociološke šole. Te šole so trdile, da kazen ni
ustrezno sredstvo za odpravo storilčeve nevarnosti, verjele pa so, da to lahko odpravijo z
ukrepi, ki so medicinske narave. Kot tretja vrsta pa so se razvili vzgojni ukrepi, uporabljajo pa
se načeloma samo proti mladoletnikom. Namen teh ukrepov je, da bi njihovi vzgoji dodali vse,
kar je bilo do takrat zamujenega s ciljem, da bi jih odvrnili od ponovno storjenega kaznivega
dejanja. Poleg varnostnih in vzgojnih ukrepov pa so se kot zadnje razvile tudi tako imenovane
sankcije opozorilne narave, med katere lahko uvrstimo sodni opomin, pogojno obsodbo itd.,
ki imajo podobno funkcijo kot družbeno koristno delo (Bavcon, Šelih, 1996).
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V današnjem kazenskem pravu obstajajo varnostni ter vzgojni ukrepi zoper storilce kazenskih
dejanj ter sankcije opozorilne narave, ki jih skupaj imenujemo kazenske sankcije.
Kot sem že omenila, je kazen najpogosteje uporabljena sankcija zoper storilce kaznivih dejanj
v vsej zgodovini človeštva. Sprva je bil namen kazni maščevanje, kasneje pa se je uveljavila kot
oblika javnega in pravnega instituta. Skozi zgodovino so se oblikovale štiri različne teorije glede
pravnega temelja kazni.
1. Metafizična ali idealistična teorija kazni: to teorijo sestavlja več verzij, vsem pa je
skupno to, da je kazen opredeljena kot pokazatelj maščevanja države in družbe zoper
storilca kaznivega dejanja.
2. Teorija družbene pogodbe izhaja iz stališča, da je država nastala z družbeno pogodbo
med državljani, ki so del svojih pravic odstopili državi. To pomeni, da je družba določila
državo kot nadzornico nad varovanjem ljudi pred povzročitelji kaznivih dejanj.
3. Pravno-informativne teorije se kažejo v tem, da državna oblast predstavlja neka
prepovedana in kazniva dejanja, državljani pa so privolili v uporabo ukrepov, ki so
predvidevana za kršitev že s tem, da delajo in živijo v tej državi.
4. Sociološke teorije pravni temelj kazni vidijo v pravici in potrebah družbe, predvsem v
tem, da se zavaruje pred kriminaliteto (Selinšek, 2007).
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4

TEORIJE KAZNOVANJA

Na vprašanje »Zakaj kaznovati?« nam današnja družba ponuja različne odgovore, predvsem
pa so v ospredju tri teorije o namenu kaznovanja. V Sloveniji in širšem evropskem prostoru so
največkrat omenjene retributivne ali absolutne teorije, utilitarne ali relativne teorije ter
mešane teorije (Plesničar, 2012).

4.1 ABSOLUTNE TEORIJE
Izhodišča s strani filozofije o absolutnih teorijah izhajajo iz domneve o človeku kot živem bitju,
ki se lahko svobodno odloča o svojih dejanjih. Nekatera izmed teh dejanj pa so lahko tudi
kazniva, zato je takšno odločitev nujno treba kaznovati. Pristaši absolutnih teorij to imenujejo
»povračilo za storjeno zlo«.
Kanduč (1999) in Tratar (2001) sta zapisala, da je storilce treba kaznovati zato, ker so prekršili
pravno normo, in ne zato, da bi se jim za grehe maščevali ali jih poskušali spremeniti. Namen
kazni je ponovno vzpostaviti red, ki je bil z dejanjem porušen. S to vrsto teorije storilca ne
poskušamo prevzgojiti, saj kot pravi Petrovec (1998), bi bil to smrtni greh, vendar je njen
namen pridobiti pravično povračilo za storjeno zlo. Prav tako se s Kandučem in Tratarjem
strinja Ambrož (2008), ki meni, da v absolutnih teorijah ne gre za maščevanje, temveč za
namen, da bi storilec kaznivega dejanja dobil povračilo, ki temelji na pravičnosti. Zapisal je
tudi, da je glavna prednost te teorije preskok iz nehumanega maščevanja k iskanju zasluženega
in poštenega povračila.
Dva največja zagovornika absolutne teorije sta Kant in Hegel, ki sta filozofske temelje
opredelila v petih tezah:


Kaznovanje storilca je moralna dolžnost.



Negacija kršitve je kazen.



Do kazni ima pravico tudi sam storilec.



Kazen mora biti sorazmerna s kaznivim dejanjem.



Kršeno pravo je moralna pravica, da storilca kaznujemo (Jankovič, 1985).

Razlog za kaznovanje je storjeno dejanje in sodnikov pogled je obrnjen v preteklost – punitur
quia peccatum est (Petrovec, 1998). Torej storilca kaznujemo zato, ker je storil nek greh v
preteklosti in se posledično teorija nanaša samo na preteklost. Kaznovanje temelji na
preprečevanju, zastraševanju ter odvračanju do ponovno storjenega prekrška.
Durkheim pojasnjuje, da ima strah pred kaznijo vpliv na mnogo posameznikov, vendar pa ta ni
razlog, zaradi katerega bi se lahko njihovo moralno življenje spremenilo, saj ne more ustvariti
nagnjenja k dobremu vedenju. Moralna vrednost kazni pa se pokaže takrat, ko se v
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posamezniku zbudijo moralna čustva, ki ga odvrnejo od ponovitve kaznivega vedenja (Kanduč,
1999).

4.2 RELATIVNE TEORIJE
Predstavniki relativne teorije oziroma utilitaristi izpostavijo kot glaven cilj kazni rehabilitacijo
oziroma prevzgojo posameznika. Torej ga prilagodimo na družbeno okolje ter tako vplivamo
nanj. Relativna teorija se razlikuje od absolutne teorije, saj je ideja relativne teorije usmerjena
največkrat v prihodnost in stremi k temu, da se kaznivo dejanje pri posameznikih ne bi več
ponovilo. Pri doseganju tega cilja se poslužujejo različnih metod in tehnik, s katerimi poskušajo
doseči vedenjske spremembe ter tako preprečiti povratništvo (Tratar, 2001).
Glavni cilj teorije je, da storilec kaznivega dejanja ne bi več ponavljal, njen temelj pa je
predvsem strašenje ljudstva ter izrekanje in izvrševanje kazenskih sankcij. (Ambrož, 2008) Prav
tako pa se z njim strinjajo eni izmed glavnih predstavnikov utilitarizma Jeremy Bentham,
Herber Spencer ter John S. Mill, ki trdijo, da kazen prestopniku omogoča, da tega več ne ponovi
in istočasno s tem zastraši ostale državljane. Kritiki pa trdijo, da je relativna teorija nehumana
in nepravična do množice, saj je njen namen, da nanje vpliva zastraševalno (Janković, 1985).
Relativno teorijo glede na namen lahko delimo v dve skupini. Prva večja skupina je teorija
specialne prevencije, druga skupina pa je teorija generalne prevencije. Obe skupini je prav tako
možno členiti še naprej, na manjše skupine. Osredotočila se bom samo na bistvo obeh skupin
teorij.

4.2.1

Teorija specialne prevencije

Glavni namen teorije specialne prevencije je, da na storilca vpliva v tej smeri, da ne bi več
ponavljal novih dejanj. Do tega cilja je možnih več poti, in sicer: z onemogočanjem,
zastraševanjem ter resocializacijo. Danes je najbolj v ospredju resocializacija, zato ji je
namenjeno tudi največ pozornosti zlasti v Evropi. Resocializacija velja za najbolj humano izmed
vseh naštetih, zamisel o tem pa je na dan prišla po 2. svetovni vojni, pod vodstvom gibanja za
novo družbeno obrambo (Bavcon, Šelih in sodelavci, 2003). Namen specialne prevencije ni le
ta, da se storilca kaznuje, ampak da se po odsluženi kazni zna vključiti v družbo. Vendar pa pri
tej teoriji zasledimo tudi nekatere slabosti. Ena izmed teh je, da ne znamo napovedati, koliko
časa bo storilec rabil za resocializacijo. Ljudje se med sabo razlikujemo in imamo različne
osebnosti. Nekateri so bolj socializirani od drugih, ki so izrazito nesocializirani, tako lahko pride
do nesorazmernosti pri dodeljevanju dolžine kazni.

4.2.2

Teorija generalne prevencije

Teorije generalne prevencije svoj namen vidijo v vplivanju na vse ljudi in ne zgolj na storilca,
da bi jih odvrnili od izvrševanja kazenskih dejanj. Negativna stran te teorije je, da namen vpliva
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ne seže do vseh ljudi, saj se vsak posameznik na zastraševanje ne odzove enako. Beccaria
(2002) je zapisal, da ima na posameznika bolj kot zagrožena kazen večji vpliv to, da bo prijet
in obsojen. Pozitivne strani teorije generalne prevencije pa se nanašajo na zavest posameznika
ter njihovega verovanja v pravni red. Roxin (2006, v Ambrož 2006, str. 244) te učinke razdeli
na tri točke, ki se med seboj prepletajo. Na posameznike močno vpliva, ko vidijo, da ima država
nadzor nad kriminalom in ga uspešno obvladuje ter da v večini primerov pravo zmaga nad
nepravom. Skozi zagrožene in izrečene kazni pa se posamezniki učijo, katere vrednote je treba
upoštevati.

4.3 MEŠANE TEORIJE
Mešane teorije so nastale kot posledica spoznanja, da nobena od prvih dveh naštetih ne more
sama zase utemeljiti meja in vsebine kazni. Mešane teorije so se začele pojavljati v začetku 20.
stoletja in so sprva temeljile na absolutnih teorijah, torej na povračilu. Kasneje pa so si vse tri
teorije postale enakopravne, vendar je bila vedno ena od teh treh v ospredju. Katera, pa je
bilo odvisno od okoliščin posameznega primera. Torej v zakonu predpisana kazen deluje
predvsem po generalni teoriji, ob izrekanju kazni sta v ospredju obe teoriji, ob izvrševanju
kazni pa se najbolj kaže specialna prevencija, v smislu resocializacije (Ambrož, 2008).
Selinšek (2007) je na kratko zapisal, da mešane teorije stremijo k temu, da preprečujejo nova
dejanja v prihodnosti ter povračilo za že storjeno kaznivo dejanje.
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5

SODOBNI MODELI KAZNOVANJA

5.1 PRVI POJAVI PROCESA REHABILITACIJE ZAPORNIKA
Ideja o uresničevanju rehabilitacije se je skozi zgodovino postopoma uresničevala od
kaznovalnega modela, ki je temeljil na delu in disciplini prek terapevtskega modela do
socialno-terapevtskega modela, ki temelji na prepričanjih, da lahko s humanim vplivom
zapornike naučimo živeti zunaj zapora v skladu z zakoni (Rozman, 1995).
Za pojmom rehabilitacija je najprej stalo prepričanje, da se lahko izvaja zgolj v duhovnem
smislu, zato so zapornike zapirali v samice, kjer naj bi se v tišini in temi začeli zavedati svojih
grehov, se jih očistili ter nenazadnje tudi spremenili v boljšo osebo. Vendar je z leti ta ideja o
duhovni rehabilitaciji potihnila, zato pa je začela prevladovati utilitarna razsežnost. Ta ideja ni
več temeljila na reševanju duše zapornika, ampak na njegovem značaju, njegovih delovnih
sposobnostih ter koristih. Skratka, pričakovali so, da bo ta oblika rehabilitacije v zaporih
zmanjšala količino kriminalitete ter poboljšala posameznika v smislu, da ne bo postal zgolj
dobra oseba, vendar tudi dober državljan (Raynor in Robinson, 2009). Utilitaristična ideja
rehabilitacije se je razvila v obdobju po 2. svetovni vojni, vendar so se zaradi skromnih
rezultatov raziskave učinkovitosti modela, ki jo je izvedel Robert Martinson, izoblikovale nove
zahteve.

5.2 NOVE METODE REHABILITACIJE ZAPORNIKA
S prvimi začetki procesa rehabilitacije zapornika je bil večkrat model označen za
neučinkovitega in preblagega do obsojenca, zato je v 70. letih izgubil večinsko podporo s strani
ostale družbe, prav tako pa je z zaostrovanjem kazenske politike ter vedno močnejšim
kazenskim populizmom ideja o rehabilitaciji skoraj poniknila.
Po tem, ko je ideja o rehabilitaciji zapornika skoraj zamrla, se je znova začela uveljavljati v 90.
letih. Kot trdi Milutinović (1992), je bilo lahko opaziti veliko različnosti v dojemanju pojmov,
kot so rehabilitacija, poboljšanje, prevzgoja in resocializacija. Pravilno razumevanje teh izrazov
se je začelo kazati šele konec devetdesetih let, ko so zapornikom začeli nuditi izobraževalno in
poklicno usposabljanje in jih tako usposobiti za življenje v skladu z družbenimi pravili in
normami po prestani zaporni kazni.
Nova rehabilitacija se zelo razlikuje od klasične, saj je tudi odziv družbe na kriminaliteto in
nove ideje penologije drugačen kot v 20. stoletju. Pravo nove oblike rehabilitacije temelji na
programih, ki so usmerjeni v skupnost, v preteklosti pa je praksa pokazala, da zmanjšujejo
povratništvo, družba pa se obenem počuti varno. Robinson (1999) je zapisal, da naloga nove
rehabilitacije ni poboljšati storilce kaznivih dejanj, ampak je njena vloga ekspresivna, v smislu,
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da je njen pogled na storjeno kaznivo dejanje ter na storilca kaznivega dejanja razumski, z
namenom ohranjanja integritete sistema družbenega nadzorstva.
Sodobni modeli rehabilitacije uporabljajo različne prijeme, zato so se izoblikovala tudi različna
mnenja o sodobni rehabilitaciji. Medtem, ko eni sledijo konceptom sodobnega družbenega
odzivanja, drugi močno izstopajo.

