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Beseda avtorja

Teptanje in kratenje ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in je bilo sicer
zna~ilno za celotno obdobje vladavine komunisti~nega re‘ima v Sloveniji,1

vendar je bilo v obdobju 1945 - 1951 {e posebej izrazito. To je bilo namre~
obdobje najhuj{e represije v Sloveniji in v vsej Jugoslaviji, ko je tedanji
komunisti~ni re‘im za ustrahovanje in uni~enje svojih nasprotnikov uporabljal
tipi~ne stalinisti~ne metode. Represija v Sloveniji in v ostali Jugoslaviji se tedaj
ni v ni~emer razlikovala od represije, ki so jo re‘imi t. i. ljudskih demokracij
izvajali v drugih dr‘avah komunisti~nega bloka Vzhodne Evrope. Kot namre~
ugotavlja ruski zgodovinar Leonid Gibianskij, je bila Komunisti~na partija
Jugoslavije “od drugih vzhodnoevropskih komunisti~nih partij ena izmed
najbolj radikalnih, saj se je najbolj nagibala k sovjetskemu socialno -
politi~nemu vzorcu.” 2 Repertoar represivnih ukrepov komunisti~ne oblasti
v Jugoslaviji in s tem tudi v Sloveniji v tem obdobju je bil zelo {irok in je obsegal
od mno‘i~nih izvensodnih pobojev t. i. narodnih sovra‘nikov, nasilnih
razlastitev premo‘enja, montiranih sodnih procesov, izgonov iz kraja bivanja,
do prisilnega, pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela, ~e na{tejemo
samo nekatere njegove najhuj{e oblike.

Izmed zgoraj navedenih represivnih ukrepov so obdelani le nekateri,3 ve~ina
pa jih na obdelavo zgodovinske in pravne stroke {e ~aka. Med slednje
vsekakor sodijo tudi prisilno, pobolj{evalno in dru‘beno koristno delo.4 Prav
dejstvo, da je problematika izvajanja teh represivnih ukrepov {e skoraj
neobdelana, me je spodbudilo, da sem se jo odlo~il obdelati, in tako je nastala
ta {tudija. Dodatno spodbudo za njeno prou~evanje sem dobil, ko sem se
kot ~lan vladne Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic med drugim
seznanil tudi s pri~evanji {tevilnih obsojencev na prisilno, pobolj{evalno in
dru‘beno koristno delo in iz njih spoznal, kako hudo represijo so ti ukrepi
pravzaprav predstavljali in kak{nemu nasilju so bili obsojenci pri njihovem
prestajanju izpostavljeni. Takrat sem se tudi za~el {ele prav zavedati, da smo

1 O tem glej: Lovro [turm, Omejitev oblasti, VII. Poglavje: O kratenju ~lovekovih pravic in
temeljnih svobo{~in v Sloveniji v obdobju 1945 - 1990, str. 246 - 298, Libra, Zbirka za
~lovekove pravice, Nova revija d. o. o., Ljubljana 1999, str. 246 - 298; Temna stran meseca,
Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945 - 1990, Nova revija d. o. o., Ljubljana
1998.

2 Leonid Gibianskij, Sovjetska zveza in Jugoslavija leta 1945, Slovenija v letu 1945,
Zbornik referatov, Zveza zgodovinskih dru{tev Slovenije, Ljubljana 1996, str. 54.

3 Pregled znanstvenih del, ki obravnavajo to problematiko bralec lahko najde v ‘e citirani
knjigi Lovra [turma Omejitev oblasti, str. 294 - 298.

4 Te problematike se je doslej edini dotaknil Ive A. Stani~ v svoji knjigi V ~igavem imenu?,
ki jo je leta 1996 izdal v samozalo‘bi.
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tudi v Sloveniji v nekem obdobju imeli kazenska delovna tabori{~a in da ta
niso obstajala samo nekje v daljni Sibiriji.

