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DELO IN LEGITIMNOST PRAVOSODNIH POLICISTOV V ZAVODU 

ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 

Vanja Hojs 

 

Namen prispevka 

V prispevku nas je zanimala predvsem dejavnost pravosodnih policistov na delovnem mestu. Torej, 

kakšen je njihov vsakdan ter ali stres, ki jih spremlja na delovnem mestu zaradi nadzora, nasilja ter 

dolžnosti spoštovati zakone ter navodila, vpliva na njihovo privatno življenje. S tem smo izvedeli, ali 

so sami s svojim delom, sodelavci, vodstvom ter nasploh s poklicom, zadovoljni. Spoznali smo 

prisilna sredstva, katera so včasih nujna za obvladovanje zapornikov. 

 

Metode 

Prispevek je sestavljen iz teoretičnega dela, za katerega sem uporabila različne slovenske in tuje vire. 

Del prispevka pa sestavlja empirični del, v katerem spoznamo ugotovitve ankete, katero so mi 

izpolnjevali pravosodni policisti v zavodih za prestajanje kazni zapora po Sloveniji (Ljubljana, 

Maribor, Celje). 

 

Ugotovitve 

Ugotovili smo, da pravosodni policisti v povprečju niso zadovoljni na delovnem mestu, prav zaradi 

stresa, ki je vsakodnevno prisoten ter zaradi nadzora vodstva, saj morajo vsako uporabljeno prisilno 

sredstvo zagovarjati ter ravnati premišljeno in strokovno, da ravnajo v skladu z zakoni. 

 

Omejitve/uporabnost raziskave 

Raziskava je omejena na območje Ljubljana, Maribor, Celje, kjer je bilo anketiranje izvedeno. 

 

Praktična uporabnost 

Prispevek je praktično uporaben za spoznanje ter boljše razumevanje dela pravosodnih policistov, prav 

tako je pomembno, da se zavedamo, da kljub njihovem nezadovoljstvu pri delu in nevarnosti, ki jih 

spremlja, njihovo delo je pomembno za pravilno delovanje zavodov za prestajanje kazni zapora. 

 

Izvirnost/pomembnost prispevka 

Prispevek je izviren, saj še takšne raziskave v Sloveniji v teh zavodih ni bilo. Podobna anketa je bila 

opravljena za policijsko delo, zato se mi zdi smiselno, da spoznamo še delo pravosodnih policistov. 

 

Ključne besede: pravosodni policisti, legitimnost, zadovoljstvo, zaporniki 
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1 UVOD 

 

Zavod za prestajanje kazni zapora je družbeno okolje, ki ima različne naloge in cilje ter določena 

pravila, ki jih morajo upoštevati zaporniki in zaposleni. Ker je zapor tudi okolje, ki ga v našem 

vsakdanjem življenju nismo vajeni, se ljudje tam težje prilagodijo in sprostijo. Zaporniki so pod 

stalnim nadzorom za te namene zaposlenega osebja in morajo upoštevati pravila, ki omejujejo njihovo 

tamkajšnje bivanje. Zaradi teh omejitev so se  prisiljeni obnašati drugače, kot bi se v vsakdanjem 

življenju.  

Pravosodni policisti so delavci zapora, katere bremenijo različne naloge v svojem delovnem okolju. 

Pravosodni policist mora biti kot državni uslužbenec pravilno usposobljen in izobražen, mora imeti 

tudi veliko delovnih izkušenj, da se pravilno loti svojega dela in da je pri tem dosleden, pravičen in ne 

dela razlik med zaporniki.  

Kljub številnim pravilnikom in zakonom, ki bi se jih morali delavci in zaporniki držati, pa se zgodi, da 

pride do nasilja, korupcije, subkulture, stresnih situacij in nezadovoljstva na delovnem mestu. Vse to 

se lahko odpravi, ali pa vsaj zmanjša z ustrezno komunikacijo, ki je v današnjem času še posebej 

pomembna. Če se malo zamislimo in premislimo o času, v katerem živimo, opazimo, da je vse manj 

komunikacije, ki bi potekala »v živo«. Pri okoljih kot je zapor, je komunikacija »v živo« skoraj edina 

možnost komuniciranja.  

 

 

2 PRAVOSODNI POLICISTI 

 

Med osebjem, ki delajo v zaporih, je največ pravosodnih policistov. So tesno povezana skupina 

večinoma moških (največ pravosodnih policistov je belcev) srednjih let, starih med 35 in 45 let, ki 

imajo družine in približno do pet let delovnih izkušenj. To je izredno homogena skupina ljudi, velika 

večina je opravljala vojaški poklic, čeprav niso vsi prišli neposredno iz vojske. Razvrščamo jih 

predvsem v delavski razred, saj imajo večinoma nižjo izobrazbo in delavsko zgodovino, povezano z 

opravljanjem fizičnega ali preprostejšega dela (Liebling et al., 2011).  

 

Crawley (2004) je za ugotavljanje, kdo ter zakaj se nekateri odločijo za poklic pravosodnega policista, 

govoril z njimi samimi ter ugotovil, da večino za ta poklic motivira plačilo, prav tako pa tudi služba, 

povezana z varovanjem družbe. Nekateri so začeli z delom samo zato, ker so pač potrebovali službe. 

Tisti, ki so prej delali v vojski ali mornarici, so se odločili za delo, ker so bili vajeni dela v uniformah 

in so domnevali, da je delo podobno. Ker je bilo nekaj tudi takih, ki so bili zavrnjeni pri policiji, so se 

nato pridružili delu pravosodnih policistov, saj so med tema dvema službama našli podobnost in 

povezave. Spet drugi so povedali, da so želeli narediti v življenju neko spremembo, nekateri pa so bili 
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že dolga leta navdušeni nad zatiranjem kriminala. Nekateri so prej bili zaposleni v tovarnah, drugi so 

bili rudarji, inženirji, avtomehaniki, vozniki tovornjaka na dolge razdalje, trgovci, mesarji, delavci v 

livarnah ali tudi učitelji plavanja. Velika večina teh ni načrtovala kasnejšega dela v zaporih. 

 

 

2.1 Značilnosti pravosodnega policista 

 

V študiji na Danskem so zapisali določene značilnosti, ki naj bi jih imel zgleden pravosodni policist 

(Liebling et al., 2011):  

1. Fizične lastnosti: 

 dobra fizična pripravljenost; 

 moč oziroma trdnost, ki je nujna za delo v težkih pogojih; 

 sposobnost delovanja z osebno avtoriteto in ustrezno stopnjo samozavesti; 

 verbalne sposobnosti. 

2. Mentalne sposobnosti: 

 sposobnost razmišljanja; 

 sposobnost misliti na več stvari hkrati. 