5.2.1

Preventivni model

Preventivni model je najbolj razširjen in je zato najznačilnejši model rehabilitacije zapornikov.
Z drugimi besedami ga imenujemo tudi model tveganja in potreb ali model RNR. Nastal je z
začetkom 90. let, sicer pa se v praksi uporablja že dobri dve desetletji in ima vse lastnosti tako
imenovane nove rehabilitacije (Andrews, Bonta, Hoge, 1990), ki izhajajo iz stališča, da je
vedenje kriminalcev vzrok mnogih dejavnikov. Sonkovič in Bejatovič (2017) se strinjata, da
preventivni model temelji na prepričanjih, da je taka vedenja mogoče vnaprej predvideti.
Looman in Abrecen (2013) sta zapisala, da so za preventivni model značilna tri načela, in sicer:
1. Načelo tveganja določa, da se lahko povzročanje kaznivih dejanj storilca zmanjša, če je
raven storitev zdravljenja sorazmerna s tveganjem, ki ga je storilec storil s ponovnim
kaznivim dejanjem.
2. Načelo potrebe, ki identificira osem glavnih dejavnikov tveganja:
 Zgodovina antisocialnega vedenja, za katero je značilna zgodnja vključenost v
različne antisocialne aktivnosti.
 Antisocialen osebnostni vzorec, za katerega je značilna impulzivnost, agresija in
nezadovoljstvo.
 Antisocialno spoznavanje, vključno s stališči, vrednotami, prepričanji.
 Nesocialni partnerji, sodelavci ali prijatelji in relativna izolacija odnosov od
prosocialnih posameznikov, pri katerih je kakovost odnosov in vpliv, ki ga imajo
sodelavci, partnerji ali prijatelji na posameznika, pomemben.
 Problematične okoliščine doma (družina, zakonska zveza).
 Problematične okoliščine v službi ali šoli.
 Nekaj, če sploh kaj pozitivnih aktivnosti v prostem času.
 Zloraba drog.
3. Načelo odzivnosti, ki je sestavljeno iz splošne in specifične odzivnosti. Splošno načelo
navaja, da učinkovitost po navadi temelji na kognitivnih, vedenjskih in socialnih
teorijah, medtem ko specifično načelo odzivnosti kaže na to, da ponujeno zdravljenje
ne ustreza le kriminogenim potrebam, temveč tudi tistim okoliščinam, zaradi katerih
bi lahko imeli korist od te oblike zdravljenja.
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5.2.2

Zaščitniški model ali model dobrega življenja

Protektivni model predpostavlja, da imamo vsa živa bitja v življenju neke cilje, ki jih želimo
doseči. Nekateri so na poti uresničevanja svojih ciljev bolj uspešni od drugih. V primeru, da
naletimo na tej poti na oviro, lahko pride do (namernega) ogrožanja ali škodovanja drugim
osebam. Ko ljudje naletimo na oviro v življenju, se z njo velikokrat ne soočimo, vendar gremo
po bližnjici, ampak na tej bližnjici se kaj hitro lahko zapletemo v slaba dejanja (droge, kriminal,
nasilje itd.). Temu lahko rečemo tudi, da so kazniva dejanja neuspešen poskus izpolnjevanja
življenjskih vrednot (Ronel in Segev, 2011).
Ronel in Elisha (2011) sta zapisala, da je model zasnovan na pozitivni kriminologiji ter
kriminološkem razumevanju dejavnikov, ki na posameznike vplivajo tako, da prenehajo s
kriminalnim vedenjem. Drugi izraz za protektivni model je model dobrega življenja. Dobro
življenje v tem primeru predstavlja način življenja, v katerem lahko vsak posameznik zadovolji
svoje fizične, socialne ter psihološke zadeve na sprejemljiv način. Na podlagi mnogih raziskav
sta Brown in Ward (2004) ugotovila, da osnovne življenjske dobrine pozitivno vplivajo na
posameznika, saj so zaradi tega bolj prosocialni do soljudi. V tem primeru se strinjam z
napisanim, saj menim, da pride do kaznivih dejanj največkrat v primeru, ko posameznik želi
nekaj doseči, vendar ne more tega doseči v skladu z zakonom, saj mu za pošteno doseganje
cilja primanjkujejo sredstva ali pomankanje temeljnih dobrin.
Po kratkem opisu obeh modelov sem opazila, da se model dobrega življenja bolj poglobi v
obsojenca ter mu poskuša predstaviti pozitivne stvari glede na njegovo osebno stanje ter mu
prikazati pozitivne strani, ki jih v prihodnosti lahko doseže po pravi poti, medtem, ko se
preventivni model poglobi bolj v kriminalčeva kazniva dejanja ter poskuša obsojenca prisiliti k
boljšemu razumevanja le teh.

5.2.3

Model terapevtskega prava

Model terapevtskega prava preučuje učinke pravnih norm na mentalno zdravje
posameznikov, na njegovo vedenje ter čustva, torej lahko rečemo, da gre tukaj predvsem za
terapevtski vidik uporabe prava. Birgen (2008) pravi, da učinki rehabilitacije temeljijo na
ravnovesju med pravicami skupnosti in pravicami obsojencev. V tem primeru so si pravice
obsojencev ter pravice skupnosti enakovredne, saj naj bi obsojenci imeli pravico do
rehabilitacije, ki bi jim pomagala živeti prosocialno življenje ter tako tudi manjšo možnost za
povzročanje kaznivih dejanj.
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KAZNOVALNA POLITIKA SLOVENIJE

6.1 ZGODOVINA KAZNOVALNE POLITIKE NA SLOVENSKEM
Takoj po 2. svetovni vojni se je na Slovenskem najbolj začela izpostavljati politično-kazenska
represija, osredotočena je bila na Zakon o kaznivih dejanjih zoper množico in državo. Marca
leta 1951 je bil sprejet zakon, ki je prinesel nekaj novosti na tem področju. Nekatere kazni, kot
so kazen izgona ter izguba državljanstva, so bile ukinjene, smrtna kazen je bila dosojena zgolj
najhujšim storilcem kaznivih dejanj, vendar je bila tudi ta ukinjena z novelo iz leta 1989.
Nekateri so smrtno kazen primerjali z načrtovanim ubojem, drugi so trdili, da z dosojeno
smrtno kaznijo storilcu ni dana možnost poboljšanja (Mihelič, 2008), Bavcon (2007) pa je
zapisal, da je smrtna kazen zlo, ki bi se mu mogla vsaka država odreči, Beccaria (2002) pa je
smrtno kazen označil za nesmiselno, saj se v tem primeru umor vrača z umorom.
Po tem, ko je bila smrtna kazen v državi odpravljena, je družba začela verjeti, da se človek
lahko spremeni. Bavcon (2007) meni, da so v to začeli verjeti z namenom in željo po bolj
civilizirani in humani državi. V 70. in 80. letih se je Slovenija začela približevati permisivnim
idejam zdravljenja. Pomemben mejnik v slovenski penologiji je prav gotovo eksperiment v
Logatcu leta 1967, trajal pa je okoli štiri leta. Izvajal se je v Vzgojnem zavodu Logatec na
pobudo takratne direktorice Inštituta za kriminologijo Katja Vodopivec. Z metodami dela, ki so
temeljile na humanistični psihologiji, so želeli pokazati, da ni nemogoče delati z neprilagojeno
mladino. Po štirih letih so se že kazali rezultati intenzivnega dela. Dokazali so, da je skupinsko
svetovanje zelo uspešno, s permisivno vzgojo pa so uspeli izboljšati vedenje, saj so s tem
odpravili toga in stroga pravila (Šelih, Filipčič, 2015). Sloveniji je ta eksperiment v Logatcu
prinesel temeljito spremembo na področju vzgoje, saj je predstavljal preskok od
avtoritativnega k permisivnemu načinu vzgoje. Ta eksperiment je dokazal, da se lahko z ljudmi
dela drugače in da lahko vplivajo na njih z metodami, ki temeljijo na ideji permisivne vzgoje.
Prav ta način vzgoje pa se je razširil tudi na druge vzgojno-izobraževalne inštitucije (Skalar,
1968).
Z namenom boljšega socialnega vzdušja med zaporniki v času prestajanja zaporne kazni so isto
prakso, ki je bila izvajana v Logatcu, preizkusili tudi v zaporu na Igu, v katerem so bile zaprte
vse ženske, ne glede na storjeno kaznivo dejanje in dolžino kazni (Šelih in Filipčič, 2015).
Eksperiment je potekal na ta način, da so bile zapornice razdeljene v skupine, ki jih je vodil
terapevt. Pogovarjale so se o problemih ter jih skupaj reševale, namen tega pa je bil, da
zapornice dobijo željo po timski zagnanosti ter skupinskem odločanju. Končni cilj se je kazal v
boljši socialni klimi v zaporu ter boljših odnosih med obsojenkami (Petrovec in Meško, 2016).
Po dveh letih eksperimenta se je pokazalo, da so obsojenke, ne glede na kazen in vrsto
kaznivega dejanja, lahko bivale v odprtem režimu. To pomeni, da jim je bilo omogočeno
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bivanje izven zapora ob koncu tedna, torej od petka do nedelje zvečer. Da je bila ta metoda
učinkovita, so ugotovili s pomočjo primerjave z drugimi slovenskimi zapori, saj je bilo
povratništvo v ženskem zaporu na Igu samo 20-odstotno, medtem ko je v drugih slovenskih
zaporih znašalo dobrih 60 odstotkov (Petrovec, 1999). Prav tako je bil hierarhični model
komunikacije nadomeščen s horizontalnim, najpomembnejše pa je bilo to, da se je socialna
klima med zaporniki in zaposlenimi izjemno spremenila na boljše.
Glavne penološke ideje so bile prvič predstavljene že v reviji leta 1983. To so bile ideje o delu
z zaporniki, resocializaciji, terapiji ter izobraževanju zapornikov, predstavili pa so jih takratni
strokovnjaki (Gartner, 1983).

6.2 NEODVISNA SLOVENIJA IN NAMEN KAZNOVANJA DANES
Ko je Slovenija leta 1991 postala samostojna država, je kmalu postala tudi članica Združenih
narodov in s tem sprejela mednarodne standarde za zaščito pravic zapornikov. Leta 1993 je
ratificirala konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznovanjem. Po osamosvojitvi je Slovenija prvič dobila možnost urediti svojo
kazensko zakonodajo, v njej pa je bila zagotovljena človeška nedotakljivost ter prepoved
smrtne kazni (Ustava Republike Slovenije, 1991). Brez premisleka se je istočasno ovrgla tudi
zamisel o uvedbi dosmrtnega zapora, čeprav je bila v nekaterih državah po Evropi smrtna
kazen nadomeščena z dosmrtno zaporno ječo.
Pred petimi leti sta Benjamin Flander in Gorazd Meško (2013) izvedla študijo, ki je pokazala,
da sta kaznovalna in zakonodajna politika od osamosvojitve do danes postajali postopoma
strožji. To sta ugotovila s primerjavo Kazenskega zakonika iz leta 1994 ter Kazenskega zakonika
iz leta 2008, kjer sta opazila, da so sankcije v današnjem zakoniku na nekaterih področjih
strožje od sankcij v zakoniku iz leta 1994. Da je število zapornikov skozi leta v Sloveniji
naraščalo, pa govorijo tudi podatki Mednarodnega centra za zaporniške študije, ki so zbrani v
spodnjem grafikonu.
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Grafikon 1: Prikaz naraščanja zapornikov v Sloveniji
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Namen današnjega kaznovanja v slovenski zakonodaji je na prvi pogled maščevanje, vendar
lahko v zakonu za izvrševanje kazenskih sankcij opazimo, da je bistvo kazni in kaznovanja
prevzgoja oziroma resocializacija posameznika. Namen in resocializacije je ponovna vključitev
storilca kaznivih dejanj nazaj v družbo po prestani zaporni kazni, cilj pa je dosežen, če nekdanji
kaznjenec ponovno zaživi v skladu z zakoni in družbenimi normami (Zebec - Koren, 1992).
Izraz resocializacija ima še veliko drugih terminov; lahko slišimo tudi izraz prevzgoja,
rehabilitacija, tretman, korekcija. Ti izrazi oziroma termini so prevzeti iz medicinske znanosti.
Rehabilitacija opredeljuje način obravnavanja obsojenca ter določa postopke kot sestavne
dele terapije.
Atanacković (1988) rehabilitacijo zapornika opredeli kot skupek mnogih dejavnosti. Te
dejavnosti lahko koristi vsak zapornik, če privoli v to. Na voljo so jim različne kulturnoumetniške dejavnosti, rekreacija v obliki športnih iger, izobraževanja, individualni ter skupinski
tretmani. Vse te dejavnosti so organizirane z namenom, da zapornika pripravijo na odpust iz
zapora.
Skozi te dejavnosti jih vodijo različne osebe, ki so s tem namenom zaposlene v zaporih. Zato
današnje zapore sestavljajo različni delavci v vzgojnih službah. V to skupino spadajo pedagogi,
socialni delavci, strokovni delavci, zdravstveni delavci ter psihologi. Njihova naloga je
usposabljanje zapornikov in priprava na »novo« življenje po odpustu in integracijo v družbo.
Okolje in življenje v zaporu hočejo čim bolj približati okolju in življenju na prostosti. Temu
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pravimo resocializacija zapornika. To pa je tudi današnja najpogostejša metoda kaznovanja,
izvajana v zaporih (Kanduč, 1997).

