
Možnosti izobraževanja  
v zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji 

 
Možnosti izobraževanja zaprtih oseb v zaporskem sistemu 
 
V prvem prispevku bodo posredovane osnovne informacije o zaporskem sistemu v Sloveniji 
in o možnostih izobraževanja zaprtih oseb. Predstavljene bodo pravne podlage, ki urejajo 
izobraževanje zaprtih oseb, prav tako pa tudi konkretni podatki o njihovem izobraževanju v 
preteklem letu. Predstavljene bodo značilnosti te ciljne skupine. V zadnjem delu bodo 
prikazane težave, s katerimi se srečujemo zaposleni pri organizaciji izobraževanja in 
priložnosti za izboljšanje oz. vizija nadaljnjega razvoja. 
 
Svetovanje in vseživljenjsko učenje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper 
 
Sodelovanje med Ljudsko univerzo Koper in Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper 
sega že nekaj desetletij nazaj z raznimi izobraževalnimi in kulturnimi dejavnostmi. Nekaj časa 
pa je zaradi sprememb v zakonodaji in načinu financiranja ljudskih univerz s skorajda 
usahnilo. V zadnjem desetletju je sodelovanje obujeno, zaradi vnovičnega obrata k 
neprofitnim dejavnostim, ki jih sofinancirata država in Evropska unija. V okviru dejavnosti, ki 
jih sofinancira država prisotni na 3 nivojih: CVŽU: Informiranje in svetovanje v 
izobraževanju odraslih (ISIO) in Točka VŽU, Osnovna šola za odrasle, učna pomoč. 
Predstavljeno bo delo in dosežki partnerstva v projektu CVŽU. 
 
Marginteg - Znanje za prihodnjo integracijo marginalnih skupin prebivalstva (program 
VŽU- Grundtvig) 
 
Nosilec projekta je podjetje TECOS, koordinator pa PRO ECO d. o. o. oba iz Slovenije.  
V projekt je vključenih še osem partnerjev iz Slovenije, Romunije, Estonije, Velike Britanije, 
Nemčije, Malte in Avstrije. Cilj projekta je uvesti nov pristop na področju izobraževanja oz. 
usposabljanja oseb na prestajanju zaporne kazni, s pomočjo uporabe alternativnih metod v 
kombinaciji z IKT podprtimi učnimi orodji ter uvesti konceptualni okvir za lažjo reintegracijo 
zapornikov v družbo in na trg dela. Učna vsebina temelji na deficitarnih poklicih v sektorju 
orodjarstva. V program, ki se je izvajal med majem in avgustom 2009, je bilo vključenih 20 
udeležencev v Sloveniji in 10 v Veliki Britaniji. 
 
Iztočnice za razpravo 
 
- Možnost izhoda iz težav, s katerimi se srečujejo zaposleni v zaporih pri organizaciji 

izobraževanja in priložnosti za sodelovanje z njimi v okviru danih zakonskih okvirov. Ali 
kako pripeljati različne oblike usposabljanja in izobraževanja v zapore. 

- Priložnosti, ki jih ponuja sprememba zakonodaje v letu 2008 (Ul 76/2008) - izenačitev 
statusa dela in formalnega izobraževanja, spodbujanje za pridobitev osnovne in poklicne 
izobrazbe. 

- Kako dvigniti v tem kontekstu status neformalnega izobraževanja ob bok formalnemu? 
- Kje najti, v okviru obstoječih nacionalnih razpisov in sredstev iz integralnega proračuna 

za izobraževanje, možnosti za sofinanciranje dodatnih dejavnosti povezanih z 
izobraževanjem v zaporih? 

- Možnosti sofinanciranja sodelovanja med izobraževalnimi organizacijami in zavodi za 
prestajanje kazni zapora v okviru sredstev Evropskih strukturnih skladov in drugih 
programov EU na področju izobraževanja in usposabljanja (Vseživljenjsko učenje – 
Comenius, Grundtvig ...) 

- Kje so težave pri koriščenju/črpanju sredstev iz zg. omenjenih projektov s strani 
izobraževalnih organizacij in zavodov za prestajanje kazni zapora? 


