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1 UVOD
Zaporniški kompleksi so večinoma načrtovani za nadaljnje kaznovanje obsojencev,
namesto da bi podpirali idejo o rehabilitaciji zapornikov kot bodočih članov naše družbe.
S posvečanjem pozornosti učinkoviti rehabilitaciji zapornikov je boj proti kriminalu
dolgoročen in usmerjen v celotno družbo. Cilj zapora bi morala biti preobrazba storilcev
kriminalnih dejanj v smeri njihovega družbenega delovanja. Za optimalno delovanje
zaporov s ciljem resocializacije zapornikov in s tem ustvarjanja varnejše družbe, je treba
vzpostaviti ravnovesje med temi funkcijami. Ker v slovenskih zaporih primanjkuje
prostorskih kapacitet zaradi prenatrpanosti, je bil razpisan arhitekturni natečaj za nov
zapor. Nove arhitekturne rešitve natečaja so potencial za razmislek o pomembnosti
odprtih površin zapora in njihovi podobi. Sprememba dojemanja funkcije odprtih
površin zaporov vpliva tudi na njihovo podobo in učinkovitost. Ob gradnji novega
zaporniškega kompleksa, je implementacija sodobnih pristopov že v temelju projekta
lažja.
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Podobe odprtih površin slovenskih zaporov so asfaltirane površine brez premišljenih
trajnih ureditev. Pristop namenske neestetkosti odprtih površin zaporniških kompleksov
podpira idejo o kaznovalni, ne pa tudi prevzgojni ali terapevtski funkciji.
V nalogi se sprašujem, na kakšen način oblikovanje odprtih površin vpliva na splošna
psihična in družbena stanja v zaporih in dolgoročno zunaj njih, po prestajanju kazni.
Prostor je že zaradi stroge omejitve gibanja in razporejanja lastnega časa z odvzemom
zasebnosti potrebno načrtovati z upoštevanjem posledičnih potreb po različnih
prostorskih kapacitetah. Zaradi rutinske strukture vsakdanjika v zaporu in omejenosti
stikov z zunanjim svetom, se dojemanje časa in prostora znotraj zapora spremeni.
Zanimalo me je, kako se lahko minevanje časa v različnih ciklih ponazarja z oblikovanjem
odprtih površin zapora. Poleg pozitivnih funkcij odprtih površin na zapornike me zanima
njihov terapevtski okvir in vključenost v širši zunanji prostor. V zaporniškem kompleksu
odprte površine predstavljajo najvišjo raven svobode v tem obdobju, kar vpliva na
njihovo počutje in nadaljnjo asimilacijo v zaporniški sistem in družbo. Pomembnosti
odprtih zaporniških površin in njihov vpliv na zapornike se v slovenskem zaporniškem
sistemu premalo posveča. Zanemarja in podcenjuje se njihov potencialno rehabilitacijski
učinek. Oblikovanje odprtih površin zaporniškega kompleksa me zanima iz vidika vpliva
na psihično stanje zapornikov v fazah asimilacije in resocializacije in zmanjševanja ravni
stresa pri zapornikih. Okolje vpliva na vzdušje v zaporu in posledično na preobrazbo za
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uspešno asimilacijo v družbo zunaj zapora, brez ponovitve ali potrebe po ponovitvi
kriminalnega dejanja.
1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE
Začetek naloge je pregled raziskav o značilnih vedenjskih vzorcev zaradi psihičnih in
socioloških pojavov pri zapornikih ter njihov vpliv na prostor in obratno - vpliv prostora
na psihično stanje posameznikov in njihovo vedenje v času prestajanja kazni.
V nalogi se z identifikacijo (ne)učinkovitih praks oblikovanja zaporniškega okolja z
utemeljenimi pozitivnimi ali negativnimi učinki na družbeno vzdušje in povratništvo
analizira modele zaporiških institucij. Analiza fizičega okolja različnih zaporniških
modelov in povezava s statističnmi podatki njihove učinkovistosti so pomembne ločnice
med dobrimi in slabimi modeli zaporniških kompleksov. Ob pregledu virov o zaporniških
sistemih v različnih državah, sem za primerjavo s slovenskim sistemom, izbrala še
francoski in skandinavski model, na podlagi različnih statističnih rezultatov, ki določajo
uspešnost zaporniškega sistema. Zapornike se v nalogi obravnava kot osebe s šibkejšim
psihičnim stanjem ali socio-demografskim ozadjem, zato se pri analizi poudarja
terapevtske učinke okolja in različne vplive na resocializacijo. Študija učinkovitosti
različnih zaporniških konceptov glede na primere dobre prakse izpostavi prostorske in
teoretične okvirje zasnove za odprte površine zapora v Sostrem.
Temeljni del naloge predstavlja zasnova odprtih površin zaporniškega kompleksa na
dveh med seboj konceptualno različnih rešitvah arhitekturnega natečaja. Pri temu se v
zasnovo vključujejo smernice, izpeljane na podlagi teoretičnega dela naloge.
Cilj naloge je zasnova odprtih površin zapora, kot socialne institucije, ki podpira idejo o
terapevtskem namenu prestajanja kazni in uspešni preobrazbi zapornikov. V nalogi se
zavrača punitivna funkcija zaporniških institucij. Podpira se ideja prevzgoji zapornika, ki
se jo doseže skozi disciplino in delo ter psihično podporo. Zagotavljati je treba
produktivna območja, ki so ločena od skupnih površin posameznih sklopov, ki se delijo
na manjše dele glede na stopnjo privatnosti. Zasnova podpira vizualno in programsko
privlačnost odprtih površin z zavedanjem njihovega vpliva zapornike in upoštevanjem
njihovih potreb po različnih stopnjah osamitve, druženju in gibanju. Koncept je
poudarjanje sprememb iz okolice s pomočjo zasnove, še posebej zaradi spremembe
koncepta časa.
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2 SISTEMI POPRAVNIŠKIH INSTITUCIJ
"Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur." - Razumen človek ne
kaznuje zato, ker se je grešilo, temveč zato, da se ne bi grešilo (Seneka Mlajši).
Sistemi kaznovanja ljudi, ki niso upoštevali družbenih pravil, ali pa jih kršili, so od nekdaj
zrcalili državno ureditev. Zapiranje ljudi je razmeroma nov pristop in se je razvil iz
dolgoletne zgodovine drugačnih načinov kaznovanja, katerih namen je bil pomembnejši
od samega dejanja. Spektakli mučenja v srednjem veku prikazujejo politično dejanje, pri
katerem je glavni naslovnik ljudstvo. Gledalci so preko javnih dogodkov mučenja namreč
doumeli pomembnost državnih zakonov in njeno moč. V 16. in 17. stoletju je državna
ureditev izrazito hierarhična, z Bogom na vrhu lestvice. Pod Bogom je bil kralj, potem
vojvoda, grof in nazadnje kmetje in delavci (Foucault, 2004).
V 18. in 19. stoletju se iz ulic in trgov javno mučenje premakne na odročnejše in
intimnejše kraje, dokler ne postane zasebni dogodek. S premikom iz ulic se spremeni
tudi način kaznovanja, saj se izgubi pomen prisotnosti publike. Človeka naj bi namreč od
zločina odvrnila misel na kazen. Foucault ugotavlja, da se zapor kot institucija razvije iz
velikega preskoka v miselnosti. Ne kaznuje se namreč več telesa, ampak dušo obsojenca.
Osamitev in strog nadzor ali prisiljeno delo naj bi človeku omogočil možnost preobrazbe
in ponovne sprejetosti v družbo. Tudi način kazni se prilagodi zaporniku, na način, da mu
bo najbolje ugodil pri zdravljenju.
2.1 KONCEPTI KAZNOVALNEGA SISTEMA SKOZI ČAS
Kaznovanje ljudi, ki ne upoštevajo napisanih ali nenapisanih pravil in norm, je bilo
uveljavljeno že v starodavnih družbenih ureditvah. Skozi različne metode kaznovanja
storilcev kriminalnega dejanja se je v sistem kaznovanja uveljavil sistem zapiranja.
V srednjem veku so poznali različne načine kaznovanja obsojencev. Različna obdobja
srednjega veka še vedno veljajo za nekatere izmed najbolj surovih in neracionalnih na
področju kaznovalnega prava. V sklopu kaznovalnega sistema so v Evropi še do 18.
stoletja redno izvajali dejanja mučenje ljudi, ki so prekršili pravila. Pohabljanje telesa,
pretepanje, bičanje in smrtna kazen so se dolgo izvajali na javnih mestih, pred publiko.
Cilj je bil poniževalno izvajanje telesne kazni z namenom izkazovanja vladarjeve nadmoči
in zastraševanje tistih, ki so v njo dvomili. Zapiranje obsojencev se je uporabljalo zgolj v
namene čakanja na obsodbo, se pravi kot pripor. Srednjeveški zakonik, Constitutio
Criminalis Carolina je prvi, ki poleg fizičnega kaznovanja priznava tudi dosmrtni zapor.
Stanje v srednjeveških zaporih je bilo tako slabo, da so iz usmiljenja do obsojencev le
redko prisodili dosmrtno ječo (Foucault, 2004).
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Temeljne spremembe na področju dojemanja kaznovalnih politik in njihove moralne
vsebine so se zgodile v obdobju med koncem 18. in sredine 19. stoletja. Obdobje velikih
sprememb na področju kazenske ekonomije v Evropi in ZDA. Opuščati se je začelo
tradicionalne pravosodne zakonike ter kazenske sankcije in uvajati sodobnejše.
Najpomembnejša sprememba teh načrtov je odprava mučenja. Velika reforma tega časa
je ''Pravilnik za Dom mladih jetnikov v Parizu'' (De la réforme des prisons) ki ga je napisal
Leon Fauchet leta 1838. V njem opisuje dnevni načrt prestajanja kazni mladih
obsojencev, s poudarkom na delu in disciplini kot obliki prevzgoje. Na pisnem
dokumentu je jasno izražen namen kaznovanja duše in ne telesa. Kaznovanje počasi
izgublja funkcijo spektakla in ljudje so vedno manj podpirali prizore surovega mučenja
telesa, ki je po okrutnosti hujši kot sam zločin obsojenca. Cezare de Beccaria je v knjigi
Dei delitti e delle pene dejal: ''Umor, ki nam ga prikazujejo kot strahoten zločin, vidimo
tukaj, kako ga izvršujejo hladnokrvno, brez očitkov vesti'' (Foucault, 2004: 15).
Izvrševanje kazni postaja bolj avtonomno in del administrativnega organizma. Telesna
kazen iz neposrednega izvrševanja postane posredna. S prisilnim delom in zaporno
kaznijo posamezniku odvzamemo pravico do prostorsti. Kljub odpravi mučenja, še vedno
obstaja smrtna kazen. Cilj smrtne kazni pa ni podaljševanje muk s končnim izidom smrti,
ampak odvzem pravice do življenja. Zaradi nove mentalitete izvajanja smrtnih kazni se
pojavijo izzumi, ki čimbolj pospešijo proces usmrtitve zapornikov. Usmrtirve na javnih
mestih so se opravljale manj pogosto, ob neobljudenih urah in anonimno (obsojenci čez
glavo nosijo črno masko). Najbolj znana med njimi, giljotina in vislice, sta tehnično
dopolnjena usmrtitvena orodja, z namenom skrajšanja izvajanja smrtne kazni na
trenutek. Dokončno se usmeritve tudi umaknejo z oči javnosti za zidove institucij, kjer
so izvajali smrtne kazni (Salecl, 1991).
Reforma kaznovalne politike v 18. stoletju predlaga kaznovanje in zatiranje kriminala kot
regularno funkcijo, ki zavzema celotno družbo. V 19. stoletju se uveljavi odvzem
prostosti v kazensko politiko kot oblika kaznovanja, ki se je obdržala do danes. Spreminja
se tudi pojem sojenja. Pojma resocializacije in kaznovanja se začneta povezovati. Kazen
dobiva prevzgojno funkcijo. Pred izrekom sodbe se preučuje ozadje dejanja, podrobnosti
in različne vrtse presoje. Ukvarja se z izvorom kriminalnega dejanja in njegov vzrok ter
na podlagi ugotovljenih resnic izbira primerne kazni. Sprašuje se o razvoju posameznika
v času prestajanja kazni za njegovo poboljšanje. Kazen zapornike začne pripravljati na
vrnitev iz zapora in jih uči asimilacije v družbo z upoštevanjem zakona (Salecl, 1991).
Pomembna prelomnica kazenske politike je priznavanje neprištevnosti v sodnem
postopku. Že zakonik iz leta 1810 v 64. členu omenja izničenje zločina, če je bil v med
dejanjem obsojenec dementen. To ni pomenilo, da se je ublažila kazen za storjeno
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dejanje, le pojem zločina je izginil. Kljub odločbi, da se kazen kljub priznani norosti ne
spremeni, so sodišča v začetku 19. stoletja začela dopuščati možnost norosti in krivde
obenem. Človeka, ki je bil spoznan za norega v času zločina, je treba zapreti z namenom
zdravljenja norosti, in ne zgolj kaznovati. S tem se je začel razvijati koncept uvedbe
psihiatričnih strokovnjakov v sodnih postopkih še nadaljnih 150 let. Priznavati so se
začele olajševalne okoliščine za obsojence z različnimi psihičnimi stanji v času zločina. Na
sodiščih se začne razpravljati o vzroku zločina in njegovih okoliščinah. Bolj kot presoja
krivde obsojenca, je pomembna ocena možne normalizacije. Razsodba za storjeni zločin
se odloča med oprostitvijo ali obsodbo. Poleg sodnika se v času sojenja pojavijo novi
subjekti, (psihiatrični in psihološki izvedenci, sodniki za izvrševanje kazni, uradniki in
vzgojitelji, kaznilniške administracije) ki pomagajo pri pravičnosti razsodbe.
Obravnavanje zločina postane medicinsko-sodni potek (Foucault, 2004).
2.2 RAZVOJ MODELOV REHABILITACIJE
V sedemsedetih letih 20. stol. se je začela spreminjati miselnost glede zaporniškega
sistema. Opuščati se je začela ideja o preobrazbi in resocializaciji zapornikov, kar je
najbolj temeljna ideja zapora. Spreminjati se je začel splošni odziv na kriminaliteto.
Sledile so kaznovalne politike, s sklicevanjem na red, pravo in odgovornost. V
devetdesetih letih nastala podlaga za kaznovalni populizem, ki traja še do danes.
Ponekod se je istočasno pojavilo vračanje rehabilitacije v zaporniški sistem (Loader,
2006, cit. po Soković in Bejatović, 2017).
Sprva se je koncept rehabilitacije splošno dojemalo kot socialno in hkrati duhovno
preobrazbo. Disciplina in moralna vzgoja naj bi storilca kaznivega dejanja odrešili.
Storilca se obravnava skozi ukrepe, ki so prej kot sistematični družbeni odziv na
kriminaliteto, odraz usmiljenja.
2.2.1 Utilitaristični model rehabilitacije
Družbene in ideološke spremembe v času po drugi svetovni vojni, so vplivale na splošno
sprejemanje ideje utilitarističnega modela rehabilitacije. V postopku uspešne
resocializacije zapornika so sodelovali tudi psihiatri ali psihologi, ki so v kazenskem
postopku na sodišču pomagali pri izbiri ustrezne sankcije. Model temelji na prepričanju,
da ima vsak zapornik unikatne osebne razloge za storjeno kriminalno dejanje, ki so vsota
karakterja, osebnih in družbenih razmer in njegove zgodovine. Kritika utilitarističnega
modela je nezaupljivost konceptu rehabilitacije in preveč široki okvirji obravnave
zapornikov. Zaradi ''medicinskega'' pristopa rehabilitaciji se odgovornost glede kazni
prenaša iz sodišča na druge subjekte, kar lahko prinaša izkoriščanje kazenskega sistema.
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Prav tako model zanemarja dejavnike socialnega okolja, ki vplivajo na sama kriminalna
dejanja.
2.2.2 Obdobje med 1970 in 2000
Izguba družbene podpore v sedemdesetih letih je poleg raziskav tudi posledica
konzervativnih političnih gibanj, ki so modelu rehabilitacije očitali preblagi pristop.
Razvije se pravni model kaznovanja, ki rehabilitacijo omenja zgolj kot del zaporne kazni.
Obsojenca dojema kot moralno odgovornega posameznika, ki zavestno zagreši dejanje.
V osemdesetih letih je ideja o strogi kazenski politiki priljubljena tudi med splošno
javnostjo, pojem rehabilitacije v zaporu pa je izginjal.
V naslednjem desetletju se sicer ideja o rehabilitaciji ponovno pojavlja, vzporedno s
konceptom resocializacije kot namenom kaznovanja. Kljub temu se pojavljajo problemi
pri neusklajevanju kazenskih sankcij in interpretaciji osnovnih pojmov rehabilitacije
(poboljšanje, prevzgoja, resocializacija, tretma in socialno prilagajanje). Konec
devedesetih let in v začetku tega stoletja se pojem rehabilitacije opušča tudi formalno,
v novih kazenskih zakonodajnih dokumentih. Namen prestajanja kazni je opredeljen kot
usposabljanje za življenje v skladu z zakonom in družbenimi pravili (Robinson, 2008).
2.2.3 Sodobnejše kazenske politike
Prednostno obravnavanje ekonomskega in političnega vidika kazenske obravnave je v
družbi ustvarilo splošno neodobravanje in dvom o učinkovitosti preganjanja kriminala iz
družbe. Novi ukrepi proti kriminalu so usmerjeni na reševanje vidnih posledic kriminala,
ne pa tudi vzroka. Ukrepi na državljane vplivajo pomirjevalno, saj dajejo vtis uspešnega
pregona kriminala iz sosesk, ki je usmerjen predvsem na določeni sloj prebivalstva.
Takšne tehnike se ne borijo proti kriminalu, ali njegovim izvorom (revščina, socialna
neenakost). Prestopništvo se zgolj lokacijsko spreminja, pojavnost pa ostaja enaka.
Takšna strategija prestajanje kazni v zaporu razume kot disciplinsko ravnanje z zaporniki.
Pojavi se elektronski nadzor in uporaba zdravil za nadzorovanje vedenja zapornikov.
Značilnost sodobne kaznovalne politike je kaznovalni populizem. Povečanje števila ljudi
v zaporih ni samo posledica povečanja kriminala, ampak tudi družbeno sprejemljivi
praksi samouvevnega zapiranja ljudi. Kazenska politika se začne razvijati v dve nasprotni
smeri naenkrat. Za težja kazniva dejanja se uporablja stroge kazni, medtem ko se za
storilce lažjih kaznivih dejanj začne uveljavljati vedno večji izbor alternativnih kazenskih
ukrepov. Takšna politika je neuspešna pri razbremenitvi zaporniških kapacitet in
izboljšanju povratništva (Soković in Bejatović, 2017).
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2.2.3.1 Novi rehabilitacijski model
Nova oblika nadzorstva nad kriminaliteto izraža vzajemne vplive prava in ekonomije.
Glavna naloga je upravljanje kriminalitete z novimi metodami ocenjevanja tveganja
nadaljnega vedenja storilcev, ne pa posvečanja zapornikom in njihovi rehabilitaciji
(Feeley in Simon, 1992).
Čeprav se pojem rehabilitacije začne znova uporabljati, in vračati v kazenske postopke,
se njegovo razumevanje razlikuje od klasičnega. Temelji sodobnega rehabilitacijskega
sistema so programi, zasnovani na osnovi kognitivnih- vedenjskih zaporniških
programov.
2.2.3.2 Prevetivni model
Model tveganja in potreb (Need, Risk, Responsivity) je nastal v začetku devedesetih let
20. stoletja in se v praksi uporablja že več kot dvajset let. Sistem uporablja veliko različnih
terapevtskih programov. Izhaja iz stališč, da je kriminalno dejanje posledica mnogih
vzrokov in iz psiholoških teorij o protidružbenemu vedenju. Za razvrščanje storilcev
glede na možnost kriminalnega dejanja se uporablja oceno tveganja. Analize potrjujejo
učinkovitost tega modela pri zniževanju povratništva in vrednosti orodij za
napovedovanje ocene tveganja (Andrews in Bonta, 2010, po Soković in Bejatović, 2017).
Kritika modelov za rehabilitacijo z uporabo orodja z evaluacijo tveganja je, da se preveč
ukvarjajo s riziko kriminalitete. Zanemarjajo poglobljen razmislek o efektivnih programih
pripravljanja na funkcionalno življenje po prestajanju kazni.
2.2.3.3 Varovalni model
Za razliko od preventivnega modela, se varovalni model osredotoča predvsem na
zapornika in njegovo rehabilitacijo. Preventivni model se imenuje tudi Model dobrega
življenja (Good Life Model) in označuje način bivanja in zadovoljevanja potreb, ki ga
lahko posameznik ob vrnitvi iz zapora doseže z upoštevanjem družbenih norm. Model
temelji na ideji preobrazbe zapornikovega vedenja v prosocialnega. Model zagovarja
človekove ''primarne dobrine'', ki so pogoj udejanjenja prosocialnega življenja (znanje,
socialna in zdravstvena podpora itd). Nagnjenost zapornika k kriminalnemu dejanju
zagovarjajo s pomanjkanjem možnosti za pridobivanje temeljnih dobrin, kot je npr.
možnost šolanja za pridobivanje znanja.
Model dobrega življenja se osredotoča na reintegracijo zapornika po izpustu, medtem
ko ga preventivni model pripravi k boljšemu razumevanju vzroka lastnega kriminalnega
dejanja (Soković in Bejatović, 2017).
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2.2.3.4 Modeli terapevtskega prava
Pri modelu terapevtskega prava, gre za terapevtski vidik uporabe prava. Raziskuje vpliv
pravnih omejitev na mentalno zdravje in vedenje ljudi. Z dopolnitvijo formalistične
uporabe pravnih norm z družboslovnimi vedami, koncept terapije skozi pravne okvirje
pozitivno vpliva na obravnavo kriminalnega dejanja.
Pravica skupnosti do varovnja pred kriminaliteto se udejanja z upravljanjem tveganja za
povratek obsojencev po preventivnemu modelu, terapevtski vidik se pa uresničuje preko
koncepta varovalnega modela. Pravica do rehabilitacije obvezuje državo, da zagotovi
službe za izvajanje terapije za zapornike, ki spodbuja vključevanje v družbo in dolgoročno
zmanjšanje povratništva (Soković in Bejatović, 2017).
Razvoj modelov rehabilitacije in njihove kritike prikazujejo kakšno je optimalno
ravnovesje med kaznovalnim in terapevtskim pristopom za učinkovito delovanje
zaporniških institucij. Način dojemanja zapornikov se razlikuje glede na posamezni
rehabilitacijski model. Pri sodobnih modelih se zapornika obravnava kot osebo, ki se mu
nudi strokovno pomoč. Varovalni model se še posebej posveča terapiji zapornika, da se
po izpustu lažje reintegrira v družbo in je po teh kriterijih sodobnejši ter usmerjen
dolgoročno, saj se ukvarja s preprečitvijo povratništva in nižanjem stopnje kriminala v
družbi.
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3 RAZLIČNI TIPI ZAPORNIŠKIH SISTEMOV
3.1 EVROPSKI ZAPORI
Za razumevanje povezave med fizičnim okoljem in učinkovitosti zaporniškega sistema se
se podrobneje opiše in primerja slovenski, skandinavski in francoski model. Model
skandinavskih držav predstavlja dobro prakso zaporniških sistemov glede na statistične
podatke o povratništvu, rehabilitaciji zapornikov in pojavnosti kriminala znotraj zapora.
Francoski zaporniški sistem se stalno sooča s problemom prezasedenosti, kar je problem
tudi v slovenskih zaporih. V nasprotju z zapori v ZDA, kjer imajo problem preokupacije
zaporov zaradi masovnega zapiranja, se evropski kazenski sistem osredotoča na
zmanjšanje stopnje zapornikov s prijemi proti zapiranju in zmanjševanju povratništva.
Temeljne razlike, ki ločujejo sodobnejši evropski in ameriški kazenski sistem so
naslednje:
- Cilj zapora je rehabilitacija zapornika. Za razliko od mnogih evropskih držav so se
ZDA odzvale na višanje stopnje kriminala z uvedbo strožjih kaznovalnih politik in
zakonov ter odvrnitvijo od rehabilitacije in reintegracije. V duhu kaznovalne
politike so zapori oblikovani z namensko neprivlačnostjo. Odprte površine zapora
večinoma predstavlja asfaltirana površina, ki služi zgolj potrebam rutinskih
sprehodov zapornikov in postavitvijo zunanjih telovadnih naprav za vzdrževanje
fizične pripravljenosti.
- Krajše kazni. Način zmanjšanja stopnje zapornikov so krajše kazni za nenasilne
zločine. Povprečna dolžina prestajanja kazni v ZDA je 3 leta, medtem ko je v
zahodnih evropskih državah manj kot 1 leto. V Sloveniji največ zapornikov
prestaja kazen med 1-2 leti (19 %), in od pol leta do 1 leta (17 %). Pri nas
dosmrtna zaporna kazen še ni bil dodeljena, v ZDA pa je pogosta tudi za nenasilne
zločine (Letno poročilo, 2018).
- Več avtonomije zapornikom. V evropskih zaporih imajo zaporniki več nadzora
nad svojimi opravili in prostim časom. Od zapornikov se zahteva odgovorno delo
in izobraževanje v času prestajanja kazni, za kar so nagrajeni z večjo stopnjo
avtonomije. V ZDA je še danes redna praksa popolna osamitev zapornika za
določeno obdobje, kar pogosto vpliva na psihično stabilnost zapornikov.
- Povezava z družbo. Z možnostjo kontroliranih eno ali dvodnevnih izhodov iz
zapora z namenom srečanja z družino, se je zapornikom lažje rehabilitirati, poleg
tega znižuje raven stresa in omogoča kontakt z širšim kontekstom prostora, kar
zmanjšuje občutek izoliranosti in utesnjenosti. Način povezanosti z družbo je tudi
povezovanje z organizacijami izven zapora.
- Različna obravnava mladih storilcev kaznivih dejanj. Evropski kazenski sistem
ločuje kazenske postopke glede na starost storilcev. Za mladoletne (do 21 let)
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posameznika v začetnih dneh. V temu obdobju nadzorniki preučijo karakter zapornika in
ga na podlagi tega dodelijo določeni bivalni enoti. Glede na dolžino kazni in karakter
zapornika vsakega posameznika določijo tudi v različne delavne skupine v zaporu
(katering, čiščenje, perilo itd.).
Pridržalni zapor je namenjen zapornikom s kaznijo od 1 do 5 let. V temu obdobju je že
mogoče učinkovito izpeljati programe resocializacije, kar je tudi glavni cilj pridržalnih
zaporov. Pomemben del programa pridržalnih zaporov so delavnice in terapije za
pripravo na izpust.
Centralni zapori sprejemajo zapornike, ki služijo kazen nad 5 let. Zasnova centralnih
zaporov se zelo ne razlikuje od pridržalnih zaporov, imajo pa večjo ponudbo delavnic in
bolj poglobljene programe resocializacije. Varnostni parametri so bolj razviti, saj zapor
sprejema najnevarnejše obsojence. V nasprotju s tem, imajo znotraj centralnih zaporov
svobodnejšo politiko gibanja. Značilno je osredotočanje na ohranjanje povezav
zapornikov z zunanjim svetom. Uveljavljene so družinske enote, ki so namenjene
zapornikom brez dovoljenja 'vikend' izpusta. V družinskih enotah se srečujejo s svojci in
notri lahko preživijo do par dni (Lavenant in sod., 2017).
Zaradi prenatrpanosti francoskih zaporov od leta 1970 naprej, je francoska vlada že v
80-ih letih sprejemala učinkovite varnostne ukrepe zoper problema. Težava je bila tudi
v zastarelosti zaporov, zaradi česar je država potrebovala posodobitev celotnega
sistema. Prvi uspešen program, ki se je izpeljal leta 1987 pod imenom Program 13.000
je izhajal iz arhitekturnega natečaja, kjer so 4 zmagovalne ekipe oblikovale 4 komplekse
na različnih lokaciji po celotni državi. Druga pobuda za večanje prostorskih enot je
izhajala iz lokalnih prenatrpanosti. Leta 1995 se je izpeljal Program 4.000, ki je zasnovan
z izboljšavami izpeljanih iz zaznanih težav iz prvega programa (Fairweather in
McConville, 2000).
Francoski zaporniški sistem se je skozi gradnjo novih kompleksov v devetdesetih letih
sicer sproti posodabljal, vendar se je kljub možnosti zaznavanja dobrih in slabih učinkov
različnih gradenj spreminjal zelo rezervirano in tudi v ideologiji punitivnosti do danes ne
kaže napredka proti sodobnim modelom. Problem francoskega zaporniškega sistema je
do danes prezasedenost. Uradna zasedenost francoskih zaporov je kar 115,4 %,
posamezni zapori pa tudi do 150 %. Do leta 2025 je načrtovano povečanje kapacitet še
za 10.000 - 15.000 zapornikov. Stopnja zaporniške populacije je 102 zaprtih oseb na
100.000 prebivalcev. Glede na naraščanja trenda stopnje zaporniške populacije in s tem
povezane prenatrpanosti zaporov, francoski sistem predstavlja neučinkovite modele v
dolgoročnem smislu boja proti kriminalu. To je razvidno tudi iz stopnje povratništva, ki
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je ena najvišjih med evropskimi državami in znaša 59 % (World prison brief, 2018). Kljub
osredotočanju na povezavo z zunanjostjo, v smislu obiskovanja svojcev, primanjkuje
vsebin rehabilitacije. Razdelitev različnih kategorij zapora ni zgolj fizična, ampak je
problem tudi v neenakomernem posvečanju pozornosti različnih kategorij do
zapornikove rehabilitacije. V priporih, skozi katerega se letno zamenja največje število
francoskih zapornikov, se zaradi kratkotrajnosti kazni z rehabilitacijo resno ne ukvarjajo.
Posledično iz zaporov prihaja najobširnejša skupina zapornikov slabo rehabilitirana in
predstavlja več možnosti za pojav povratništva. Povprečna dolžina kazni se je od leta
2007 podaljšala od 8 do 11 mesecev (Darlington, 2017). Da zapori odražajo družbo, v
kateri se nahajajo, govori tudi dejtsvo, da je približno 70 % francoskih zapornikov
muslimanskega rodu. Iz raziskave o diskriminaciji v Franciji (Anti-Muslim Discrimination
in France: Evidence from a field experiment) je razvidno, da imajo državljani
muslimanske veroizpovedi štirikrat manjše možnosti odziva na prijavo za službo (4,7 %)
kot nasprotniki katoliške veroizpovedi (17,9 %), z istimi življenjepisom (Valfort, 2018).
Poleg tega se zaradi večnega problema prenatrpanosti več pozornosti glede premislekov
o zaporniškemu sistemu posveča stalnemu večanju kapacitet kot preobrazbi samega
temelja sistema. Ena od možnih rešitev je okrepitev prijemov za znižanje stopnje
zaporniške populacije (programi alternativnih kazenskih sankcij, zmanjšanje stopnje
zapiranja ali dolžine kazni) in osredotočanje na preobrazbo zapornikov v vseh
kategorijah zaporov. Ker je večina francoskih zaporov konstantno prenatrpana, se je
zapornikom težje rehabilitirati tudi znotraj programov rehabilitacije, kar viša tveganje
povratništva. Prenatrpanost med zaporniki povzroča visoko raven stresa zaradi pojavov
teritorialnosti in bitke za osebni prostor (Lavenant in sod., 2017). Odprte površine večjih
francoskih zaporov zagotavljajo minimalne standarde ki so predpisani za zaporniške
komplekse. Odražajo idejo punitivnosti, zapornikom so zagotovljene osnovne odprte
površine, namenjene gibanju. Asfaltirane ravne površine brez zelenja so strogo omejene
z visokimi ograjami in zidovi.