K nastanku te {tudije pa je prispevalo tudi sre~no naklju~je, da je Arhiv
Republike Slovenije prevzel gradivo republi{kih upravnih organov in zavodov
za izvajanje kazenskih sankcij, ki za prou~evanje problematike prisilnega,
pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela v Sloveniji predstavlja osnovni
in nepogre{ljiv vir. Ob tej prilo‘nosti se zahvaljujem arhivistoma omenjenega
arhiva, Vesni Gotovina in @arku [trumblu, ki sta mi omogo~ila uporabo tega
gradiva.

Milko Mikola
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Uvod

^eprav je konvencija Mednarodne organizacije dela iz leta 1930 vsako
prisilno delo prepovedala,5 je jugoslovanska kazenska zakonodaja, ki je
seveda tedaj veljala tudi v Sloveniji, v obdobju 1945 - 1951 poznala kar {tiri
oblike nesvobodnega dela, in sicer:

1. prisilno delo brez odvzema prostosti,
2. prisilno delo z odvzemom prostosti,
3. pobolj{evalno delo in
4. dru‘beno koristno delo.

Nekatere od zgoraj navedenih oblik nesvobodnega dela so obsojencem
izrekala sodi{~a, nekatere pa tudi upravni organi. Sodi{~a so izrekala kazen
prisilnega dela brez odvzema prostosti in kazen prisilnega dela z odvzemom
prostosti ter kazen pobolj{evalnega dela, upravni organi pa so izrekali kazni
pobolj{evalnega dela in dru‘beno koristnega dela. Edina izmed teh kazni, ki
je bila v veljavi vse od konca vojne leta 1945 pa do leta 1951, je bila kazen
prisilnega dela z odvzemom prostosti. Kazen prisilnega dela brez odvzema
prostosti je bila leta 1948 odpravljena, namesto nje pa je splo{ni del
Kazenskega zakonika FLRJ, ki je stopil v veljavo januarja 1948, uvedel kazen
pobolj{evalnega dela. Kazen dru‘beno koristnega dela pa je maja 1949 uvedel
Zakon o prekr{kih zoper javni red in mir. Izrekanje kazni prisilnega,
pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela je prenehalo {ele s sprejetjem
novega Kazenskega zakonika FLRJ leta 1951.

@rtve represivnih ukrepov prisilnega, pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega
dela niso bili samo tisti, ki so ‘e zaradi svojega socialnega (razrednega)
porekla veljali za notranje sovra‘nike, kot so bili npr. (biv{i) podjetniki, ve~ji
kmetje (kulaki), duhov{~ina itd. , ampak tudi pripadniki drugih dru‘benih slojev:
inteligenca, strokovnjaki in celo mali kmetje ter delavci. Tako je npr. leta 1948
med obsojenci, ki so v kazensko pobolj{evalnih domovih prestajali kazen
odvzema prostosti s prisilnim delom bilo 534 intelektualcev (369 mo{kih in
165 ‘ensk), 3. 986 kmetov (3293 mo{kih in 693 ‘ensk), 4053 delavcev (3.
249 mo{kih in 804 ‘enske) in 2054 strokovnjakov (1755 mo{kih in 299 ‘ensk).6

Kot vidimo, je bilo tega leta v kazensko pobolj{evalnih domovih v Sloveniji
delavcev celo dale~ najve~.

5 Alenka [elih, Sodobne oblike nadomestil kazni zapora, Zbornik znanstvenih razprav,
Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pravna fakulteta, Letnik XLVII, Ljubljana 1987,
str. 11.

6 Arhiv Republike Slovenije (dalje: Arhiv RS), Republi{ki upravni organi in zavodi za
izvr{evanje kazenskih sankcij (dalje: UZIK), sig. arh. enote: 13/619, Letno poro~ilo UZIK
za leto 1948.
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Kazni prisilnega, pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela je komunisti~na
oblast prikazovala izklju~no kot prevzgojne ukrepe. Z njimi naj bi vse tiste, ki
se niso bili sposobni vklju~iti v socialisti~no dru‘bo, prevzgojili in jim predvsem
vcepili »pravilen« odnos do dela in do nove dru‘bene ureditve. Ustanove, v
katerih so obsojenci prestajali te kazni, so zato obravnavali ne samo kot
kazenske, ampak predvsem kot prevzgojne ustanove. Kot navaja poro~ilo
Uprave za izvr{evanje kazni (UZIK) z dne 15. junija 1950,7 ki je delovala v
okviru Ministrstva za notranje zadeve LRS, so kot sredstvo prevzgoje v njih
uporabljali naslednje vrste dela:

1. fizi~no delo,
2. u~no - vzgojno delo in
3. kulturno - prosvetno delo.