3. Druge sposobnosti: 

 učenje: sposobnost in potreba po učenju novega; biti dovzeten za nove ideje ter 

alternativne rešitve; razumevanje posledic svojih in dejanj drugih; razvijanje novih 

idej in predlogov; oceniti ter se spopasti z zapletenimi situacijami; 

 opazovanje: biti pozoren ter se zavedati sebe na podlagi opazovanja drugih in 

informacij, ki so na voljo; biti sposoben videti, razumeti, oceniti ter računati na 

situacijo brez popačenja; biti sposoben opazovati več dejavnosti hkrati, brez zmede; 

biti sposoben kontrolirati lastna stališča in predsodke, kadar drugi ravnajo na način, ki 

nas moti; 

 sprejemanje odločitev: uporabljati nove informacije, jih razumeti in si ustvariti neko 

svoje mnenje ter sprejeti odločitev; biti lojalen do odločitev, ki so že sprejete; biti 

fleksibilen in sposoben spremeniti mnenje, kadar se zamenjajo okoliščine; 

 reševanje problemov: sposobnost pripraviti informacije tako, da se lahko problem reši; 

poskušati najti tako rešitev, ki bo razumljiva in ki jo bodo sprejeli tudi drugi; pustiti 

drugim, da tudi oni izrazijo svoja mnenja ter se z njimi povezati; biti zadovoljen s 

polovično rešitvijo, če popolne rešitve ni mogoče doseči; 

 opravljanje administrativnih nalog: z dokumentacijo ravnati in delati natančno in 

hitro; biti organiziran; razumeti in sprejeti rutinsko delo; 

4. Sposoben mora biti tudi: 
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 sodelovati z drugimi; 

 prenesti težke čustvene situacije; 

 razumeti mišljenje in čustva drugih; 

 imeti smisel za humor; 

 razumeti vedenje in odnos drugačnih ljudi in biti sposoben najti razlog za tak odnos 

in vedenje, … 

 

 

2.2 Naloge pravosodnih policistov 

 

V Pravilniku o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov (2009) najdemo pravila in 

naloge, katera morajo spoštovati in vsakodnevno izvajati pravosodni policisti. Eno od teh pravil pravi, 

da morajo večinoma opravljati delo v službenem oblačilu – uniformi. Pod njihove dnevne naloge pa 

spadajo varovati zavod, nadzorovati in varovati obsojence, spremljati obsojence zunaj zavoda, 

preprečevati bege, konflikte, samomore, prekrške, itd.  

 

Naloge, s katerimi se sooča pravosodni policist (Liebling et al., 2011):  

 pomagati storilcem soočiti se s tem, da so v zaporu, ter se z njimi ukvarjati in jim pomagati pri 

odpravljanju in zavedanju njihovega deviantnega vedenja; 

 nadzorovati zaporniške dejavnosti; 

 pomagati pri rehabilitaciji in usposabljanju obsojencev; 

 dajanje nasvetov zapornikom, jih podpirati in jim svetovati; 

 sprejeti nove zapornike, ocenjevati njihove potrebe in ugotoviti možnosti za 

samopoškodovanje; 

 iskati zapornike, pregledati obiskovalce v zaporih ipd, … 

 

 

3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE PRAVOSODNIH 

POLICISTOV 

 

Tako kot za vsak poklic je tudi za pravosodnega policista potrebno imeti določene veščine, primerno 

izobrazbo, znanja in osebne značilnosti.   

Ključna znanja, ki naj bi jih imeli pravosodni policisti (Liebling et al., 2011):  

 interes in ukvarjanje s socialnimi problemi; 

 sposobnost hitrega in učinkovitega reagiranja pod pritiskom (npr. ko pride do zapletov); 
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 dobre komunikacijske spretnosti; 

 sposobnost biti in delati z ljudmi iz različnih socialnih okolij; 

 biti dober in iznajdljiv vodja ter imeti veščine za delo z ljudmi; 

 sposobnost pomiriti konflikte na miren in profesionalen način. 

 

Kljub temu da k boljšemu delu pripomorejo prej omenjene sposobnosti, pa na začetku mora nekdo 

spodbuditi osebo, ki je bila sprejeta na določeno delovno mesto, da začne spoznavati delovno okolje 

ter ga razumeti, saj bo tako bolje opravljala delo. K temu pripomorejo začetna usposabljanja, ki naj bi 

zagotavljala delavcu strokovna znanja, ki so potrebna za profesionalno izvajanje njegovega dela. 

Delavec naj bi na začetku pridobival znanje, izkušnje ter spretnosti, ki jih bo potem uporabljal. 

Pravosodni policist naj bi čim prej pridobil znanja (oziroma ga postopno pridobival) o ciljih službe, o 

kriminaliteti, o razumevanju kompleksnosti pravosodnega sistema. Zelo pomembno je tudi, da razume 

pomen službe za izvrševanje kazenskih sankcij in ukrepov v okviru pravosodnega sistema. Takoj 

zatem se začnejo razna nadaljevalna usposabljanja, na katerih se sreča z novimi metodami dela, 

izboljšuje se njegova strokovnost ter razvija znanje. Namen usposabljanja je predvsem pojasnjevati 

naloge in poklicne vloge, povečati sposobnost za reševanje problemov, pridobiti teoretično znanje in 

nove sposobnosti ter utrjevati samozaupanje. Cilj tega pa je predvsem pomagati organizaciji, da 

doseže svoj namen dela, investirati v ljudi, da bi jih usposobili za boljše opravljanje dela in jih naučili 

izkoristiti njihove naravne sposobnosti (Lunar, 2006).  

 

Lunar (2006) piše o več nivojih usposabljanja za pravosodne policiste:  

1. Izobraževanje in usposabljanje v poskusni dobi: takšno usposabljanje traja tri mesece, na 

koncu poskusne dobe se izvede preverjanje znanja.  

2. Izobraževanje in usposabljanje pripravnikov: pripravnik ima v zaporu mentorja, ki njegovo 

delo spremlja in ga usmerja, daje mu tudi napotke ter ga na koncu oceni. 

3. Začetno izobraževanje in usposabljanje: v šestmesečnem obdobju pravosodni policisti 

praktično spoznavajo izvrševanja zapora in pripora v zavodu in samo delo, približno štiri 

mesece se udeležujejo temeljnega usposabljanja, kar pomeni, da se udeležujejo predavanj, 

praktičnih vaj ter izboljšujejo svoje telesne sposobnosti, za konec pa imajo še praktično 

usposabljanje, v katerem sodelujejo pri delu na oddelku za varnost in zavarovanje. 

4. Stalno izobraževanje in usposabljanje: spoznavajo se z orožjem in s samoobrambo, poleg tega 

pa utrjujejo poznavanje zakonov, predpisov, uporabe prisilnih sredstev in izvajanja pooblastil. 

Takšno izobraževanje organizira zavod.  

5. Udeležba na tečajih: obnavljanje in ponavljanje znanja (udeležujejo se varstva pri delu, 

računalniških tečajev, varnega dela z gorilniki itd.). 

6. Udeležba na seminarjih: na seminarjih se sreča več ljudi, kjer si izmenjajo znanja in izkušnje 

(npr. dnevi varstvoslovja, antistresni programi, izzivi slovenske kriminologije). 
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7. Konzultacije: tukaj se ljudje medsebojno posvetujejo, si svetujejo ter odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja in si s tem pomagajo (pravosodni policisti lahko sodelujejo pri 

socioterapevtskem komunikacijskem modelu včeraj-danes-jutri, pri posvetu o varnosti in 

zdravju pri delu …). 

8. Samostojno učenje: obnavljajo znanje in se srečujejo z novostmi, ki jih prinašajo zakoni. 

Utrjujejo poznavanje zakonodaje, podzakonskih aktov, internih predpisov in navodil o 

spremembah in dopolnitvah zakonov in predpisov.  