Slika 2 (levo): Odprte površine zapora Meaux-Chauconin, blizu Pariza (Pellegrin, 2016)
Slika 3 (desno): Ograja odprtih površin zapora Meaux-Chauconin, blizu Pariza (Pellegrin, 2016)
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3.1.2 Skandinavski zaporniški sistem
Glede učinkovitosti zaporniškega sistema in arhitekturne zasnove so skandinavski
sistemi v svetovnem vrhu. Podrobneje je opisan norveški zaporniški sistem, ki je glede
na statistiko najbolj učinkovit v boju proti kriminalu in finski, kjer je razviden nenaden
upad števila zapornikov zaradi spremembe kazenskih politik.
Za razliko od ameriških in večine evropskih sistemov, imajo skandinavske države v svojih
zaporih izredno liberalno politiko. V zaporniških institucijah postavljajo v ospredje
funkcijo rehabilitacije oz. preobrazbe zapornika, medtem ko so fizični varnostni ukrepi
drugotnega pomena. Švedska zaradi močnega upada kriminala po državi zapira
zaporniške institucije. Nils Öberg, generalni direktor švedskega zavoda za prestajanje
kazni in zaporne kazni opiše njihov sistem zaporov v stavku: ''Naša naloga ni kaznovanje.
To je zaporna kazen: odvzeta jim je svoboda. Kaznovanje je v tem, da so z nami."
Od leta 2004 je na Švedskem število zapornikov padlo iz 5.722 na 4.500 in trend se še
nadaljuje. Učinkovitost programa rehabilitacije zapornikov vpliva tudi na stopnjo
hujšega kriminala v celotni državi, kar bi morala biti primarna funkcija vseh zaporniških
sistemov. Na Švedskem zaporniški sistem celostno rešuje problem kriminala in se ne
osredotoča zgolj na ozko zastavljene težave, ki nastajajo za zidovi institucij. Ker so
zaporne kazni na splošno zelo kratke, je terapija intenzivna (Erwin, 2014). Na Švedskem
in Finskem je stopnja zapornške populacije na 100.000 oseb 57 zapornikov, na Danskem
59 in na Norveškem 74 zapornikov. Povratništvo na Švedskem je zgolj 30 odstotno, na
Norveškem pa 20 odstotno (World prison brief, 2018).
Pri pregledu statistik glede stopnje zaprtih oseb in kriminala v skandinavskih državah se
opazi višanje stopnje kriminala, medtem ko se stopnja zaprtih oseb rahlo znižuje ali je
konstantna, z izjemo Finske, ki je s kompleksnih pristopom uspešno znižala stopnjo
zaprtih oseb in glede na ostale države ohranja zmernejši trend višanja kriminalne
stopnje. V naslednjem odstavku se opisuje razloge pojava opisanih trendov na Finskem
(Lappi-Seppälä, 2008).
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Suomenlinna je otok pod UNESCO zaščito, na katerem se nahaja eden bolj znanih
odprtih zaporov, Kerava. V kompleksu ni posebnih vhodov, visokih ograj, ključavnic ali
uniform. Zaporniki z rednim delavnikom zaslužijo 8 evrov na uro in si sami plačujejo
storitve in dobrine. Programi za zapornike omogočajo višje izobraževanje in
usposabljanje ter finančno podporo.
Odprte površine skandinavskih zaporov niso strogo omejene z grajenimi objekti. Imajo
več programskih območij- intinmejše prostore, kamor se lahko zaporniki zatečejo ko
želijo biti sami; družabne prostore za aktivne in pasivne dejavnosti; sprostitvene
prostore; utilitarne prostore, kot so sadovnjaki, rastlinjaki, gredice itd. Namen odprtega
prostora je omogočanje samorefleksije, rehabilitacije, socializacije in dela. Zaporniki
imajo več stika z naravo. Bodisi kot del službe, ali razgleda v okolico. Narava je vključena
že v samo idejo odprtih zaporov, ki so večinoma umeščeni v odročnejše dele države in
na otoke (Bichell, 2015).