6.3 ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V SLOVENIJI
Danes se v Sloveniji kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku ali po drugih predpisih,
opravlja v šestih zavodih za prestajanje kazni zapora. Teh šest zavodov deluje na trinajstih
lokacijah. En izmed šestih zavodov služi kot prevzgojni dom za mladoletnike, in sicer v
Radečah.
Največji zapor deluje na Dobu, kjer moški zaporniki prestajajo kazen zapora, daljšo od enega
leta in pol do 30 let zaporne kazni. Centralni zapor na Igu je namenjen zgolj ženskim
zapornicam, za vse dolžine zaporne kazni. Zavod za mladoletnike, ki deluje v Celju, in ostali
zavodi v Kopru, Ljubljani in Mariboru pa so namenjeni zapornikom in zapornicam, ki so
obsojeni na kazen zapora do enega leta in pol.
Vsi ti zavodi za prestajanje zaporne kazni morajo biti urejeni v skladu s prostorskimi in
higienskimi standardi. Vsak zavod je sestavljen iz zaprtega, polodprtega in odprtega oddelka.
V zavodu pa mora biti poskrbljeno tudi za to, da so moški zaporniki ločeni od ženskih zapornic.
Z raznimi usposabljanji kaznjence pripravljajo na življenje po prestani kazni, predvsem pa je
namen teh usposabljanj, da se posamezniki ne bi več zapletali v kazniva dejanja. Med
prestajanjem zaporni kazni lahko kaznjenci opravljajo različna dela, če jim zavod to omogoča.
S tem imajo možnost pridobiti in povečati strokovne sposobnosti, ki bi jim pomagale pri lažji
vključitvi v družbo po prestani zaporni kazni (Ministrstvo za pravosodje, 2018).

6.4 ALTERNATIVNE OBLIKE KAZNOVANJA V SLOVENIJI
V kazenskem zakoniku je z 12. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij določen zapor
ob koncu tedna. To alternativno obliko kaznovanja se lahko odredi obsojencu, ki mu ni bila
dosojena zaporna kazen, daljša od treh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno dotakljivost.
Obsojenec se lahko v času prestajanja te oblike zaporne kazni še naprej izobražuje oziroma
hodi v službo in se vrača domov. Izjeme so prosti dnevi in vikendi, takrat pa mora noč preživeti
v zavodu. To nadomestno kazen določi sodišče na stopnji, ko je prepričano, da se obsojencu
lahko zaupa v taki meri, da ne pride do zlorabe. Če obsojena oseba neha izpolnjevati pogoje
za izvrševanje kazni zapora ob koncu tedna, se lahko sodišče odloči, da obsojenec svojo kazen
odsluži v zaporu (12. člen, ZIKS-1).
V skladu s 86. členom Kazenskega zakonika lahko sodišče s sodbo ali sklepom nadomesti kazen
zapora, krajšo od devetih mesecev, s hišnim priporom, če sodišče meni, da obsojenec ne bo
več ponovil kaznivega dejanja. Prav tako se tako obliko kazni lahko dosodi v primeru hude
bolezni, invalidnosti ali ostarelosti obsojenca. Nadzor hišnega pripora je v pristojnosti sodišča
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ali policije, ki ima tudi pooblastilo, da lahko hišni pripor nadzoruje brez zahteve sodišča, o
morebitnih kršitvah pa mora obvezno obvestiti zavod ali sodišče, pri katerem je bila kazen
hišnega pripora dosojena. Pod kršitve se štejejo nezakonita oddaljitev iz stavbe, kjer se izvršuje
hišni pripor, kršenje prepovedi stikov ali drugih pravil, ki jih določi sodišče. V primeru kršenja,
se sodišče s sklepom odloči, da obsojeni preostanek kazni odsluži v zaporu (86. člen, KZ-1).
Delo v splošno korist skupnosti se je v slovenski zakonodaji prvič pojavilo leta 1995. Takrat se
je z zakonom pojavila možnost, da se krajše dosojene zaporne kazni izvede v obliki družbeno
koristnega dela. Katja Filipčič (2006) je kot razlog za uzakonitev navedla to, da je Slovenija s
tem želela slediti drugim evropskim državam, ki so to alternativo vpeljale v svojo zakonodajo
že leta prej.
S 13. členom v Kazenskem zakoniku je kot tretja alternativna oblika kaznovanja v Sloveniji
določeno delo v splošno korist. Ta oblika alternativne kazni se lahko dosodi v predkazenskem
postopku, v primeru izrečene zaporne kazni, pri pogojni obsodbi ali pri vzgojnem ukrepu zoper
mladoletnike. V teh primerih obsojeni en dan v zaporu zamenja z dvema urama dela v splošno
korist. Način izvrševanja te kazni se dosodi na podlagi sposobnosti in strokovnosti obsojenega.
Prav tako pa se to delo razporedi tako, da ne moti obsojenčevih izobraževalnih družinskih ali
poklicnih obveznosti. Za odredbo kazni se odloča sodišče, glede na nevarnost ponovitve
kazenskega dejanja na prostosti, glede na osebne razmere ter na spodobnost opravljanja dela.
Kazen dela v splošno korist ni namenjena pridobivanju dobička, opravlja se v dobro države,
lokalnih skupnosti in drugih organizacij, z delom pa se nadomesti plačilo denarne kazni (13.
člen, ZIKS-1).
Za alternativne oblike kaznovanja je značilno to, da namesto, da gre kršitelj v zapor, kazen
preživi zunaj njega, vendar ima določene obveznosti, ki jih mora izpolnjevati, da bo odslužil
kazen, ki mu je bila izrečena. S pomočjo statističnih podatkov, ki jih Ministrstvo za pravosodje
letno objavlja na svoji spletni strani, sem pripravila grafikon, ki prikazuje, da je bila zaporna
kazen v Sloveniji največkrat dosojena kazen v zadnjih letih, na drugem mestu je denarna kazen.
Sledijo ji še zapor ob koncu tedna, hišni pripor ter družbeno koristno delo, ki pa veljajo za
redko dosojene oblike alternativnih kazni. Zdi se mi, da pravosodni organi v Sloveniji še ne
verjamejo v te alternative, saj se malokrat odločijo za njih, to pa vpliva na število zapornikov
oziroma na prenapolnjenost zaporov.

28

Grafikon 2: Največkrat dosojene kazni med letoma 2013 in 2016
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KAZNOVALNA POLITIKA NA HRVAŠKEM

7.1 RAZVOJ KAZNOVALNE POLITIKE NA HRVAŠKEM
Zapori v 18. stoletju so bili v pristojnosti občine ali mesta, nekateri zapori pa so bili tudi zasebni.
Takrat so bili zaporniki v teh zaporih deležni nečloveškega fizičnega trpljenja ter bede
(Vončina, 1877).
V poznem 18. in v začetku 19. stoletja je svet doživel reformo zapornega sistema. V Združenih
državah Amerike so bili zaporni sistemi Pennsylvania in Auburn že razviti in izvajani, medtem
ko je bila takrat Evropa še vedno zaznamovana z razvojem progresivnih zapornih sistemov. Na
Hrvaškem se je reforma zaprtega sistema začela nekoliko kasneje. Spremembe v zakonodaji
so prepovedale fizično obračunavanje z zaporniki (pretepanje, mučenje, vklenitev v verige,
sramotilni stebri itd.) in začeli uvajati program rehabilitacije (Josipović, 2018).

Sredi 19. stoletja je bil ustanovljen zapor Lepoglava, ki je bil s strani predstavnika evropskega
združenja za kazniva dejanja predstavljen kot »zapor, v katerem bi želel biti zaprt vsak Hrvat«.
Ker je Kazenski zakonik iz leta 1930 že takrat določal rehabilitacijo zapornika, so imeli zaporniki
možnost izobraževanja tudi v zaporu (Popovič, 1966).
Po 2. svetovni vojni se je represija nadaljevala. Notranje smernice, ki so bile izdane leta 1947,
so zajele nekatere organizacijske in varnostne probleme v zaporu. Popović (1966) trdi, da so
bile te smernice pomembne v izobraževalnem in kulturnem smislu, saj so v zapore začeli
vpeljevati različne dejavnosti, od tečajev pismenosti do glasbeno-gledaliških delavnic.
Leta 1948 je bil sprejet Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, naslednji je bil sprejet leta 1951
zaradi novega Kazenskega zakonika. Sledil mu je še en, in sicer leta 1961. Ta zakon je bil delno
usklajen z minimalnimi predpisi Združenih narodov za ravnanje z zaporniki, saj je vzpodbujal
načela rehabilitacije zapornika (Vukadin, Žakman-Ban, Nišević, 2010).
Danes je hrvaška politika kaznovanja usmerjena v rehabilitacijo. Kot je navedeno v Zakonu o
izvrševanju zaporne kazni (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, 2013), je glavni namen izvršitve
zaporne kazni poleg človeškega zdravljenja in spoštovanja dostojanstva osebe, ki služi kazen
zapora, da se mu omogoči življenje v skladu z zakoni in socialnimi pravili. Glavni elementi
rehabilitacije so izobraževanje, delo, prosti čas ter stik z družino, vrsta usposabljanja pa je
odvisna od sposobnosti in preferenc zapornikov.
Izobraževanje je pravica zapornikov, zato mora zapor organizirati osnovno šolanje ali
strokovno usposabljanje ter pridobivanje novih delovnih sposobnosti za zapornike v skladu s
svojimi zmogljivostmi. Zapornikom do 21. leta starosti je na voljo tudi program pismenosti.
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Delo je prav tako pravica zapornikov. Zakon o izvrševanju kazni zapora pravi, da je zaporniku
dovoljeno delati – v primeru sklenjene pogodbe med zaporom in delodajalcem.
Zaporna ustanova naj bi zapornikom zagotovila tudi prostore in opremo za smiselno
preživljanje prostega časa, kjer bi lahko izpolnjevali njihove telesne, duhovne ter kulturne
potrebe. Te dejavnosti so določene v načrtu in po navadi pomenijo udeležbo na delavnicah za
slikarstvo, glasbo, literaturo, novinarstvo, vadbo in tako dalje (Kovčo Vukadin, Žakman-Ban,
Jandrić Nišević, 2010).

7.2 PROGRAMI REHABILITACIJE NA HRVAŠKEM
Zamisel o možnostih rehabilitacije in resocializacije zapornikov daje poudarek različnim
vsebinah in oblikam zdravljenja, ki bo vključeval obsojence v času prestajanja kazni zapora.
Posebni programi zdravljenja so namenjeni določenim skupinam zapornikov, ki so odvisni od
drog, alkohola ali pa so spolni prestopniki, nasilneži itd. Namen teh oblik ni samo v kaznovanju,
ampak obenem spremeniti tudi njihovo vedenje v skladu z družbenimi normami ter zmanjšati
tveganje ponovitve kaznivega dejanja (Ministrstvo pravosuđa, 2017).
Hrvaški zaporniški sistem ponuja šest različnih programov rehabilitacij za specifične okoliščine
storilca, in sicer:


programi za osebe, ki zlorabljajo droge;



programi za alkoholike;



programi za storilce kaznivih dejanj s posttravmatsko stresno motnjo;



programi za storilce kaznivih dejanj zaradi prekrškov v prometu;



programi za rehabilitacijo spolnih prestopnikov;



programi za storilce nasilnih kaznivih dejanj (Ministrstvo pravosuđa, 2017).

Zdravljenje za osebe, obsojene zlorabe drog, izhaja iz zgodnjih 80. let prejšnjega stoletja in se
je začelo v največjem zaporu v Lepoglavi, danes pa se izvaja v 17 zaporih. Rehabilitacija poteka
v obliki terapije, katere cilj je razvijanje družbenih spretnosti, čustveni nadzor, razvoj
odgovornega vedenja ter strpnosti (Kovčo Vukadin, Žakman-Ban, Jandrić Nišević, 2010).
Program za alkoholike je bil prvič izvajan konec 20. stoletja v zaporu v Lepoglavi, danes pa se
izvaja na 8 lokacijah na Hrvaškem. Program se izvaja v obliki terapije in poteka v več fazah, kot
so družinska terapija, skupinsko zdravljenje, motivacijski pogovori in tako dalje.
Program za spolne prestopnike je bil prav tako prvič izpeljan leta 2005 v zaporu Lepoglava,
kasneje pa še na dveh lokacijah. Med letoma 2007 in 2008 je Nacionalna agencija na
Nizozemskem zagotovila izobraževanje strokovnjakov za delo s storilci spolnih zlorab na
Hrvaškem. Cilji programa so zmanjšanje impulzivnosti, nadzorovanje spolnih motenj in
razvijanje empatije (Kovčo Vukadin, Žakman-Ban, Jandrić Nišević, 2010).
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Strukturirano ravnanje z nasilnimi storilci v hrvaškem zapornem sistemu se je začelo leta 2007
v zaporu Lepoglava. Program je bil prav tako ustvarjen v sodelovanju z Nacionalno agencijo na
Nizozemskem. Cilji programa temeljijo na pozitivnih spremembah v vedenju in komunikaciji.
V hrvaških zaporih obstajata še dva posebna programa rehabilitacije, in sicer program za
zapornike s posttravmatsko stresno motnjo, ki se je pojavil leta 2000, in program za storilce
kaznivih dejanj v prometnih prekrških, ki se je začel izvajati leta 2005. Rehabilitacija zadnjega
programa je bila prvič izvedena v zaporu Lipovici - Popovači. Cilji programa so učenje
prometnih predpisov, razvijanje empatije za žrtve, učenje o posledicah prekršenih prometnih
predpisov ter razvoj čustvenega nadzora (Kovčo Vukadin, Žakman-Ban, Jandrić Nišević, 2010).

