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Posvetovanje o problemih kazenskih
poboljševalnih zavodov

ST. S

V dneh od 28. 9. do 2. 10. 1965 je bLI v
Ljubljani st.rokovni. ~vet vodilnih u!lluž
bencev kazenskih poboljAevalnih zavodov, ki
sta ga organizirala oddelek za izvrle"'anje
kazni RSNZ in inštitut za kriminologijO pri
pravni fakulteti univerze v Ljubljani.

Na posvetovanju 50 prebrali naslednje
referate;

!\ohha Cerin, načelnik oddelka za izvrle
vanje k.ami RSNZ - Družb('na funkcija
kazni odvzema prostosti;

Dr. Milo! Kobal. natelnik zdravstveno
psiholOSke službe RSNZ - Nevarnosti preti
ranega a~vnega rB\mnnja uslutbencev
KPD;

Karel Audič, upravnik KPD Maribor
- Izvrievanje kazni odvzema prostosti v svo
bodnem rt"timu;

Vinko Skalar. psiholog v RSNZ - Psi
hološki vidiki problematlke KPZ;

Bogomir Lapajne, revizor v RSNZ 
PO&lovanjl' gospod.arU:ih enot KPZ in nagra
jevanje obsojencev;

Dl', Katja Vodopivec. ravnatelj imtituta
za kriminolOJPjo - O problemih lokalnih
zaporov.

S koreferall ro sodelovali
AlojZ Bizaj, socialni delav~ v RSNZ 

Nekateri probkmi. ki ovirajo resocializacijo
v postopku z obsojenimi ~bami v KPD in
po odpustu;

Janko Klemen, upravnik občinskega za
JXK'8 v Mariboru - O gospodarskih dejavno
stih v zaporih:

Iris Cop, profe90r v RSNZ - Onačrtnem

prevz~ojnem delu v KPD:
Alojz Gazvoda. socialni delavec v obč:in

o;kcm 7.aporu v Mariboru - Udeležba Gb·
sojencev pri samoupravljanju:

Franc Kranjc. socialni delavec v KPD
IR - Socialni PI"'eTn obsojenk v KPD IR pri
Ljubljani;

Marjan Hočevar, socialni delavec v ob
činskem zaporu v Ljubljani - O problemih
pri dajanjU POmOO. pri odpustu oseb s krat
kimi kaznimi.

Zadnja dva dneva <;13 se pm:vetovanja
udeletila tudi /ll»La inltituta za kriminologi.jo

dr. Piotr Wier-zbicki, direktor uprave za iz
vrlcvanje kazni ministrstva za pravosodje
LR Poljske. z referatoma ..() poljskih Izku.§
n)ah v polodprtih kazenskih zavodih.. in ~O

vzgoji uslužbencev kazenskih pobolJševalnih
zavodov na Poljskem.. ter profesor dr. Ladi
I;lav Schubert iz Bratislave- z referatom ~O

i7ku!njah pri grupiranju obsojencev na Ce
~koslovaškcm,.. Oba gosta o;ta s svojimi pri
spevki obogatila strokovno posvetovanje in
mu posredovala izkumje pri delu z obsojenci
v socia1htltmh detelah,

V razpravi o n·feratih je aktivno ~elo

valo nad 30 udeležencev, ki !;() obravnavali
t('vilna pereča vprašanja s področja izvr§e

vanja kazni od\-"U'ma prostosti in nakazali
nove poti 7.a delo. Soglasno so izrazili teljo,
da bi postali tovrstni 5lrokovni posveti stalna
oblika dela zavodov za izvrševanje kazni in
izmenjava I7.kwenj med zavodi, kar lahko
bistveno prispeva k us~nemu delu v boju
proti kriminaliteti.

V pričujoO. ~tevilki naše revije objavlja
mo nekoliko predelane in za natis izpopol
nJene rderate Mihe Cerina. dr. Miloia Kobala,
Karla Audič&.. Vinka Sk.alarja in dr. Piotra
Wierzbickega. Ostalo pomembno gradivo s
posvetovanja bomo priob6li v naslednji
~Il'villd.

Na podlagi referatov. koreCeratov in raz
prave so bill sprejeti sklepi, po katerih se
bo usmer)alo delo v kazenskih poboljševalnih
zavodih.