Slika 5 (levo): Odprti zapor Kerava na otoku Suomenlinna, Finska- Bivalne enote (Bichell, 2015)
Slika 6 (desno): Odprti zapor Kerava na otoku Suomenlinna, Finska- Rastlinjak (Bichell, 2015)

3.1.3 Slovenski zaporniški sistem
V Sloveniji se za zaporniške institucije uporablja termin ''Zavod za prestajanje kazni
zapora'' (ZPKZ). Vse slovenske zapore nadzira Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
RS (UIKS), ki deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. V državi
je 7 zavodov ZPKZ, v sklopu katerih se nahaja 13 oddelkov in 1 prevzgojni dom. ZPKZ na
Igu je namenjen izključno ženskam, ZPKZ Celje pa sprejema tudi mladoletne moške
(Letno poročilo, 2018).
Socio-demografski dejavniki družbe vplivajo na stopnjo kriminala v družbi. Stanje
družbene ureditve in kakovosti življenja se zrcali v zaporniških sistemih. Najmočnejši
dejavniki vpliva na kriminalna dejanja v družbi so zaposlitveni status in stopnja
izobrazbe. Eden močnejših socio-demografskih dejavnikov vpliva na kriminaliteto število

15

Marn N. Zasnova odprtih površin zaporniškega kompleksa v Sostrem.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Med drugimi dejavniki na stopnjo zločinskih dejanj
so starostna skupina, zakonski stan, zdravstveno stanje in odvisnost od alkohola ali drog.
Trenda števila ljudi pod pragom revščine in števila vseh zapornnikov si rahlo sledita, vpliv
na slednjega pa je tudi trend predčasno odpuščenih zapornikov. Na splošno se je v
Sloveniji število zapornikov od leta 1995 do 2017 skoraj podvojilo. Viša se tudi število
žensk v zaporu. Samo med letoma 2010 in 2017 je število naraslo iz 52 do 98 zapornic in
trenutno znaša 7,4 % celotne zaporniške populacije. Število žensk je počasneje naraščalo
med leti 1995-2001, ko se je zvišalo zgolj za 12 zapornic. Čeprav se v zadnjih 4 letih opaža
upad števila zapornikov, obstaja možnost, da upad ni posledica zmanjšanja
kriminalitete, ampak vedno večjega deleža predčasno izpuščenih zapornikov. V zadnjih
letih je delež obsojencev, ki kazen v celoti prestanejo (med 30 in 35 %) manjši od
predčasne izpustitve (35-48 %). Na splošno je stopnja zaporniške populacije, ki znaša 64
zapornikov na 100.000 slovencev, relativno nizka v primerjavi z drugimi evropskimi
državami. Trend pogojnega izpusta močno upada, medtem ko se je delež predčasnih
izpustitev v 10 letih zvišal za skoraj 20 % in trenutno znaša kar polovico prestanih kazni
(World prison brief, 2018).

Slika 7: Stanje zaprtih ljudi, način odpusta iz zapora in stanje revščine v Sloveniji med leti 1995 in 2017
(Letno poročilo, 2018; SURS, 2018)

Največ obsojencev, kar 44,4 % pripada starostni skupini med 27 in 39 let. Sledijo skupine
med 39 in 49 let (24,1 %), 49 do 59 let (11,8 %), med 23 in 27 let (9,5 %). Mlajših od 23
let in starejših od 59 let je 4,5 % (Letno poročilo, 2018).
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Slika 8: Povprečno število zapornikov po kategorijah v Sloveniji, 2017 (Letno poročilo, 2018).

3.1.3.1 Problemi slovenskega zaporniškega sistema
V zadnjih letih je eden bolj izpostavljenih problemov slovenskih zaporov prezasedenost
in neučinkovitost pravnih sredstev ki so na voljo zapornikom, čeprav jih v teoriji
zagotavlja zakonodaja (Ambrož in sod., 2013). Prostorska stiska in manjši osebni prostor
posameznikov sta pomembna stimulanta uporniških vedenjskih vzorcev in
antiterapevtskega družbenega vzdušja. To povzroča v zaporniškem sistemu usmeritev
od rehabilitacije k punitivnosti zapornikov.
Preglednica 1: Zasedenost zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, dne 23.4.2018
(Letno poročilo, 2018)
ZAVOD/ODDELEK
DOB
DOB SLOV. VAS
DOB PUŠČAVA
IG (ŽENSKI ZAPOR)
CELJE
KOPER
KOPER NOVA GORICA
LJUBLJANA
LJUBLJANA NOVO MESTO
LJUBLJANA ODPRTI ODDELEK IG
MARIBOR
MARIBOR- MURSKA SOBOTA
MARIBOR ROGOZA
PD RATEČE
SKUPAJ BREZ PD
SKUPAJ VSI

KAPACITETE
449
70
21
103
98
110
28
135
35
27
146
34
36
47
1292
1339

STANJE (ŠT.)
460
64
17
87
87
141
28
152
37
26
152
27
37
28
1315
1347

ZASEDENOST (%)
102,45
91,43
80,95
84,47
88,78
128,18
100
112,59
105,71
96,3
104,11
79,41
102,78
59,57
101,78 %
100,3 %

Problem pri izobraževalnih programih je, da se nanj lahko vpišejo zgolj obsojenci z dovolj
dolgo zaporno kaznijo, da program dokončajo v roku svoje kazni. To pomeni, da večina
zapornikov ne more dostopati do dolgoročnejših programov.
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Oblikovanje odprtih površin zaporniških kompleksov v Sloveniji ni deležno posebnega
premisleka o njihovih učinkih na zapornike in druge. Pri nekaterih je kriva tipologija
objektov ZPKZ, ki primarno niso bili zgrajeni za potrebe zaporov (gradovi, dvorci). Tudi
med gradnjo zaporov je bilo mišljenje glede odprtih površin zapora ozko usmerjeno v
utilitarno in ekonomično plat. Zaradi tega v ZPKZ dvorišča večinoma predstavljajo ravne
asfaltirane površine z zaplatami trave in premičnim pohištvom. Tudi pri nas večinoma
izražajo punitivno plat in namenoma izključujejo estetsko plat. Poglavitna, terapevtska
funkcija odprtih površin, je izključena iz prostorskih in ideoloških konceptov trenutnih
zasnov ZPKZ.
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Benthamov koncept navdušil za razvoj sociološke teorije 'Panopticizem'. Čeprav ni bil
zgrajen, je predstavljal navdih za radialne načrte evropskih in ameriških zaporov v
začetku 19. stol. Začetne arhitekturne rešitve zaporov po vzoru Benthama, so se strogo
držale radialne krožne zasnove in od tlorisa Panopticona niso zelo odstopale. Tipična
primera takšnih zaporov sta zapor Presidio Modelo na Kubi (1928) in Tamms v IllinoisZDA (1922).
Zasnova je enostavna in Iz koncepta so izhajali tudi geometrijsko različni zapori, radialnih
žarkastih oblik, kot je ikoničen Eastern State Penitentiary v Philadelphii arhitekta John
Havilanda iz leta 1920. Geometrijske oblike sodobnejših modelov posrednega nadzora
imajo žarkasto, križno, 'T' ali 'L' oblikovane sklope z notranjimi dvorišči. Pogoste so
središčne odprte galerije s celicami iz vrste pokritih koridorjev ali podestov. V modelih
posrednega nadzora strokovni obiskovalci zaznavajo občutek odtujenosti, kar povzroča
oblikovanje družbenih hierarhij znotraj zapora, med zaporniki samimi, kot tudi med
zaporniki in nadzorniki. Zaradi deljenja prostora na dva pola, v fizično omejenem okolju,
so izbruhi teritorialnosti in bitke za osebni prostor, privatnost zelo pogosti. Nadzorniki v
takem sistemu nimajo individualnega pristopa do zapornikov in so bolj podvrženi
generaliziranju. Večinoma se model posrednega nadzora zaradi neučinkovitosti
postopno izključuje iz ameriških in evropskih zaporniških sistemov (Fairweather in
McConville, 2000).

Slika 10: Panopticon- Tloris, prerez in pogled (Galič in sod., 2017)

4.2 MODEL NEPOSREDNEGA NADZORA
Takšen tip modelov ima po navadi večji centralni skupinski del, ki ga obdaja največ dvonadstropna vrsta celic. Centralni skupni prostor je po navadi trikotne ali pravokotne
oblike. Služi kot skupna površina zapornikov in nadzornikov. Slednji s premikanjem po
osrednjem prostoru izvajajo tudi nadzor. Učinkovitost modela zagotavlja osredotočanje
na psihološke in socialne potrebe zapornikov in nadzornikov za zagotavljanje lastne
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5 SOCIOLOŠKI PROCESI V ZAPORU IN VPLIV OKOLJA NA ZAPORNIKE
5.1 (RE)SOCIALIZACIJA
Socializacija je zapleten proces, v katerem se ljudje prilagajamo družbi in se vanjo
vključujemo s prejemanjem njene kulture in poteka celo življenje. Primarna socializacija
je odzivanje in posnemanje vrednot, obnašanja in kulture svojih staršev. Sekundarna
socializacija poteka vsakič, ko vstopimo v novo skupino ljudi ali skupnosti (šola, krožki,
klubi). Prevzamemo drugačna pravila in norme nove skupine. Terciarna socializacija
nastopi ko oseba odraste in sama prevzame odgovornost biti zgled za socializacijo
mlajšim.
Resocializacija je ponovna socializacija v drugi kulturno družbeni sistem, sprejemanje
njegove kulture in norm, katere posamezniku niso matične iz procesa njegove prvotne
socializacije. Pomeni zamenjavo vrednotnega sistema, programov in kulture. Proces
resocializacije zahteva ukinitev prej naučenega oziroma obstoječega in začetek učenja
novih vrednot, vedenjskih vzorcev in strukturiranje osebnosti. V zaporu je resocializacija
težaven proces zaradi navzkrižne (vedenjsko, sociološko) heterogene množice ljudi, ki jo
prestajajo. Namen resocializacije zapornikov je preprečitev ponovnega kriminalnega
dejanja po izpustu in asimilacija v družbeno skupnnost (Šček in Moscatello, 2010).
5.1.1 Stopnje prestajanja kazni
Program prestajanja kazni se začne s sprejetjem zapornika v zapor, vendar je težje
opredeliti konec programa. Princip zapora je priprava na vključitev v družbo po
prestajanju kazni, z namenom preprečitve ponovnega kriminalnega dejanja. Izkušnja
zaporniškega življenja je že sama po sebi stresna in za nekatere zapornike celo
travmatična. Med mnogimi socialnimi in fizičnimi stanji, se večina zapornikov vseeno
prilagodij sistemu. Glavni vir nezadovoljstva ni fizično okolje v zaporu, ampak ločitev od
družine in prijateljev, razmišljanje o prihodnosti, življenju po izpustitvi, izguba
samozavesti in identitete. Odziv zapornikov na samo zgradbo zapora je precej negativen.
Opazno pa je, da se bolj pozitivno odzivajo na novejše namestitve in jih tudi bolj
vzdržujejo (Fairweather in McConville, 2000).
1. faza ob vstopu v zapor je osamitev. Zapornika privede do razmišljanja o zločinu,
občutku vesti in samorefleksije. Prostor zapora lahko postopek refleksije podpre na
način, da zapornika usmeri k produktivni porabi časa in moralnim razmislekom v dobi
osamitve.
2. faza je asmilacija v zapor in sprejemanje novega koncepta obnašanja in pravil.
Zapornik začne s resocializacijo. Zaporniška dela so bolj odgovorna, zapornik spet občuti
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kontrolo nad življenjem. Zaradi višje stopnje zaupanja mu pripada več svobode in dostop
na večji del odprtih površin.
3. faza je priprava zapornika na čim manj stresno vrnitev v skupnost. Skozi stopnjevanje
zaupanja, dostopa do zunanjega sveta, lastne odgovornosti in terapije se zapornik
čustveno pripravlja na asimilacijo v družbo, z namenom spremembe osebe in njenega
pogleda na svoj zločin.
5.2 POVRATNIŠTVO IN KRIMINALITETA
Več kot 10 milijonov ljudi na celem svetu trenutno prestaja zaporno kazen, vsako leto
pa se iz njega vrne kar 30 milijonov ljudi. Število zaprtih oseb bi se ob upoštevanju ljudi,
zaprtih v kitajskih pripornih centrih in severno korejskih taboriščih zvišalo nad 11
milijonov (Chang in sod., 2015).
Znatno večje število ljudi predstavlja bivše zapornike, ki so del naše družbe. Učinkovitost
zaporniškega sistema se meri z deležom zapornikov, ki se v zapor ne vrnejo. Povratniki
so zaporniki, ki so obsojeni na zaporno kazen vsaj dvakrat. Zmanjševanja pojavnosti
kriminalitete je izredno kompleksen proces, ki vključuje delovanje kazenskih zavodov,
policije, tožilstva in sodišč ter ima vzrok v družbi. Socialni razvoj države vpliva na
kriminaliteto v njej in njeno dojemanje. ''Čim bogatejša je družba, več je kriminalitete,
kar povečuje stroške za zatiranje kriminalitete'' (Brinc, 1991: 290). Vprašanje
kriminalitete se mora obravnavati celostno in zajemati sam vzrok pojavnosti kriminala v
določeni družbi. ''Tudi če bi kazenski zavodi poboljšali ali zastrašili vse obsojence, bi bila
to le kaplja v morje odkrite, še bolj pa neodkrite kriminalitete'' (Brinc, 1991: 290). Poskus
boja proti kriminaliteti in povratništvu z zaostritvami kazenskih politik ne učinkuje v
nobenemu sistemu in odpravlja zgolj kratkotrajne posledice.
Čeprav se raven kriminala v mnogih razvitih državah rahlo znižuje, ostaja raven
povratništva v višje in srednje dohodkovnih državah visoka. V ZDA in Veliki Britaniji je
več kot tretjina zapornikov v roku 2 let po izpustitvi iz zapora ponovno obsojena
kriminalnega dejanja. Več časa kot mine od izpustitve, večji je tudi odstotek
povratništva. V ZDA je splošen delež povratništva 70 %, v Angliji in Walesu pa kar 90 %
(Chang in sod 2015; DeLisi, 2016).
V Sloveniji je delež povratnikov relativno nizek in se giblje okoli 50 %. Leta 2017 je bil
delež povratnikov 48,1 %. Pri moških je delež precej višji (48 %), kot pri ženskah (37 %).
Metodologija povratništva opredeljuje kot povratnike tiste osebe, ki so kadar koli pred
nastopom sedanje kazni že prestajale zaporno kazen (Letno poročilo, 2018). Od leta
1985 se delež povratništva v Sloveniji postopoma zvišuje. Med letoma 1985-1989 je bilo
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namreč v povprečju 37 % zapornikov in 23 % zapornic vsaj drugič obsojenih, leta 1991
pa že 56,8 %. Od vseh republik SFRJ je imela Slovenija visoko nadpovprečen delež
povratnikov. Leta 1989 je bilo povprečje SFRJ 20,6 %, kar je 14,5 % nižje od slovenskega
deleža istega leta (Brinc, 1991).
Študija o psihičnih motnjah v povezavi s povratništvom prikazuje različne vplive na
ponovno kršitev zakona (Psychiatric disorders and violent reoff ending: a national cohort
study of convicted prisoners in Sweden). V njej so zbrani različni sociodemografski
podatki o povratnikih na Švedskem, v obdobju med 1. 1. 2000 in 31.12.2009.
5.2.1 Povratništvo in mentalna stanja
Delež zapornikov, ki se zaradi posledic odvzema svobode, soočanja z lastnim kaznivim
dejanjem in predhodnih dejavnikov sooča z slabimi mentalnimi stanji je visok, njihova
obravnava pa temu ni prilagojena. V ZDA eden od 7 zapornikov trpi za psihično boleznijo
ali depresijo. Dejstvo je zaskrbljujoče predvsem z vidika, da je število ljudi s psihično
boleznijo v zaporih desetkrat višje kot število v psihiatričnih bolnicah (Chang in sod.,
2015). Obravnava zapornikov s psihičnimi motnjami v času zaporne kazni, bi lahko raven
povratništva znatno znižala. Preobrazba v zaporih lahko poteka skozi terapevtski okvir,
s poudarkom na poznavanje psiholoških ved in vpliva na pojavnost psihičnih stanj v
zaporu in izven njega. Psihična stanja pri zapornikih in povratništvo sta medsebojno
povezana in odvisna.
Moški

Ženske

brez psih. motenj
s psih. motnjami

brez psih. motenj
s psih. motnjami

ženske- brez psih. motenj
ženske- psih. motnje
moški- brez psih. motenj
moški- psih. motnje
čas po izpustu (leta)

čas po izpustu (leta)

Slika 12 (levo): Graf povezave nasilnega povratništva in psihičnih motenj (Chang in sod., 2015)
Slika 13 (desno): Graf povezave verjetnosti nasilnega povratništva med moškimi in ženskami in psihičnih
motenj (Chang in sod., 2015)

24

Marn N. Zasnova odprtih površin zaporniškega kompleksa v Sostrem.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