7.3 ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA NA HRVAŠKEM
Izvajanje kazenskih sankcij v Republiki Hrvaški temelji na vrsti zakonov, pravil, konvencij in
izjav, med drugim izvajanje ureja tudi Zakon o izvrševanju kazni zapora, ki določa dosoditev
posebnih kazni glede starosti, spola, zdravja in kaznivega dejanje zapornikov (Šarić, 2006).
Obstajata dve vrsti kazenskih ustanov, in sicer zapor ter kaznilnica. Hrvaška ima 6 zaporov, ki
so namenjeni odraslim obsojenim osebam moškega spola, en zapor za odrasle osebe ženskega
spola, en zapor za mladostnike ter tako imenovano zaporno bolnišnico. Poleg zaporov pa na
Hrvaškem deluje tudi 14 kaznilnic. Razlika med zaporom in kaznilnico je v tem, da se v zaporu
odsluži kazen, daljšo od šestih mesecev, v kaznilnici pa kazen, krajšo od šestih mesecev. Kazen
zapora na Hrvaškem ne sme biti krajša od 30 dni ali daljša od 15 let. Za resnejše oblike kaznivih
dejanj se lahko predpiše tudi kazen, dolgo med 20 in 40 let, dosmrtne kazni Hrvaška nima
(Šarić, 2006).
Zaporniki so v zapor razporejeni glede na (Lončar, 2016):


Stopnjo varovanja; najvišji nivo varovanja imata že prej omenjeni zapor v Lepoglavi
ter zapor Glina. Srednji nivo varovanja imajo zapori Lipovica - Popovača, Požega in
Turopolje, minimalni nivo varovanja pa je v zaporu Valtura. Pod visoko varovane
zaporne ustanove spada tudi zaporna bolnišnica v Zagrebu.



Svobodo gibanja v zaporu; obstajajo zaprti, polodprti in odprti zaporni režim.



Delovno zmožnost in delovne navade.



Raven izobrazbe.



Zdravstveno stanje.



Programe rehabilitacije.

Programi rehabilitacije v zaporih gredo skozi vse vse postopke, ki pomagajo zaporniku do
ponovne vključitve v družbo po prestani zaporni kazni. Da bi dosegli uspešne rezultate
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rehabilitacije, so se v hrvaških zaporih osredotočili na razne dejavnosti, vzdrževanje stikov iz
zunanjega sveta ter pripravo na izpustitev iz zapora.
Organizacija bivanja v hrvaških zaporih je razdeljena na (Lončar, 2016):
 splošen način rehabilitacije,
 posebni program rehabilitacije
 ter na majhne programe rehabilitacije.
Splošen način rehabilitacije vključujejo prosti čas, športne aktivnosti, rekreacijo, individualne
pogovore, stike z zunanjim svetom ter možnost pridobitve izobrazbe. Vključitev v to obliko
zdravljenja je odvisno od »ocene uspeha«, ki jo dobi zapornik med prestajanjem zaporne
kazni. To predstavlja dodatno motivacijo, saj zapornik dela na dobrem vedenju, to pa prinaša
tudi različne aktivnosti, kot so izleti, stiki z zunanjim svetom in tako naprej.
Drugo raven rehabilitacije sestavljajo programi, namenjeni skupinam zapornikov, ki so odvisni
od alkohola, droge, iger na srečo, spolnih prestopnikov in tako dalje. Na podlagi udeleževanja
na programih in sodelovanju, so zaporniki ocenjeni glede na uspešnost, z dobro oceno pa si
lahko zagotovijo »napredovanje« na splošni način tretmana.
Tretjo obliko obravnave predstavljajo majhni rehabilitacijski programi. Ti programi so relativno
redki in se jih v večini primerov poslužujejo zaporniki, ki želijo delati na reševanju lastnih
problemov (Lončar, 2016).

7.4 ALTERNATIVNE OBLIKE KAZNOVANJA NA HRVAŠKEM
Sredi 90. let se je začela reforma hrvaškega kazenskopravnega sistema, ki je zajela tudi
spremembe sistema kazenskih sankcij. Rezultat tega je uvedba novega Kazenskega zakona v
Republiki Hrvaški, ki je stopil v veljavo januarja leta 1998. Kazenski zakon predvideva možnost
izrekanja in izvrševanja novih alternativnih kazenskopravnih sankcij za polnoletne obsojence
– pogojne obsodbe z zaščitnim nadzorom ter zamenjavo kazni zapora do 6 mesecev za delo v
splošno korist. Izvajanje omenjenih alternativnih sankcij je predpisano v Zakonu o izvajanju
zaščitnega nadzora in dela v splošno korist (Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za
opće dobro na slobodi), ki je stopil v veljavo decembra 1999.
S 45. členom v Kazenskem zakoniku Republike Hrvaške je določeno, da v primeru, ko sodišče
določi in izreče zaporno kazen do šest mesecev, se lahko istočasno s soglasjem obsojene osebe
sklene tudi zamenjavo kazni za delo v splošno korist. To odločitev sodišče sklene, ko oceni, da
obsojencu ni treba določiti kazni v obliki zapora, uporaba opozorilnih ukrepov pa bi bila
preblaga. Delo v splošno korist se izreče z dolžino, ki je sorazmerna z izrečeno kaznijo, z
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najmanj 10 do največ 60 dni. Rok za izvedbo dela ne sme biti krajši od enega meseca in daljši
od enega leta. Pri ocenjevanju dela v splošno korist in roku za njegovo izvajanje mora sodišče
upoštevati izrečeno kazen zapora, ki jo zamenjuje, ter obsojenčeve osebne in službene
dolžnosti (Kazneni zakon, 45. člen).
V skladu s 70. členom Kazenskega zakonika lahko sodišče izreče obsodbo z zaščitnim nadzorom
obsojencu, ko oceni, da mu je potrebna pomoč, vodenje in nadzor strokovno usposobljenega
osebja, da v obdobju trajanja kazni ne bi ponovil kaznivega dejanja in da bi se lažje vključil v
družbo. Zaščitni nadzor se lahko dosodi za celotno obdobje ali pa se ga predčasno prekine, če
ni več potrebe po zaščiti in nadzoru obsojene osebe. V času pogojne obsodbe z zaščitnim
nadzorom mora obsojeni izvrševati določene dolžnost. Redno se mora javljati in sporočati
pristojni osebi ter na domu sprejemati njegove obiske. V primeru potovanja v tujino mora
zaprositi za soglasje sodnika, ki je odgovoren za izvršbo kazni. Ob spremembi zaposlitve ali
naslova pa mora v dveh dneh od te spremembe obvestiti pristojnega nadzornika (Manjolović
in Stefanović, 2012).
71. člen Kazenskega zakonika določa posebne dodatne obveznosti ob pogojni obsodbi z
zaščitnim nadzorom. Sodišče lahko obsojencu določi eno ali več obveznosti v obdobju
prestajanja kazni oziroma zaščitnega nadzora:


Usposabljanje za določeno zanimanje oziroma interes ob strokovni pomoči službe za
zaščitni nadzor.



Sprejem dela, ki ustreza njegovi strokovni usposobljenosti, kvalifikaciji ter
sposobnostim opravljanja delovnih nalog, ki mu jih svetuje in omogoča služba za
zaščitni nadzor.



Razpolaganje z lastnimi dohodki, v skladu s potrebami oseb, ki jih je po zakonu dolžen
vzdrževati.



Določitev zdravljenja, ki je potrebno za odpravo fizičnega ali duševnega zdravja,
duševne motnje, ki bi lahko potencirale ponovno kaznivo dejanje.



Določitev zdravljenja odvisnosti od alkohola in drog v zdravstveni ustanovi ali
terapevtski skupnosti.



Sodelovanje v procesu psihosocialne terapije v specializiranih ustanovah v okviru
pristojnih državnih organov z namenom zmanjševanja nasilnega vedenja.



Neobiskovanje določenih krajev, lokalov in prireditev, ki bi lahko bile povod za
ponovno povzročanje kaznivih dejanj (Kokić Puce in Kovčo Vukadin, 2006).
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8

SKANDINAVSKI MODEL KAZNOVANJA

V vsej raznolikosti izvrševanja kazenskih sankcij spadajo skandinavske države pod države z
blažjim kaznovalnim sistemom, saj se močno razlikujejo od ostalih držav glede na stabilnost in
prizanesljivost kaznovalne politike in prakse (Flander in Meško, 2016). Skandinavski model
kaznovanja zajema države, kot so Finska, Švedska, Norveška, vse pa slovijo po tem, da imajo
zelo nizko stopnjo zapornikov. Te države si prizadevajo, da je zapor že sam po sebi dovolj huda
kazen za obsojenca.

8.1 ROJSTVO SKANDINAVSKEGA MODELA KAZNOVANJA
Pozno v 18. stoletju so bile objavljene ideje o zaporu ter o namenu kaznovanja. Verjeli so, da
je kazen v obliki zaprtja bolj učinkovita kot smrtna kazen ali telesno kaznovanje. Na podlagi
teh idej je nastala nova socialna zgradba, namenjena prestajanju zaporne kazni. Takrat naj bi
bil to simbol civilizacije ter pomemben razvoj kaznovanja v človeški zgodovini (Nilsson, 2003).
Vloga zapora je bila natančno opredeljena že v zgodnji sodobni družbi, zapor je bil namenjen
kaznovanju storilcev kaznivih dejanj. Strogost in oblika kaznovanja pa je bila že takrat odvisna
od demografske strukture, specifičnih kulturnih značilnosti, gospodarskega in političnega
sistema ter številnih drugih spremenljivk, ki vplivajo na razumevanje in oblike kaznovanja v
določeni državi.
Skandinavski model kaznovanja se je prvič pojavil v 19. stoletju. Medtem, ko so države z veliko
prebivalci smrtno kazen še javno uprizarjale kot spektakel, ki je predstavljal moč najvišjega
razreda v državi nad nižjimi, so redko poseljene skandinavske države telesno kaznovanje in
smrtno kazen opustile že dokaj zgodaj. Že takoj po vojni so bile zaporne kazni nižje od tistih v
večina evropskih držav, kar je bil pokazatelj zaupanja in strpnosti vladajočemu razredu
(Flander in Meško, 2016).
Ker so si v skandinavskih državah pojav kriminala pri posamezniku predstavljali kot neko vrsto
bolezni, ki se jo da z različnimi diagnozami in strogo načrtovano politiko odpraviti, se je že v
letu 1945 pojavilo zdravljenje oziroma rehabilitacija zapornikov brez namernega povzročanja
trpljenja zapornikov. Vloga zapora je bila že takrat prevzgoja in ponovna vključitev v družbo,
medtem ko so drugod zapori še vedno delovali z namenom kaznovanja in izključevanja iz
družbe (Pratt, 2008).
»Naše poslanstvo ni kaznovati. Kaznovani so že s tem, ker morajo biti tukaj z nami,« je dejal
Nils Öberg, generalni direktor švedskih zaporov (Kjolberg, 2016).
Skandinavske države imajo veliko zaporov z malo zapornikov, običajno manj kot sto. Znano je,
da se skandinavske države lahko pohvalijo z najnižjo stopnjo kriminala. Po ugotovitvah revije
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Guardian se število zaprtih iz leta v leto manjša, in sicer se je v zadnjem desetletju iz 5.700
zaprtih številka zmanjšala na 4.500 zaprtih. Države so že zaprle številne zapore, saj je stopnja
povratništva zgolj 40 %, kar je veliko manj v primerjavi z Združenimi državami Amerike in
drugimi državami Evrope. Öberg verjame, da so tako nizke številke v veliki meri rezultat načina
obravnave zapornika, ki temelji na humanosti. To pa od vsakega posameznika zahteva, da se
dnevno udeležujejo rehabilitacijskih terapij (James, 2014).
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ŠTEVILO ZAPORNIKOV NA 100.000 PREBIVALCEV

Grafikon 3: Število zapornikov na 100.000 v izbranih državah
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Iz grafikona lahko razberemo, da je Rusija že slabih dvajset let »vodilna« med državami glede
na stopnjo zaprtih na 100.000 prebivalcev v državi. Z najnižjo stopnjo zaprtih na 100.000
prebivalcev se lahko pohvalijo Ferski otoki. Po podatkih Mednarodnega centra za zaporniške
študije pa lahko na dnu lestvice najdemo tudi Slovenijo, Hrvaško ter skandinavske države, med
njimi tudi Švedsko.
Skandinavske države lahko nizko stopnjo zaprtih pripisujejo rehabilitacijskemu sistemu, ki
temelji na humanosti. V zadnjih desetletjih so skandinavske države začele odpirati tako
imenovane odprte zapore, zapornike pa nadzorujejo zgolj s pomočjo elektronike. Enega izmed
takih sistemov zapora najdemo tudi na Finskem. Tam ta zapor predstavlja dom 95 zapornikom,
ki je za visoke kovinske ograje zamenjal zgolj rumeno nizko ograjo. Vsak posameznik v tem
zaporu ima svoj mobilni telefon, lahko gre po nakupih, normalno hodijo v službo ali se
izobražuje na fakulteti. Na vsakih nekaj mesecev jim pripada celo par dni dopusta. Ta način
ureditve zapora spominja na dijaške ali študentske domove, prav tako pa morajo zaporniki
plačevati najemnino. Ta način se je na Finskem prvič pojavil okoli 30 let nazaj, danes pa ti
zapori služijo kot zadnja »postaja« pred izpustitvijo nazaj v svet (Drevenšek, 2017).
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Podobne zaporne modele uporabljajo tudi druge skandinavske države – Švedska, Danska in
Nizozemska.