 

4 STRES PRI PRAVOSODNIH POLICISTIH  

 

»Stres nastane že na začetku delovnega dne. Nastane že tisto minuto, ko vstopiš skozi vrata. Ta stres 

se pojavlja predvsem zaradi nepredvidljivosti našega dela. Vsi pravosodni policisti se zavedajo, da 

lahko kadarkoli, ko odprejo vrata celice, dobijo udarec v obraz.« (Garth v Crawley, 2004: 135) 

 

Različni delavci v zaporu doživljajo različne stresne dejavnike. Pri delavcih na višjih položajih je bolj 

malo verjetno, da je njihov glavni izvor stresa težavno vedenje zapornikov ali konflikt zaradi 

različnega načina dela. Te osebe se obremenjujejo zaradi pomanjkanja delavcev, zaradi usposabljanja 

delavcev ali zaradi kopičenja administrativnega dela. Delavci na nižjih delovnih mestih pa se s stresom 

soočajo zaradi nepredvidljivosti samega dela, težavnosti zapornikov, izmenskega in dolgotrajnega 

dela, zaradi dela z lenim in nezanesljivim osebjem, z osebjem, ki zagovarja različne oblike filozofije 

ter zaradi ustrahovanja na delovnem mestu (Crawley, 2004). 

 

 

4.1 Vpliv stresa na delo pravosodnih policistov 

 

Slabi delovni pogoji so vzrok za nezadovoljstvo s službo ter iskanje nove zaposlitve. Delavci 

prenašajo stres v zasebno in družinsko življenje, kar pomeni, da se tudi do svoje družine obnašajo 

drugače, ne morejo se sprostiti in biti družinski človek, ne le pravosodni policist. Tudi v delovnem 

okolju so delavci bolj kaznovalno usmerjeni, kot bi bilo nujno. Kljub temu, da osebne težave ne bi 

smele vplivati na njihovo delo, se ugotavlja, da lastne strese sproščajo na zapornikih in z njimi ali s 

sodelavci niso sposobni ustvarjati pozitivnih odnosov. Kako bo stres vplival na delo in zasebno 

življenje, je odvisno od osebnosti delavca, od njegove občutljivosti, njegovih izkušenj, zadovoljstva z 

delom, od uspešnosti poklicne kariere, od odpornosti na strese in načina, kako se z njimi spopasti 

(Klančar, 2008).  
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Kaufmann (1988, v Liebling et al., 2011) je zapisal, da je v Združenih državah intervjuval pravosodne 

policiste en teden, preden so začeli s svojim delom ter nato še enkrat po štirih letih. Ugotovil je, da jih 

je veliko spoznalo spremembe, ki so se razvile v njih in o teh spremembah govorilo z žalostjo in 

grenkobo. Veliko njihovih mladih zakonov je bilo v težavah ali so uničeni. Nekateri pravosodni 

policisti so tako izgoreli, da ne morejo v trgovine ali peljati otrok v živalski vrt. Drugi so tako odvisni 

od drog, da se napijejo, preden gredo v službo; spet drugi so tako jezni in zafrustrirani, da zlorabljajo 

tiste, ki jih imajo radi. Največ je takih, ki so nesrečni in so obupali nad tem, da bi še kdaj bilo njihovo 

življenje srečno.  

 

 

5 NASILJE 

 

V zaporih so največ nasilja deležni mladi, neizkušeni zaporniki, tisti, ki so telesno šibkejši, manjše 

postave, mentalno zaostali ali duševno bolni, osebe iz nižjega sloja, homoseksualci, pedofili, storilci 

spolnega nasilja, tisti, ki niso člani zaporniških tolp, izdajalci, ovaduhi, tisti, ki niso priljubljeni pri 

zaposlenih ali soobsojencih, ter tisti, ki so prekršili zakon molka (Macura, 2010). 

 

V American Corrections so Cole, Todd, Reisig in Clear (2009, v Macura, 2010) našteli tri dejavnike, 

ki vplivajo na pojav nasilja v zaporih. Raziskava je sicer potekala v ameriških zavodih, vendar večino 

stvari vseeno lahko primerjamo z našimi zavodi za prestajanje kazni zapora:  

 Starost zapornika: osebe moškega spola, ki so stare med 16 in 24 let naj bi bile bolj nagnjene 

k izvajanju nasilja zaradi boljše fizične pripravljenosti, zagnanosti za doseganje ciljev in želje 

po uveljavitvi statusa v novem okolju. 

 Odnos, vedenje: subkulturo, v katero so bili včlanjeni v zunanjem okolju, zaporniki prinesejo s 

sabo v zapor. 

 Rasa posameznika in pripadnost tolpi: rasne skupine in kriminalne združbe v zaporu 

sprejemajo le sebi enake. Kriminalne združbe se tako v zaporu kot tudi v zunanjem okolju 

borijo za prevlado nad trgovanjem s preprodajo drog, podkupovanjem pravosodnih policistov 

in drugimi.  

 

 

5.1 Nasilje nad pravosodnimi policisti 

 

Gabrijelčič (2012) našteva tri vrste napadov, ki so jih lahko deležni pravosodni policisti, seveda pa so 

zaposleni lahko deležni tudi verbalnega nasilja, ki se izraža z grožnjami, žaljivkami, zbadljivkami, 

norčevanjem: 
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 upori, kjer imajo obsojenci pravosodne policiste za talce; 

 vzorčni napadi nastanejo takrat, kadar pravosodni policisti posežejo v pretep med obsojenci 

ali ko nasilne obsojence premeščajo iz ene celice v drugo ali celo v samico. Vmes je deležen 

napada, ki je spontan in nastane zaradi upiranja zapornikov. Pravosodni policisti lahko v takih 

primerih že prej predvidijo, da bo prišlo do napada; 

 nepričakovani napad se zgodi brez vnaprej predvidenega vzorca. Takšni napadi stopnjujejo 

strah pravosodnih policistov pred obsojenci.  

 

K nasilju oziroma bolj nenasilju spada tudi spoštovanje. Če so pravosodni policisti deležni nekega 

spoštovanja, je manjša možnost, da bodo deležni nasilja ali neodobravanja s strani zapornikov. 

Pomembno pa je seveda tudi to, da zaporniki začutijo, da pravosodne policiste, ki delajo z njimi, 

spoštujejo tudi delavci na višjih položajih. 

 

Po Liebling et al. (2011), poznamo tri različne primere za izraz »spoštovanje«:  

1. spoštovanje kot strah/moč, 

2. spoštovanje kot individualnost, 

3. spoštovanje kot moralna trdnost (ali legitimnost). 

 

Spoštovanje se lahko pridobi in izgubi. Zaporniki na splošno pravijo, da pravosodni policisti pridobijo 

spoštovanja med svojimi dejanji in ukrepi, pravosodni policisti pa govorijo, da zaporniki izgubljajo 

spoštovanje z njihovimi dejanji. Da uživajo spoštovanje od zapornikov, morajo pravosodi policisti več 

delati na odnosih, saj brez kontakta z zaporniki, spoštovanje ne more biti pridobljeno (Liebling et al., 

2011). 