5.2.2 Povezava med povratništvom in socio-demografskimi dejavniki
Povratništvo se z določenimi prijemi in programi med resocializacijo v zaporu zatre in
zniža stopnjo pojava. Različni principi zaporniških modelov in kriminalnih zakonov v
različnih državah, imajo vidne razlike v stopnji povratništva. Temeljno vlogo igrajo tudi
socio-demografske značilnosti okolja v katerega se zapornik vrne. Kvalitetni zaporniški
sistem vključuje te dejavnike v proces preobrazbe in pripravo na asimilacijo v družbo, z
upoštevanjem okolja vrnitve. Iz raziskave o dejavnikih vpliva na predvidljivost
ponovnega kriminalnega dejanja se razbere, da so raven izobrazbe, zaposlitveni status,
in dolžina predhodne kazni najmočnejši kazalniki pri povratništvu. Pomembni dejavniki
so tudi starostna skupina, zakonski status in psihične bolezni oz. stanja zapornikov.
Glede na rezultate raziskave o nenasilnemu povratništvu, se opazuje skupino
zapornikov, ki je ponovno zagrešila kriminalno dejanje (43.680 moških in 3.486 žensk).
Zgolj 6 % moških in 7 % žensk v raziskavi je imelo več kot 12-letno izobrazbo. Največ jih
je končalo samo osnovno izobrazbo (< 9 let). Pri dejavniku zakonskega statusa, se
razbere, da je največ povratnikov samskih oseb (65 % moških in 49 % žensk), na drugem
mestu pa ločenih oseb. Zelo očiten in najmočnejši pokazatelj povratništva je zaposlitveni
status. V raziskavi je bilo med povratniki samo 20 % moških in 11 % žensk zaposlenih.
Kar 42 % moških in 64 % žensk iz raziskave so imeli potrjeno psihiatrično stanje. 22 %
moških in 41 % žensk v študiji je bilo odvisnih od drog, 21 % moških in 28 % žensk pa od
alkohola (Fazel, 2016; DeLisi, 2016 ).
5.3 STRES V ZAPORU
Stres je razmerje med fizičnim stanjem dobrobiti človeka in njegove okolice. Močno
vpliva in je povezan z ostalimi zdravstvenimi vidiki, ki povzočajo emocionalne, vedenjske
in psihološke spremembe. Ker je okolje pomemben faktor pri nivoju izraženega stresa,
oblikovanje notranjih in zunanjih prostorov zaporniškega kompleksa upošteva in
narekuje nove smernice za preprečitev nadaljnih psihičnih stanj, ki so povezani s
stresom. Oblikovalske prvine, s poudarkom na razumevanju stresnih pojavov med
zaporniki, še posebej v privatnih prostorih in celicah, so koristni pri premagovanju
doživljanja stresa pri doumvanju in doživljanju kazni in fizične zaprtosti.
Nivo stresa pri zapornikih je razmeroma visok in je vedno prisoten. Povzročitelji stresa
in psiholoških težav so večinoma povezani s postopki v zaporih:
- Depersonalizacija zaradi birokratskih zahtev,
- Občutek izgube nadzora, svobode in zasebnosti,
- Rutinsko strukturiran urnik,
- Kesanje zaradi kriminalnega dejanja
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To so glavni in zelo močni povzročitelji stresa, psihičnih stanj v zaporih. Pri sprejemu v
zapor in ob izpustu iz zapora je nivo stresa pri zapornikih najvišji, ob asimilaciji v zavod
pa se počasi niža (Wener, 2012).
Odprte površine zaporov morajo za terapevski učinek zapornikom omogočati:
- Občutek nadzora in zasebnosti;
- Občutek socialne podpore
- Možnosti fizičnega gibanja in telovadbe
- Bližino narave
Občutek nadzora je pomemben faktor pri premagovanju stresnih situacij. Zmožnost
nadzora in izbire lastnih dejavnosti.
Kapacitete zapora in zasnova, ki podpira socialne interakcije med zaporniki, obiskovalci
in delavci v zaporu, pri osebah zviša občutek socialne podpore in lastne pomembnosti.
Raziskave o preferencah in všečnosti ljudi v terapevtskih vrtovih (psihiatrična bolnišnica)
so ugotovili, da so ljudje za navezovanje stikov in pogovarjanje izbrali naravno,
prostorsko zaprto okolje, medtem ko so za individualne, pasivne dejavnosti raje izbrali
odprt, svetel prostor z razgledom na dogajanje v okolici.
Telesna vadba in raztegovanje pripomore k zmanjševanju stresa in boljšemu počutju.
Uporablja se tudi kot zdravljenje depresije. Z zagotovitvijo ustreznih površin za namen
telovadbe se prepreči razvoj nestabilnih psihičnih stanj (Marcus in Barnes, 1999).
5.3.1 Vpliv hrupa v zaporu
V totalnih institucijah je nivo hrupa precej višji kot zunaj in predstavlja prav tako močen
dražljaj, ki povzroča stres pri zapornikih. Sploh v času skupinskih dogodkov, kot so
odhodi na delavnice in obroke se v skupinskih prostorih nivo hrupa in stresa znatno zviša.
Premikanje pohištva, posode, zapiranje in odpiranje vrat, zvok televizorjev, v določenih
časovnih obbdobjih v zaporih predstavljajo močne zvočne dražljaje (Wener, 2012).
Razmerje med zvišanjem moči zvoka in percepcije zvišanja glasnosti ne poteka linearno.
Ta psihofizični pojav opisuje Stevens, ki ugotavlja, da se zaznana glasnost zvoka podvoji,
ko dejanska glasnost v decibelih preseže 10 enot. Ta pojav je tako pomemben pri
doživljanju prostora, da je glede na zaznano glasnost Stevens predstavi lestvico v novih
enotah- soni (Stevens, 1955, cit. po Wener, 2012). Izpostavljnost hrupu na dolgi rok
vpliva tudi na zdravstveno stanje zapornikov in zaposlenih, kot je poslabšanje sluha,
glavobol in slabost. Izpostavljenost povišanemu hrupu ponoči povzroča tudi hujše
zdravstvene težave.
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Zapori so težavni prostori v smislu uravnavanja hrupnosti v njih, zaradi mnogih virov
zvoka hkrati, in so premalokrat vključeni v razmislek o načrtovanju. Zaradi ekonomskih
in varstvenih razlogov se načrtuje trde materiale in površine, ki močno odbijajo zvok in
so na splošno glasnejše.
Laboratorijske simulacije nakazujejo na povečanje agresivnega vedenja ob
nepričakovanem in nekontroliranem hrupu, posebej v povezavi z drugimi faktorji. Če je
predhodno pri zaporniku prisotna jeza in agresija, se njena raven še dodatno zviša ob
prisotnosti hrupa na katerega ni mogoče vplivati, ali identificirati vira (Wener, 2012).
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6 VEDEDENJSKI VZORCI V ZAPORNIŠKEM OKOLJU
Altmanov model (1981) (cit. po Wener, 2012) opisuje razmerje med konceptom
privatnosti, teritorialnosti ter osebnega prostora in vedenjskimi vzorci znotraj
institucionalnih ustanov. Prisotnost ali odsotnost pojavov privatnosti, teritorialnosti in
osebnega prostora je osnova za doživljanje in videnje zaporniških prostorov. Po vzoru
Altmanovega modela v nadaljevanju se opiše koncepte, ki vplivajo na razumevanje in
doživljanje zaporniškega prostora in glede na te predstavi optimalne rešitve za
oblikovanje takega prostora (Wener, 2012).
6.1 ZASEBNOST
Razumevanje pojava zasebnosti, posebej njegovega socialno-prostorskega vidika,
omogoča razumevanje dojemanja zaporniškega prostora. V zaporniških in terapevtskih
institucijah so zaradi strogih legalnih in varnostnih vidikov omejene optimalne
prostorske rešitve za zadovoljevanje pojmov zasebnosti in osebnega prostora. V zaporu
pomeni zasebnost stopnja samoodločanja in nadzora o medosebnih stikih. Pomembno
je, koliko časa na dan in v katerih prostorih po svoji volji zaporniki lahko preživijo svoj
čas. Stopnja privatnosti pomeni zmožnost prilagoditve lastnega razmerja med željenim
časom preživetim med ljudmi in časom, ki je za to na voljo. Razmerje med željeno
prostovoljno osamitvijo in komunikacijo z drugimi je drugačna glede na posameznika in
obdobje prestajanja kazni. Za oblikovanje odprtih površin zapora to pomeni razdelitev
posameznih površin na programske sklope, ki se razlikujejo glede na stopnjo intimnosti,
socializacije in možnih dejavnosti.
V različnih odbobjih prestajanja kazni morajo za doseganje terapevtskega učinka
zaporniki biti zmožni dosegati različne stopnje zasebnosti, ki jih je potrebno upoštevati
že pri prostorskem oblikovanju. Pod pojmom zasebnosti v zaporih ločimo različne tipe:
samoto, kjer se oseba zavestno odloči biti sama; izolacijo, kjer je oseba sama zaradi
določenih direktiv; intimnost, kjer so osebe v bližnjem medosebnem stiku; anonimnost,
kjer oseba dosega samoto z ne prepoznavnostjo v množici.
Različni tipi privatnosti služijo pomembnim socialnim in psihološkim potrebah
zapornikov. Samota in intimnost igrata pomembno vlogo pri doseganju čustvene
sprostitve, ki imajo pogosto pomembno vlogo pri upravljanju z močnimi čustvi, kot so
strah, žalovanje ali jeza. Zaporniki se morajo med soočanjem z omenjenimi čustvi
umakniti pred drugimi ljudmi in prejeti podporo. Pogosto se v zaporih izražanje močnih
emocij ne podpira ali celo zatira, velikokrat pa se posameznik tudi fizično ne more
osamiti zaradi prostorske razporeditve. Dostopni prostori za osamo pri čustvenih
sprostitvah zapornikov so posegej pomembni pri dogodkih, kot so spoznanje novic o
službi, družinskih vezah, postopki na sodiščih, ipd. Zasebnost ob takih spoznanjih
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omogoča refleksijo, procesiranje dogodkov in osebno rast skozi razumevanje dogodkov
in zapornikom omogoča pogoje za uspešno preobrazbo. Odsotnost takšnih prostorov
lahko povzroči zapornikovo nerazumevanje posledic svojega dejanja ter kazni in
neodgovorno soočanje njimi (Wener, 2012).
Nadzirati je treba pojave anonimnosti med zaporniki in jih poskušati preprečiti zaradi
procesa resocializacije. V neposredno nadzorovanih zaporih s sistemom upravljanja
manjših enot se spodbuja vzpostavitev stika med nadzorniki in zaporniki, z namenom
boljšega poznavanja posameznikov in lažji nadzor pojavov teritorialnosti, verbalnih in
neverbalnih protestov, itd.
6.2 OSEBNI PROSTOR
Znotraj različnih kultur, imajo ljudje pri opravljanju določenih socialnih funkcij (pogovor,
pozdrav, objem, itd) približno enako fizično distanco do sogovornikov. Osebni prostor,
skupaj s teritorialnostjo, ljudje uporabljajo kot možnost nadzorovanja lastnih stikov z
drugimi. Iz raziskav o potrebah osebnega prostora ljudi znotraj totalnih institucij, sta
razvidni dve pomembni ugotovitvi. Ljudje z nasilnim ali agresivnim ozadjem so bolj
podvrženi potrebi po večjem osebnem prostoru od drugih. Agresivnejši zaporniki še
posebej večjo razdaljo zahtevajo ob pristopu od zadaj (Kinzel, 1970, cit. po Wener,
2012).
Vdor v osebni prostor institucionaliziranih oseb je pomemben vzrok nasilnega vedenja.
Več prostora na razpolago na določeno enoto v institucijah znatno zmanjša pojavnost
agresivnih vedenj. Problem nefunkcionalnosti institucij največkrat nastaja ravno ob
prenatrpanosti. Raziskava, izvedena v 4 zaporih na Floridi (jan. 1980) je potrdila, da
prenatrpanost v zaporih zvišuje stopnjo antisocialnega vedenja med zaporniki in
zmanjšuje stopnjo prosocialnega (Goodstein in MacKenzie, 1989).
6.3 TERITORIALNOST
Teritorialnost se od osebnega prostora razlikuje, ker opisuje kako se ljudje soočajo eden
z drugimi v določenem prostoru, ne glede na razdaljo med njimi. Pojem živalske
teritorialnosti izhaja biološke definicije in se navezuje predvsem na obrambo območij in
način označevanja. Človeška teritorialnost se nanaša na organizacijske koristi takega
vedenja, psihološke identifikacije s prostorom, simbolične vrednosti in personalizacijo
prostora. Prostor se uporablja za izkaz statusa in prepoznanosti. Pri človeku razlikujemo
primarne (dom), sekundarne (služba, šole, klubi, itd) in javne teritorije (klop v parku,
miza v kafeteriji, itd). Razlike med njimi se odražajo v dojemanju lastništva (legalnega in
zaznanega) posameznih prostorov, način in moč označevanja ter zmožnost obrambe
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teritorija. V zaporih se zaradi prostorskih in okoljskih težav razlike med njimi še povečajo.
Celice zaporniki dojemajo kot primarni teritorij, čeprav nimajo nadzora nad vdori drugih
ljudi, personalizacije sobe. V skupinskih tipih domov, sicer bolj odprtih zasnov, je meje
označevanja lastnega teritorija skoraj nemogoče orisati. V zaporih takšnega tipa z
uvedbo manjših fizičnih pregrad je pri zapornikih zmanjša percepcija natrpanosti in
stresa. Teritorialno vedenje in s tem povezani konflikti se znišuje z razdelitvijo prostora.
Organizacija območja na večje število enot podpira tudi ohranjanje hierarhije med
zaporniki (Dvoskin in sod., 2012).
Pojem teritorialnost se pojavlja v konceptih identifikacije, označevanja, personalizacije,
obrambe in lastništva, ki so pomembni za posameznike in vplivjo na način kako se drugi
ljudje obnašajo do njih. Zaporniki poskušajo zmanjšati raven izpostavljenosti socialnih
dražljajev. Način nadzorovanja teh dražljajev se pogosto pokaže z branjenjem določenih
mej in teritorija. Teritorialna aktivnost se v zaporih prepozna kot mehanizem ki povzroči
in zviša raven agresivnega vedenja, kot tudi mehanizem, ki ga uravnava in znižuje (Cassel
in Douglas, 2001).
Raziskave o razmerju med zaporniki in zaposlenimi (Cooley, 1973 cit. po Wener, 2012)
so razkrile, da se stopnja agresivnosti in način komunikacije razlikuje glede na 'lastništvo'
prostora kjer poteka. Vedenje nadzornikov, v zaporih z neposrednim načinom varovanja,
do zapornikov na območjih njihovega operativnega, delavnega prostora je bilo bolj
agresivno, kot znotaj zaporniških celic, ali skupnih prostorov. Tudi zaporniki se bolj
teritorialno obnašajo na območjih, ki jih prisvojijo. Prostorska razporeditev z strogim
ločevanjem in nadzorniškega in zapornišlega območja lahko posledično vpliva na stopnjo
agresivnega vedenja in izgubo avtoritete nadzornikov, saj dominantni zaporniki vladajo
zaporniškemu območju in ljudem znotraj teh.
Vedenjski vzorci zapornikov, povezani z obrambo osebnega prostora, označevanjem
fizičnih meja se v skupnih prostorih zapora kažejo z vzpostavitvijo družbene hierarhije in
posledično fragmentacijo na manjše enote, kjer vsaka pripada manjši skupini
zapornikov. Predvidljivost teritorialnosti in neuradnega označevanja območij je
prednost pri oblikovanju zaporov. S podrobnim preučevanjem in upoštevanjem takšnih
pojavov pri načrtovanju, se lahko zmanjša potencialne spore in neprijetne situacije.
'Teritorialnost lahko služi kot način zagotavljanja naravne ločitve potencialno konfliktnih
skupin, in skozi personalizacijo prostora, način zmanjšanja neosebne in odtujene narave
institucionalnih objektov' (Wener, 2012: 132). Pojav sta podrobneje raziskala (Wener in
Olsen 1980, cit. po Wener, 2012) 'Metropolitan correctional centres' (MCC). Opazila sta,
da manjše dnevne sobe zaporov postanejo teritorializirane enote, razdeljene glede na
raso, etnično pripadnost ali druge afinitete. V primeru MCC zapora v Chicagu, so se
zaporniki v štirih manjših dnevnimi prostori s TV-jem razporedili glede na etnično
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pripadnost. V vsaki sobi so predvajali različne programe in glasbo. Način oblikovanja
skupnih prostorov z manjšimi enotami v zaporih spodbuja družbeno formacijo na
skupine in izražanje identitete. Po drugi strani tudi zmanjšujejo možnost konflikta med
temi skupinami. V prostorih z televizorji, radiji in podobnimi napravami se raven
teritorialnega vedenja zviša, zaradi sporov o daljinskem upravljalcu, izbiri programa,
igre, itd. Če se jih umešča v dnevne prostore, jih mora biti številčno dovolj glede na
velikost skupine (Wener, 2012).

31

Marn N. Zasnova odprtih površin zaporniškega kompleksa v Sostrem.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

7 PSIHOLOŠKI UČINKI OKOLJA NA ZAPORNIKE
Doživljanje okolja poteka na dveh ravneh. Prva raven doživljanja predstavlja kaj oseba
vidi in opazi. Na drugi ravni pa kako oseba interpretira videno. Pomemben del prostorske
psihologije je simbolična vrednost videnja. Zunanji dražljaji, ki jih človek sprejme skozi
čutila (vonj, zvok, vid) iz okolja in narave, niso neposredno povezani z zavednim
razumom. Ljudje podzavestno interpretirajo videno realnost skozi določene filtre.
Prevod fizično opaženega objekta do človekove notranje percepcije tega objekta je
'filtriran' skozi posameznikove prejšnje izkušnje, doživljanja in trenutnih pričakovanj.
Oblikovanje terapevtskih vrtov predpostavlja simbolično vrednost videnja skupine,
kateri je vrt namenjen. Namen resocialozacije zapornikov je preprečitev ponovnega
kriminalnega dejanja po izpustu in asimilacija v družbeno skupnnost ter psihična
rehabilitacija posameznikov. Potreba po zaprtju in izolaciji zapornika od stimulacij k
kriminalnim dejanjem, vezanih na prostor ali družbo zunaj, ima cilj preprečitve
ponovnitve skozi zasnovo in program zapora. Ideal zaporniške institucije je vrnitev
zapornika nazaj v družbo, kjer kljub stimulacijam ne ponovi kriminalnega dejanja, ampak
se uspešno asimilira v družbo.
'Slabo fizično stanje ni vedno glavni izgovor za slabo upravljan zapor ali slabe odnose
med tistimi, ki v zaporu živijo in tistimi, ki delajo. Kvaliteta in principi upravljanja zapora
in usposobljeno osebje sta pomembnejša od same arhitekture' (Lord Justice Woolf,
1990, cit. po Fairweather in McConville, 2000).
Oblikovanje samo po sebi ne pomeni samoumevnega izboljšanja vzdušja v zaporu in
spremembe odnosov med zaporniki in nadzorniki, saj je zapor kompleksna institucija.
Zasnova predvideva situacije, ki so v vsakemu zaporu edinstvene in glede na to
organizira prostor, kjer brez konfliktov potekajo vsakodnevne medosebne interakcije.
7.1 PERCEPCIJA FIZIČNEGA OKOLJA
Vidni dražljaji, kot so na primer oblike, barve, materiali, ki jih ljudje navadno ne bi zaznali
kot stimulante agresije, pri posameznikih z določenimi psihičnimi stanji in preteklimi
izkušnjami predstavljajo dražljaj nasilja, agresije ali žalosti. Določene elemente, na
primer ostri robovi, močna rdeča barva, atektonske oblike in kompozicije in kovinski
materiali, v institucijah z specifično skupino ljudi, se v čim večji meri izključi iz oblikovanja
prostorov.
Oblikovano in naravno okolje imata velik vpliv na rehabilitacijski proces zapornikov.
Ljudje, ki so izpostavljeni novemu okolju, se mu kognitivno prilagajajo tako, da iz
spomina iščejo podobnosti iz novega okolja in njegovih elementov. Iskanje podobnosti
v neznanem okolju, sploh če gre za totalne institucije, ki imajo že v začetku negativen
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predznak, se ljudem pomaga spoprijemati s stresom, ki ga povzroča selitev v totalitarno
institucijo. Iskanje podobnosti iz bližnje ali oddaljene zgodovine ciljne skupine ljudi, nam
pomaga pri interpretaciji in razumevanju okolja, ki ga oblikujemo. V prostoru zaporniki
ljudje asociirajo znane barve, teksture, strukture, materiale, notranje elemente (slike,
fotografije, pohištvo itd.), zunanje elemente (drevesa, zelišča, zelenjavo, klopi, športne
površine) (Kaplan in sod., 1998).