8.2 ZGODOVINA KAZNOVALNE POLITIKE NA ŠVEDSKEM
Švedska je že stara monarhija, zato so zaporne službe že od nekdaj močno sodelovale s
kraljem. Prvi zapori na Švedskem so se pojavljali v raznih grajskih kleteh, temnicah ali stolpih,
v mestnih zidovih samostanov in mestnih dvoranah. Leta 1619 je takratni Kralj Gustav II. Adolf
zahteval vse otroke in mladostnike, ki so beračili, zapreti v določene ustanove, ki so jih po več
desetletjih spremenili v prave zapore. Podrobnejši opis kazni zapora je bil prvič določen v letu
1734 in je vključeval smrtno kazen, telesno kazen ter sramotilno kazen. Z novim kraljem na
oblasti je prišlo tudi močno nasprotovanje telesnemu kaznovanju, veliko podporo pa je dobil
takrat tako imenovani celični zapor, ki se je razvil po celotni državi. Namen celičnega zapora je
bil, da se obsojenega zapre v celico samega, s tem pa naj bi zagotovili zaščito pred drugimi
zaporniki. Ta oblika zapora je postala izjema po letu 1945, ko je bil zakon spremenjen z
namenom, da bi ponovno preuredili rehabilitacijo zapornikov. Zakon o zapornikih in zaporih
se je do leta 2010 spremenil še dvakrat. Nazadnje so v zakon vključili dve posebni področji, in
sicer Zakon o zaporih ter Zakon o pripornih kaznih (Bragadóttir, 2017).
Prva uradna vladna ustanova, odgovorna za zapore v državi, je bila ustanovljena 1824,
imenovala se je Fångvårdsstyrelsen, slovensko Zaporniški odbor. Več kot stoletje kasneje, in
sicer leta 1965, je bila ustanova preimenovana v Kriminalvårdsstyrelsen. Leta 2006 je šla ta
ustanova skozi zadnjo reformo in se trenutno imenuje Kriminalvården (Bragadóttir, 2017).

8.3 ZAVODI ZA PRESTAJANJE ZAPORNE KAZNI NA ŠVEDSKEM
Zavodi za prestajanje zaporne kazni na Švedskem so v pristojnosti Ministrstva za pravosodje,
natančneje Oddelka za kazensko politiko in Oddelka za kazensko pravo. Tretjo vejo pa
predstavlja vladna agencija Kriminalvården. Njena naloga je nadzor pogojno izpuščenih oseb,
implementacija pogojnih in zapornih kazni ter navodil za delo zapornikov. Prav tako je
pristojna za pridržane osebe ter spodbujanje k boljšemu življenju po prestani zaporni kazni.
Na Švedskem deluje 31 preiskovalnih zaporov, 47 zaporov, od katerih so trije namenjeni zgolj
obsojenim osebam ženskega spola, ter 34 uradov za nadzor pogojnega izpusta. Večina zaporov
je sorazmerno majhnih (povprečna kapaciteta 45 ležišč) z nekaj večjimi zapori (povprečna
kapaciteta 100–200 postelj). Zaporne ustanove ločimo na zaprte (stopnja I–III) in odprte
(stopnja IV) (Zobavnik, Zeilhofer, 2013).
Zaprti zapori na Švedskem so strogo nadzorovani. Nadzor se začne že pred vstopom v objekt,
saj obiskovalce, zapornike in tudi zaporno osebje skrbno pregledajo. Zaporniki imajo v svojih
celicah televizijo, večina celic ima tudi svoje sanitarije. V zaprtem zaporu je mogoče opaziti le
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malo zapornikov, ki uživajo v brezdelju, saj jih večina opravlja delo za polni delovni čas. Prav
tako v vsaki enoti zapora obstajajo skupni prostori s televizijo ter kuhinjskimi pripomočki, kjer
si zaporniki lahko sami pripravijo lahke obroke, v nekaterih zaporih pa zaporniki za svojo
prehrano in pripravo poskrbijo sami. V drugih zaporih pa obstajajo menze, kjer strežejo zajtrk,
kosilo in večerjo.
Ko obiskovalci pridejo na obisk k sorodniku ali prijatelju, ob tem nosijo svoje obleke. Večina
zaporov na Švedskem zagotavlja nenadzorovan prostor, kjer lahko partner/ka in otroci
prespijo za konec tedna. S tem zapori skrbijo za vzdrževanje odnosov in zmanjšanje napetosti,
posledično pa se zmanjša tudi število homoseksualnih občevanj, soglasnih ali prisilnih.
Kot zanimivost bi dodala to, da nekateri skandinavski zapori, zaprti in odprti, ponujajo solarij.
Vzrok za to je zima v skandinavskih državah, saj je takrat zelo malo sonca, kar lahko povzroči
resno pomanjkanje vitamina D (Pratt, 2008).
V odprtih zaporih ograj, sten in drugih pregrad skoraj ni, ponekod pa celo zaporniki zaklepajo
svoja vrata. Ko zaporniki pridejo z dela ali končajo s šolanjem, se lahko prosto sprehajajo po
dvorišču zapora, ponekod ga lahko celo svobodno zapustijo in se potem vrnejo. Koncept
odprtega zapora se je leta 1930 sprva začel na Finskem, ko je bilo zapornikom dovoljeno delati
na kmetijah. Z denarjem, ki ga zaporniki zaslužijo, plačujejo davke, kupujejo hrano, lahko ga
pošljejo družini ali pa ga hranijo za čas na prostosti. Zaporniki v odprtih zaporih, ki jim je
dosojena kratka zaporna kazen, lahko nadaljujejo s svojo zaposlitvijo (Pratt, 2008).
V večjih zaporih so zaprti posamezniki obsojeni hudih kaznivih dejanj in jim je zato odrejena
dolgotrajna zaporna kazen (več kot dve leti). V tako imenovanih sprejemnih centrih so zaprti
obsojenci (moški in ženske), ki so bili obsojeni s kaznijo, daljšo od štirih let. Tam so zaporniki
ocenjeni in varnostno razvrščeni ustreznemu zaporu (Eley, Mclvor, Malloch, Munro, 2005).
Zapore ločimo glede na stopnjo varovanja zapornikov. Imamo štiri stopnje. Prve tri kategorije
veljajo za tako imenovane zaprte sisteme zapora. Četrta kategorija pa velja za tako imenovane
odprte sisteme zapora.
•

Zapori prve kategorije na Švedskem so podobni zaporom z maksimalnim varovanjem v
drugih državah. Oblikovani so glede na najvišji možni nivo varnosti, glede na trenutno
stanje tehnologije in metodike. Namenjeni so osebam, ki so obsojene na najmanj štiri
leta zaporne kazni. Prav tako so namenjeni osebam, ki so obsojene na kazen zapora za
najmanj dve leti zaradi poskusa tihotapljenja drog.

•

Edina razlika med kategorijama ena in dva je, da zapori druge kategorije nimajo
varnostnih ukrepov, ki bi preprečevali poskuse pobega.
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•

Zapori tretje kategorije so namenjeni preprečevanju poskusa pobega. Ti zapori
zagotavljajo le minimalne varnostne ukrepe proti pobegu.

•

Zapori četrte kategorije so znani kot zapori odprtega sistema in nimajo nobenih fizičnih
ovir ali tehnologije, ki bi preprečevala pobeg. V zapor četrte stopnje so najpogosteje
poslane osebe, ki so obsojene zaradi pijane vožnje ali drugih manj hudih kaznivih
dejanj. V času služenja kazni imajo še vseeno pravico do zaposlitve in opravljanja dela
in raznih izobraževanj zunaj zapora. Odprti sistemi zapora so se prvič pojavili v prvi
polovici 1990 (Eley, Mclvor, Malloch, Munro, 2005).

8.4 ALTERNATIVNE OBLIKE KAZNOVANJA NA ŠVEDSKEM
Švedska ima veliko izkušenj na področju alternativnih oblik kaznovanja. Te ukrepe večinoma
izvaja nacionalna pogojna služba. Na podlagi statističnih podatkov sem naredila grafikon, ki
prikazuje delež dosojenih zapornih kazni ter delež dosojenih drugih alternativnih oblik
kaznovanja med letoma 2008 ter 2012 (Kristoffersen, 2013). Iz grafikona je razvidno, da je bila
na Švedskem kršiteljem v skoraj 70 % primerih dosojena ena izmed alternativnih oblik
kaznovanja, samo dobrih 30 % pa jih je bila obsojenih na prestajanje kazni zapora. V tem
primeru se Švedska zelo razlikuje od Slovenije, saj je na Švedskem največkrat dosojena ena
izmed alternativnih kazni, v Sloveniji pa so obsojenci največkrat obsojeni na zaporno kazen. Po
tem lahko tudi sklepam, zakaj se lahko Švedska pohvali z nizko stopnjo zaprtih.
Grafikon 4: Razmerje med dosojenimi kaznimi zapora ter drugimi alternativnimi oblikami

32%

68%

Zaporne kazni

Alternativno kaznovanje

Vir: lasten
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Alternativne oblike kaznovanja na Švedskem so izvajane na več načinov. Dobro znana nam je
alternativna kazen v obliki globe. Plačilo globe se prav tako kot v Sloveniji in na Hrvaškem
dosodi tistim manj resnim kršitvam, največkrat so to kršitve cestno-prometnih predpisov.
Za kazniva dejanja, ki zahtevajo strožje sankcije kot globe, se lahko izreče pogojno kazen, ki je
kombinirana z družbeno koristnim delom, ki se izvaja za najmanj 40 in največ 240 ur. Kazen se
izvaja v obliki obveznosti do opravljanja določenega neplačanega dela v določenem času.
Oseba, ki je obsojena na družbeno koristno delo, odsluži svojo kazen z delom v določeni
organizaciji. Namen te kazni je zmanjšati število dosojenih kratkih zapornih kazni zlasti za
mlajše prestopnike. Število dosojenih ur mora biti sorazmerno s kazensko vrednostjo
povzročenega kaznivega dejanja (Holmberg, Kindgren, Bogestam, 2012).
Ena izmed največkrat dosojenih oblik alternativnega kaznovanja v zadnjih letih je izvajana v
obliki elektronskega sledenja zapornikov. Švedska je bila leta 1994 prva evropska država, ki jo
je uvedla, v Sloveniji pa ta oblika še ni bila dosojena. Ta inovacija prispeva h krajšim zapornim
kaznim. Elektronski nadzor imajo v štirih odprtih zaporih po Švedskem, za to obliko
alternativne kazni pa lahko zaprosijo prestopniki, ki jim je bila dosojena kazen, krajša od šestih
mescev, in tisti, ki so večino dosojene kazni že odsedeli. Delovanje zapora je mogoče primerjati
s finskim načinom, torej je zapornikom dovoljeno hoditi v službo. Tisti, ki službe nimajo, pa
morajo delati v zaporu ali se izobraževati (Drevenšek, 2017).
Elektronski nadzor je oblika nadzora z elektronsko napravo, nameščeno na osebo. Največkrat
je naprava nameščena na gležnje, njeno delovanje pa temelji na GPS-tehnologiji, ki
nadzornikom omogoča spremljati lokacijo osebe. Posamezniki, ki jim je odrejen elektronski
nadzor, se morajo držati določenih pogojev, kršenje pa jih lahko pripelje do preklica nadzora.
S pogoji je mišljeno, da ne smejo povzročati novih kaznivih dejanj, sodelovati morajo v
raznoraznih programih za preprečevanje kriminala, prav tako pa morajo privoliti v stalni
nadzor nad njimi (Loffmann, Morten, 2010).
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9

PRAVILA ZA OBSOJENCE PRI PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI

Leta 1934 je bil s strani Društva narodov sprejet seznam pravil, ki še danes postavlja
mednarodne standarde na področju ravnanja z zaporniki. Imenuje se Seznam pravil o ravnanju
z zaporniki, v njem pa so zapisani načini tretiranja zapornikov, ki so se v praksi pokazali kot
dobri. Ti načini določajo, kako se zapornike sprejme v zapor, kako se jih namesti v določeno
celico, kako je poskrbljeno za njegovo higieno, hrano, zdravstveno oskrbo, disciplino ter delo,
izobrazbo in ostale kategorije. Sistem, zapisan v tem seznamu, ni še v uporabi v vseh mestih,
vendar je namen, da bi vse države čimprej vzpostavile omenjena pravila oziroma načine
(Walmsley, 2003).
Poleg Seznama pravil o ravnanju z zaporniki pa so z vodenjem zapora povezana tudi Evropska
zaporska pravila, ki so nadgradnja Minimalnih standardov Združenih narodov. V omenjenih
pravilih je zapisano, da je treba z zapornikom ravnati humano in s spoštovanjem, da se mora
kazen zapora ali pripora izpeljati po zakonu (Council of Europe, 2006).
Namen penalne obravnave je pomagati zaporniku vključiti se v socialno okolje. Obravnava se
začne že sprejemom v zapor, konča pa se s poodpustno fazo. Pri postpenalni obravnavi
sodelujejo strokovnjaki, pedagogi, sociologi, psihologi in drugi svetovalci, zaposleni v zaporu,
njihov namen je pripraviti zapornika na življenje izven zapora po prestani kazni (Kraskova,
2012).