 

 

6 KOMUNIKACIJA V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI 

ZAPORA 

 

V zaporu so po večini obsojenci s srednjo ali samo osnovnošolsko izobrazbo, zato morajo včasih 

delavci komunikacijo prilagoditi njim, da jih razumejo, razumejo ukaze ter navodila. Nekateri 

zaporniki ne znajo namreč niti brati ali pisati.  

 

Perše, Narič in Tibljaš (2011) govorijo o štirih oblikah komuniciranja v zaporih:  

1. Agresivna komunikacija nastane, kadar smo ljudje pod določenim izzivom in pritiskom. 

Organizem nas takrat pripravi do tega, da reagiramo agresivno. Ljudje, ki se agresivno 

obnašajo, so največkrat prepričani, da so njihove pravice nad pravicami drugih.  
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2. Pri manipulativni komunikaciji dobimo, kar želimo, izognemo se direktni komunikaciji in 

soočenju s situacijo. Taki ljudje dajejo nejasna, dvoumna sporočila in pričakujejo, da bodo 

drugi sami prišli do zaključka. Gre za neke vrste izsiljevanje, pri čemer želijo ljudi 

kontrolirati na posreden način. 

3. Največkrat uporabljena metoda je pasivna komunikacija. Ljudje se avtomatično postavimo v 

ozadje in pustimo, da prevladujejo potrebe drugih, saj sami težko izrazimo misli, čustva, 

pričakovanja.  

4. Asertivna komunikacija je tista, v kateri se ljudje zavedajo svojih vrlin in pomanjkljivosti, a se 

vseeno sprejemajo.  

 

 

6.1 Komunikacija med pravosodnimi policisti in zaporniki 

 

Komunikacija pravosodnega policista z zapornikom se začne že ob sprejemu tega v zapor. Poznamo tri 

faze pogovora med bivanjem (Bračko, 2004):  

 V pogovoru ob sprejemu pravosodni policist zapornika nagovori z njegovim imenom in 

priimkom ter s tem začne pogovor. Sprašuje ga o osnovnih podatkih, npr. čas rojstva, naslov, 

… Pravosodni policist skuša ob tem pogovoru pridobiti čim več podatkov od novosprejetega, 

ki pomagajo v kasnejši obravnavi v zavodu. Novosprejeti zaradi stresnih dejavnikov povedo 

marsikaj zanimivega, s čimer lahko opozorijo na svoje stiske in samomorilska nagnjenja. 

Pravosodni policist ga pouči o njegovih pravicah in dolžnostih in mu na kratko razloži njegov 

potek bivanja v zaporu. Pri tem pogovoru večina novosprejetih dobi občutek, da je pravosodni 

policist tisti, na katerega se lahko obrne med svojim bivanjem v zaporu, ko nastopijo stiske in 

težave.  

 Pogovor med bivanjem: v pogovoru pravosodni policisti skušajo vzpostaviti spoštljiv odnos, 

vendar ohranjajo nadrejenost. Uporabljajo vikanje (naj bi bilo obojestransko, vendar zaporniki 

večkrat tikajo), zapornika pa naslavljajo s priimkom.  Ob zadolžitvi zaprte osebe z določeno 

nalogo pravosodni policist uporabi ukaz, kar izrazi z velelniško obliko, naslavlja ga s 

priimkom. Če oseba ne izvrši ukaza, sledi ukaz z grožnjo uporabe prisilnega sredstva. 

Naslednja stopnja je izrek ukaza in uporaba prisilnega sredstva. V tem primeru pravosodni 

policist zapornika naslavlja s kategorijo pripornik oziroma obsojenec in s priimkom ter 

uporablja višjo intonacijo. Vsi ti ukazi se izrekajo ustno, pisno se izda odločba le, kadar je 

zapornik premeščen v poseben prostor.  

 Pogovor ob izpustu je najbližje normalnemu pogovoru zunaj zapora, vendar pa tudi tukaj 

pravosodni policist ohranja svojo nadrejenost; uporablja vikanje ter v večini zapornika 

naslavlja s priimkom.  
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7 LEGITIMNOST 

 

Tom Tyler in njegovi kolegi (v Meško, Reisig in Tankebe, 2012) so zapisali, da se legitimnost veže na 

situacije, v katerih oblast sprejema in izvaja zakone. Legitimnost ne temelji na čisti moči institucij 

formalnega družbenega nadzorstva, temveč, ker se zdijo odločitve, ki jih ta institucija sprejme, in 

pravila, ki jih uvede, »pravilna« ali »primerna« in jih je zato potrebno upoštevati. Ena izmed pogostih 

definicij legitimnosti je ta, da se ljudje strinjajo, da je treba njihovo obnašanje uskladiti z zapovedmi 

zunanjega organa, ki ima pravico narekovati njegovo obnašanje.  

 

 

8 PRAVILA V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 

 

Kljub že napisanim pravilom, zakonov morajo pravosodni policisti večkrat sami ugotoviti, katero 

pravilo je v kakšnem trenutku potrebno uveljaviti, zakaj ter v kakšni meri. Temu lahko rečemo, da 

morajo uporabiti svojo diskrecijo.
1
  Uporaba te je neizogibna zaradi treh razlogov (Liebling et al., 

2011):  

1. Ubeseditev pravil: »nepredvidljivost jezika« pomeni, da besede ne morejo nikoli natančno 

opisati situacije. Hart (1958, v Liebling et al., 2011) pravi, da so besede nejasne, saj imajo 

samo ustaljeno jedro pomena, prav tako so besede dvoumne, saj imajo več kot en pomen. 

2. Situacije, v kateri se uporablja pravilo »različne okoliščine« - dve situaciji nista vedno 

popolnoma enaki in pravila ne morejo biti napisana tako, da bi pokrila vsako mogočo 

situacijo.  

3. Uradnih namenov vodilne organizacije: pogosto se zgodi, da je v vsaki organizaciji nekaj 

nejasnosti glede organizacijskih ciljev, prav tako so prisotna protislovja med različnimi cilji in 

objektivi. Tudi z razčiščenimi cilji in objektivi in jasnimi potmi, kako doseči te objektive, so 

lahko rezultati drugačni od želenih. 

 

 

8.1 Izvrševanje pooblastil 

 

Pravosodni policisti smejo zoper zapornika uporabiti pooblastila, natančno opisana v Pravilniku za 

izvrševanje pooblastil in nalog pravosodnih policistov (2009). Pravosodni policist mora v situaciji 

uporabiti takšno pooblastilo, ki v danih okoliščinah posameznika najmanj prizadane ter ne povroči 

                                                      
1
 Diskrecija je pravica javnega organa, da iz več pravno možnih rešitev izbere tisto, ki je v javnem interesu 

(http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge%3Ddiskrecija*).  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge%3Ddiskrecija*
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škode, ki ni v sorazmerju z namenom in cilji uporabe pooblastil. Prav tako mora z uporabo prenehati, 

kadar prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo pooblastilo uporabljeno.  

Pri izvrševanju pooblastil morajo pravosodni policisti uporabljati načela, našteta v 5. členu Pravilnika 

za izvrševanje pooblastil in nalog pravosodnih policistov (2009): načelo varstva človekovih pravic, 

načelo ustavnosti in zakonitosti, načelo nekonfliktnega in pomirjajočega pristopa, načelo 

sorazmernosti, načelo postopnosti, načelo strokovnosti, načelo varnosti postopka, načelo odločnosti, 

načelo natančnosti in temeljitosti, načelo presenečenja, načelo vztrajnosti, načelo sistematičnosti. 