Omenjeno poro~ilo poudarja, da so vse te tri oblike dela kot prevzgojnega
sredstva “med seboj trdno povezane, kar je nujno potrebno zato, ker ho~emo
obsojencem privzgojiti pravilen, to je socialisti~ni na~in oziroma odnos do
dela.” 8 “Obsojencem,” navaja dalje omenjeno poro~ilo, “je nujno vzporedno z
delom prikazovati prednost socialisti~ne dru`bene ureditve…”.9

Kot najprimernej{e in najuspe{nej{e sredstvo prevzgoje obsojencev se je
smatralo proizvodno /fizi~no/ delo. Kakor navaja letno poro~ilo Uprave za
izvr{evanje kazni za leto 1950,10 je bilo fizi~no delo “najtesneje povezano s
politi~no prevzgojo, zlasti s politi~nim {tudijem in s predavanji, s katerimi smo
obsojencem prikazovali pomen socialisti~ne dru‘bene ureditve za delovnega
~loveka in pomen produkcije za uspe{no izvajanje petletnega plana, pri ~emer
smo se poleg {tudijskih kro‘kov in predavanj v znatni meri poslu‘evali tudi
radijskih oddaj ter smo v ta namen opremili z zvo~nimi napravami kazensko
- pobolj{evalne domove v Ljubljani, Mariboru in v Rajhenburgu.” S tem, da se
je pri fizi~nem delu obsojencev poudarjala predvsem njegova prevzgojna
vloga, se je dejansko hotelo le prikriti njegov pravi namen, ta pa je bil: zagotoviti
dovolj su‘enjske delovne sile za izvajanje povojne obnove, predvsem pa za
izgradnjo ve~jih gospodarskih objektov t. i. kapitalne izgradnje, ki so bili
predvideni s prvim petletnim planom.

Nikakor torej ni bilo naklju~je, da je bilo obsojanje na prisilno, pobolj{evalno
in dru‘beno koristno delo na vi{ku ravno v obdobju izvajanja prve petletke

7 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 9/507, Poro~ilo o nekaterih problemati~nih vpra{anjih
po liniji izvr{evanja kazni z dne 15. 6. 1950.

8 Prav tam.
9 Prav tam.
10 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/621.
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(1947 - 1951). Mnogi veliki gospodarski objekti v Sloveniji, kot npr. Litostroj
(Titovi zavodi) v Ljubljani, hidroelektrarni Moste - @irovnica in Medvode,
Tovarna glinice in aluminija Kidri~evo, ki so bili zgrajeni v obdobju prve petletke,
so bili dejansko zgrajeni z delom obsojencev na prisilno, pobolj{evalno in
dru‘beno koristno delo. Obsojence iz Slovenije pa so po{iljali tudi na gradbi{~a
izven Slovenije v druge jugoslovanske republike. Tako je bilo npr. leta 1947
na gradnjo proge [amac - Sarajevo samo iz kazensko pobolj{evalnega doma
Ljubljana poslano kar 192 obsojencev.11 Ves povojni ~as je bilo to zavestno
mol~ano, zgodovinski u~beniki pa so njihovo izgradnjo prikazovali kot velike
»delovne zmage« in kot »pomembne gospodarske dose‘ke socializma«.
Tak{ni velikanski gradbeni projekti so seveda zahtevali ogromno delovne sile
- od navadnih delavcev do strokovnjakov, zato se ni ~uditi, da so sodi{~a in
upravni organi poleg biv{ih podjetnikov, kmetov in duhovnikov na prisilno,
pobolj{evalno in dru‘beno koristno delo mno‘i~no obsojali tudi delavce,
pripadnike inteligence in strokovnjake.
Da bi pri obsojencih dosegli kar najve~jo storilnost, so se vodstva zavodov
za izvr{evanje kazni (kazenskih delovnih tabori{~) poslu‘evala t. i. brigad-
nega sistema, normiranega dela in zlasti tekmovanja, “kot najvi{je oblike
socialisti~nega odnosa do dela.” 12 O rezultatih, ki jih je dalo tak{no »prosto-
voljno« tekmovanje obsojencev je Uprava za izvr{evanje kazenskih sankcij
v svojem poro~ilu z dne 15. junija 1950 zapisala naslednje: “Pri tekmovanjih
smo dosegli najbolj{e uspehe z visoko prese`enimi normami in kvaliteto tako
na gradili{~ih, kot v delavnicah. Obsojenci na gradili{~ih in v delavnicah
dosegajo v splo{nem v preseganju norm in storilnosti ve~je uspehe kot
svobodni delavci. Na gradili{~u hidrocentrale v Mostah so se prito`evali civilni
delavci nad visokimi normami, ki so jih dosegli obsojenci, ~e{, da so nerealne,
kar pa ne dr`i, ker se delovne storitve dnevno bele`ijo in kontrolirajo po
uslu`bencih Gradisa.” 13