9.1 SLOVENIJA
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij je z 29. členom določeno, da se ob sprejemu
obsojenca v zapor ugotovi njegovo istovetnost, nato se ga fotografira in vzame prstne odtise,
opravi se zdravniški pregled ter spiše osebni opis obsojenega. Po zdravniškem pregledu se
obsojenemu predstavi njegove pravice in dolžnosti, seznani se ga z morebiti izrečenimi
disciplinskimi kaznimi zoper njega ter ugodnostmi, prav tako se ga seznani tudi s hišnim redom
zapora. V času sprejemnega obdobja se obsojenca največkrat namesti v najstrožji režim
varovanja. Čas bivanja tam traja en mesec, medtem pa se na podlagi zdravstvenega stanja,
njegove osebnosti, opazovanja vedenja in interakcije z drugimi zaporniki izdela osebni načrt
obsojenca. Ko, čas sprejema poteče, vodstvo zapora z obsojenim podpiše dogovor o
dokončnem osebnem načrtu, nato pa se ga namesti v določen oddelek (ZIKS, 29. člen).
Razporejanje oziroma klasifikacija zapornikov v Sloveniji poteka horizontalno. Obsojence se
namešča po zaporih glede na dosojeno dolžino zaporne kazni, glede na spol in starost ter
nazadnje na stopnjo varovanosti zapora. Nekateri zapori se delijo tudi glede na vrsto kaznivih
dejanj ter na povratništvo, vendar to za Slovenijo ni značilno (Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij, 2017).
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Kot sem že omenila, so zaporniki pred nastanitvijo v zapor seznanjeni s hišnimi pravili. Pod ta
pravila med drugim štejemo tudi pravila glede prehrane. V zaporu so obsojencem na voljo trije
obroki dnevno, in sicer so to zajtrk, kosilo in večerja. Če je obsojenec zaposlen, mu pripada
dodaten obrok. Prehrana pa je prilagojena tudi glede na zdravstveno stanje posameznika ter
na njegovo versko pripadnost (Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, 2017).
Kljub temu, da je v zaporu obsojencem gibanje omejeno, jim je omogočen stik z zunanjim
svetom. Zapornikom je dovoljeno dopisovanje z ožjo družino; če želijo pismo poslati drugi
osebi, to lahko storijo le z dovoljenjem direktorja zavoda. V primeru, ko želi zapornik poslati
ali sprejeti pismo državnega organa, lokalne skupnosti ali druge državne organizacije, mu je to
dovoljeno. Nadzor dopisovanja je dovoljen samo v primeru suma vnašanja ali odpošiljanja
prepovedanih predmetov, če pa na zadnji strani pisma ni naveden pošiljatelj, se pismo
obsojencu izroči šele po odpustu iz zapora. V kolikor se obsojena oseba želi naročiti na revijo,
časopis ali knjigo, lahko to stori, vendar je nastale stroške dolžen poravnati sam.
Obiski so obsojencu omogočeni dvakrat, v nekaterih primerih tudi večkrat tedensko, če na
obisk pridejo družinski člani, skrbniki ali rejniki. Obisk mora trajati eno uro ali več, v zavodu
Dob pa je omogočena tudi uporaba garsonjere, v kateri lahko zapornik preživi noč s svojim
partnerjem ali družino. O načinu obiska odloča direktor zapora, na voljo pa so nenadzorovani
ali prosti obiski, nadzorovani oziroma obiski s prisotnostjo policista ali obiski za stekleno
pregrado.
Najmanj dvakrat tedensko je zapornikom dovoljeno tudi telefoniranje ožjim družinskim
članom. Prav tako jim je dovoljen telefonski pogovor s svojim pooblaščencem ali
predstavnikom. Stroške, nastale zaradi telefoniranja, poravna obsojenec sam, in sicer z
uporabo telefonske kartice. V odprtih oddelkih pa imajo obsojenci lahko svoj mobilni telefon
(Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, 2017).
Med prestajanjem zaporne kazni lahko obsojenec opravlja tudi delo. Delo v zaporu ni obvezno,
vendar pa se k temu vzpodbuja vse zapornike, saj jim kasneje lahko to prinese bonuse, ki so
jih lahko deležni znotraj ali zunaj zavoda. Preden se obsojenca pošlje na delo, mora opraviti
zdravniški pregled. Po opravljenem pregledu se obsojenca usmeri v vrsto dela, ki je v obsegu
njegovih duševnih in telesnih zmožnosti. Zapornik lahko opravlja dela v gospodarskih
dejavnostih zapora, lahko pa dela tudi zunaj zapora, če upravnik zapora in delodajalec na to
pristaneta. Če se obsojeni ne odloči za delo v zaporu, se lahko usmeri v izobraževanje, ki je
enakovredno delu. Zapori na Slovenskem ponujajo več programov izobraževanja, zapornikom
so na voljo stopnje izobrazbe, vse od osnovne šole pa do visoke šole oziroma fakultete. Poleg
tega pa se lahko udejstvujejo v drugih izobraževalnih programih, kot so tečaji računalništva,
tečaji tujega jezika do raznoraznih delavnic in predavanj. Programe izobraževanja ponujajo
različni izvajalci po celi Sloveniji, nekatere najdemo v Trebnjem, druge v Ljubljani, Kopru, Novi
Gorici in Mariboru (Ministrstvo za pravosodje, 2012).
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Izobraževanje v zaporu na Dobu stane približno 1000 € na letnik, zato ¼ zneska poravna
zapornik ali njegovi bližnji, ostali znesek pa poravna zavod. Osnovnošolsko izobraževanje je
krito s strani države, izobraževanje na višjih šolah ali fakultetah pa si mora zapornik plačati
popolnoma sam (Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij 2014).
Poleg izobraževanja in dela zapor v prostem času organizira tudi različne aktivnosti, ki se jih
zaporniki lahko udeležujejo za zadovoljevanje kulturnih, telesnih ali duhovnih potreb.
Dejavnosti, ki jih zavod ponuja za koristno preživljanje prostega časa, so fitnes, knjige,
glasbene, novinarske, tehnične, likovne in literarne delavnice. Teh delavnic se lahko
udeležujejo najmanj dve uri dnevno. Prav tako pa jim je v zaporih na voljo knjižnica, kjer si
lahko izposojajo knjige ter zavodsko in zakonodajno gradivo (Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij, 2013).
V primeru bolezni ali poškodbe v času prestajanja zaporne kazni ima vsak obsojenec osnovno
ter dodatno zdravstveno zavarovanje, ki mu ga pripravi zapor, prav tako pa so zapornikom v
zaporu na voljo splošni zdravnik, psihiater, zobozdravnik ter specialist za odvisnost od
prepovedanih drog, ženskim zapornicam pa je na voljo tudi ginekolog. V primeru telesne
okvare ali invalidnosti, ki sta lahko posledici nesreče pri delu ali izobraževanja, so obsojenci
temu primerno zavarovani.
Poleg vsega naštetega pa je vsakemu obsojencu na voljo verska oskrba ter kontakt s
predstavnikom svoje verske predanosti. V zaporih redno izvajajo maše, individualne pogovore,
bogoslužna ter druga srečanja (Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, 2017).

9.2 HRVAŠKA
Zapornika se v zapor sprejme na podlagi napotitvene odločbe. Ob prihodu se preveri
identiteto zapornika glede na podatke v pogodbi sodišča, kasneje pa se opravi osebni in
zdravstveni pregled. Nato se kaznjenca fotografira, vzame prstne odtise in napoti na oddelek.
Za učinkovitejšo obravnavno zaporne kazni je zapornike treba razvrstiti. To pomeni, da
zapornike z enakimi ali podobnimi potrebami vključijo v program zdravljenja, ki bi zadovoljili
te potrebe. Druga klasifikacija zapornikov je dodelitev ustrezno varovanega zapora zaporniku.
Če pa klasifikacijo zapornikov poenostavimo, pa se ta deli na spol, starost, dolžino kazni ter
vrsto povzročenega kaznivega dejanja (Uprava za zatvorski sustav, 2014).
Moški in ženski zaporniki prestajajo zaporne kazni v ločenih ustanovah. Prav tako so ločeni
mladoletni zaporniki od starejših polnoletnikov. Zaporniki so običajno nastanjeni v
večposteljnih sobah. Vsakemu je dodeljena osebna postelja, posteljnina in garderobna
omarica za osebne stvari. Zapornik ima možnost stalne uporabe sanitarij in umivalnice v sobi
ali zunaj sobe. Glede na podnebne razmere in klimo zavod zagotavlja primerna oblačila in
obutev. V prostem času lahko nosi tudi svoje spodnje perilo, obleko in obutev ter uporablja
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lastno posteljnino. Obsojenec, ki opravlja delo v zaporu, pa mora v času dela nositi predpisana
delovna oblačila in obutev ter uporabljati zaščitno opremo (Uprava za zatvorski sustav, 2014).
Zapornik ima pravico po odhodu v zapor obvestiti svoje člane družine. Stik z njimi lahko
vzdržuje tudi prek pisem ali telefonskih pogovorov in obiskov. Vsebina zapornikovih prejetih
pisem je pod nadzorom, v primeru dopisovanja z odvetnikom ali državnimi organi pa so ta
zasebna. Število odposlanih in prejetih pisem ni omejeno, v kolikor pa ob tem nastanejo
stroški, jih zapornik krije sam. V primeru dvoma, da pismo vsebuje prepovedano vsebino ali
predmete, se ga zaseže, o tem pa se kasneje zapornika tudi obvesti. Enkrat mesečno ima vsak
zapornik pravico do prejetega paketa z dovoljenimi predmeti. Če pošiljatelj paketu ne priloži
popisa vsebine, prav tako zasežejo paket.
Telefonski pogovori so zaporniku omogočeni v skladu s pravili hišnega reda na lastne stroške.
Člani družine lahko dvakrat mesečno po najmanj eno uro obiščejo zapornika, mladoletnim
otrokom pa je dovoljen tedenski obisk zaprtega starša. Z dovoljenjem upravitelja zapora lahko
zapornika obiskujejo tudi druge osebe.
Prav tako kot v Sloveniji je tudi v hrvaškem hišnem redu zapisano, da so zapornikom skozi dan
na razpolago trije obroki, izjema so zaporniki, ki v zaporu opravljajo delo – njim pripada
dodatni topli ali hladni obrok. Nosečnica, dojilja in zapornik z zdravstvenimi težavami dobivajo
hrano, ki jo predpiše zdravstvena služba. Nekateri zapori pa dovoljujejo drugačne jedilnike
zaradi verskih razlogov (Uprava za zatvorski sustav, 2014).
Med prestajanjem zaporne kazni se lahko zaporniki izobražujejo ali pa opravljajo delo v
zaporu. Izobraževanje zapornikov na Hrvaškem je razdeljeno na tri dele. Zaporniki lahko
pridobijo osnovnošolsko, srednješolsko ali visokošolsko izobrazbo, prav tako pa so, ne glede
na starost, vsem na voljo tudi tečaji pismenosti. Izobraževanje in šolanje zapornikov poteka v
sodelovanju z zunanjimi izobraževalnimi ustanovami. Zaporniku je v zaporu omogočena
izobrazba, skladna z njegovimi sposobnostmi, željami in glede na dolžino dosojene zaporne
kazni. Po končanem šolanju se mu izda potrdilo, iz katerega ne sme biti razvidno, da je šolanje
zaključil med prestajanjem zaporne kazni. Na željo zapornika se lahko izvede tudi
izobraževanje višje stopnje, vendar mora stroške šolanja poravnati zapornik sam.
Delo zapornikov med prestajanjem zaporne kazni je poleg izobraževanja prav tako eden
najpomembnejših dejavnikov rehabilitacije. S procesom rehabilitacije pričakujemo
spremembe in napredek zapornika, zato je delo pomembno, saj zaporniki z vključevanjem v
različne delovne aktivnosti pridobijo nova strokovna znanja, spretnosti ter nove izkušnje.
Zaporniku je v skladu z njegovim zdravstvenim stanjem, izkušnjami in z možnostmi zapora
omogočeno tudi delo izven zapora, za opravljeno delo pa mesečno prejema plačilo. Po enajstih
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mesecih neprekinjenega dela je zaporniku omogočena pravica do dopusta (Uprava za
zatvorski sustav, 2014).
Poleg dela ter izobraževanja je za uspešno rehabilitacijo zapornikov med bivanjem v zaporu
organizirano tudi aktivno preživljanje prostega časa. Z zakonom je določeno, da morajo zapori
zapornikom zagotoviti aktivnosti med prostim časom ter opremo za izvajanje, saj so dejavnosti
pomembne pri izpolnjevanju fizičnih, kulturnih in duhovnih potreb. Prav tako se zaporniki
lahko udeležujejo likovnih, glasbenih, literarnih, tehničnih, dramskih, novinarskih in drugih
delavnic.
V skladu z zmožnostmi zapora si lahko zaporniki sami zorganizirajo preživljanje prostega časa,
če to na noben način ne ogroža varnosti in reda znotraj zapora ter s tem ne moti drugih
zapornikov. Prav tako so zaporne ustanove dolžne organizirati tudi občasne kulturne dogodke,
kot so koncerti, predstave ali verske dogodke in različne športne dogodke (nogomet, košarka,
itd.) (Uprava za zatvorski sustav, 2015).
Ob raznih poškodbah ali boleznih ima v času prestajanja zaporne kazni obsojeni omogočeno
osnovno obvezno zdravstveno zavarovanje. Prav tako ima vsak obsojenec pravico biti
seznanjen s svojim zdravstvenim stanjem; medicinski eksperimenti in prisilno hranjenje so
prepovedani. Nosečim zapornicam in materam, ki so rodile v času prestajanja kazni zapora, pa
se omogoči celovita zdravstvena zaščita v zvezi z nosečnostjo, porodom in materinstvom
(Uprava za zatvorski sustav, 2014).
Vsak zapornik ima pa tudi pravico do veroizpovedi in pravico do kontaktiranja z verskim
uslužbencem svoje verske skupnosti.

