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Vloga kliničnega izvedenstva prI Izvrševanju vzgojnega
ukrepa oddaje v vzgojni poboljševalni dom
Anton Rems, diplomirani pravnik, svetovalec republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo, Ljubljana

Praksa in teorija sta doslej v okviru zakono
daje - vsaj v SR Sloveniji - izoblikovali in
terdisciplinar.no skupinsko lotevanje pri obrav
navanju mladoletnikov v vzgojnih zavodih1

vendar nekateri izidi prevzgojnega dela zavodov
opozarjajo, da tekoča pedagoška in druga stro
kovna prizadeva-nja .ne dajejo pdčakovanih sa
dov pri res9Cializaciji gojenoev. Odprto je zlasti
vprašanj e 1 kako naj goj.enca obravnavajo stro
kovni delavci in sicer ali je primernejša posa
mična ali skupinska strokovna obdelava'1 in
zlasti, ali ima tako ali ,drugaČlIlo izvedensko delo
kot strol<ovno delo v teku prevzgojnega procesa
od začetka do konca (rpriho& in odpusta) bi
vanja gojen.ca v zavodu lahko za gojenca in za
njegovo O'Žje, zlasti družinsko okolje tudi škod
ljive posledioe1 v 'času izvrševanja zavodskega
ukirepa, pa tudi po odpustu.

Sestavek skuša strokovno opisati in oc-eniti
IlJekatera klinična izvedenstva, ki jih izdelujejo
redni ali honorarni delavci v VPD Radeče pri
obravnavanju gojencev v okviru prJJpravlja:ruja
in uresni·čevanja prevzgoj'1lega programa. Izho
dišče sestavka j.e porzitiJvnopravllli okvix in tea
retiočna podlaJga za delo strokovllih služb v ob
segu jugoslovanske strokQVJne literature.

Domneve o možnostih tako pozitivnih kot ne
gativnih vplivov izvedenskega dela pri uresni
čevanju prevzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni
poboljševalni dom so preverjena z izidi ankete1

opravljene z obdelavo dosjejev gojencev VPD
Rade6e. Arnketa se je nanašala na ocena socialnih
anamnez, psiholoških in psihiatričnih mnenj 1

najdenih v dosjejih gojencev.

Izvedenstvo pr~ uresničevanju vzgojnega
ukrepa oddaje v vzgojni poboljševalni dom

Ko postane izre6ena kazenska sankcija pravno
močna, jo je treba izvršiti tako, d", se dosežie
njen namen. Na tem mestu se obravnava le
izvršitev v2lgojnega ukrepa oddaje v vzgojni
poboljrevalni dom v zvezi z delom strokovnjaka
med bivanjem gojencev v ,tem domu.

* Članek je povzetek seminarske naloge v podi
plomskem študiju iz mladinskega kazenskega prava
na pravni fakulteti v Ljubljani. Za vodstvo in na
potke pri izdelavi seminarske naloge se na tem
mestu zahvaljujem prof. dr. Katji Vodopivec. Za
hvalo sem dolžan tudi VPD Radeče, ker mi je omo
gočil anketo in posebej še bivšemu upravniku tov.
Petjetu za koristna navodila in pojasnila.

178

Po 77. čl. KZ' se vzgojni ukrep oddaje mlado
l€tnika v vzgojni poboljševalni dom izreče v pri
meru, ko so pri mladoletniku potrebni učinko

Vitejši poboljŠ€valni ukrepi. Sodišče pri tem
upošteva poleg okoliščin, omenjenih v 70. čl. KZ
(mladoletnikovo dUlŠevno razvitost, duševne last
nosti1 na-gnjenja 1 ;n.agibe iz k.aterih je dejanje
storil1 dotedanjo vzgojo, okolje in razmer,e, v
katerih je živel), zlasti težo in na["avo storjenega
dejanja ter okoliščino, ali so bili mladoletniku
že prej izr;e6eni ukrepi ali kazen.

V kakšnih organizacijskih okvirih in s kakš
nim namenom poteka p,r;evzgojni prooes v vzgoj
nem poboljlŠevalnem. domu1 določa zakon o iz
v,rševanju kazenskth sai!1kcij. V splošnih do
ločbah o izvrševanju vzgojnih ukrepov (211. čl.

ZlKS) je zapisano, da je namen vzgojnih ukre
pov mladoletnim storiloem kaznivih dejanj z
varstvom 1 pomočjo in nadzorstvom zagotoviti
VZgOj01 poboljšanje in pravilen razvoj, kadar je
to potrebno, pa tudi preprečitev izvrševanja
kaznivih dejanj. Te naloge imajo naravo vzgoj
no-socialne dejavnosti in zavarovanja družbe v
najširšem pomenu besede1 brez kaznovalne &e

stavine. Pri tem ne gre le za specialna peda
gogiko ali celo deIektologijo, temveč tudi za
druga stroik:ovna torišča-1 zlasti za psihološko in
psihiatrično delovanje1 kot bis.tveno sestavino
izvrševanja zavodskih vzgojnih ukrepov v okviru
njihovega v zakonu določenega namena. ZIKS
v tej določbi med drugim določa tudi delovno
torišče socialne službe ter psihološke ID psihia
trične dejavnosti. Glede na temeljni namen od
daje mladoletnika v vzgojni poboljrevalni dom,
to je na resocializacijo mlado~etnika1 je peda
goško dejavnost šteti za temeljno dejavnost v
zavodih; pri tem so tako s.ocialna kot tudi psi
hiatrioiina dejavnost, zla,sti 'pa psiholooka, dopol
n1lno strokovno delo, čeprav tako v praksi kot
tudi v teoriji niso povsem izdelane meje IIl€d
posameznimi strokovnimi službami (o tem poz
neje).

Dr. Anton Trstenjak' posebej opozarja na te
žave, pri ustrezni določitvi mesta psihologije v
pedagogiki, kot 21IlJanosti in praksi. Vsekakor
mOJCamo ne grede na teoretične pomisleke o
mestu psihologije vprevzgojnem prooesu ugo-

, Kazenski zakonik, Ur. 1. SFRJ, št. 13/51, 30/59,
11/62, 31162, 16/65, 15/67, 20/69, 6173, v nadaljnjem
besedilu KZ.

2 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Ur. 1.
SRS1 št. 25/73, v nadaljnjem besedilu ZIKS.

3 Dr. Anton Trstenjak: Oris sodobne psihologije,
drugi del, str. 128 in naslednje.
