 

 

9 PRISILNA SREDSTVA  

 

Izraz prisilno sredstvo kaže na dve bistveni lastnosti tega represivnega pooblastila. Prva lastnost je 

prisila in izraža namen pooblastila. Sredstva se uporabljajo z namenom, da se neko osebo proti njeni 

volji prisiljuje k aktivnemu ravnanju ali pa k pasivnosti. Druga lastnost je sredstvo, ki poimenuje 

stvari, ki jih lahko državni uradniki uporabijo za prisiljevanje. Zakonodajalec določi dovoljena 

sredstva prisile in posamezne vrste prisilnih sredstev, ki se jih lahko uporablja. Pogoji za uporabo 

posameznih vrst prisilnih sredstev so pogojeni z nalogami in cilji za izvedbo zakonsko določenih 

nalog določenih pooblaščenih oseb. Ti pogoji morajo biti zapisani v zakonu in s tem je tudi izpolnjeno 

načelo zakonitosti, prav tako pa morajo biti dovolj določni. Upoštevano mora biti tudi načelo 

sorazmernosti, kar pomeni, da je že glede na strogost pogojev, ki morajo biti podani za uporabo 

določenega prisilnega sredstva, mogoče razbrati stopnjo ogrožanja življenja in osebne celovitosti 

osebe, proti kateri se sredstvo uporablja. Pri uporabi prisilnih sredstev je pomembno tudi, da obstaja v 

naprej predpisan postopek uporabe posameznih vrst prisilnih sredstev. Kot zadnja, prav tako 

pomembna stvar pri uporabi prisilnih sredstev je razmerje med vrstami prisilnih sredstev. To pomeni, 

da se mora z določenim sredstvom povročiti najmanjša škoda ali posledica. Šele po neuspešnem 

blažjem sredstvu lahko pooblaščena oseba uporabi hujše prisilno sredstvo (Žaberl, 2009).  

Pravosodni policisti lahko uporabljajo taksativno našteta prisilna sredstva. Ta so: sredstva za vklepanje 

in vezanje, telesna sila, plinski razpršilec, gumijevka, službeni pes, opozorilni strel in strelno orožje z 

gumijastim in ostrim strelivom (Žaberl, 2009). 
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10 RAZISKAVA 

 

10.1 Vprašalnik 

 

Vprašalnik je zasnovan na vprašalniku, ki ga je A. Liebling (Liebling, Price in Shefer, 2011) prvotno 

izvedla na pravosodnih policistih, kasneje pa sta ga uporabila Tankebe in Meško (v tisku) na vzorcu 

slovenskih policistov. 

Vprašalnik je po večini zasnovan na petstopenjski ocenjevalni lestvici, kjer so se anketiranci lahko 

odločali za odgovor na način, da je številka 1 pomenila odgovor »se sploh ne strinjam«, 2 »se ne 

strinjam«, 3 »niti se ne strinjam, niti se strinjam«, 4 »strinjam se« in številka 5 je pomenila »zelo se 

strinjam«. 

 

 

10.2 Zbiranje podatkov 

 

Raziskava je bila opravljena v mesecu aprilu in maju, leta 2014, v treh različnih zaporih: v Zavodu za 

prestajanje kazni zapora Ljubljana, Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor ter v Zavodu za 

prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Raziskava je potekala tako, da sem v zapore 

odnesla vprašalnike, z osebo, ki je bila za moj sprejem in vprašalnike zadolžena, sva pregledali in 

razjasnili morebitne nejasnosti vprašanj. 

 

 

10.3 Opis vzorca 

 

Od 150 razdeljenih anket, je bila 101 anketa primerna za obdelavo.  

Kot lahko razberemo iz tabele 1, je največ anketiranih pravosodnih policistov bilo starih 40 do 44 let, 

to je 24,8 % anketiranih. Samo ena oseba je odgovorila, da je stara od 20 do 24 let. 31,7 % 

anketirancev je zaposlenih kot pravosodni policist že 16 let ali več, sledi pa odgovor 6 do 10 let z 

29,7 %.  

65 % pravosodnih policistov je zapisalo, da imajo dokončano srednješolsko izobrazbo, 25 % je takih, 

ki imajo dokončano višjo šolo, le 10 % pa ima pridobljeno visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. 

 

Tabela 1: Opis vzorca 

Opis vzorca 

n=101 f % 

Starost 
20 do 24 let 1 1,0 

25 do 29 let 10 9,9 
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30 do 34 let 21 20,8 

35 do 39 let 22 21,8 

40 do 44 let 25 24,8 

45 let in več 22 21,8 

Delovna doba 

manj kot 1 leto 2 2,0 

1 do 5 let 21 20,8 

6 do 10 let 30 29,7 

11 do 15 let 16 15,8 

16 let ali več 32 31,7 

n=100 f % 

Izobrazba 

Srednja šola 65 65,0 

Višja 25 25,0 

VS/UN 10 10,0 

 

 

11 REZULTATI 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je 59,4 % pravosodnih policistov v zadnjih 12 mesecih pomagalo 

zapornikom, čeprav jih za to ni prosil.  

Na vprašanje, ali so na delovnem mestu v zadnjih 12 mesecih počeli stvari, ki niso povezane s službo, 

je kar 58,4 % pravosodnih policistov obkrožilo odgovor »nikoli«, sledi pa mu odgovor »trikrat ali 

večkrat« s 23,8 %. 

 

Naslednji sklop vprašanj, ki je omenjen v tabeli 2, govori o usposobljenosti. 85,1 % anketirancev je 

odgovorilo, da se jim zdi, da so za svoje delo dovolj usposobljeni, 14,9 % pa jih je priznalo, da za 

svoje delo nimajo ustreznega znanja. 

 

Tabela 2: Naklonjenost delovnim obvestnostim 

Naklonjenost delovnim obveznostim 

n=101 f % 

Ali ste v zadnjih 12 mesecih 

pomagali zaporniku, čeprav vas 

za to ni prosil?  

Nikoli 18 17,8 

Enkrat 9 8,9 

Dvakrat 14 13,9 

Trikrat ali večkrat 60 59,4 

Ste v zadnjih 12 mesecih vzeli 

bolniški dopust, čeprav niste bili 

bolni? 

Nikoli 85 84,2 

Enkrat 11 10,9 

Dvakrat 4 4,0 

Trikrat ali večkrat 1 1,0 

Ste se v zadnjih 12 mesecih še 

posebej potrudili, da bi delo 

opravili dobro, še bolj, kot je 

pričakovano? 

Nikoli 7 6,9 

Enkrat 1 1,0 

Dvakrat 16 15,8 

Trikrat ali večkrat 77 76,2 

Ste v zadnjih 12 mesecih na 

delu opravljali osebne reči, ki 

niso povezane z vašo službo?  

Nikoli 59 58,4 

Enkrat 10 9,9 

Dvakrat 8 7,9 
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Trikrat ali večkrat 24 23,8 

Se vam zdi, da ste za svoje delo 

dovolj usposobljeni, da imate 

ustrezno znanje? 