9.3 ŠVEDSKA
Obsojenca se takoj ob prihodu v zapor registrira. To pomeni, da se posameznika zapiše v
register zapora, nato pa se zaporniku izroči oblačila, ki jih bo moral nositi skozi celo prestajanje
zaporne kazni. Po prejemu obleke se obsojenega namesti v določeno sobo v določenem
oddelku. Tam se ga seznani z vsemi informacijami, pravicami in dolžnostmi, šele nato lahko
zapornik opravi klic in svojim bližnjim sporoči, da je prispel v zapor.
Vsi na novo sprejeti zaporniki izpolnijo vprašalnik o svojem zdravstvenem stanju. Medicinska
sestra opravi z njimi zdravniški pregled v roku 24 ur. Zapornika, ki ima resne zdravstvene
probleme, pregleda zdravnik in ga po potrebi napoti naprej k specialistu zunaj zapora. V
primeru, da zapornik potrebuje hospitalizacijo, se ta opravi v zunanji bolnišnici (Kriminalvård,
2013).

45

Po navadi so zaporniki po celicah ločeni tudi glede na spol, vendar je v zaporih na Švedskem
ob soglasju obeh oseb dovoljeno, da sta v isti celici nameščena ženska in moški (Zobavnik,
Zeilhofer, 2013).
Stik z zunanjim svetom je na Švedskem obravnavan kot zelo pomemben dejavnik pri
rehabilitaciji zapornika. Obiskovalci so pred vstopom skrbno preiskani od glave do nog, saj se
s tem preprečuje uvoz drog in drugih nedovoljenih stvari v ustanovo. Prav tako pa lahko
policija pred vstopom obiskovalcev preveri njihovo preteklost in s tem preprečijo varnostno
grožnjo. Zapornike lahko obišče ožja družina, sorodniki ter prijatelji. Vsak obisk mora biti
odobren s strani upravnika zapora, dovoljen v času, ki je zapisan v hišnem redu, traja pa lahko
od ene ure dalje. Iz varnostnih razlogov je v nekaterih bolj strogo varovanih zaporih med
obiskom lahko prisoten tudi policaj oziroma se obisk izvede v prostoru, kjer ne more priti do
fizičnega stika med obiskovalcem in zapornikom, v drugih zaporih pa zapornikom nudijo celo
tako imenovane apartmaje, v katerih lahko preživijo čas z družino za daljše časovno obdobje.
Poleg obiskov je tudi na Švedskem ena izmed pravic obsojencev pravica do ohranjanja stikov
z zunanjim svetov prek telefona ali pošte. Zaporniki imajo pravico pošiljati pisma in drugo
pošto, vendar se pisma pregledajo v primeru, da vsebujejo nedovoljene predmete ali vsebino,
ki vsebuje načrt o pobegu ali drugem podobnem dejanju. Prav tako je zapornikom dovoljeno
telefonirati, če telefonski klic ne ogroža varnosti zapora (Kriminalvård, 2013).
Zapori na Švedskem ponujajo zapornikom možnost pridobivanja osnovnošolske izobrazbe,
srednješolske in strokovne visokošolske izobrazbe, nenazadnje pa tudi izobraževanje na
daljavo na fakulteti. Vse od leta 2007 v švedskih zaporih poučujejo učitelji, ki imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi z Zavodom za zaporne kazni. Vsak zapor ima svojega ravnatelja, ki je
odgovoren za vse stopnje izobraževanja v zaporu. Dejavnosti izobraževanja potekajo v tako
imenovanih Centrih za učenje, učni načrt pa je zasnovan po učnem načrtu, ki ga izvajajo v
izobraževalnih ustanovah za odrasle zunaj zapora, saj to zapornikom v primeru želje po
nadaljevanju študija po prestani kazni zelo koristi.
Poleg dela morajo švedske zaporne ustanove zagotavljati tudi neko dejavnost ob delu, bodisi
v obliki usposabljanja, izobraževanja ali obiskovanja programov, ki imajo kakršno koli
povezavo s storjenim kaznivim dejanjem. Obveznost vsakega zapornika je udeležba pri delu in
pri določenih aktivnostih, izjema so samo zaporniki, ki so že dosegli pogoje za pokojnino.
Zapornik za svoje delo prejme plačilo, od katerega se 10 % plače prihrani za življenje po
prestani zaporni kazni, v izrednih primerih pa lahko zapornik teh 10 % plače porabi tudi
predčasno, če mu to Kriminalvården odobri. V nasprotnem primeru pa mu Kriminalvården
lahko del plačila tudi zapleni, če zapornik namerno poškoduje ali uniči opremo v zaporu
(Kriminalvård, 2013).
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Med prestajanjem zaporne kazni imajo v zaporu tudi pravico do aktivnosti na prostem vsaj
eno uro na dan. Katere aktivnosti so jim na voljo, je odvisno od zapora, v katerem prestajajo
kazen. V zaprtih, strožjih zaporih jim je na voljo manj aktivnosti kot v odprtih, manj strogih
ustanovah. V večini zaporov je na voljo biljard, namizni tenis ali pikado. Običajno sta jim na
voljo tudi notranji ali zunanji fitnes. Prav tako jim je na voljo nogometno ali košarkarsko igrišče.
Poleg športnih aktivnosti pa jim je na voljo tudi obisk knjižnice, kjer si lahko sposodijo knjigo.
Za spremljanje dogodkov zunaj zapora so jim na voljo revije, časopisi, radio ali televizija
(Kriminalvård, 2013).
Poleg pravice do dela, izobraževanja in dejavnosti imajo zaporniki tudi pravico do svoje vere
med prestajanjem zaporne kazni. V večini zapornih ustanov imajo duhovnike katoliške cerkve,
pravoslavne in muslimanske cerkve. Prav tako imajo zapori po navadi posebne kapelice in sobe
za čaščenje ali za verske sestanke. Zapori imajo tudi svojo duhovno organizacijo, ki je
odgovorna za dobro duhovno počutje zapornikov ter jim odgovarja na vprašanja o veri ter
pomenu življenja (Kriminalvård, 2013).
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PRIMERJALNA ANALIZA ZAPORNIŠKIH PRAVIL V SLOVENIJI, NA
HRVAŠKEM TER ŠVEDSKEM

Menim, da je prihod v zapor na prestajanje dosojene zaporne kazni velik šok in stresen
dogodek za vsakega posameznika, saj to pomeni odvzem prostosti ter zmanjšanje in
omejevanje svobode gibanja. Zapornik se mora v čim krajšem času prilagoditi fizičnemu okolju,
v katerem prevladujejo številne posebnosti (rešetke, varnostni sistemi, video nadzor), ki jih
zunaj zapora ni bil deležen. Zapornik mora med prestajanjem zaporne kazni živeti v skladu z
določenimi pravili, menim pa, da je to velikokrat problem. Če so posamezniki imeli težave s
spoštovanjem pravil zunaj zapora, bodo imeli težave tudi pri prilagajanju zahtevam in disciplini
znotraj zapora. Da bi se zapornik v zaporu počutil čim bolj varno in da bi bil potek resocializacije
zapornika med prestajanjem zaporne kazni čimbolj učinkovit, so se izoblikovala posebna
navodila za zapornike. Menim, da danes več ali manj vse zaporne ustanove z resocializacijo
poskušajo notranjost zapora čim bolj približati okolici zunaj zapora. Temu v prid so dejstva, da
je zapornikom v zaporu na voljo zdravstvena oskrba, lahko obiskujejo knjižnice, dovoljeni so
jim obiski, prav tako jim je na voljo izobraževanje, delo ter rekreacija. Cilj take oblike tretmana
je čim bolj pozitivno vplivati na obnašanje zapornika po prestani zaporni kazni.
Glede na zgoraj predstavljena zaporska pravila posameznih držav opažam, da med navedenimi
skoraj ni nobenih opaznejših razlik. Predvidevam, da večina držav ob sprejemu zapornika v
zapor deluje po enakih načelih. To pomeni, da se obsojencu ob nastopu zaporniške kazni
vzame prstne odtise ter se ga fotografira, v najkrajšem možnem času pa se opravi tudi
zdravniški pregled. Po opravljenem zdravniškem pregledu se obsojencu predstavi zaporniška
pravila ter seznani s pravicami in dolžnostmi v zaporu, kasneje pa se ga največkrat glede na
spol, starost ter vrsto kaznivega dejanja napoti v ustrezno varovan oddelek, kjer se ga tudi
namesti. Na Švedskem nekateri zapori dopuščajo celo to, da ob odobravanju vodstva zapora
v celico lahko namestijo osebi nasprotnega spola, če se oba s tem strinjata. Ta privilegij se mi
zdi precej dobrodošel v primeru, ko sta istočasno v istem zaporu zaprta partnerja ali sorodniki.
Vse tri države zapornike namestijo v zapore, ki se delijo glede na spol in stopnjo varovanosti,
celice pa so lahko eno- ali večposteljne. Običajno so celice primerljive s sobami v študentskih
domovih, saj so opremljene z omaro, mizo, stolom ter lastnimi sanitarijami. Kot vidimo, je
dostop do sanitarij zapornikom omogočen vedno in kadarkoli. S tem zaporski sistem dokaže,
da spoštuje človeško dostojanstvo. Školjke so po navadi nameščene v ali zunaj celice,
zaporniku je v tem primeru dovoljena uporaba obeh. Walmsley (2003) še dodaja, da naj bi bilo
zapornikom zagotovljena uporaba tuša pri temperaturi vode, ki je primerna temperaturi zraka.
Prav tako je včasih veljalo pravilo, da morajo imeti zaporniki moškega spola pobrito glavo,
danes pa to ni več potrebno; velja samo to, da je zapornik čist in urejen.
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Med prestajanjem zaporne kazni se države razlikujejo glede pravil oblačenja. V Sloveniji in na
Hrvaškem je zapornikom dovoljeno nositi svojo obleko, pod pogojem, da za čistočo oblačil
poskrbijo sami. Če zapornik nima svoje obleke, mu jo priskrbi ustanova. Švedska se od
Slovenije in Hrvaške v tem razlikuje, saj zaporniki ob vstopu v zapor prejmejo zaporniško
uniformo, ki jo morajo nositi ves čas kazni zapora.
Glede prehrane se ponovno zapori na Švedskem razlikujejo od Hrvaške in Slovenije, prav tako
pa se razlikujejo sami med seboj glede na vrsto zapora. Običajno je, da v zaporni ustanovi
obstaja jedilnica, v kateri zaporniki pojejo svoj obrok, naj bo to zajtrk kosilo ali večerja, vendar
v nekaterih zaporih na Švedskem tega ne prakticirajo, saj imajo zaporniki možnost, da si vse
obroke pripravijo sami. Sama sem glede lastne priprave hrane v nekaterih zaporih na
Švedskem malo skeptična, saj se mi ne zdi logično, da so zapornikom med prestajanjem
zaporne kazni na voljo kuhinjski ostri predmeti (nož, vilice itd.), obenem je pa pošiljanje in
prinos teh v zapor strogo prepovedan.
Ključna točka modernega režima v zaporih je vzdrževanje stikov z zunanjim svetom, ki se vsem
trem državam skozi proces resocializacije zdi izrednega pomena. Zgoraj smo opazili, da stike z
zunanjim svetom, družino ter prijatelji zaporniki v omenjenih državah lahko vzpostavljajo na
več različnih načinov. Dovoljeno jim je sprejemanje obiskov ožjih družinskih članov ali drugih
oseb, vendar največkrat zgolj z dovoljenjem upravnika zapora. Prav tako lahko z njimi
komunicirajo prek pisem in telefona, vendar sta oba načina sporazumevanja lahko pod
nadzorom ali pa jih vodstvo zapora celo prepove. Količina pisem, telefonskih pogovorov in
pogostost obiskov se med državami razlikujejo, vse tri pa so si enake v tem, da morebitne
nastale stroške zaporniki poravnajo sami.
To, da je izobraževanje pomemben del rehabilitacije zapornika, so vedeli že leta 1984, saj so
na Cipru izvedli prvi seminar o izobraževanju zapornikov. Na tem seminarju so že takrat
opozarjali, da je zapornikom med prestajanjem zaporne kazni treba omogočiti poklicno
izobraževanje ter zaposlovanje, saj jim bo to prineslo večje možnosti za zaposlitev po izpustu
iz zapora (Brinc, 1990). Danes izobraževanje zapornikov izvajajo v vseh treh omenjenih
državah. Med sabo se ne razlikujejo, saj zaporne ustanove v državah ponujajo izobraževanje
vse od osnovne šole do fakultete. Nekatere od teh so financirane s strani države, za pridobitev
univerzitetne izobrazbe pa morajo stroške šolanja zaporniki poravnati sami.
Brinc (1990) je zapisal, da si obsojenec z delom v zaporu lahko zagotovi pošteno, dostojno in
srečno življenje, istočasno pa z delom lahko pridobiva poklicne in strokovne sposobnosti, ki
mu bodo prišle v pomoč po prestani zaporni kazni. Poleg prostočasnih aktivnosti, ki se jih
zaporniki lahko udeležujejo med prostim časom, pa jim je na voljo tudi zaposlitev znotraj ali
zunaj zapora. Zaposlitev velja v Evropi za eno izmed najbolj pomembnih funkcij med
prestajanjem kazni zapora in v postopku resocializacije zapornika, pravi Welmsley (2003). V
vseh treh omenjenih državah vidimo, da je zapornikom na voljo delo, ki ga lahko opravljajo
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znotraj zapora, z dovoljenjem upravnika zapora pa delo lahko opravljajo tudi izven ustanove.
Pod zaporniško delo spadajo poljedelstvo, razna industrijska dela, ki jih ponujajo zaporniške
delavnice, specialna dela ali družbeno koristna dela. Najbolj je pomembno to, da bodo
pridobljene veščine ob opravljanju dela med prestajanjem zaporne kazni pripomogle k
opravljanju dela zunaj po prestani zaporni kazni. Za delo v zaporu pa zapornik prejema tudi
zaslužek, ki ga lahko porabijo za nakup dovoljenih artiklov, drugi ga lahko pošiljajo družini,
tretji pa lahko zaslužen denar nalagajo na odprt varčevalni račun in ga kasneje po prestani
zaporni kazni prevzamejo. Švedska se glede dela od preostalih dveh držav razlikuje po tem, da
se 10 % zaslužka avtomatsko naloži na varčevalni račun, po prestani zaporni kazni pa lahko ta
prihranek zaporniki dvignejo oziroma ga zapor v primeru namernega poškodovanja lastnine
zapora določen del vzame za nakup nove opreme. Sama sem mnenja, da je zaporniku ob
izpustu iz zapora veliko lažje zaživeti, če ima na svojem bančnem računu neko količino denarja,
ki mu jo je uspelo z opravljanjem dela v zaporu privarčevati. Znano je, da nekdanji kaznjenci
težje dobijo službo, zato jim nekaj denarja za začetek novega življenja predstavlja veliko
prednost pred tistimi, ki pridejo iz zapora brez nekega privarčevanega denarja ali denarja
nasploh.
Glede prostočasnih dejavnosti je Klančar (1993) zapisal, da je treba prosti čas zapornikov
preživljati z dejavnostmi in hobiji po njihovih željah in potrebah. Aktivnosti, ki zapolnijo prosti
čas, veliko pripomorejo k odpravi negativnega vedenja, prav tako pa krepijo psihofizične
napetosti. Za zapornika je izredno pomemben razvoj raznih spretnosti, zato je v zaporu veliko
pozornosti posvečene ponujanju različnih aktivnosti. Kot sem že prej omenila, aktivnosti
zajemajo veliko področij, vse od sodelovanja v plesu, do glasbenih in dramskih delavnic, prav
tako pa so zapornikom v večini zaporov na voljo tudi orodja in igrišča za telesne aktivnosti.
Menim, da je taka oblika preživljanja prostega časa najbolj primerna za zapornike, saj se skozi
sodelovanje v ekipnih športih naučijo timskega dela. Pri glasbenih ali dramskih krožkih
razvijajo svoje govorne in igralne sposobnosti. Mislim, da vse te veščine, ki jih pridobijo skozi
sodelovanje v raznoraznih krožkih ali igrah, dobro vplivajo na vključitev v družbo po prestani
zaporni kazni. Z listanjem časopisov, prebiranjem knjig in gledanjem televizije pa so zaporniki
lahko vedno na tekočem z dogajanjem zunaj zaporne ustanove, prav tako pa smo ugotovili, da
so zaporniki lahko naročeni na revije ali časopis, če so sposobni stroške naročnine plačevati
sami.
V vseh zaporih mora biti zagotovljena tudi zdravstvena oskrba, ki je primerljiva z zdravstvenimi
organizacijami zunaj zapora. Welmsley (2003) je zapisal, da morajo biti zaporniku vedno na
voljo vsaj en kvalificiran zdravnik, zobozdravstvena pomoč ter psihiater. Prav tako pa smo
ugotovili, da je vsak zapornik ob sprejetju pregledan v najkrajšem možnem času.
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Tabela 1: Zaporniška pravila v omenjenih državah