Betonskim brigadam pri gradnji hidrocentrale v Mostah npr. je bila postavljena
norma 102 betonski me{anici v osmih urah.14 To delo so opravljale {tiri
betonske brigade, med njimi se je, kot navaja zgoraj navedeno poro~ilo
Uprave za izvr{evanje kazenskih sankcij, “razvilo zagrizeno tekmovanje.”
Posamezne brigade so dosegle naslednje uspehe:15

12. 9. 1949 1. brigada v 8 urah 150 me{anic
20. 9. 1949 2. brigada v 8 urah 154 me{anic

11 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/618, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za
leto 1947.

12 Arhiv RS, UZIK, sig. arhivske enote: 9/507, Poro~ilo o nekaterih problemati~nih
vpra{anjih po liniji izvr{evanja kazni z dne 15. 6. 1950.

13 Prav tam.
14 Prav tam.
15 Prav tam.
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21. 9. 1949 3. brigada v 8 urah 160 me{anic
22. 9. 1949 3. brigada v 8 urah 165 me{anic
23. 9. 1949 2. brigada v 8 urah 181 me{anic
30. 9. 1949 1. brigada v 8 urah 185 me{anic
12. 10. 1949 3. brigada v 8 urah 187 me{anic
20. 10. 1949 4. brigada v 8 urah 190 me{anic
21. 10. 1949 3. brigada v 8 urah 214 me{anic.

”Ker so hoteli mnogi te obveze prekora~iti,” dalje navaja isto poro~ilo, “so delali
tudi preko rednega delovnega ~asa, nekateri celo po 24 ur brez odmora.”16

O tekmovanju in visokem preseganju predpisanih delovnih norm citirano
poro~ilo navaja {e z ve~ drugih delovi{~. V podjetju Oprava v kazensko
pobolj{evalnem domu v Mariboru npr. so pri izdelavi kartote~nih miz dosegli
povpre~no normo 1061 %, pri izdelavi {tedilnikov pa so dosegli povpre~no
normo s 367 % a najvi{jo s 412 %.” 17 Nadalje omenjeno poro~ilo tudi navaja,
da so obsojenci opravili veliko {tevilo prostovoljnih nepla~anih nadur. V zvezi
s tem pa pravi: “Na~elno smo proti takim prostovoljnim naduram, mnenja pa
smo, da tega ne smemo odrekati tistim obsojencem, ki so s svojim pravilnim
odnosom do dela in delovne discipline in tudi sicer z vsem svojim pona{anjem
pokazali, da kazen na nje pozitivno vpliva, obsojenci pa, ki imajo slab{i odnos
do dela in tudi sicer ne dosegajo norm, pa se ne javljajo na prostovoljno delo,
to so v prvi vrsti obsojenci, ki so {e vedno sovra`no razpolo`eni napram
ljudski oblasti in dru`beni ureditvi in take obsojence je treba posebej obdelati
na predavanjih in sestankih in jim prikazati nepravilnost njihovega gledanja
na stvarnost.” 18