Da 86 85,1 

Ne 15 14,9 

Ali so za vas pripravljena 

dodatna izobraževanja, da bi 

svoje delo še izboljšali? 

Da 64 63,4 

Ne 37 36,6 

n=79 f % 

Če ste odgovorili z "da," ali se 

redno udeležujete teh 

izobraževanj? 

Vedno 31 39,2 

Pogosto 17 21,5 

Redko 26 32,9 

Nikoli 5 6,3 

 

Tabela 3 najprej prikazuje nasilje, ki so ga pravosodni policisti deležni s strani zapornikov, nato pa še, 

katero nasilje največkrat opazijo, da se pojavlja med zaporniki.  

Največkrat so pravosodni policisti deležni groženj (52,5 %), sledi zmerjanje (39,6 %) in posmehovanje 

(20,8 %). Vse tri odgovore lahko združimo v verbalno nasilje, kar pomeni, da so največkrat deležni 

verbalnega nasilja, šele nato fizičnega, najmanj pogosto pa se pojavlja spolno nasilje.  

 

Tabela 3: Nasilje 

Nasilje zapornikov do pravosodnih policistov 

n=101 f % 

posmehovanje 
Ne 80 79,2 

Da 21 20,8 

zmerjanje 
Ne 61 60,4 

Da 40 39,6 

grožnje 
Ne 48 47,5 

Da 53 52,5 

fizično nasilje 
Ne 97 96,0 

Da 4 4,0 

spolno nasilje 
Ne 98 97,0 

Da 3 3,0 

Ali se vam zdi, da so 

pravosodni policisti z 

manj delovnih 

izkušenj večkrat žrtve 

nasilja obsojencev? 

Ne 43 42,6 

Da 58 57,4 

Ali se vam zdi, da so 

mlajši pravosodni 

policisti bolj 

izpostavljeni nasilju 

obsojencev? 

Ne 49 48,5 

Da 52 51,5 
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Nasilje med zaporniki 

n=101 f % 

verbalno nasilje 
Ne 10 9,9 

Da 91 90,1 

fizično nasilje 
Ne 81 80,2 

Da 20 19,8 

spolno nasilje 
Ne 96 95,0 

Da 5 5,0 

 

Prvi del vprašalnika (glej tabelo 4) o pogledih na vlogo pravosodnega policista, je razdeljen na tri 

sklope vprašanj. 

Prvi sklop govori o odnosih med sodelavci, pri čemer lahko izpostavimo trditvi: »Sodelavci se do 

mene obnašajo spoštljivo« in »Sodelavci me podpirajo«, saj imata ti dve trditevi najmočnejšo utež, kar 

pomeni, da sta spremenljivki najmočnejši pri faktorju odnosi med sodelavci. Razvidno je tudi, da se 

povprečne vrednosti gibljejo med 3 in 4, kar pomeni, da so se anketiranci delno strinjali z mojimi 

trditvami.  

V drugem sklopu vprašanj, v katerem sem spraševala o odnosih med pravosodnimi policisti in 

obsojenci lahko izpostavim trditev »Mislim, da bi obsojenci dobro shajali tudi brez nas pravosodnih 

policistov«, ki ima najvišjo povprečno vrednost, 4,47, kar pomeni, da so se anketiranci strinjali s 

trditvijo.  Trditev s povprečno vrednostjo 4,21 nam kaže, da so pravosodni policisti mnenja, da so 

njihova pooblastila moralno ustrezna. 

Tretji sklop vprašanj se imenuje »Odnos do svojega dela«, pri tem lahko razberemo, da se imajo 

pravosodni policisti sposobne za delo, saj se po večini niso strinjali s trditvijo: »Včasih me skrbi, da 

nisem sposoben za to službo«. 
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Tabela 4: Pogledi o vlogi pravosodnega policista 

Sodelavci se do mene obnašajo spoštljivo. ,826 3,62 1,085

Sodelavci me podpirajo. ,811 3,57 1,033

Sodelavci mi zaupajo. ,763 3,86 ,895

Sodelavcem težko zaupam. ,658 3,43 1,033

Moji pogledi na to, kaj je prav in kaj narobe pri delu pravosodnega 

policista, so zelo podobni pogledom mojih sodelavcev.
,561 3,29 ,993

Pri delu s sodelavci v Zavodu za prestajanje kazni zapora dobro 

sodelujem.
,525 3,86 1,010

Prepričan sem, da obsojencem lahko podam dobre razloge, zakaj so 

moja pooblastila moralno ustrezna.
,773 4,04 ,969

Pooblastila, ki jih imam kot pravosodni policist, so moralno 

upravičena.
,756 4,21 1,003

Pomemben del tega, kar dela mojo vlogo moralno pravično, je to, da 

delujem skladno z zakonom.
,708 4,11 ,904

Prepričan sem, da imam dovolj avtoritete za opravljanje svoje 

službe.
,702 4,19 ,891

Vedno sem prepričan, da bodo moje zahteve do obsojencev 

upoštevane.
,664 3,60 1,001

Najpogosteje poskušam probleme reševati tako, da poslušam in 

govorim z zaporniki, ki so v težavah.
,524 3,75 1,126

Mislim, da bi zaporniki dobro shajali tudi brez nas pravosodnih 

policistov.
,438 4,47 ,933

Nisem vedno prepričan, da se tudi obsojencem zdi, da so 

pooblastila, ki jih moram izvajati moralno ustrezna.
,678 3,14 1,257

Ko sem v službi čutim, da imam posebno vrsto avtoritete. ,645 2,63 1,155

Mislim, da imamo pravosodni policisti v družbi posebno mesto. ,643 2,50 1,376

Včasih me skrbi, da nisem sposoben za to službo. ,596 1,74 1,180

Mislim, da predstavljam vrednote obsojencem. ,533 3,18 1,178

ODNOSI PRAVOSODNI POLICISTI - OBSOJENCI (var. = 18,91 % ; alfa = 0,799)

ODNOS DO SVOJEGA DELA (var. = 12,63 % ; alfa = 0,645)

Metoda glavnih komponent, Varimax rotacija

1. del: Pogledi o vlogi pravosodnega policista

M SD

ODNOSI MED SODELAVCI (var. = 19,07 % ; alfa = 0,816)

KMO = 0,757
Faktorske 

uteži

 
 

Drugi del vprašalnika, katerega sem spet razdelila na različne sklope vprašanj, govori o pogledih o 

življenju pravosodnega policista. V prvem sklopu vprašanj se trditve navezujejo na Odnos med 

pravosodnimi policisti in nadrejenimi. Trditev: »Nadrejeni mi navadno obrazloži svoje odločitve glede 

mojega dela« ima najmočnejšo utež, kar spet pomeni, da je ta spremenljivka najmočnejša pri faktorju 

odnos med pravosodnimi policisti in nadrejenimi. Najmanjšo povprečno vrednost pa ima trditev: 

»Mislim, da je način, kako nadrejeni dodeljuje obveznosti, pošten do vseh pravosodnih policistov«, 

kar nam pove, da se je največ anketirancev odločilo za odgovor, da se s to trditvijo ne strinjajo.  