Sklepi

Spozna\'anje osebnosti obsojencev

Spoznavanje osebnosti obsojenca je te
meljni pogoj za dober orientacijski program,
tretman. V7.g0jni proces in rewOalizacijo;
delo na tem pc:xlročju zelo ZBOlItaja za potre
bami kvalitetne prakse. Upravniki KPZ naj
kritimo pregledajo. kako j~ organiziran
I;prejrm obsojencev. osebnostna obdelava.
klasifikacija in razpored na delovna mesta.
in naj poskrbijO ul kvalitetnej!e delo (po 08
v(xhlu zvezn~a sekretariata za notranje
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zade\'e). PrO!Otori za prejem in ,ldpust morajo
biti primerno urejeni.

KPD Dob in K PD Ig naj razvijata ekipno
obdelavo obsojencev ln pri lem !e bolj an
gatirata strokovno medicinsko-psiholo!ko
alutbo RSNZ.

Strokovnjake naj kličejo tudi občinski

zapori. če grE' za obeojence. ki so ()S('bno-.tno
in zdravstveno prizadeti-

Posebna pozornost naj velja osebno..lni
obdelavi :'>torilcev hudih kaznivih dej.mj.
mladoletnikov. mlaj&ih polnoletnikov. p0

vratnikov ln seksualnih delinkventov.
Pri osebn06tni obdelavi ob"Ojenih oseb

je treba dobro proučiti sodbo in izvedensko
mnenje. pri povratnikih pa proučiti SPiS o
prej!njem prestajanju kazni.

KPZ naj na kolegijih resno prouče po
rol:i1a o sprejemu in sprejemajo orientacijski
program. k1asificirajo obsojene osebe in jih
razporedijo na ustre7.M delovna mesta.

KPD Dob naj takoj po sprejemu in oseb
nostni obdelavi predlaga obsojence. ki imajo
'P080je za svobodnej~i režim. v odprti KPD
Maribor in odprti oddelek svojega. doma.

Zapori naj po uvidevnor.ti uvajajo v svoje
oddelke svoboden ah polsvoboden rebrn. ki
omogoča ob dobrem vzgojnem delu in sa
moupravljanju boljše vzgojne rezultate in
zanesljivejJo resocializadjo.

hobraiennje kad na

Izobra1evanJe uslužbencev K.PZ naj se
utrjuje in Gr'g3nirint z nasloonjim'

- izredni ~tudij na vi!jih in visokih
IGlah za vse. ki imajo za to pogoje;

- pazniki se morajo vključiti v redno
~lanje na strokovni ~li za notranje zadeve;

- vsi pazniki mMajo končati pelmeseč:ni

pnpra\'ni!ki tečaj.

- za napredovanje v vilje paznike je
treba organizirati v K.PZ dopolnilne tečaje;

- nadzorniki paznikov morajo imeti
srednjo strokovno !olo za notran~ zadeve, ki
bo penolMko usmerjena;

- pazniki, ki imajo že da.lj!o praJuo in
nimajo wtreznih tečajev aU šol. se morajo
zaradi dopolnitvE' ~trokovnega znanja vklju
čiti v dopolnilno izobraževanje v svojem za
vodu. kjer bodo morali pokazati svoje znanje
pred posebno komisijo.

Oblike strokovnega izobraževanja bodo
tudi redni !itrokovni posveti t~r oglooi KPZ,
ki 10 koristni za prakso. organizi.raJ pa jih bo
oddelek za i%vrlevanje kazni RSXZ.

Napake v odnosih med uslužbenci in ob
soje.nci. pretirana agrt'Slvn(l!,t ali pretirano
popuščanje je treba energično odpraviti.

Upravniki KPZ so odgovorni, da budo
uslužbenci pri svojC'm delu zagotovili enoten

J)"lStop<'k in kladno t'1.':Ševanj(' vseh nalog: \"
KPZ.

Vsak KPZ naj organizira ",trokovno
knjižniCO, da bo redno poslovala in nabav
Ijala literaturo. PriporOčamo, da knjižnice
naročajo Strokovni list. Revijo za krimina
listiko in kriminologijo. JugO&lovensko revijo
za kriminologiju i krivično pravo 10 druRO
sorodno li teraturo.

Us.lužbenci K?Z naj pi!ejo Banke o svo
jem delu ln probhmih ter jih ~lljajo od
delku za izvri(-vanje kazni. ki jih bo posre
doval uredni.ttvu rE'vij. da jih objavi.

Kadrovanje \' KP"".l

Upravniki zavodov naj poskrbijo za raz
pise nezasedenih sistemiziranih delovnih
mf'!>t.

Zaradi bolj~ga usmerjanja spo&obnih
uslužbencev je treba diferencirati delo paz
nikov na notranjo in zunanjo službo.