Opisani sistem izkori{~anja obsojencev je bil krut in ne~love{ki. To {e toliko
bolj, ~e upo{tevamo, da so bili med obsojenci tudi {tevilni za delo nesposobni.
Zlasti pri izrekanju kazni pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela upravni
organi niso imeli nobenih pomislekov in zadr‘kov, saj so ju izrekali tudi
starej{im ljudem, bolnikom, nose~im ‘enskam in celo invalidom. [tevilna
pri~evanja biv{ih obsojencev na ti dve kazni ka‘ejo, da so ‘iveli in delali v
izredno te‘kih pogojih in da so bile t. i. »delovne skupine«, kot so se imenovale
ustanove za izvr{evanje teh ukrepov, dejansko delovna tabori{~a, kakr{na
so poznale tudi druge dr‘ave realsocializma.19 Vladislav Cegnar iz Ljubljane
npr., eden izmed {tevilnih, ki jih je komunisti~na oblast poslala na dru‘beno

16 Prav tam.
17 Prav tam
18 Prav tam.
19 [tevilna tovrstna pri~evanja so ohranjena v gradivu Komisije za izvajanje zakona o

popravi krivic, ki deluje pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije.
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koristno delo, je to kazen prestajal v »lagarju« Litostroj, kot ga sam imenuje,
in je moral ”kljub temu, da je bil slab in bolehen ter invalid NOV, delati po deset
ur dnevno ob nezadostni prehrani.20

Kot dokazuje primer Julija Jesiha iz Ljubljane, so nekateri obsojenci pri
opravljanju te‘a{kih del v delovnih tabori{~ih celo izgubili ‘ivljenje. Imenovani
je kazen pobolj{evalnega dela prestajal v Delovni skupini Strni{~e pri Ptuju
na gradbi{~u »Gradisa« E II. b Tovarne glinice in aluminija in se 20. avgusta
1949 pri delu smrtno ponesre~il.21 Prihajalo pa je tudi do nesre~, v katerih je
naenkrat umrlo ve~je {tevilo obsojencev. Ena tak{nih nesre~ se je npr. zgodila
leta 1949 pri gradnji zaporov na Batajnici v Beogradu, pri kateri so sodelovali
tudi obsojenci na prisilno delo iz Slovenije.22 ^eprav je bil zimski ~as in so
temperature padle globoko pod ni~lo, je vodstvo tamkaj{njega gradbi{~a
zahtevalo, da se zaradi doseganja plana opravi betoniranje plo{~e.
Strokovnjaki so sicer opozarjali, da bo beton zmrznil in bo zato plo{~a uni-
~ena, vendar njihova opozorila niso zalegla. Ko so kasneje za~eli odstranjevati
podpornike, se je plo{~a dejansko zru{ila in pod seboj pokopala ve~je {tevilo
delavcev - obsojencev in drugih.23 Seveda so zaporniki, ki so bili o~ividci,
morali o nesre~i mol~ati.

V kazenskih ustanovah, kjer so obsojenci prestajali kazen prisilnega,
pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela, je bilo organizirano tudi
»kulturno - prosvetno delo«, vendar ne zato, da bi se obsojenci po napornem
fizi~nem delu razvedrili, marve~ iz povsem drugih namenov. Kot smo ‘e
navedli, se je tudi kulturno-prosvetno delo obravnavalo predvsem kot sredstvo
za prevzgojo obsojencev. Zato je bilo seveda zelo pomembno, da je bilo vse,
kar so obsojenci na tem podro~ju po~eli, ideolo{ko pravilno naravnano. Od
dramskih skupin v kazenskih zavodih npr. se je zahtevalo, da “morajo
prikazovati na odru ljudi, kakr{ne zahteva na{a dru‘bena ureditev, to je
delovnega ~loveka, borca za socializem, prikazovati mora na{e delovne
napore in uspehe pri izpolnjevanju nalog petletnega plana in graditvi
socializma.” 24 Prav tak{ni so morali biti tudi teksti pesmi, ki so jih obsojenci
smeli prebirati in recitirati.25 Tudi knjig, ki so jih obsojenci v okviru kulturno -
prosvetnega dela ‘eleli oziroma morali brati, si niso mogli izbirati sami, ampak

20 Arhiv Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Komisija za izvajanje zakona o
popravi krivic, spis pod delovodno {tev. 714 - 01 - 2061/98.