Naslednji sklop vprašanj se navezuje na nagrajevanje dela. Povprečne vrednosti odgovorov so nizke, 

torej, uslužbenci niso zadovoljni s plačo glede na delovne pogoje in dolžino dela.  

Stres in obremenitev se imenuje naslednji sklop. Povprečna vrednost 4 pri trditvi »V službi sem 

podvržen stresu«, nam kaže, da je služba biti pravosodni policist stresna in ta stres vpliva tudi na 

njihovo privatno življenje.  
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Trditev: »Upoštevam navodila nadrejenega, čeprav mislim da so napačna« ima najmočnejšo utež, kar 

pomeni, da je ta spremenljivka najmočnejša pri faktorju »Upoštevanje navodil nadrejenih« - tako pa se 

tudi imenuje zadnji sklop vprašanj pri drugem delu ankete. 

 

Tabela 5: Pogledi na življenje pravosodnega policista 

Nadrejeni mi navadno obrazloži svoje odločitve glede mojega dela. ,875 3,27 1,113

Nadrejeni me obravnava s spoštovanjem in dostojanstvom. ,874 3,24 1,167

Nadrejeni upošteva moje potrebe, ko sprejema odločitve glede mojega dela. ,867 3,03 1,053

Odločitve mojega nadrejenega so enako poštene do vsakega pravosodnega 

policista.
,865 2,76 1,328

Odločitve mojega nadrejenega vedno temeljijo na dejstvih, ne na osebnih 

predsodkih.
,804 2,92 1,270

V Zavodu za prestajanje kazni zapora me pošteno obravnavajo. ,772 3,20 1,096

Mislim, da je način, kako nadrejeni dodeljuje obveznosti, pošten do vseh 

pravosodnih policistov.
,769 2,57 1,228

Glede na delovne pogoje sem dobro plačan (npr. dolžnosti in delovni čas). ,904 1,75 1,014

Glede na to, koliko delam, sem zadovoljen s plačo. ,886 1,84 1,056

S trenutno plačo sem zadovoljen. ,834 1,79 1,033

Mislim, da je napredovanje pravosodnih policistov utemeljeno na postopkih, 

ki so pravični do vseh pravosodnih policistov.
,587 2,16 1,172

Stres, ki ga doživljam v službi, vpliva na moje privatno življenje. ,854 3,42 1,227

V službi sem podvržen stresu. ,793 4,00 1,077

Mislim, da je moja obremenitev precej večja kot obremenitev ostalih v moji 

vlogi ali ekipi.
,739 3,16 ,997

Upoštevam navodila nadrejenega, čeprav mislim, da so napačna. ,808 3,48 1,110

Čutim dolžnost, da upoštevam pravila in pravilnike, čeprav mislim, da so 

napačni.
,759 3,47 1,096

Brez vprašanj storim, kar mi ukaže nadrejeni. ,592 3,35 ,964

2. del: Pogledi na življenje pravosodnega policista

Metoda glavnih komponent, Varimax rotacija

NAGRAJEVANJE DELA (var. = 17,79 %; alfa = 0,871)

STRES IN OBREMENITEV (var. = 12,82 % ; alfa = 0,774)

UPOŠTEVANJE NAVODIL NADREJENIH (var. = 10,02 % ; alfa = 0,597)

SDMKMO = 0,833
Faktorske 

uteži

ODNOS PRAVOSODNI POLICISTI - NADREJENI (var. = 30,82 % , alfa = 0,934)

 

 

Tretji del ankete se imenuje»Pogledi o življenju pravosodnega policista v Sloveniji«. Sestavljen je iz 

enega sklopa vprašanj: »Motivacija za delo in vrednote« pri katerem izpostavimo trditev z 

najmočnejšo utežjo, prav tako pa z najmanjšo povprečno vrednostjo, kar pomeni, da se anketiranci s to 

trditvijo niso strinjali: »Tudi če bi mi to koristilo, se mi ne bi zdelo prav, da bi zapustil pravosodno 

policijo«. Iz tega lahko sklepamo, da če bi se jim ponudila boljša služba, bi jo z veseljem sprejeli. 
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Tabela 6: Pogledi na življenje pravosodnega policista v Sloveniji 

Tudi, če bi mi to koristilo, se mi ne bi zdelo prav, da bi zapustil 

pravosodno policijo.
,728 2,41 1,150

Večino dni sem glede svojega dela navdušen. ,732 2,77 1,094

Ko sem v varnem okolju, ljudem rad povem, da sem pravosodni policist. ,648 2,53 1,101

V delu pravosodnega policista resnično uživam. ,617 2,94 0,936

Ugotovil sem, da so moje vrednote zelo podobne vrednotam moje 

organizacije.
,608 3,17 1,020

3. del: Pogledi na življenje pravosodnega policista v Sloveniji

Metoda glavnih komponent

M SD

MOTIVACIJA ZA DELO IN VREDNOTE (var. = 44,71 % ; alfa = 0,827)

KMO = 0,699
Faktorske 

uteži

 

Pogledi in občutki zapornikov do pravosodnih policistov v zaporu se imenuje četrti del moje ankete, 

spet razdeljen na sklop vprašanj, imenovan »Zaznava delovnega okolja«. Tukaj izpostavimo trditev z 

najmočnejšo utežjo »Večina zapornikov s katerimi delam je mnenja, da jih pravosodni policist 

obravnava pravično«, faktorska utež je 0,842. Povprečne vrednosti pri teh vprašanjih pa se vse gibljejo 

med 3 in 4, kar pomeni, da se je največ anketirancev deloma strinjalo z vsemi trditvami.  

 

Tabela 7: Pogledi in občutki zapornikov do pravosodnih policistov 

Večina zapornikov, s katerimi delam, je mnenja, da jih pravosodni policist 

obravnava pravično.
,842 3,55 ,964

Večina zapornikov, s katerimi delam, je mnenja, da si pravosodni policisti 

vzamejo čas za razlago odločitev.
,797 3,37 ,946

Večina zapornikov, s katerimi delam, je mnenja, da pravosodni policisti 

vedno upoštevajo zakone.
,788 3,35 1,014

Zaporniki s katerimi delam menijo, da smo pravosodni policisti ljudje, ki jim 

lahko zaupajo.
,759 3,45 1,015

Večina zapornikov, s katerimi delam, je mnenja, da so pravosodni policisti do 

njih nepošteni.
,738 3,63 1,206

Večina zapornikov želi komunicirati s pravosodnimi policisti in jim zaupati 

težave.
,670 3,30 1,054

Zaporniki s katerimi delam, so mnenja, da svoje delo dobro opravljam ter so 

z menoj zadovoljni.
,669 3,65 0,783

Večina zapornikov s katerimi delam meni, da je delo pravosodnega policista 

nepotrebno.
,662 3,68 1,140

Večina zapornikov, s katerimi imam opravka, se do pravosodnih policistov 

vedejo spoštljivo.
,647 3,43 ,876

4. del: Pogledi in občutki zapornikov do pravosodnih policistov v zaporu

Metoda glavnih komponent

SD

ZAZNAVA DELOVNEGA OKOLJA (var. = 53,76 % ; alfa = 0,888)

KMO = 0,829
Faktorske 

uteži
M

 

 

Zadnji, peti del ankete: Obnašanje pravosodnih policistov v delovnem okolju, sestavlja sklop vprašanj, 

ki govorijo o postopkovni pravičnosti: »Pravosodni policisti imajo dolžnost, da pošteno ravnajo z 

vsemi zaporniki ne glede na spol, etnično poreklo ali vero«, ta trditev ima najmočnejšo utež, kar 
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pomeni, da je najmočnejša spremenljivka pri tem faktorju; prav tako ima največjo povprečno vrednost, 

kar nam pove, da so se s to trditvijo po večini strinjali.  