Selekcija pazniAkega kadra naj izloči

liste. ki imajo pogoje- za nadaljnje ~lanje in
jim to omOt{oči. ostale paznike pa razporedi
IX' !'posobnOl'oti in znanju

Kadrovanje je treba načrtovati tako, da
bodo imeli vsi vodilni uslužbenci. vzgOjitelji
in učitelji. visoko in vujO izobrazbo, nadzor
niki paznikov sR'dnjo. p87:niki nitjo (osem
letko). dopolnjeno 7: obvE"Znimi in dopolnil
nimi tebji.

~a kljUčnih delovnih mestih v upravi
zavoda in v proiZVodnji je treba zaposlovati
usJuibence in ne obsojence.

Tehnični kadri so nujno potrebni za pra
vilno delovno vzgojo obsojenca. zato naj KPZ
izdelajo skladno s potrebami svoje gospodar
ske dejavnnsti načrt kadro\"8nja. Priporočamo,

da se zaposli le takAen tehnični kadt·r. ki Ima
w.trezne $.trokovne tole in lahko n~topa kot
6trokovni učitelj za delavno vzgojo.

Kadrovanje pa7nikov iz vrst milice se
lahko nadaljuje. vendar Je mogoče sprejE'ti
le tistE'. ki imajo v službi ugodne ocene. ne
primerne pa je treba izločiti.

Prengoja obsojence\'

PrevzgO)8 ob<.OJcncev naj temelji na na
trtnem prevzgojnem delu. ki naj bo d:>IOčen<)

z individualnim orientacijl'kim programom
sprejemneRa centra. s trt'lmanom. ki je do
ločen za po5ameznika in njegovo klasifikacij
ko skupino.

Razvijati je treba OOsoJenčevo udeležbo
pri organizaciji posameznih dejavnosti (~

moupra"o) v meJ3-h hi!nih redov.
Delovno vzgojo je treba ok~lti tako.

da bo u~tevana obsojenre\'a fizična in um
!'ka sposobnost. da bodo prevladovali vzgojni,
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nE' pa ekonomski elemC'nli. Pri ~ojl 0b
sojenca morn.mo zasledovati to. da &1 \. KPZ
pridobi kvalifikacijo ali prekvi1lifikacijo.
mu je izrečen vamostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica. CC je možno zaposlovanje
izven KPZ. JI.' lreba težiti 7..3 tem. da bo ob
sojE'nec __ kleni! na delovnem mC$tu delovno
razmerje. ko bo prestal kazen.

Prevzgoja ob:;oj(:ncev mora biti ~ledna.
u~tevati mora znaru;tvene osnove peno
loškt· andragogike (vzgoja in izobraževanje
odra!Jih med prestajanjem kazni) in prakse.
\'7.'t()ja naj bo zgrajena na !I;po~tovanju ob
5Ojenb'\'e osebnosti.

pri ocenjPvanju OO>;oJenca jt: t.reba upo
§tevati ne aarno njegoo.·o marljivO!>t pra delu
ln vedenje. temveč tudi vS(' značilne oseb
n(lc';tne spremembe. kolikol jih je med pre-
vzRoj" pridobil (~ojni odpu. t, pomilMtitev.
izredna omilitev kazni in drugo).

Pravilna prevzgoja .,bsojencev mora
privesti do tega. da bo dlSCi.plinskega kaz
novnnja 6mmanj.

Dopisovflnjl obsojencev. "liki 7. družino
in drugimi osebami morajo postati prcvzgojni
dejlwniki kajti ohranitev stikov s pozitivno
okolico pomaga resocializaci ji obsojenca.
poleg tega PII je lO najboljši naflO prema
govanja napet05tnih ituacij.

Individualni orientacijski program dela 7.

obsojE'nci mora biti nnn,>jen tako, da privzgaja
obsojencu po7ilivnf' m.)ralnE' vrednotE'.

PostpenaJna pomol

P05tpenalno pomoč kot prt>venc:ijo v
borbi proti povratni!;tvu je treba organizirati
v vseh motnih oblikah ne samo s POmOCJo
odborov za pomOf ob.sojencem. tj. organov
soctaln€'ga varstva. temvel tudi z delovnimi
in družbenopolitifnimi OI"Ranizacijami. zavodi
7.a Z8p<::5lovanje delaVCE'V 1 rjavnostjo. Post
penalna pomOf je problem vse druibE". Je se
stavni del boja proti kriminaliteti. S lega
vidika naj to vpraAanJe nbravna.vajo tudi
občinski SVl ti za notranje 7.adeve-, ki naj
sproti opozttrjajo na te problcme.