Slika 14 (levo) Primer neustreznega prostora za psihično občutljive ljudi- Knjižnica Seattle Public Library
(Bond, 2017)
Slika 15 (desno): Primer neustreznega prostora za psihično občutljive ljudi (Glancey, 2014)

7.2 OBČUTEK ČASA
V zaporu je percepcija časa drugačna kot izven njega. Homogenost dnevnega ritma ima
med prestajanjem kazni pri zapornikih učinek izgube občutka za minevanje časa,
izgubljenost v prostoru in času in posledično slabo psihično stanje. Zaporniški kompleks
se, kot institucija od drugih najbolj razlikuje ravno v principu nadzora gibanja in
dejavnosti ter odvzema svobode. Mnogo zapornikov po več let ali desetletij ne zapusti
kompleksa ali ima stik z zunanjim svetom. Zaradi tega je odprte površine zapora treba
premišljeno oblikovati kot prostor edinega izhoda ven in kot medij z zunanjostjo. Z
rastlinsko zasnovo se doseže učinek poudarjanja spreminjanja okolja skozi čas in s tem
minevanja časa prestajanja kazni. Poleg tega predstavlja tudi estetsko funkcijo.
Naglaševanje dnevnih in letnih ciklov v prostoru ustvarijo tudi učinki svetlobe in sence.
Minevanje časa je povezano s pojmom senzorične deprivacije in se z njim dopolnjuje.
7.3 SENZORIČNA DEPRIVACIJA
Pomanjkanje enega ali več čutnih zaznav negativno deluje na psihološko stanje
zapornikov. Upoštevanje vseh senzoričnih tipov pri oblikovanju prostora zmanjša
homogenost prestajanja kazni in negativna nagnjenja, ki vodijo k občutkom
utesnjenosti, brezizhodnosti, depresije in agresivnih vzorcev vedenja. Umirjeni in
kontrolirani dražljaji vida, zvoka, otipa, okusa in vonja v zaporih pomagajo pri
sprejemanju zaporne kazni in okolja . Učinki, katere se v odprtih površinah poskuša
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doseči so spreminjanje in raznolikost barv in tekstur vegetacije, vonjave aromatičnih
rastlin, pogledi skozi okno in razgledi v daljavo, zvoki ptic, krošenj, ljudi, glasbe, občutek
vetra in sonca (Winterbottom in Wagenfeld, 2015).
7.4 SVETLOBA
Naravna osvetljenost zaporniških kompleksov je izjemnega pomena, saj izpostavljenost
zapornikov in zaposlenih sončni svetlobi znižuje raven stresa, zvišuje kognitivne
sposobnosti in koncentracijo in na splošno blagodejno vpliva na počutje. Velikokrat
pomanjkanje svetlobe v delovnem okolju povzroča večji stres zaposlenim kot
zapornikom. Zaposleni v zaporu morajo ohranjati konceptracijo in v službi veliko časa
preživijo močno osredotočeni na ekrane in druge elektronske naprave. V zaporih tudi
majhni stresorji povzročijo večje čustvene reakcije, zaradi nezmožnosti umika in
prostorsko omejitvijo gibanja.
V nekaterih primerih so pomembnost prisotnosti dnevne svetlobe v zaporih vključili v
dokumente o standardih zaporniške gradnje. Pri objektih z nenavadnimi tipologijami,
kot so npr. vesoljske postaje, baze v arktičnih taborih je bilo več razprav o učinkih
pomanjkanja oziroma prisotnosti svetlobe, razgledov in barv. Pomanjkanje omenjenih
vsebin v takšnih objektih vpliva na kakovost razsodnosti in psihološko stanje ljudi.
Smernice za oblikovanje takšnih objektov zato priporočajo prisotnost oken za naravno
osvetljenost in razgled v naravo, vključno z vesoljskimi postajami, ki naj bi imele
omogočen pogled na Zemljo. Okna so posebej v zaporih zelo pomemben arhitekturni
element. Pri zapornikih občutek nemoči ali pregleda nad situacijo zvišuje raven stresa. V
drugače zaprti, masivni tipologiji zgradbe, ponujajo možnosti vizualnega pobega. Služijo
kot vir informacij o prostoru in okolju. Pogledi skozi okno ponujajo senzorične
spremembe in večanje vidnega polja, kar pomaga pri občutkih izolacije in dolgčasa
(Wener, 2012).
Navzočnost svetlobe v specifičnih objektih vpliva na splošno psihično in zdravstveno
stanje ljudi. V povezavi s cirkadianim ritmom, sta pomembni predvsem modra in rdeča
svetloba. Biološki dnevno-nočni cikel povzroča izločanje melatonina in kortizola. Modra
svetloba zatira izločanje melatonina in povzroči budnost ter koncentracijo, medtem ko
rdeča svetloba učinkuje ravno nasprotno in povzroča spečnost. Izpostavljenost modri
svetlobi tekom dneva, (naravna dnevna svetloba) povzroča budnost in znižuje
utrujenost, kar je koristno za ohranjanje dnevno-nočnega ritma (Breus, 2014).
Glede na arhitekturno in režimsko zaprtimi prostori v zaporu je zelo pomembno
predvideti prisotnost naravne in umetne svetlobe. Študije, izvedene v zdravstvenih
ustanovah, so razkrile: Sončne bolniške sobe, še posebej orientirane na vzhodno stran,
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so povezane z manjšo stopnjo depresije, tesnobe in bolečin. Bolniki v osvetljenih sobah
so zahtevali do 20 % manj zdravil (Wener, 2012).
Ne sme se zanemariti vidik izpostavljenosti svetlobe pri zaposlenih v totalnih institucijah,
ki delavnik vsakodnevno preživijo v enakih pogojih kot zaporniki. Iz raziskav o učinku
izpostavljenosti naravni svetlobi na delovnem mestu, so ugotovili, uslužbenci s
pisarnami pri oknu produktivnejši in čez dan bolj prisotni, medtem ko so ljudje, ki delajo
v temneših prostorih čez dan pogosto zaspani in razdražljivi (Breus, 2014). Zelo
pomembno je, da uslužbenci zapora čez dan ohranjajo koncentracijo pri delu. Če ni
možno zagotoviti naravne dnevne svetlobe se mora premišljeno upeljati umetno
svetlobo. V zasnovo se upošteva tudi možnost izhoda na odprte površine med
delavnikom.
Različni viri svetlobe v prostoru delujejo drugače in ustvarjajo drugačne ambiente in
učinke. Občutek prostornosti je ustvarja rahla osvetljenost sten ali stropa. V družabnih
ali privatnejših prostorih se učinek intimnosti ustvari s šibkejšo ravnijo svetlobe, ki s
svojim perimetrom ne osvetljuje celotega prostora. Iz vidika občutka varnosti in
pregleda, ki je pri zapornikih bolj izražena, mora prostor odražati preglednost in
primerno osvetljenost ter razglede. Pregled nad situacijo zapornikom niža raven stresa,
čemur pripomore tudi osvetljen prostor, brez temnih kotov.
Primera: Koridor v zaporu Halden, Norveška in koridor v zaporu Las Colinas, ZDA. Velika
okna omogočajo naravno osvetljenost prostora in pogled ven, ki je v obeh primerih
postavljen tako, da imajo zaporniki in uslužbenci razgled na vegetacijo.

Slika 16: Koridor v zaporu Halden, Norveška (Halden prison, 2010)
Slika 17: Koridor v zaporu Las Colinas, ZDA (Krueger in Macallister, 2015)
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7.5 NARAVA
Kompleksne interakcije med okoljem in zavednostjo regulirajo strukture nevronskih
poti, katere nadzirajo makromolekule, s posredovanjem fizioloških zaznav telesu, med
njimi tudi čutne zaznave. Odzivi niso nič močnejši od zaznane stresne reakcije in lahko
predstavljajo način delovanja terapevtske funkcije narave. O. Wilson v svoji knjigi
Biophillia (1984), (cit. po Gerlach-Spriggs in sod., 1998) predstavi teorijo človeške
povezanosti z naravo kot del naše evolucijske dediščine. Raziskuje človeške odzive na
elemente narave, ki jih naš ''praspomin'' povezuje z okoljem iz časa razvoja naše vrste in
začetkov njene kulture. Ker smo se kot človeška vrsta razvili v afriški Savani, nas še danes
privlačijo njeni elementi, ki so nakazovali na obstoj življenja. Sodobnega človeka
podzavestno sprošča prisotnost vodnih elementov, travnatih površin ali gruče dreves,
ker jiih povezuje s preživetjem ali celo z udobjem. V vrtni umetnosti se pogosto opazi
posnemanje elementov savanske krajine.
Razvoj modernih medicinskih aparatov in pripomočkov za uporabo v zdravstvu, je
spremenil tudi koncept zasnov zdravstvenih institucij. Spremenila se je funkcija odprtih
površin institucije in odnos do prisotnosti narave. Še v 19. stoletju bila terapevtska
funkcija vrta zelo pomembna in načrtovana v sklopu celotne zasnove. V 20. stoletju se
je zdravilno funkcijo odprtih površin institucij nehalo upoštevati v splošnem premisleku
glede prostorskih in idejnih zasnov. Vpliv odprtih površin in naravnih elementov na ljudi
se je začelo zanemarjati. Naravni elementi in vrtovi institucij postanejo zgolj izkaz
pomembnosti zgradbe in imajo izrazito reprezentativno funkcijo.
Winterbottom in Wagenfeld (2015), pišeta o pomembnosti vključenosti narave v
različne institucije in izpotavljata pozitivne učinke bližine narave na ljudi. Vrt je prostor,
ki pozitivno učinkuje na ljudi že samo z njihovo prisotnostjo, brez medicinskih
pripomočkov. Najbolj očitna vloga prisotnosti narave v terapevtskem procesu je
estetska. Naravni elementi ustvarjajo privlačen prostor, po izgledu nasproten notranjim
prostorom totalnih institucij. Ljudem približa izhod ven, ki spodbuja psihično in fizično
zdravje. Izkušnja vrta omogoča občutek svetlobe in topline, vetra, zaznavanje zvoka,
barv in vonja in s tem preprečuje senzorično deprivacijo pri uporabnikih.
Študije vpliva narave na ljudi v stresnih obdobjih so potrdile izjemno terapevtsko vlogo
vrtov. Osredotočale so se na študente v obdobjih stresnih dogodkov in na bolnike v
zdravstvenih ustanovah. Vprašanje študije je bilo, kam se ljudje zatečejo v stresnih
situacijah. V študiji, ki je zajemala bolnike, je kar 95 % vprašanih potrdilo pozitivne učinke
na psihično stanje po času preživetem v naravi (vrtu). Od tega je kar 2 tretjini vprašanih
v odgovorih omenilo tudi naravne elemente, kot so drevesa, barve, sezonske vizualne
spremembe, zelenje, vonj itd. Več kot polovica vprašanih je omenila tudi pojave, ki
stimulirajo različne čutne zaznave, kot so čivkanje ptičev, zvok vode, sveži zrak. Odzivi
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bolnikov so pomembni, saj predstavljajo popolno nasprotje doživljanja notranjega
prostora: intenziteta čutnih zaznav in sproščanje. Na enaka vprašanja so odgovarjali tudi
študentje, v zvezi s prostorom spročnanja. Identificirali so prostore, kjer se soočajo z
občutki jeze, žalosti, razočaranja, stresa. 71 % študentov se je spomnilo odprtih javnih
površin- naravnih ali oblikovanih. V odgovorih so največkrat omenjeni naravni elementi
(69 %) in čutne zaznave (63 %). Zelo pogoste so bile tudi omebe pojmov varnosti in
privatnosti. Okoli tretjina vprašanih je omenila razgled, urbano okolje in možnost gibanja
(Marcus in Barnes, 1992).
Tretja študija je od 300 anketirancev zahtevala vizualizacijo prostora zdravljenja. V
spomin so si morali priklicati dogodek, kjer so oni sami, ali njihova bližnja oseba
potrebovali zdravljenje. Vseh 300 anketirancev si je zamišljalo prostor, povezan z
naravnimi elementi in učinki (Olds, 1985, cit. po Cooper in Barnes, 1999). Ironija je, da si
ob vizualizaciji prostora zdravljenja vsi zamislijo okolje, povezano z naravo, medtem ko
v zdravstvenih institucijah primanjkuje ravno omenjenih naravnih elementov ali dostopa
do njih (Marcus in Barnes, 1992).

Slika 18: Terapevtski vrt Banner Good Samaritan Health Center (Therapeutic landscapes network, 2018)
Slika 19: North Shore Medical Center’s Union Hospital (Therapeutic landscapes network, 2018)

7.6 BARVE
Search (2001) v svojem delu opisuje delo filozofa Rudolph Steinerja, ki je konec 20.
stoletja je razvil teorijo uporabe barv v šolskih učilnicah glede na starost učencev in
njihov emocionalni in umski razvoj. Učilnice nižjih razredov so po navadi roza ali rdeče,
ker izražajo občutek varnosti in aktivnosti. V višjih razredih se barve spreminjajo vedno
bolj proti oranžni in na koncu rumeni, ki naj bi spodbujale mentalno aktivnost. V zgodnjih
najstniških letih naj bi se barve učilnic spremenile od zelene proti modri, ki spodbujajo
razvoj objektivnega, racionalnega mišljenja in razsodnosti.
Za prostore zapora so bile izvedene študije glede učinka barv na vedenje zapornikov.
Psihologinja Daniela Späth trdi, da določeni odtenek roza barve znižuje pojavnost
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agresivnega vedenja pri težavnejših zapornikih. V 4 letni študiji, kjer so zidove 4 celic
testno pobarvali roza, so skrbniki zapora opazili manj agresivnih izbruhov zapornikov.
Ob koncu študije so rezultati pokazali, da roza barva dolgoročno učinkuje nasprotno od
željenega učinka, medtem ko kratkotrajno učinkuje pozitivno. Zapori iz raziskave so po
nekaj letih pustili eno ali dve roza celici za kratkotrajne obiske, ostale pa prepleskali na
nežno zeleno ali modro (Hammond, 2015). V skupnih prostorih zaporov so barve
nevtralne, hladnejših in blagih odtenkov.

Slika 20: Uporaba barv in fotografije narave v skupnem prostoru, Halden, Norveška (Halden prison, 2010)

Pri zapornikih na raven stresa pozitivno vplivajo spremembe okolja. Zato spremembe
barv v notranjem ali zunanjem prostoru zapora same po sebi učinkujejo pozitivno, še
posebej v primerih, ko imajo posamezniki možnost izbire barve.
Izbira barve za odprte površine in notranji prostor zapora je kompleksna odločitev, saj
je dojemanje različnih barv drugačno glede na psihično stanje ljudi, njihov karakter in
izkušnje ter okolje kjer se nahajajo. Generaliziranje psiholoških učinkov barv za celotno
skupino ljudi ni mogoča, sploh ko gre za močne barve. Izpostavljenost rdeči barvi poviša
krvni tlak, srčni utrip in mišično aktivnost, medtem ko modra učinkuje ravno nasprotno.
Zaradi fizičnih učinkov, rdeča lahko zvišuje agresivnost in impulzivnost pri zapornikih.
Modra barva v prostoru deluje bolj oddaljeno, medtem ko rdeča deluje bližje in lahko
pomanjša prostor. Zaporniško dvorišče uporablja skupina ljudi, ki je zaradi danih
okoliščin podvržena stresu, veliko je pa tudi oseb z slabim zdravstvenim stanjem in
psihičnimi težavami. Na splošno se lahko opredeli, da so toplejši odtenki rdeče, oranžne
in rumene primernejše za prostore aktivnosti, hladni odtenki modre, zelene pa za
prostore sprostitve dejavnosti. Ker je odzivanje na različne barve odvisno od
posameznika, je v zaporniškem okolju bolj pomembna izbira odtenkov in intenzitete
barv. Prostor zapora je drugačen iz vidika, da mu ni mogoče 'ubežati' in predstavlja
dolgoročno stalnico zapornikom. Izrazite barve in vzorci niso zato zaželjeni, saj jih lahko
posamezniki dojemajo kot stresor. Prostori sprostitve in pasivnega druženja v zaporu
morajo biti oblikovani na način, da se v različnih časovnih obdobjih spreminjajo in
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poudarjajo minevanje časa, ki je v zaporu pomembnega pomena. Z rastlinskim gradivom,
ki v času spreminja velikosti, teksture in barve se odprte površine zapora oblikuje s
sodobnim pristopom, kjer je terapevtska funkcija zaporniškega prostora primarnega
pomena v boju proti povratništvu in kriminalu.

Slika 21: Primer učinka barv rastlinskega gradiva: Botanični vrt za veterane in otroke s senzoričnimi
motnjami, Chicago, ZDA (Therapeutic landscapes network, 2018).