 

Tabela 8: Obnašanje pravosodnih policistov v delovnem okolju 

Pravosodni policisti imajo dolžnost, da pošteno ravnajo z vsemi zaporniki, ne glede na 

spol, etnično poreklo ali vero.
,797 4,29 ,841

Vedno moramo biti pošteni do ljudi, ki so obsojeni kaznivega dejanja. ,781 3,82 ,994

Kršitelji zakonov si ne zaslužijo spoštovanja. ,781 3,81 ,982

Poskus pomagati nekaterim žrtvam nasilja med obsojenci je zapravljanje časa. ,617 3,79 1,008

Pomembno je, da si pravosodni policisti vzamejo čas, da zapornikom razložijo svoje 

odločitve.
,617 3,60 1,068

5. del: Obnašanje pravosodnih policistov v delovnem okolju

Metoda glavnih komponent

POSTOPKOVNA PRAVIČNOST (var. = 52,34 % ; alfa = 0,761)

KMO = 0,787
Faktorske 

uteži
M SD

 

 

 

12 ZAKLJUČEK 

 

S svojo raziskavo sem spoznala veliko novih stvari. Pravosodni policisti pa so mi z odgovori veliko že 

poznanih stvari samo potrdili. Zelo so me presenetili odgovori v zvezi z nasiljem. Sama sem bila 

namreč prepričana, da so pravosodni policisti z manj delovnih izkušenj in tudi mlajši pravosodni 

policisti bolj izpostavljeni nasilju zapornikov. Več odgovorov je bilo sicer pritrdilnih, torej moje 

razmišljanje po odgovorih sodeč drži, vendar je razlika zelo minimalna. Iz tega lahko sklepamo, da sta 

bolj kot starost in delovne izkušnje pomembna avtoriteta in obvladanje svojega dela. Če si 

novozaposleni ali mlajši pravosodni policist že v začetku »naredi red« in pokaže, do katere meje lahko 

zaporniki gredo (npr. če se lahko z njim šalijo ali ne, ali se z njim lahko pogovarjajo o osebnih stvareh 

ipd.), da bo njegovo delo in njihovo življenje potekalo čim manj stresno, vendar še vseeno v skladu s 

pravili in zakoni, ga zaporniki že od začetka spoštujejo in upoštevajo. Na novo delovno mesto morajo 

stopiti samozavestno, brez strahu, ki bi ga zaporniki opazili, kljub temu pa so lahko še vseeno v 

sproščenem duhu, se šalijo in pogovarjajo z zaporniki.  

Odgovori glede nezadovoljstva z delom me niso presenetili. Pričakovati je namreč bilo, da ob vsem 

nasilju, ki so ga deležni, ne morejo biti sproščeni in zadovoljni. V njih je stalno prisotna neka stopnja 

strahu, kaj pričakovati od vsakega zapornika posebej. Nikoli namreč ne morejo že v naprej vedeti, kdaj 

bo prišlo do konfliktov, kakšne volje bodo zaporniki in kdaj bodo sami deležni kakšnih groženj, 

mogoče celo klofute. Seveda je normalno, da so pravosodni policisti pod stresom. Nekateri to 

pokažejo bolj, drugi uspešno skrivajo v sebi, spet tretji pa si ne priznajo, da sta v njih prisotna strah in 
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stres, in da je to opaziti v njihovem zasebnem življenju. Škoda je, ker velikokrat zaradi stresa na 

delovnem mestu trpijo njihove družine, saj jezo znašajo nad družinskimi člani. Nekateri se podajo v 

alkohol, droge, igre na srečo, vsi ti dejavniki pa so po navadi glaven faktor za razpad družine.  

 

Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi nezadovoljstvo z nadrejenimi. Ob tej priložnosti bi rada omenila, 

da se je ob pregledovanju anketnih vprašalnikov večkrat pojavil pripis pravosodnih policistov, da si 

želijo, da bi njihovi nadrejeni videli odgovore in mogoče s tem kaj spremenili.  

Kaj se pravzaprav v zaporih dogaja, ne moremo vedeti. To vedo samo tisti, ki so vsakodnevno prisotni 

v tem okolju, tisti, ki vidijo ne samo dobre dneve, temveč tudi zelo slabe.  

Zavedati se moramo, da bi verjetno veliko delavcev, če izvzamemo zapor, povedalo, da s svojimi 

nadrejenimi niso zadovoljni. Zaradi poglavitnega razloga – po navadi je to premajhna plača, bi veliko 

oseb omenilo nezadovoljstvo s svojim delovnim mestom kot tudi z nadrejenim. Obstajajo seveda še 

drugi dejavniki kot plačilo; eno je tudi nepravilna komunikacija med vodji in delavci, nerazumljivo ali 

površno narekovanje pravil ali nepravična razporeditev dela in podobne stvari.  

 

Če se osredotočimo še na pravila in izvajanje pooblastil pravosodnih policistov, sem mnenja, da je tudi 

to poglaviten razlog za stres in nezadovoljstvo v službi. Pravosodni policisti imajo namreč kup pravil, 

ki se jih morajo držati. Veliko je stvari, ki jih morajo pravilno uporabiti v določeni situaciji. Če namreč 

pravilo prekršijo, lahko hitro pride do izgube delovnega mesta, kar je v današnjem času ena izmed 

stvari, ki se jih vsi zelo bojimo. Ko pride do fizičnega nasilja med zaporniki, morajo še v istem 

trenutku pravilno posredovati, da se konflikt čimprej razreši, prav tako pa morajo paziti, da bodo 

uporabili pravilno prisilno sredstvo. V primerjavi s prakso se je teoretični del pravilne uporabe 

prisilnih sredstev zelo lahko naučiti. Šele ko pridemo v določeno situacijo, ko moramo teorijo pravilno 

uporabiti v realnosti, lahko nastopijo težave. Zdi se mi pomembno, da se pravosodni policisti tako z 

nadrejenimi kot tudi med seboj pogovarjajo o pravilih in zakonih, saj se lahko hitro spoznajo in 

razčistijo nejasnosti. Pomembno je tudi, da se pravila razložijo zapornikom, če jih karkoli zanima ali 

če so proti zapornikom uporabljena kakšna prisilna sredstva. Pomembno je, da se jim razloži, zakaj je 

bilo nekaj storjeno, da se bodo, če bodo seveda to hoteli, lahko v drugem primeru zavedali, kaj jih 

čaka, če storijo enak ali podoben prekršek.  

 

V odnose v zaporu in življenje samo bi se morali poglobiti tudi vodje teh organizacij in poskušati 

spremeniti stvari, ki se spremeniti dajo, s tem pa bi izboljšali socialno klimo in spet navezujoči se 

dejavnik, zadovoljstvo zaposlenih. 
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