SLOVENIJA

HRVAŠKA

ŠVEDSKA

ZDRAVNIŠKI PREGLED

●

●

●

RAZPOREDITEV V
CELICE

Ločeno

Ločeno

Ločeno / mešano

LASTNA OBLEKA

●

●

X

ZAPORNIŠKA OBLEKA

●

●

●

TRIJE OBROKI DNEVNO

●

●

●

LASTNA PRIPRAVA
HRANE

X

X

●

●

●

●

●

●

●

IZOBRAŽEVANJE

●

●

●

DELO V ZAPORU

●

●

●

AKTIVNO
PREŽIVLJENJE
PROSTEGA ČASA

●

●

●

SPREJEM V ZAPOR

OBLEKA

PREHRANA
ZDRAVNIŠKA OSKRBA
STIK Z ZUNANJIM
SVETOM

OBISKI, TELEFONSKI
KLICI IN PISMA

Vir: lastni
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ZAKLJUČEK

Glavni cilj diplomskega dela je bil raziskati razvoj modela kaznovanja od praskupnosti do
današnje urejene družbe in opisati teoriji, ki sta se istočasno razvijali. Naslednji cilj je bil
raziskati, kakšen je danes namen kaznovanja ter kako se ga v izbranih državah izvaja, nato pa
s pomočjo primerjalne analize ugotoviti podobnosti in razlike v načinu življenja med
prestajanjem zaporne kazni.
Pojem in dojemanje kaznovanja se je skozi stoletja spreminjal. Ugotovila sem, da so sprva
storilce kaznovali javno na ulicah, kar so imenovali kar javni spektakel. Tam so storilce kruto
telesno kaznovali in se jim maščevali za storjene prekrške, s temi dejanji pa je bilo kršenih tudi
veliko človekovih pravic. Načini izvajanja kazni nad storilci in pomen se je skozi leta počasi
spreminjal, dokler ni prešel v nam danes znano obliko kaznovanja, kjer ima obsojenec mnogo
pravic, prav tako pa je ob kaznovanju ohranjeno tudi njegovo dostojanstvo.
Kazenska sankcija je nadpomenka besede kazen in prav kazen je bila dolgo časa edina oblika
kazenskih sankcij, ki so jo uporabljali za kaznovanje. Kot sem že omenila, so bili prvi načini
kazni izvajani neposredno v telo storilca, nato pa se je v Evropi v času po rimskem pravu razvila
ideja o resocializaciji obsojenca. Opazila sem, da se je napredek začel kazati s prvimi oblikami
prostorskega kaznovanja. Čeprav so zapornike najprej izkoriščali za opravljanje mnogih del, se
je kasneje začela ta oblika kaznovanja uporabljati tudi kot pot do rehabilitacije zapornika.
Menim, da je ideja o resocializaciji zapornika začela nastajati tudi zaradi tega, saj so začeli
opažati, da izvajanje nasilja nad obsojenci na njem pusti več negativnih kot pozitivnih posledic.
Danes na vprašanje »Zakaj kaznovati?« Slovenija in širši evropski prostor odgovarjata z dvema
teorijama, ki sta se razvili skozi zgodovino. Prva je absolutna ali retributivistična teorija. Z njo
zagovorniki namen kazni opravičujejo s povračilom oziroma retribucijo, od koder tudi izvira
ime. Torej s povračilom je mišljeno to, da storilca kaznujejo, ker je kršil pravno normo, ne pa z
namenom prevzgoje. Namen prevzgoje oziroma rehabilitacije storilca najdemo v relativnih
oziroma utilitarnih teorijah. Omenjena teorija vidi smisel kaznovanja v prihodnosti, saj hoče
doseči, da se povzročanje kaznivega dejanja ne bi več ponovilo.
Sprva je družba ob pojmu rehabilitacija pomislila na neko duhovno zdravljenje, zato so
zapornike zapirali v tako imenovane samice, kjer naj bi v tišini in temi imeli čas razmišljati o
svojih grehih, ki naj bi se jih kasneje z molitvijo očistili in tako postali boljši ljudje. Zaradi
neučinkovitosti je ta oblika izgubila podporo družbe, nato pa se je ponovno začela uveljavljati
v 90. letih prejšnjega stoletja, vendar z drugačnim dojemanjem. Rehabilitacija 21. stoletja se
od prejšnje razlikuje po tem, ker nova oblika temelji na programih, ki zapornika pripravljajo na
novo življenje v skladu s pravili in normami, po prestani zaporni kazni. Nova rehabilitacija pa
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je oblikovala tudi nove modele, ki se poslužujejo različnih prijemov izvajanja rehabilitacije.
Sama sem izpostavila tri, in sicer preventivnega, protektivnega ter model terapevtskega prava.
Z izborom treh držav – Slovenije, Hrvaške ter Švedske – sem spoznala, da so vse tri države
usmerjene v rehabilitacijo zapornika, s katero želijo doseči čim manjše povratništvo. Ugotovila
sem, da se z zaporniki v času prestajanja zaporne kazni ukvarjajo delavci iz različnih vzgojnih
služb, ki so tam z namenom, da obsojence pripravijo na življenje zunaj zapora po prestani
zaporni kazni. Menim, da zaporniki osvojijo nove veščine ter vrline s pomočjo različnih
programov, ki so jim na razpolago skozi čas v zaporu. Kot sem že prej omenila, ti programi
vključujejo različne aktivnosti na prostem ter dejavnosti v smislu dramskih krožkov, prav tako
je pomemben reden stik z ožjo družino, raznorazna izobraževanja ter opravljanja različnih vrst
dela, za katere se po navadi prejema tudi plačilo.
Po primerjavi izbranih držav z ostalimi evropskimi sem ugotovila, da so vse tri države na dnu
lestvice z najnižjim številom zaprtih na 100.000 prebivalcev, od trojice pa najbolj izstopa
Švedska. Čeprav se politika glede na namen in cilj kaznovanja na Švedskem ne razlikuje od
politike kaznovanja v Sloveniji, švedski zaporni sistem še vseeno velja za enega najbolj
uspešnih. Prav tako sem skozi nalogo ugotovila, da je za Skandinavijo znano, da ima zelo nizko
stopnjo zapornikov. Hipotezo 1: Glede na obravnavani državi je švedski model kaznovanja
naprednejši od slovenskega že zaradi tega, ker imajo v zakonu predpisanih več oblik
alternativnega kaznovanja in se teh tudi bolj pogosto poslužujejo lahko potrdim, saj sem v
analizi dosojenih oblik kazni v Sloveniji ter na Švedskem ugotovila, da se na Švedskem
alternativnih oblik kaznovanja poslužujejo pogosteje kot v Sloveniji. Ker je v Sloveniji
najpogostejša oblika kaznovanja prav zaporna kazen, se posledično pojavlja tudi težava z
prenapolnjenostjo zaporov, s katero pa na Švedskem nimajo problemov. Ravno nasprotno,
zapori na Švedskem se zapirajo. Predvidevam, da k zapiranju zapornih ustanov in nižjemu
številu zapornikov pripomore večje zaupanje v učinkovitost alternativnih oblik kaznovanja na
Švedskem.
Po tem, ko sem ugotovila, da je zaporna kazen poleg nekaterih alternativ med najpogosteje
dosojenimi oblikami sodobnega kaznovanja, sem se odločila, da naredim primerjavo med
zaporskimi pravili, ki so določena v vsaki državi posebej. Po tej primerjavi lahko potrdim
hipotezo 2: Zaradi enake politike kaznovanja v Sloveniji, na Hrvaškem ter Švedskem se
zaporska pravila med sabo skorajda ne razlikujejo. Ugotovila sem, da za zapornike v vseh treh
državah velja podoben zaporniški red. V vseh treh državah se zapornike ob vstopu v zapor
najprej pregleda, nato se jih največkrat na podlagi storjenega kaznivega dejanja, spola in
starosti razporedi na oddelek, kjer so nameščeni v svojo celico oziroma sobo. Med
prestajanjem zaporne kazni so zapornikom na voljo različne aktivnosti, od nogometa, fitnesa
ter košarke do raznih dramskih, pevskih in literarnih krožkov. Predvidevam, da ustanove s
ponujanjem teh dejavnosti želijo zapornikom nuditi možnost izpopolnjevanja svojega
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besednega zaklada in drugih sposobnosti, saj jim bo to po prestani zaporni kazni koristilo. Prav
tako je ob prestajanju zaporne kazni obsojencem na voljo izobraževanje ali delo. Ideja o
izobraževanju zapornikov se mi zdi odlična, saj je s tem obsojencem omogočeno pridobiti
katero koli stopnjo izobrazbe, ki jim bo kasneje koristila pri iskanju službe po prestani zaporni
kazni. Prav tako se strinjam s tem, da je zapornikom v zaporu ponujena možnost opravljanja
dela, saj s tem nadgrajujejo svoje delovne sposobnosti in nabirajo delovne izkušnje, ki jim bodo
koristile pri opravljanju službe po prestani zaporni kazni.
Menim, da kaznovanje storilcev, kršiteljev in tudi otrok ne bo nikoli izginilo iz naših življenj in
družbe na splošno, saj mora vsak posameznik odgovarjati za svoja dejanja, ki so v nasprotju z
zakonom in pravili, in si zato zaslužijo neko »lekcijo« v smislu opozorila ali sankcije.
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