7.7 ESTETIKA ZAPORNIŠKEGA PROSTORA
Pri oblikovanju zaporniškega kompleksa ima arhitektura posebej izraženo estetsko in
etično komponento. Neestetsko oblikovanje zaporniškega okolja povzroči zgolj
neuspešne vrnitve zapornikov v družbo, za katero mnogi izmed njih več ne čutijo
pripadnosti. Takšne oblike institucionalne brutalnosti zadevajo celotno družbo. Vseeno
v širšem kontekstu obstajajo objektivna določila glede harmonije delov in celote, zahtev
glede proporcionalnosti in razmerij, originalnosti in izražanja. Zavedati se je treba vseh
predispozicij in karakterja okolja in posameznikov, ki bodo okolje doživljali. Oblikovanje
zaporov se loči od zgolj fizične zasnove z vsebino teorije o naravi človeka in sobivanja.
Estetika ne nagovarja celotne populacije in tudi izrezno kvaliteten prostor nima vedno
enakega željenega učinka na ljudi v njem. Z odsotnostjo distrakcij lahko povečamo
intenzivnost doživljanja prostora in zgradbe. Družba v zaporih je izredno heterogena in
je zaradi zaporniškega sistema in prostora primorana preživljati čas tesno skupaj. Z
obzirom na pomanjkanje privatnosti v zaporih, je pri oblikovanju takšnega prostora
pomembno vprašanje, kakšni so učinki estetike prostora in njene posledice- tako dobre
kot slabe. Iz prostorskega vidika je zapor primerljiv s srednjeveškim samostanom.
Odsotnost svojin in materialnih distrakcij z namenom spodbujanja koncentracije in
miselnih procesov, resocializacije in preobrazbe. Razlika je, da se pri zaporniških sistemih
ideja o spodujanju preobrazbe skozi minimalistično zasnovo prostora, zaradi
organizacijskih ter družbenih hierarhij in še vedno prisotnega sistema kaznovanja
zapornikov redko realizira. Namen minimalizma in odsotnosti materialnosti v zaporih je
ima večinoma kaznovalno funkcijo, zaradi česar so distrakcije še pogostejše in močnejše
(Lewis, 2009).
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Namenska neestetskost zaporniškega okolja je zelo pogost način kaznovanja zapornikov.
Neokusna hrana, težko in neproduktivno zaporniško delo, grdo in hladno pohištvo,
neudobne postelje in stoli so se uveljavili v sistem kaznovanja. Takšni pristopi se tudi
vedno redkeje pojavljajo. Izkazali so se za nekoristne v boju proti kriminalu ali preobrazbi
obsojencev v času prestajanja kazni. Nagnjenost h kriminalu in občutek nemoči nad
situacijo in življenjem zaporikov še dodatno zviša (Fairweather in McConville, 2000).
Koncept sodobnejše rehabilitacije zapornikov postaja v zadnjem času ena izmed
osrednjih tem kaznovalnih strategij, medtem ko se klasični rehabilitacijski model počasi
opušča. Koncept rehabilitacije se znova uvaja v kazenske strategije. V sodobnem modelu
je poudarjen problem tesne povezanosti med novim konceptom rehabilitacije in
sodobnim kazensko naravnanim družbenim odzivanjem na kriminaliteto (Soković in
Bejatović, 2017).
Oblikovanje zaporov redko presega funkcijo. Ekonomski, varstveni in kontrolni vidiki
narekujejo zaporniško arhitekturo. Ta se ponavlja v identičnih sklopih, od širšega do
ožjega konteksta (modulni sklopi, celice in pohištvo). Oblikovanje že vnaprej predvideva
izbruhe vandalizma in agresije zapornikov. Zaporniki so sicer res nepredvidljiva skupina
posameznikov, ki lahko predstavljajo nevarnost sebi, drugim zapornikom in
nadzornikom. Vseeno se kot oblikovalci zavedamo učinka zasnove prostora in možnega
vpliva na različne skupine ljudi. Z drugega zornega kota, oblikovanje lahko vpliva na
reševanje vzroka in ne le posledic neželjenih socialnih pojavov. Ker pri zasnovi
zaporniških prostorov govorimo o specifični skupini ljudi, na podlagi upoštevanja
vedenjskih vzorcev in psihofizičnih pojavov z zasnovo vplivamo na željeno preobrazbo.
Arhitektura je odraz funkcije in izraza, sploh če znotraj deluje državno podjetje. »Zapori
po izgledu gradov in trdnjav v zgodnjem 19. stol. kažejo moč države v tradicionalnem
slogu, s poudarkom na kontinuiteti skupaj s sodobnostjo, ki je nadomestila začasnost in
propadajoče strukture zgodnjega časa; skoraj je bilo občutiti težo kamna, ki duši
obsojence in zatira kriminal« (Fairweather in McConville, 2000: 10).
Razmerje med režimom zapora in arhitekturo oz. tehnologijo se konstantno spreminja
in dodatno zaplete razmislek o oblikovanju takšne institucije. Upoštevati je potrebno
različne režime varovanja- odprti, polodprti, zaprti oddelek, pripor. Glede na to se
spreminja stopnja svobodnega gibanja v notranjih in zunanjih prostorih, stopnja
komunikacijske in socialne privatnosti, tip dnevnih prostorov in celice.
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Slika 22: Shema delovanja sodobnih zaporov s povdarkom na resocializaciji zapornika (Brinc, 2011)
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8 PROGRAMSKE VSEBINE Z IDEJO RESOCIALIZACIJE
V raziskavi o participaciji zapornikov pri različnih ponujenih dejavnostih v belgijskem
zaporu (Brosens in sod., 2015) so ugotovili, da je za kvalitetne dosegljive programe med
zaporniki veliko zanimanja. Izbira možnih dejavnosti je bila raznolika (socio-kulturni
tečaji, psiho-zdravstvene usluge, izobraževalne dejavnosti, strokovni tečaji, športne
aktivnosti in obisk knjižnice). Kar 92 % zapornikov je obiskovalo vsaj enega izmed
ponujenih programov. Najbolj priljubljeni so bili obiski knjižnice, ki jo je obiskovalo 85,5
% zapornikov. Enkrat na teden so bili dovoljeni obiski, kjer so si lahko izposodili knjige,
DVD-je, CD-je, stripe in video igre. 40,5 % se je odločilo za skupinske telesne vadbe, kot
so nogomet, fitnes, zumba, itd. Takoj za športnimi dejavnostmi so bili glede na 38,8 %
udeležbo priljubljeni strokovni tečaji. Ponujajo pripravo zapornikov na iskanje redne
službe po izpustu. Sledili so izobraževalni tečaji (učenje jezika, manikure, računalniših
krožkov) z 29 % udeležbo, mentalno-zdravstvene usluge (psihiatrična pomoč) z 18 %
udeležbo in kulturne dejavnosti z 10 % udeležbo. Od udeležencev programov se je za
izbiro dveh ali več aktivnosti odločilo 58,1 % zapornikov, za samo eno izmed naštetih pa
33,8 % zapornikov.

Slika 23: Shema dejavnikov produktivnosti v zaporu
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8.1 KNJIŽNICA KOT POVEZAVA MED PROGRAMI

Največ zapornikov, ki so se odločili za kombinacijo programov, je v dejavnost vključila
tudi obiske knjižnice. Kar 97,6 % tistih, ki se je odločilo za več kot 3 dejavnosti so
obiskovali tudi knjižnico. Zaključek raziskave je, da knjižnica predstavlja pomemben
faktor pri združevanju in povezovanju zapornikov. Pomembno vlogo igra pri udeležbi v
učnih in družbenih programih. Dejavnosti so medsebojno povezane in se morajo
podpirati, zbišuje splošno udeležbo. Zapornikom omogoča aktivnejšo sodelovanje v
procesu resocializacije in priprave na vrnitev v družbo.
Ponujeni programi se morajo tudi časovno dopolnjevati tako, da obisk enega ne more
pomeniti izločitev drugega. Iz raziskave je razvidno, da obisk knjižnice ni izolirana
dejavnost, ampak podpira obiske drugih. Strukturirani urnik je pomemben za boljšo
percepcijo minevanja časa in občutek produktivnosti, ker premaguje stres in dolgčas, ki
sta pogost povod neželjenega vedenja. Knjižnico se glede na zanimanje in možnost
preudarnega upravljanja z ponujenimi materiali v zaporu uporablja za informiranje in
povezovanje.
Knjižnica mora arhitekturno in oblikovno delovati kot udoben in miren prostor, ki ljudi
privablja k obisku. Prav tako ne sme biti nasičena s podatki, ampak pušča možnost za
izbiro po informiranju zapornikom. Različni plakati, zgibanke ali prospekti so hitro
pozabljeni in na splošno ne delujejo pozitivno pri privabljanju k dejavnostim. Veliko boljši
vpliv ima knjižničar(ka), ki obenem nudi tudi pomoč in svetovanje pri izbiri dejavnosti, če
se zapornik za to zanima (Brosens in sod., 2015).
Iz izseka o letnega poročila (2018), je razvidna pomembna vloga knjižnice. V slovenskih
knjižnicah ZPKZ redno poteka izposoja knjig. V nekaterih zaporih se so se zavodske
knjižnice aktivno povezovale z mestnimi in potujočimi knjižnicami, izobraževalnimi
ustanovami in posamezniki, ki so knjige darovali. Za izposojo in vračanje knjig so skrbeli
zaposleni in zaporniki oz. zapornice. Težava zavodskih knjižnic je v pomanjkanju novejših
knjig in drugih knjižnih enot. V zavodu Dob so imeli ob koncu leta 2017 9.868 tiskanih
knjig. Z mestnimi knjižnicami sodelujejo v zavodu Celje, kjer si mesečno izposodijo 40-70
knjižnih gradiv, v Kopru, v Novem mestu in Murski Soboti. Lastne knjižnice imajo v
zavodu Maribora, kjer si lastijo preko 4000 enot in v oddelku Rogoza. V zavodu Ig, kjer
je bila leta 2017 knjižnica tudi prenovljena, razpolagajo s preko 7000 knjigami.
8.2 BOTANIČNO - EKOLOŠKI PRISTOP
Pristop vključuje udejstvovanje v vrtnarjenju in hortikulturnih aktivnostih, ki od
zapornikov zahtevajo pomembno odgovornost. Pri pridelovanju in predelovanju
pridelkov je pomembna plat produktivnosti zapornikov in občutka nadzora, kar
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pozitivno vpliva na samozavest. Možnost pridelovalnih površin omogoča delno
samooskrbo s hrano, ki je tudi ekonomično učinkovita. Veliko takšnih programov
zagotovi tudi poklicno izobrazbo, razvija pozornost in koncentracijo ter socialne veščine,
kot so delo v skupini, vodenje in poslušanje. Spodbuja se tudi sodelovanje zavoda z
okolico in lokalnim prebivalstvom, tako da zapor ne deluje kot enklava.

Slika 24 (levo): Airway Heights Corrections Center- Skupni zelenjavni in okrasni vrtovi (Trivett, 2015).
Slika 25 (desno): Airway Heights Corrections Center- zapornika delata kosilo iz pridelkov (Trivett, 2015).

8.3 PRISTOP Z OSKRBO ŽIVALI
Terapije z živalmi v nekaterih ameriških zaporih so imele izredno pozitiven učinek na
psihično stanje in vedenjske vzorce zapornikov. Skrb ali vzgoja živali daje zapornikom
občutek nadzora nad situacijo in zvišuje raven odgovornosti, kar jim po izpustitvi
omogoča lažjo integracijo. Prav tako spodbuja zapornika na izhod iz celice, razvija
občutek empatije in z živaljo razvije čustveno vez, ki znižuje nivo stresa.
Možnosti programov so različne: Skrb za živali iz zavetišča s težko preteklostjo (korist je
obojestranska), vzgoja terapevtskih živali (zaporniki se zavedajo, da so družbeno
koristni), pomoč pri oskrbi v zavetiščih in kmetijah. Zapor Bastoy na Norveškem med
drugim ponuja skrb za hlevske živali kot polno delo zapornikov. Stopnja povratništva je
za 4 % nižja od državnega povrprečja (Nagy, 2014).

Slika 26 (levo): Zaporniško delo v zaporu Bastoy- opravila v hlevu (Nagy, 2014).
Slika 27 (desno): Zaporniško delo v zaporu Bastoy- skrb za konje (Nagy, 2014).
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8.4 ŠPORTNI PRISTOP
Športni programi izboljšajo predvsem zdravje in dobro počutje zapornikov, rehabilitacijo
in ravnanje z zaporniki. Vedenjski vzorci zapornikov, ki se vključujejo v športne programe
se izboljšajo, saj šport znižuje raven stresa. Posledično so zaporniki mirnejši, manj
agresivni in gradijo na samozavesti. Ob športnih površinah, kjer se zaporniki skozi šport
povežejo in družijo, morajo biti zasnovane površine in elementi za možnost prijetnega
zadrževanje in socializacije. V slovenskih zaporih in prevzgojnemu domu je možnosti za
kvalitetno preživljanje časa s športanjem in rekreiranjem malo. Tipologija slovenskih
zaporov ne upošteva odprtih površin kot pomembnejši del kompleksa, zato so športne
površine po navadi improvizirane znotraj aslaltiranega dvorišča. Zaradi pomanjkanja
možnosti športnih dejavnosti, se v ZPKZ uveljavljajo alternativne rekreacijske dejavnosti,
kot so pohodi v naravo in bližnjo okolico, športni turnirji z zunanjimi društvi (Letno
poročilo, 2018).

Slika 28 (levo): Športne površine na dvorišču ZPKZ Ig (Foto: Kovač A., cit. po Stojiljković, 2015)
Slika 29 (desno): ZPKZ Ljubljana (Foto: Božič R., cit. po Ministrstvo načrtuje gradnjo novega zapora, 2017)

8.5 UMETNIŠKO-KULTURNI PRISTOP
Gre za precej razširjen pristop s pozitivnim učinkom na zapornike. Umetniško- kreativne
delavnice se uporabljajo kot medij izražanja zapornikov. Izražanje pomaga pri
samozavesti pri iskanju identitete in resocializaciji. Programi vključujejo učenje slikanja,
kiparjenja, pisanja, petja, igre. Socialni aspekt takšnega pristopa je zelo aktiven, saj
vključuje komunikacijo med zaporniki, zaposlenimi, obiskovalci in lokalno skupnostjo.
Zapornikom, ki se že od prej izražajo preko ustvarjanja, takšne delavnice ponujajo
nadaljno osredotočanje na lastne hobije. Delavnice omogočajo občutek nadzora nad
lastnim časom in izdelavi lastnih izdelkov ali predstav. Pomembne so razstave teh
izdelkov, ki zapornikom zvišujejo samozavest in občutek produktivnosti v družbi.
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Sliki 30 (levo): Izdelki narejeni v okvirju delavnice v ZPKZ Ig (Letno poročilo, 2018).
Slika 31 (desno): Izdelki narejeni v okvirju delavnice v ZPKZ Dob ter Ig (Letno poročilo, 2018).

8.6 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Temeljni cilj ZPKZ je uspešna vrnitev zapornikov na prostost. To pomeni, da zapornik
funkcionalno deluje znotraj skupnosti z upoštevanjem družbenih zakonov.
Resocializacija je kompleksen proces ki zahteva določena znanja in organizirane
programe. Večji delež zapornikov ima nižjo stopnjo izobrazbe oz. niso strokovno
usposobljeni za delo. Zavodi za prestajanje kazni morajo spodbujati delovanje
programov, ki se ukvarjajo obdobjem zapornikov po izpustu, ko bodo del naše družbe.
Izobraževanje zapornikov med prestajanjem kazni je pomembno predvsem zaradi
ustvarjanja občutka odgovornosti po izpustitvi in posledično zmanjševanjem
povratništva, saj marsikateri zapornik v izobraževalnih programih najde svoj poklic in vir
zaslužka. V slovenskih zaporih je bila izobrazbena struktura med novo sprejetimi
zaporniki leta 2017 sledeča: od 1272 novo sprejetih zapornikov jih 30 ni znalo pisati,
brati in računati; kar šestina zapornikov ni dokončala OŠ; 323 zapornikov je imelo
dokončano OŠ; 96 jih ni dokončalo poklicne šole ali gimnazije; 87 jih je dokončalo nižjo
poklicno in 309 srednjo poklicno šolo; 172 srednjo strokovno šolo ali gimnazijo; 4 jih ni
dokončalo fakultete ali višje šole; 18 zapornikov je dokončalo višjo šolo in 27 fakulteto.
V izobraževalne programe se je vključilo leta 2017 kar 407 zapornikov, oz. 16,6 % vseh
obsojenk in obsojencev in mladoletnikov. Največ je bilo prijavljenih na poklicne tečaje in
na poklicne srednje šole.
V slovenskih zaporih med prestajanjem kazni dela okoli 40 % zapornikov (2009). Pogosto
lahko delajo znotraj javnih gospodarskih zavodov, kot so npr. mizarske, kovinarske ali
montažne obrtniške delavnice. Pomagajo lahko pri hišnih delih, kot so pomivanje
posode ali delo v knjižnici. Omogočeno jim je tudi delo zunaj zavoda, v terapevtskih
dejavnostih ipd. V omenjenih podjetjih tudi zaporniški delovnik traja osem ur. Plačilo
zapornikom se ne more primerjati z plačilom navadnih delavcev. V povprečju služijo med
60 in 240 evrov mesečno (Berdon, 2009).
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Izobraževalni programi v slovenskih zaporih delujejo pod vodstvom URSIKS. Trenutno v
slovenskih zaporih uspešno potekata dva projekta in sicer 'Razvoj delovnih kompetenc
zaprtih oseb' in 'Vključujemo in aktiviramo' v katera je vključeno večje število zaprtih
oseb. Takšni programi ponujajo priložnost za pridobitev ustreznih delovnih ter socialnih
kompetenc za uspešno vključitev v družbo po odpustu iz zapora. Oba projekta sta
sofinancirana iz evropskih sredstev (Letno poročilo, 2018).

Slika 32 (levo): Računalniški tečaj ZPKZ Koper (Letno poročilo, 2018)
Slika 33 (desno): Podelitev spričeval ob zaključenem izobraževanju ZPKZ Dob (Letno poročilo, 2018)
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9 ORGANIZACIJA ZAPORNIŠKEGA KOMPLEKSA
9.1 LOKACIJA ZAPORA
Bližina institucije mestu ne pomeni nujno fizične razdalje ampak dostopnost in
učinkovitost mestne infrastrukture. Uslužbenci zapora morajo na dnevni bazi nemoteno
dostopati do drugih ustanov, kot so šole, trgovine, bolnice, domovi, itd. Obiskovalci
pripora morajo do zaključka kazenskih postopkov dostopati do sodnih ustanov.
Zaporniki za uspešno preobrazbo in vrnitev na prostost potrebujejo čustveno podporo
družine in prijateljev, za katere je treba urediti povezave s postajališčem ob zaporu.
Za potrebe vseh uporabnikov morajo biti zagotovljene redne povezave mestnih in
primestnih avtobusnih linij in drugih povezav javnega transporta; dostopnost
rekreacijskih poti (kolesarske in peš poti); medregionalne povezave.
9.2 VKLJUČENOST V ZUNANJO SKUPNOST
Zelo pomemben dejavnik pri uspešnosti rehabilitacije zapornikov je povezanost zavoda
z zunanjimi ustanovami, organizacijami in s skupnostjo. Zapornikom takšne družbene
dejavnosti pomagajo pri razvoju občutka družbene odgovornosti in vključenosti.
Dejavnosti zunaj zapora ali v povezavi z zunanjimi ustanovami ustvarjajo rutino
prestajanja kazni, ki skrajša percepcijo preživljanja časa v zaporu in ustvarja obdobje
prestajanja produktivnejše, hkrati pa zapornikom pomaga pri procesu resocializacije.
Slovenski zapori se aktivno vključujejo v zunanje organizacije in društva preko
organiziranih kulturnih dogodkov (gostenje gledaliških predstav, razstave, koncerti
zaporniških skupin ipd), športnih dogodkov (turnirji v raznih športih), izobraževalnih
(obiski dijakov, študentov, drugih skupin). Z zapori sodelujejo tudi nevladne organizacije,
kot so društa za pomoč pri pojavih nasilnih vedenj, društva za pomoč pri alkoholizmu in
drogah, društva za pomoč pri zaposlitvi, dobrodelne organizacije, društva za pomoč
brezdomcem (Letno poročilo, 2018).
9.3 OBISKI ZAPORNIKOV
Prostor srečevanja zapornikov z različnimi ljudmi iz zunanje skupnosti, je zelo specifičen
in potrebuje poseben premislek glede oblikovanja in razporeditve. V grobem se tipi
prostorov za obiske razdelijo na 2 skupini: Obiski odvetnikov in uradnikov ter obiski
prijateljev in družine. Prostor z obiski uradnikov naj je oblikovan podobno prostorom za
srečanja zunaj zapora, v okviru pravnih okvirjev. Prostori srečanja zapornikov z družino
in prijatelji zahteva podrobnejši premislek o oblikovanju.
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Obiski so namreč lahko zelo prijetni, po drugi strani pa predstavljajo višjo stopnjo izbruha
čustev ali možnosti tihotapljenja. Pri takšnih obiskih je stopnja nervoze, razburjenosti
višja. Velikokrat so med obiski tudi otroci, ki zahtevajo posebno pozornost in so ob
obisku zelo razburjeni. Vhodni del zapora mora biti oblikovan tako, da ne izraža
institucionalnega karakterja stavbe, saj svojcem prijetnejši prvi stik zapora pri obiskih
zniža raven prisotnega stresa. Notranji prostori in odprte površine srečanja z obiski naj
vsebujejo svetle barve hladnejših odtenkov, z enostavnim in udobnim pohištvom in
prostorom za otroško igro (Wener, 2012).
9.3.1 Vhodna ploščad
Vhodni prostor predstavlja prvi vtis tako zapornikom kot tudi njihovim družinam in
prijateljem o stavbi, kjer zapornik preživlja obdobje prestajanja kazni. Že zaradi vstopa v
kompleks skozi visoki zaporniški zid, je prvi stik svojcev z zaporom lahko stresen. Ploščad
pred vhodom v zapor naredi stik s stavbo manj institucionalen. Ploščad naj se v tlaku loči
od bližnjih parkirišč, ceste ipd. Na območju pred vhodom se z navpadljivo krajinsko
zasnovo, z vegetacijo, zunanjim pohištvom, osvetlitvijo in tlakom načrtuje prostor stika
zunanjosti z institucijo zapora.