21 Arhiv Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Komisija za izvajanje zakona o
popravi krivic, spis pod delovodno {tevilko 714 - 01 - 1781/98.

22 Ustni vir, pri~evalec: Milan Gorenjak iz @alca, biv{i obsojenec na prisilno delo.
23 Isti vir.
24 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 9/507, Poro~ilo o nekaterih problemati~nih vpra{anjih

po liniji izvr{evanja kazni z dne 15. 6. 1950.
25 Prav tam.
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so jim bile na razpolago izklju~no samo tak{ne, ki so bile ideolo{ko ustrezne
in ki naj bi na njih delovale prevzgojno. Iz seznama knjig knji‘nice delovnih
skupin za pobolj{evalno in dru‘beno koristno delo v Strni{~u pri Ptuju, ki je
nastal ob njihovi ukinitvi aprila 1950, je mogo~e ugotoviti, da je {lo v glavnem
za dela Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina, Plehanova, Kardelja in Josipa Broza
- Tita, manjkal pa ni tudi obvezni Kratki kurz zgodovine VKP/b. Leposlovne
literature v omenjenem seznamu ni zaslediti.

GGG

Izrekanje kazni prisilnega, pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela je v
Sloveniji ostalo v veljavi vse do leta 1951, ko je v jugoslovanski kazenski
zakonodaji pri{lo do dolo~enih pozitivnih sprememb. Tedaj je bil namre~ sprejet
nov in popolni Kazenski zakonik (v veljavo je stopil 4. julija 1951),26 ki kazni
prisilnega in pobolj{evalnega dela ni ve~ predpisoval. Izrekanja kazni
pobolj{evalnega dela je sodi{~em prepovedal izrekati ‘e Uvodni zakon h
Kazenskemu zakoniku z dne 27. februarja 1951.27 S tem dnem tudi upravni
organi kazni pobolj{evalnega dela niso smeli ve~ izrekati. Ker sta se z novo
kazensko zakonodajo morala uskladiti tudi Temeljni zakon o prekr{kih in Zakon
o prekr{kih zoper javni red in mir, je leta 1951 pri{lo do nekaterih njunih
sprememb. Ena teh je bila tudi ta, da so bila iz njiju dolo~ila o kazni
pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela ~rtana, kar je pomenilo, da teh
dveh kazni upravni organi niso mogli ve~ izrekati.

Ukinitev izrekanja kazni prisilnega, pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega
dela leta 1951 pa ni tudi pomenila, da so osebe, ki so ‘e bile pravnomo~no
obsojene, tedaj te kazni prenehale prestajati. Za njih je veljalo, da so jih morali
prestati v celoti, zato so zanje tudi po letu 1951 v Sloveniji {e vedno obstajala
kazenska delovna tabori{~a. ^eprav po sprejetju novega kazenskega
zakonika leta 1951 izrekanje kazni prisilnega, pobolj{evalnega in dru‘beno
koristnega dela ni bilo ve~ mogo~e, pa se je delo {e vedno smatralo kot
osnovno sredstvo za prevzgojo obsojencev.28 Zakon o izvr{itvi kazni, var-
stvenih ukrepov in vzgojnih pobolj{evalnih ukrepov, ki je stopil v veljavo no-
vembra 1951, je namre~ kot glavni ukrep prevzgoje obsojencev predpisoval
delo v industrijskih podjetjih, obrtnih delavnicah in na ekonomijah.29 V ta namen
so se morala v vsakem kazenskem zavodu organizirati industrijska podjetja,
obrtne delavnice in ekonomije. Obsojence pa so lahko po{iljali na delo tudi

26 Uradni list FLRJ, {t. 13/1951.
27 Uradni list FLRJ, {t. 11. /1951.
28 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/626, Letno poro~ilo Oddelka za izvr{evanje kazni za

leto 1954, str. 21.
29 Uradni list FLRJ, {t. 47/1951.
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Seznam knjig iz knji‘nice v delovnem tabori{~u v Strni{~u pri Ptuju.
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izven kazenskih zavodov, v katerih so prestajali zaporno kazen. Izven kazen-
skih zavodov so jih smeli uporabiti za delo samo v dr‘avnih podjetjih in na
javnih delih, nikakor pa ne pri zasebnikih.