PredstoJniki. občinskih Of"ganov za no
tranje zadf've in organo\' za socialno \'arstvo
monlje ontef{mti k delu pristojne svete za
socialno vaI'lltvo. saj Je znano, da delo na tem
področju Z805taja in JC vtofji dcl odborov 'ul

pomol: odpuM:t>nim obsojC'nC't'm ncaktivcn
Socialna služba in fIOCialni delavec v KPZ

naj že ob tip-ejemu obsojenca ugotovita. kaj
bo treba ukreniti v ZVe7J z obsojenfevim
odpw;lom. \' prizadevanje za resocta.lizaciJO
je treba ob.sojmca aktivno vključiti takoj po
nastopu kazni. Obsojenčeva pa.~ivnol bi p0

menila neviIrnost za povratni!tvo. pri tem ne
f;memo zant'fl\ariti vleh m\,lm(l."iti po1.itivnih

stikov z obsojen~o dnd:ino. delovno orga
nIzaciJO ter njegovimi prijateljL ce je potreb
no, naj socialna služba KPZ nbdrŽl l;tike z
obsojencem tudi po odpustu.

Pootpenalna faza vodi do dveh skrajnosti:
na eni strani do t~a. da dobiva obsojenec
matenalno pomoč. ne pa Z4pDl!ilitev. na dn.1gt
strani pa do tega. da ob50jenec zapodilve ne
sprejme. Zato le skrb Cl'ntra za socialno delo.
pripraviti obsoj<'nca do tega. da se zaposli,
pozneje pa $Bm poskrbi zase. Odboru za po-.
mol: odpUSfenim ob<;ojencem je treba sporo
bli. kak~na naj bo po!'tpena.lna pomoč.

Z I'\(WO nastalo fNtuacijo glede zaposl~

vanja v zvezi z gospodarsko ",fonno bi m~
raIi tiste. ki nimajo motnO&ti zap(8Jitve na
prej~nJcm delovnem rneAtu, usmE'f'jati na
delo v kmelij~ke delovne organizacije in na
podeželje.

Socialna slUžba KP'Z naj zahteva od ob
finskih organov za nutranje z.adeve socialno
anketo (26. člen pravilnika o izvrtevanju
kazni odvzema prostOIti).

KPZ naj Ile sami povezujl')o z organi. ki
so odgovorni za pOl'tpenalno pomol:, zlasti s
tistimi. s katerih območja dobivajo najvel:
obsojencev. in naj Jim poma~ajo pn delu.

RSXZ Il{' bo povezal z ~ubli~kim se
kretariatom za zdravstvo in IOcialno varstvo.
da bo tudi ta po !'itrokovni plati organiZiral
posvet predstavnikov občinskih oI'Ranizacij
za socialno varstvo, kamor bi pritegnili tudi
predsednike in tajnike odboro\' 7.a poml:lf od-
puJčenim jen~,

Gospodarsko poslo\'anje KPZ

Vsi KPZ, ki mlajO organizirano proiz..
vodnjo, naj čimprej ustanovijo in rt'gistri
raja gospodanJte enQle (občinska zapora
Ce-Jje in Mariboc)

~agraj{,\-'anje obsojence\' je treba izpe
ljati dosledno po kriterijih. ki jih določa 49.
Ben ZlKS. Zalo naj najpozneje do konca leta
1965 vsi KPZ izdelajo pravilnike o plačilu za
delo obsojencev in jih pojijejo v 'lOglasje
pristojnim nadrejenim organom.

Stimulativno nagrajevanje obsojencev po
49. Menu ZJKS lahko v znatni meri pos~1

delovno \-zgr>jo obsojencev. Sedanje nagra
jevanJe ne ustreza zakonu in zavira razvoj
801>podarske dejavnosti. Pri nagrajevanju
obSOjencev JE' treba uvesti take nonne, kot
\'eljajo za isto \nto proizvodnje na p~

stll5tt.
VSl prer;L;t.avnik.1 KPZ v SRS, ki imajo

razV1l0 go.;podarsko dC'javn05t. 50 se odloč-di.

da bodo gO&podarske enote med seboj sode
lovale po načelu solidamolIti pri razvijanjU
proizvodnje, pri strokovnem izobra:tevanju
obsojencev tl'r pri nabavi in prodaji,
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