Slika 34 (levo): Vhodna ploščad zapora Las Colinas, San Diego, ZDA (Krueger in Macallister, 2015).
Slika 35 (desno): Pogled na dostopno pot zapora Las Colinas (Krueger in Macallister, 2015)
Slika 36 (spodaj) : Arhitekturna rešitev za vhodno ploščad zapora (v gradnji), Ny Anstalt, Nuuk,
Grenlandija (Lazarus, 2018).
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9.4 VELIKOST INSTITUCIJE IN SKLOPOV
Za splošno prepričanje velja, da zaporniške institucije ne smejo biti prevelike, vendar
določanje optimalne velikosti variira od mnogih dejavnikov posameznega zapora.
Velikost zapora učinkuje na razmerje med zahtevami zaporne kazni in možnostjo ter
tipom terapije. Če se razmerje začne obračati preveč proti zahtevami zaporne kazni in
nadzoru, se lahko zapornik počuti izključenega iz postopka za lastno pripravo na vrnitev
iz zapora.
Psihološki vpliv prevelikih zaporov ali prenatrpanosti se pozna na zapornikih in
nadzornikih. Predlagano število zapornikov je med 100 in 600. Če je število višje, se
predlaga delitev institucije na enake enote s funkcionalno povezavo med njimi. Pri
spodnji meji števila zapornikov v sklopu, od 100 – 125, so nadzorniki sposobni spoznati
vsakega posameznika in z njimi navežejo osebnejši odnos. Ker so tako majhne enote
kljub učinkovitosti zelo drage, se predlaga takšna organizacija za posebne skupine
zapornikov.
Najbolj optimalna velikost celotnega kompleksa je skupina 300-400 zapornikov. Nad to
mejo števila obsojencev je nadzor ter obvadovanje zapornikov in koncentracija za
ohranjanje redu v zaporu težja. Ohranjanje razmerja med željenim socialnim kontaktom,
prepoznavnostjo in osamitvijo je lažje dostopno kot v manjših ali večjih skupinah.

Slika 37: Prikaz kapacitete največjih državnih zaporov po svetu. Podatki podpirajo statistike o
učinkovitosti zaporniških sistemov (Lazarus, 2018).
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Znotraj sklopov so tudi podenote. Tudi glede števila podenot so mnenja različna.
Podenote z 12-20 zaporniki dosežejo večjo mero avtonomije in medosebne podpore, ker
omogočajo vzpostaviti osebnejše odnose med zaporniki, kot tudi zaporniki in nadzorniki.
Večje skupine, med 40 in 50 zaporniki, so ekonomično sprejemljivejše in so še znotraj
najvišjega maksimuma, ki naj bi znašal 70 zapornikov na enoto (Fairweather in
McConville, 2000; Kimme in sod., 1998).

Slika 38 (levo): Celostna zasnova, Halden, Norveška (Halden prison, 2010).
Slika 39 (desno): Zaporniški sklop- 12 celic s kuhinjo in skupnim prostorom in izhod na odprte površine. 4
enaki moduli predstavljajo sklop za 48 zapornikov, Norveška (Halden prison, 2010).

9.5 STRUKTURA NOTRANJE ZASNOVE
Smernice arhitekturnega oblikovanja glede na psihične potrebe zapornikov, povzete po
predlogih zasnov psihoterapevtskih objektov, med katere v nalogi uvrščam tudi zapor:
-

Oblikovanje mora naslavljati zapornike in paznike oz. ostale delavce v zaporu.
Zmanjšati je treba občutek institucionalnega aspekta oskrbe in oblikovati
prostor, ki vizualno spominja na znani prostor v okvirih standardov in predpisov.
Jasne linije pogleda v skupnih prostorih (višji stropi, manj vogalov in ostrih
kotov..) omogočajo pozitivnejše interakcije. Čist, odprti prostor daje zapornikom
občutek pregleda nad situacijo in deluje nasprotno od tesnobnosti. Jasna
struktura arhitekture podpira preglednost in zmožnost takojšnje orientacije v
prostoru.

Celotni kompleksi sodobnejših zaporov so razdeljeni na več manjših spalnih med seboj
povezanih stavb, namesto večjih institucionalnih objektov. Znotraj enot je več gruč
zaporniških celic, saj tak sistem omogoča delitev zapornikov v skupine in lažji nadzor.
Struktura kompleksov je odvisna tudi od načina nadzora (posredni ali neposredni).
Nizozemski zapori, na primer, z večjim številom paviljonov namenjenim skupnim
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dejavnostim in manjšim nastanitvenim enotam, imajo visoko stopnjo zaupanja
zapornikov do osebja (Jacobs, 2014).
9.5.1 Elementi celice
V pravilniku o izvrševanju kazni zapora je zapisano, da so dnevni prostori namenjeni
bivanju in dnevnim dejavnostim, eno- in večposteljne celice pa so namenjene spanju.
Elementi domačnosti v celici, kot so zavarovana in neprepustna umetniška dela,
označevalna tabla in površinska preproga, so neobvezne vsebine, zaradi katerih je
prostor bolj homogen, ne da bi pri tem ogrozili varnost. Oblikovanje celic mora
predvideti potencialno napačno uporabo česar koli (pohištvo, zavese, kljuke in ostali
elementi) kot orodje za samopoškodovanje ali ranitev drugih.
V raziskavah o preferencah bivalnih enot je bilo ugotovljeno, da ima velika večina
zapornikov raje svojo lastno sobo od skupinskih celic zaradi stopnje zasebnosti. Vrata
celice naj bodo polna, saj omogočajo intimnost in osamitev, ki sta v procesu
rehabilitacije pomembna dejavnika.
Na zaporike pozitivno vpliva možnost izbire barve ali možnost pleskanja svoje celice. Pri
tem je treba paziti na preprečevanje uporabe barve za izkazovanje pripadnosti
družbenim skupinam, na primer tolpam. Celice morajo biti orientirane za čim večji
izkoristek naravne svetlobe.
Pohištvo se v varni celici razlikuje od ostalih. Zagotoviti je treba čim manj premičnega
pohištva. Vsi vogali in robovi morajo biti zaobljeni in mehkejšega materiala. Če je možno,
se pohištvo sestavi iz enega kosa (Fairweather in McConville, 2000; Bernheimer in sod.,
2017).
9.5.2 Skupne sobe in povezave
Načrt mora predvideti odprte in svetle skupne prostore. Izogibati se je treba močnejšim
geometrijskim vzorcem (črte, vijuge, krogi, spirale..), kontrastnih ali močnih barvnih
kombinacij. Skupni predprostori so ustreznejši od dolgih hodnikov, ki zavirajo
potencialno socialno vključenost in prijetnejše interakcije med pazniki in zaporniki.
Skupni prostor v dnevnem prostoru, ki je načrtovan za vsako zaporniško enoto, je treba
razčleniti na mešanico odprtih in zaprtih prostorov, vključno z dnevno sobo in družabno
sobo. V skupnih prostorih se je treba izogniti 'slepim' kotom (posebej pri stopnicah).
Zasnova mora biti odprta, pregledna in svetla (Fikfak in sod., 2015).
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Slika 40: Leoben, Avstrija- stopnišče (foto: Seiland A., cit. po Lewis, 2009)
Slika 41: Halden, Norveška- jedilnica (Halden prison, 2010)

Enotna dnevna soba mora biti odprta, enostavno zasnovana in vidna od vstopa v enoto.
To področje se lahko uporablja za neformalno druženje, pogovor, branje in sproščanje.
Družabna soba predstavlja dodatni majhen, zaprti prostor za gledanje televizije in
vključevanje v rekreativne dejavnosti, ki niso tihi. Ločevanje dnevne sobe in dnevnih
prostorov omogoča različne mirne in "glasne" prostore. Obe sobi morata biti opremljeni
s primernim pohištvom, katere se ne da razčleniti ali kakorkoli uporabiti za orodje.
Zaporniki so bolj občutljivi na svoj osebni prostor, zato je se sedalni elementi sestojijo
predvsem iz samostojnih stolov in zofo, ki je dovolj dolga, da omogoča prostor med njimi
(Fairweather in McConville, 2000; Bernheimer in sod., 2017).

Slika 42: Halden, Norveška- Uporaba materialov in barv v skupnih prostorih (Halden prison, 2010)
Slika 43: Storstrøm, Danska- Uporaba materialov in barv ter elementov v skupnih prostorih (Lazarus, 2018)

Napredek v psihologiji in socialnih vedah so vplivali na začetek razumevanja kriminala v
širšem kontekstu. Izobraževalna in terapevtska funkcija zaporov se posebej začenja
izražati pri ženskih zaporih, ki se preselijo v manjše enote v podeželskem slogu. Skupni
prostor, kateremu se naloga bolj posveča so odprte površine zapora. Razlika med
zunanjimi in notranjimi skupnimi površinami je, da so pri zunanjih dejavnosti bolj
prepuščene improvizaciji uporabe prostora.
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Slika 44: Primer zaporniškega sprehajališča, Halden, Norveška (Halden prison, 2010)
Slika 45: Športne površine zapora Leoben, Avstrija (foto: Seiland A., cit. po Lewis, 2009)
Slika 46: Krajinskoarhitekturna ureditev pred zaporom East Jutland, Horsens, Danska (Lazarus, 2018)
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10 KONCEPT TERAPEVTSKEGA VIDIKA ODPRTIH POVRŠIN
Terapevtski vrtovi so namenjeni tako bolnim kot zdravim obiskovalcem. Terapevtski vrt
je lahko svetišče, kraj žalovanja in pobega, osredotočenosti, upanja in moči, ponovne
povezanosti z družino ali s samim seboj. Vsak vrt ima lahko terapevtsko funkcijo na
posameznika. Pri oblikovanju odprtih površin je pomembno zavedanje blagodejnega
vpliva elementov narave na človeka.
''Čudež vrta mora zagotoviti obiskovalec'' (Gerlach-Springs in sod., 1998).
10.1 RAZVOJ KONCEPTA TERAPEVTSKEGA VRTA
Vrt v svoji osnovi predstavlja kontrast svoji okolici in je statusni simbol. V islamski,
krščanski in židovski religiji vrt simbolizira raj. Skozi naravne elemente in obličja so se
opisovale zgodbe religij, pripovedi in teorij. Starodavne legende in verovanja
neposredno povezujejo obstoj človeka in naravnih elementov in pojavov. Do danes je
eden najmočnejših načinov izražanja naklonjenosti človeka naravi oblikovanje vrtov.
Ob povečaju materialistične kulture, naravo vedno bolj dojema kot pomembno
vrednoto. Ni mogoče objektivno določiti mejo, kdaj vrt dobi predznak terapije. Vrt, ki je
del institucije skozi svoje vsebine podpira ciljne funkcije ustanove. Te funkcije so
večinoma terapevtske, z vidika izboljšanja psihičnega in fizičnega zdravja in procesa
resocializacije. Pod pojmom terapije prištevam psihično in fizično delovanje na aktivni
ali pasivni ravni. Terapevtski vrt mora omogočati določeno mero možnosti odmika za
razmislek ljudi o lastni situaciji. Pojem stresa se v instutucijah, kot je zapor, mora
razumeti in upoštevati pri oblikovanju. Začetki cvetočih terapevtskih vrtov v Evropi so
se pojavili že v srednjem veku. Bolnice in samostani so služili bolnim in blaznim ljudem
nudili zaprte atrijske vrtove, kjer so obiskovalci lahko našli senčni ali sončni, intimni ali
odprti del območja, ustvarjenega po meri človeka.
Svoje občutke o vrtu hospica v Clairvauxu je zapisal St. Bernard (1090-1153):
'' Znotraj tega ograjenega prostora številna in raznovrstna drevesa... ustvarijo resničen
gaj... Bolan človek sedi na zelenem travniku... je varen, skrit in osenčen pred vročico
dneva...; Za tolažbo njegove bolečine, različne vrste trave dišijo v njegovih nosnicah.
Ljubka zelena barva zelišč in dreves neguje njegove oči... Zbor pisanih ptic boža njegova
ušesa... zemlja diha z bogatstvom plodov, in invalidni človek s svojimi očmi, ušesi in
nosnicami pije radost barv, pesmi in parfumov'' (cit. po Warner, 1995).
Odzivi na doživljanje vrta skozi perspektivo bolanega človeka so enaki tudi 900 let po
temu zapisu, v raziskavi o bolnišničnih vrtovih (Marcus in Barnes, 1995).
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10.1.1 Razvoj bolnišnični vrtov
Med 14. in 15. stoletjem so različni vplivi, kot so občasni izbruhi kuge, okvare pridelkov
in valovi migracij v rastoča mesta zmanjšajo samostanski način zagotavljanja
zdravstvene oskrbe in preobremenili obstoječe zdravstvene ustanove. Z izginjanjem
redovištva, je izginjala tudi pomembnost terapevtskega vrta. Ozelenjeni prostor ob
ustanovah je izginil ali pa je imel zgolj okrasno funkcijo arhitekture. Upravljanje sistema
zdravstvene oskrbe pripada duhovniški oblasti v duhu Rimokatoliške tradicije.
Sprememba oblastništva nad zdravstvenim sistemom je bila razvidna tudi v prostorski
formaciji zdraviliških objektov. Razporeditev je bila skoraj podobna cerkvenemu tlorisu,
z glavnim namenom, da vsak bolnik iz svoje postelje s pogledom lahko doseže oltar, kjer
je duhovnik občasno vodil mašo. Primer takšne bolnice je Ospedale Maggiore v Milanu
(1458). Zgrajena je v križni obliki in ima tako visoko postavljena okna, da sta razgled in
osvetljenost skozi njih onemogočena (Thompson in Goldin, 1975, cit. po Marcus in
Barnes, 1999).
Nekatere ustanove so vseeno vzdrževale tradicionalno postavitev zdravilnih vrtov.
Bolnica Les invalides v Parizu (1671) je zasnovana na princip večih atrijskih dvorišč, z
linijskimi zasaditvami dreves. Različne bolnice dobre prakse raznih evropskih mest (Pisa,
Konstantinopel, Dunaj, Trst itd) je opisoval reformator angleških zaporov in bolnic, John
Howard (1726-1790). Warner, (1994), ki po (Marcus in Barnes, 1999) je njegove zapise
ubesedil: ''V vseh teh bolnicah je občudoval tok svežega zraka, možnost bolnikov za
pogled na vrt skozi njihova okna in vhode in možnost okrevajočih bolnikov za sprehod v
vrtu''. O smernicah oblikovanja terapevtskih vrtov je pisal tudi nemški teoretik
hortikulture Christian Cay Lorenz Hirschfield (konec 18. stoletja) in nakazuje tudi
ugotovitve raziskav Ulricha, ki se je ukvarjal z zdravilnim učinkom pogleda na naravo pri
okrevajočih bolnikih. Poudarja pomembnost lege ustanove glede na okoliško krajino in
odprtost celotne zasnove. Povezanosti vrta z objektom že v zasnovi pripisuje izjemen
pomen
V 17. in 18. stoletju sta razvoj dojemanja zdraviliških institucij narakovala pojava
znanstvene medicine in romanticizma. Oba pojava sta združeno spodbujala ponovno
uveljavitev pomembnosti odprtih površin terapevtskih ustanov. Oblikovanje teh je
posebno pozornost namenilo tudi higienskim učinkom, ki so jih dosegli z načrtovanjem
svetlih, zračnih prostorov. Zgradbe so imele do 3 nadstropja in so bile med seboj
povezane s stebriščnim hodnikom. Takšen tip ustanov se je uveljavil pod imenom
pavilijonske bolnišnice. Mentaliteta pavilijonskih bolnišnic s poudarkom na
prepoznavanje terapevtskega učinka odprtih prostorov se je nadaljevala v 19. in začetek
20. stoletja.
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V 20 stoletju je prišlo do koncentracije socialnih sprememb in dogodkov, ki so vplivali
posledično tudi na perspektivo zdravstvenega sistema. Obe svetovni vojni, informacijski
in tehnološki razvoj sta ustvarila potencirano ''hitrejši'' svet. Učinkovitost se dojema
skozi dobiček. Tehnični in tehnološki razvoj je vplival tudi na zasnovo bolnišnic.
Pavilijonsko arhitekturo so zamenjale visoki medicinski kompleksi, katerih cilj je
ekonomična prostorska učinkovitost. Kljub pozabi na individualistične zasnove ustanov,
je v 21. stoletju vedno več zavedanja o terapevtskem pomenu odprtih površin prostorov
zdravljenja (Marcus in Barnes, 1999). K ustanovam zdravljenja prištevam tudi zaporniški
kompleks. Zdravljenje v temu kontekstu pomeni resocializacijo, mnogo zapornikov pa se
zdravi tudi za psihičnimi stanji. Pomen terapije ni omejen zgolj na zdravniške ustanove.
Elementi terapevtskega vrta in njegovi pozitivni učinki so skupni večji množici ljudi
znotraj različnih ustanov.
Klavstrski vrt tipološko spominja na zaporniške atrije (arhitekturna rešitev v
nadaljevanju). Razlika med klavstrskim vrtom in zaporniškim atrijskim dvoriščem je v
prostovoljnem odvzemu svobode gibanja samemu sebi, v primeru samostana. Zelenica
in drevje znotraj zaporniških dvorišč ne bi smela predstvaljati razkošja, ampak naravne
elemente, do katere morajo imeti pravico vsi. Gibanje na svežem zraku znotraj institucije
pomeni na nek način predstavlja najvišjo raven svobode.
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11 OBLIKOVANJE ODPRTIH POVRŠIN ZAPORNIŠKEGA KOMPLEKSA V SOSTREM
11.1 LOKACIJA
Območje leži ob vzhodni ljubljanski obvoznici in Litijski cesti. Velikost območja je 4,6 ha.
Na vplivnih območjih se ohrani trenutna raba (vrtički, polja, stanovanjska soseska
enodružinskih hiš). Teren ima zelo blagi naklon od J proti SZ in se spusti za 3 m. V širšem
območju se pojavljajo predvsem linijske formacije krajine in pozidave z orientacijo S-J.
Na SV strani se nahaja traviška površina z visokim drevjem. Bližina Ljubljanice na S strani
omogoča potencial za vzpostavitev rekreacijskih točk za zapornike odprtega režima,
zaposlene in izobraževalni center. Lokacija je v bližini zdravstvenih ustanov in sodišč.