Iz poro~ila Uprave za izvr{evanje kazni za leto 1952 lahko vidimo, da je bilo
v kazensko pobolj{evalnih domovih (KPD) tega leta “…od povpre~nega
{tevila 3860 obsojencev, zaposlenih 3356 ali 86,9 %, nezaposlenih 504 ali
13,1 % obsojencev.” 30 Obsojenci so bili, po navedbah istega poro~ila
“zaposleni na zunanjih objektih – gradili{~ih Ferdreng, Borovec, Medvode,
@ale in [entvid; ekonomijah Komande LM LRS Begunje in Ribnica; ekonomiji
menze MINOT - a Podbrezje; ekonomijah KPD - ov Ljubljana – Ig, Maribor –
Rogoza, Brestanica – Brestanica, Novo mesto – Graben; ekonomija VPD
Rade~e ter v podjetju KPD - a Ljubljana »Motor« [kofja Loka.” 31 @e tekom
leta je bilo, kot navaja citirano poro~ilo, ukinjeno gradbi{~e [entvid, obsojenci
pa so bili s tega gradbi{~a razme{~eni po ostalih gradbi{~ih.32 V planskem
letu 1952 je bila za Slovenijo planirana uporaba delovne sile obsojencev na
naslednjih gradbi{~ih:

Moste.................................................................. 100 obsojencev,
Medvode ............................................................. 200 obsojencev,
Telekomunikacija ................................................ 200 obsojencev.33

To dokazuje, da so tudi po ukinitvi izrekanja kazni prisilnega dela obsojenci
za dr‘avo predstavljali {e vedno pomembno postavko pri zagotavljanju
delovne sile za izvajanje posameznih gradbenih projektov.

30 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/623, Poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za leto
1952.

31 Prav tam.
32 Prav tam.
33 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 2/115, Okro‘nica Ministrstva za notranje zadeve FLRJ

Ministrstvu za notranje zadeve LRS z dne 20. 12. 1951, Raspored osudjeni~ke radne
snage.
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1. PRISILNO DELO

1.1. Izrekanje kazni prisilnega dela

Do konca avgusta 1945 so kazen prisilnega dela in te‘kega prisilnega dela
obsojencem izrekala voja{ka sodi{~a pri komandah vojnih podro~ij in pri
komandah mest ter Sodi{~e slovenske narodne ~asti. Voja{ka sodi{~a so
delovala na osnovi ‘e omenjene Uredbe Vrhovnega {taba NOV in POJ z dne
24. maja 1944, pri izrekanju kazni pa so uporabljala Zakon o vrstah kazni z
dne 5. julija 1945.34 Sodi{~e slovenske narodne ~asti je delovalo in sodilo na
osnovi Zakona o kaznovanju zlo~inov in prestopkov zoper slovensko narodno
~ast, ki ga je Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS)
sprejelo 5. junija 1945.35 Kazen prisilnega dela so v celoti prestajali samo tisti,
ki so jih nanjo obsodila voja{ka sodi{~a, ne pa tudi tisti, ki jim jo je izreklo
Sodi{~e slovenske narodne ~asti. @e 24. avgusta je namre~ hkrati z
zakonom, ki je to sodi{~e ukinil, Predsedstvo SNOS izdalo tudi Ukaz o
pomilostitvi oseb, obsojenih po zakonu o kaznovanju zlo~inov in prestopkov
zoper slovensko narodno ~ast.36 V njegovem prvem ~lenu je bilo zapisano,
da se vsem, ki so bili do takrat pravnomo~no obsojeni pred Sodi{~em
slovenske narodne ~asti “…odpusti kazen lahkega ali te`kega prisilnega dela
v celoti.”