Slika 47: Umestitev v širši prostor s pogledi na okoliška hribovja (Google Zemljevidi, 2018)

Slika 48: Krajinska tipologija v ožjem prostoru (Zaviršek, 2017)

Slika 49: Krajinski vzorci v območju- Močvirski travniki na SV območja; Površine v zaraščanju na Z
območja; Vzdolžne Dobrunjske njive (Google Zemljevidi, 2018)
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Zaprti oddelek ima kapaciteto 178 oseb in se razdeli po naslednjem sistemu: 11
modulov za 15 oseb (M15), 1 modul za 6 oseb (M6) in 1 modul za 9 oseb (M9).
Pripor s kapaciteto 150 oseb se razdeli po sistemu: 9 modulov M15, modul M7 in
modul M8.
Odprti oddelek s kapaciteto 60 oseb se razdeli po naslednjem sistemu: 4 moduli M15.
11.2.2 Prostorske zahteve odprtih površin ZPKZ

-

7 SPREHAJALIŠČ PRIPORA
4 sprehajališč 8 modulov M15 (1 sprehajališči na 2 modula)
1 sprehajališče za modul M15 za gibalno ovirane
1 sprehajališče za M7 in 1 sprehajališče za M8
8 SPREHAJALIŠČ ZAPRTEGA ODDELKA
3 manjša sprehajališča- 2 za M9 (med seboj ločena) in 1 za M6
1 sprehajališče za dva M15- novosprejeti zaporniki
1 sprehajališče za dva M15- oddelek brez drog (ločeni od ostalih)
1 sprehajališče za M15 nadomestni zapor
2 sprehajališče za 6 splošnih M15
Zagotoviti sprehajališča z nadstreški, ločena za pripornike in zapornike
Sprehajališča in igrišča za zapornike- osvetljene, opremljene s klopmi
VELIKO SKUPNO IGRIŠČE
igrišče za mali nogomet/rokomet, košarko/odbojko, krožno tekaško progo, 2
prostora za balinčkanje
Večnamenska površina za igre odprtega oddelka
Rastlinjaki oz. površine za pridelavo zelenjave

Z vegetacijo se ne sme ovirati pregleda nad območjem
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11.3

ARHITEKTURNI REŠITVI

Izbira dveh rešitev arhitekturnega natečaja ''Namen reševanja prostorske problematike
Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob
vzhodni obvoznici in Litijski cesti)'', ki je bil razpisan julija 2017, je temeljila na njuni
konceptualni in oblikovalski drugačnosti. Namen je arhitekturni podlagi dopolniti s
krajinskoarhitekturno zasnovo, izpeljano iz podanih smernic, ki se glede na arhitekturno
zasnovo različno izrazi. Glede na postavitev modulnih sklopov, se v zasnovama tvorita
dve različni tipologiji odprtih površin, ki se značilno poimenujeta:
- Zasnova odprte tipologije prostorov, kjer so ograjena sprehajališča umeščena ob
robove stavbe zapora, na strehe stavbe, ali pa se vanjo urežejo. Tipologija je odprtega
tipa, ker so sprehajališča orientirana od roba stavbe žarkasto proti odprtem prostoru,
posebej strešna sprehajališča, ki imajo omogočen razgled vsak v različno smer.
- Zasnova zaprte tipologije prostorov, kjer so sprehajališča urezana v volumen stavbe
na način, da tvorijo atrijska dvorišča, ki so obdana s štirimi stenami stavbe zapora.
Prostori za obiskovalce so delno urezani 2. nadstropje zgradbe.
Obe tipologiji zapora zaradi posebnosti svoje zasnove predstavljata različna izhodišča pri
načrtovanju odprtih površin. Glede na lastnosti odprtih površin, ki jih določajo
arhitekturni gabariti, se za posamezne tipologije odprtih površin oblikujejo različni
koncepti. Pri zasnovi zaprte tipologije so zunanja sprehajališča zaradi stroge fizične
omejenosti izolirana od bližje ali širše okolice. Pri odprti zasnovi so robovi območja
različni, večinoma so stranice odprte za poglede in omogočajo ustvarjanje različnih
učinkov pri oblikovanju osprtih površin. Pri izpeljvanju smernic je izhodišče za nadaljno
analizo prostorov identifikacija tipov robov območij in ugotavljanje njihovih učinkov na
stopnjo zasebnosti in izpeljavo programsko različnih tipov območij odprtih površin.
Dvorišča zasnove zaprte tipologije oblikovno spominjajo na princip klavstrskih vrtov, kjer
je večji poudarek na doseganju discipline z osamitvijo. Prostorski okvirji takih odprtih
površin dosegajo terapevtski učinek bolj z vidika osamitve in poglobitvijo vase. Zasnova
odprte tipologije postavlja povsem drugačne fizične gabarite in s tem izpostavlja
drugačne potenciale. Posamezna dvorišča so postavljena v prostor na način, da
komunicirajo z okolico. Pristop in razmislek o izgledu in namenu zaporniškega kompleksa
je v primeru zasnove odprte tipologije sodobnejše. Prostor preživljanja zaporne kazni
upodablja na bolj neinstitucionalen način in poskuša zmanjševati fizično omejenost.
Primerjava obeh arhitekturnih rešitev, ki sta podlagi za nadaljne analize in izpeljavo
smernic za zasnove, vključuje urbanistični kontekst, geometrijo arhitekture in s tem
formacijo gabaritov za odprte površine ter programsko povezanost.
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Preglednica 2: Primerjava dveh arhitekturnih zasnov ZPKZ. (Obvestilo o izidu in zaključno poročilo, 2017)

Geometrija
arhitekture

Urbanizem

Odprte
površine

Zasnova zaprte tipologije

Zasnova odprte tipologije

- Kompaktni pravokotni stavbni
volumen
- Združevanje 'L' lamel v različne
modulne sklope z orientacijo S-J
- Tipologija atrijske stanovanjske hiše
- Vse sklope znotraj stavbe povezuje
'komunikacijski obroč'
- Vstopni del na J: IC in odprti oddelek
- Prostori za delo so ločeni od ostalih
sklopov

- Členjeni stavbni volumni radialne zasnove
- Rahlo žarkasto razporejene lamele z
orientacijo modulnih sklopov V-Z
- 3 delna razdelitev: Vhodna stavba,
pripor in zaprti oddelek
- Na vstopno centralno stavbo se skozi
nadzemne hodnike pripenjata stavbi
pripora in odprtega oddelka
- Vstopni del na J: IC; na S delu: odprti
oddelek (navezava na Ljubljanico)
- Delavnica je del vstopno- upravnega objekta

- Volumen stavbe zavzema celotno
površino območja
- Zravnanje celotnega terena na koto 0
- Podolgovata vzdolžna robova
stavbe na Z in V: lamela tovarne in
vstopnega objekta tvorita urbanistični
gabarit in vizualno bariero
- J rob s programom in zasaditvijo
zapre pogled na zapor
- Postavitev modulnih sklopov glede na
parcelacijo agrarnih površin v smeri S-J

- Zasnova upošteva teren in ga uporabi
pri načrtovanju odprtih površin
- Rahlo preoblikovanje obstoječega terena z
upoštevanjem višinskih razlik
- Urbanistična zasnova je odprta in povezana
z okoliško krajino
- Z in J rob območja sta zasajena z drevjem,
na S se območje poveže z rekreacijsko potjo
- Zgradba zapora je vidna iz okolice
- Postavitev modulnih sklopov glede na
optimalno osončenje V-Z

- Zaprta tipologija sprehajališčsprehajališča so s 4 strani obdana
fasadami ali zidom
- Glede na postavitev lamel so nekateri
atriji zelo ozki in podolgovati, drugi
bolj kvadtatni
- Možnost lažjega nadzora zapornikov
- Visoka raven izpostavljenosti v atrijih
- Stik z zunanjostjo iz sprehajališč je
možen zgolj v vertikalni smeri.
Sprehajališča so med seboj izolirana
- Osončenost sprehajališč je zaradi
obdanosti z visokimi robovi omejena

- Odprta tipologija sprehajališč
- 3 različni tipi sprehajališč: Strešna
sprehajališča; sprehajališča ob fasadi;
sprehajališča med 3 robovi fasad
- Možnost nadzora iz zgradbe manjša
- Nižja raven izpostavljenosti zapornikov na
sprehajališčih
- Stik z zunanjostjo je omogočen še posebej
pri strešnih sprehajališčih, pritlična pa
imajo razgled na skupne odprte površine in
sosednja sprehajališča
- Vsako sprehajališče ima rahlo drugačno
orientacijo in stopnjo osončenja
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11.3.1 Primerjava programske sheme obeh rešitev

Slika 52: Programska shema obeh arhiekturnih zasnov (Arhitekti Počivašek Petranovič, 2017;
Sadar+vuga, 2017).
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13 RAZPRAVA IN SKLEP
Učinkovitost totalnih institucij je kompleksno vprašanje, brez natančno opredeljenega
pravilnega ali napačnega odgovora. Na optimalno delovanje takšne institucije vplivajo
mnogi dejavniki v določenem prostoru. Zaporniški sistem je določen s fizičnim
prostorom in njegovo materialnostjo ter z ljudmi, ki vodijo institucijo. Delovanje obeh
je vzajemno in večinoma pogojeno eno z drugim. Razlike v tipologiji zaporniške
arhitekture v zgodovini govorijo o mentaliteti družbe glede načina kaznovanja ljudi, ki so
prekršili zapisane zakone ali pravila. Ugotavljam, da je že sam pojav koncepta zapora kot
institucije začetek rehabilitacijskega modela boja proti kriminalu. Kršiteljem zakona daje
možnost prevzgoje in ponovne svobode, kar je po izvrševanju smrtnih kaznih velik
preskok.
Zapor glede na visoko pojavnost psihičnih stanj ali možnosti za njihov razvoj, prištevam
k zdravstveno- terapevtskimi institucijami. Vzporedna primerjava razvoja konceptov
zaporniških in drugih terapevtskih ustanov razkrije mnoge kontradikcije takratnje
miselnosti. Srednjeveške bolnišnične ustanove po principu klavstrskih vrtov s temeljnim
konceptom vključevanja narave v proces rehabilitacije in terapije so delovale, ko je bilo
še uveljavljeno javno mučenje obsojencev kot način pregona kriminalitete. Napredek v
dojemanju kriminalitete in punitivnosti se zazna z uvedbo zapiranja obsojencev.
Zavedanje o pomembnosti terapevtskega pristopa pri zapornikih se je postopoma
izboljševalo, istočasno pa so zdravstvene ustanove izgubljale funkcijo rehabilitacije in se
selile v urbana območja. Instituciji zapora in zdravljenja sta konceptualno podobni, saj
je cilj obeh rehabilitacija osebe in uspešna reintegracija v družbo po izpustu.
Zaporniška tipologija je zanimiva iz vidika neizogibnosti strogim fizičnim omejitvam
zaradi mnogih restrikcij. Istočasno z varnostnimi parametri se načrtuje podoba
humanega zapora, ki po izgledu sodobnih modelov ne daje občutka kaznovalne
institucije. Zaporniško okolje vpliva na dojemanje prestajanja kazni in proces
rehabilitacije zapornikov, ki so pogoji za zmanjševanje stopnje povratništva, kot
temeljnega cilja zapora. Odprte površine v zaporniških kompleksih so pomembne pri
procesu rehabilitacije, saj omogočajo zadovoljevanje potreb po gibanju, prostovoljni
osamitvi, stiku z naravo in svežim zrakom. Pri načrtovanju odprtih površin zapora se
nadzorno-utilitarni in terapevtski vidik pogosto križata. Razmerje obema je razlika med
sodobnejšimi humanimi in tradicionalnimi zapori. Na bivalno okolje se posamezniki
navežejo na različne načine. Zaradi odvzema prostosti je na omejenem območju
primorana bivati heterogena skupina ljudi in si deliti skupni prostor.Zaradi stalne
prostorske omejenosti, so psihološka učinki prostora na zapornike zelo specifični. Do
izraza pride koncept teritorialnosti, osebnega prostora in zasebnosti. Osebni prostor je
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v zaporu privilegij, obenem pa nujno potreben za uspešno rehabilitacijo. Zaradi
prostorske situacije in občutka punitivnosti je pojavnost stresa v zaporu zelo visoka. Z
določanjem osnovnih potreb in njihovih prostorskih zahtev glede na tipologijo odprtih
površin, je načrtovanje zaporniškega okolja celovitejše. Pri načrtovanju odprtih površin
je pomembno zagovoviti prostorske ureditve, pri čemur se različna programska območja
vidno ločijo med seboj, uporaba pa ni strogo omejena. Prehodi med območji so blagi in
posebnih dejavnosti ne izključujejo. Območja odprtih površin se razdeli glede na glasne
in tihe, kjer se glede na zasaditev in podobo razbere tip območja. Pri načrtovanju
zaporniškega okolja ne gre toliko za oblikovanje, kot za omogočanje dostopnosti do
različnih programskih delov, glede na predvidene potrebe zapornikov. Ker si zaporniki
skupno okolje prisvajajo, se mora dopuščati zmerno svobodo gibanja znotraj prostorov.
Pri načrtovanju zasnov z enakimi prostorskimi predpogoji in tipologijo, je kljub enakim
smernicam oblikovanja razdelitev programskih območij in elementov drugačna. V
realizaciji bi omogočali opazovanje učinkovitosti različnih pristopov v enakih prostorskih
pogojih in ugotovili, kateri prostorski potencial pride najbolj do izraza.
Prednosti zasnove odprte tipologije so tipološka raznolikost odprtih površin, možnost
vizualne navezave na ostale programske sklope zapora in omogočanje razgleda v krajino
iz strešnih sprehajališč. Temeljna prednost je torej omogočanje zavedanja zapornikov o
prostoru bivanja in možnost navezave na širši prostor od samega sprehajališča. Zaradi
razčlenjenosti arhitekturne zasnove, so oblike in orientacija sprehajališč raznolike, kar
ustvarja boljše pogoje nekaterim sprehajališčem od drugih. Zunanji skupni prostor z
preoblikovanjem plastnic terena omogoča višinsko členitev prostora od posameznih
sprehajaišč in izkoristek razlike za ustvarjanje prostorov skupnih dejavnosti (amfiteater,
športne površine in tribune). Zasnova odprtih površin se zato osredotoča na vizualno
povezavo z bližnjo okolico in krajine v primeru strešnih sprehajališč. Zasnove so zato bolj
nevpadljive in minimalistične.
Zasnova zaprte tipologije ima glede sprehajališč nasprotne prostorske omejitve in
pogoje. Zaradi fizične omejenosti sprehajališč in posledično slabše komunikacije z
okolico, se v zasnovah sprehajališč ustvarja programska raznolikost. Zasnove z vertikalno
členitvijo usmerjajo pogled na edino odprto stranico prostora, v nebo. Sprehajališča
glede na okolico zapora delujejo izolirano. Koncept zasnov je poudarjanje minevanja
časa in senzoričnih učinkov, kar se ustvarja z raznolikostjo zasaditve. Zasnove
sprehajališč zaprte tipologije so zato bolj polne, z raznolikostjo drevja in materialov.
Pri medsebojno različnih zasnovah, bi se v primeru realizacije projekta še nadaljno
opazovalo funkcionalnost prostora. Na podlagi tega, bi bila raziskava o učinkovitosti
zaporniškega okolja na zapornike dokončno izvedena. Iz ugotovitev bi celotno teorijo
dokazali na različnih primerih v praksi.
86

Marn N. Zasnova odprtih površin zaporniškega kompleksa v Sostrem.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

14 POVZETEK
Za splošno razumevanje delovanja zaporniških institucij, sem se na začetku naloge
poglobila v prebiranje literature o razvoju punitivnosti in kaznovanja obsojencev.
Zaporniški sistem odraža družbeno ureditev določenega prostora. Splošna miselnost v
zgodovinskih obdobjih se odraža na arhitekturnh ureditvah totalnih institucij. Kako se
razvija zasnova zaporniškega kompleksa z razvojem ideje o rehabilitaciji in kakšni so
učinki takšnih sprememb, mi je v nalogi pomagalo pri razumevanju povezave med
fizičnim okoljem in vedenjskimi vzorci.
Sodobno zaporniško miselnost ali arhitekturo je težje posplošeno opredeliti, ker se
zaporniški sistemi močno razlikujejo že med različnimi evropskimi državami. Opisala sem
delovanje boljših in slabših sodobnih zaporniških sistemov in jih med seboj primerjala.
Za primer dobre prakse sem obrazložila delovanje skandinavskih zaporov in raziskala
pojav 'odprtih zaporov'. Skandinavske zaporniške prakse so tako v miselnosti, kot v
grajenem smislu skrajno odprte in statistično gledano najučinkovitejše. Za primer slabe
prakse sem opisala francoski zaporniški sistem, kjer je stalni problem prenatrpanost.
Slovenski zaporniški sistem sem opisala na koncu in ga primerjala z ostalima.
Poglaviti del naloge je raziskava o načinih učinkovanja zaporniškega prostora na
vedenjske vzorce zapornikov. Posvetila sem se odprtim površinam zapora in
terapevtskim učinkom elementov narave na posameznike. Iz prejšnjega dela naloge o
zaporniških sistemih, je razvidna povezava med okoljem in učinkovitostjo zapora. Ta se
meri glede na stopnjo povratništva, ki je v sodobnejših humanih zaporih izrazito manjša.
Po primerjavi dveh arhitekturnih rešitev, se identificira različne tipologije odprtih
površin zapora iz obeh arhitekturnih zasnov. Glede na teoretično ozadje, so v zadnjem
delu naloge izpeljane smernice za načrtovanja odprtih površin zapora. Posebej se
osredotočajo na uporabo drevja za željene učinke v prostoru. Iz smernic izpeljane
zasnove se med seboj razlikujejo glede na razporeditev območij dejavnosti in tipologijo
prostora.
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