Tako podro~na voja{ka sodi{~a kot Sodi{~e slovenske narodne ~asti so
sodila do konca avgusta 1945, ko so bila ukinjena in so kazensko sodstvo
prevzela civilna sodi{~a: okrajna in okro‘na sodi{~a ter Vrhovno sodi{~e
Slovenije. Tudi civilna sodi{~a so obsojencem poleg drugih kazni lahko izrekala
kazni prisilnega dela. Izrekala so jo na osnovi Zakona o vrstah kazni z dne 5.
julija 1945,37 ki je bil potrjen in delno spremenjen 14. avgusta 1946.38 Omenjeni
zakon je ‘e v svojem prvem ~lenu navajal kazni, ki so jih obsojencem izrekala
civilna in voja{ka sodi{~a, med njimi tudi kazen prisilnega dela brez odvzema
prostosti in kazen prisilnega dela z odvzemom prostosti. Slednjo je
predpisoval tudi splo{ni del Kazenskega zakonika, ki je bil sprejet 4. decembra
1947,39 in je stopil v veljavo januarja 1948, ni pa ve~ poznal kazni prisilnega

34 Uradni list Demokrati~ne federativne Jugoslavije (DFJ), {t. 48/1945.
35 Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) in Narodne vlade (NV)

Slovenije, {t. 7/1945.
36 Uradni list SNOS in NV Slovenije, {t. 29/1945.
37 Uradni list DFJ, {t. 48/1945.
38 Uradni list FLRJ, {t. 66/1946.
39 Uradni list FLRJ, {t. 106/1947.
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dela brez odvzema prostosti. Kazenski zakonik, ki je bil sprejet 2. marca 1951
in je stopil v veljavo 1. julija 1951,40 pa kazni prisilnega dela ni ve~ poznal.

Civilna sodi{~a, ki so v kazenskih zadevah za~ela soditi {ele jeseni 1945,
so kazen prisilnega dela izrekala tako tistim, ki so bili obsojeni za obi~ajna
kriminalna dejanja, kot tistim, ki so bili obsojeni iz politi~nih razlogov. Slednji
so bili predvsem vsi tisti, ki so bili obsojeni zaradi storitve kaznivih dejanj po
Zakonu o kaznivih dejanjih zoper narod in dr‘avo (ZKND)41 oziroma Zakonu
o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in dr‘avo (ZKLD).42 Vsi ti sodni procesi so
imeli politi~no ozadje, mnogi pa so bili tudi zre‘irani. Treba je pa~ upo{tevati,
da so bila v tem obdobju sodi{~a samo podalj{ana roka Partije za zatiranje t.
i. razrednih in drugih notranjih sovra‘nikov.43 Samo leta 1947 so sodi{~a v
Sloveniji po Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in dr‘avo obsodila 1054
oseb.44 Istega leta sta bili na odvzem s prostosti s prisilnim delom obsojeni
1802 osebi, na prisilno delo brez odvzema prostosti pa je bilo obsojenih 2.822
oseb.45 Leta 1948 npr. je bilo v kazensko pobolj{evalnih ustanovah na obmo~ju
Slovenije od vseh zapornikov kar 40 % politi~nih obsojencev, in sicer 3282
mo{kih in 979 ‘ensk, 60 % pa je bilo kriminalnih, in sicer 5401 mo{kih in 882
‘ensk.46

[tevil~ni pregled prihoda obsojencev v kazensko
pobolj{evalne ustanove na teritoriju LR Slovenije v letu 1948 47

40 Uradni list FLRJ, {t. 13/1951.
41 Uradni list DFJ, {t. 66/1945.
42 Uradni list FLRJ, 59/1946.
43 O zna~ilnostih povojnega sodstva v Sloveniji glej delo Romana Ferjan~i~a in Lovra

[turma: Brezpravje: slovensko pravosodje po letu 1945, Nova revija, Ljubljana 1998.
44 Arhiv RS, Ministrstvo za pravosodje LR Slovenije, Statistika, Sumarno poro~ilo o

kazenskih stvareh, v katerih so bile izre~ene pravnomo~ne obsodilne sodbe v letu 1947.
45 Arhiv RS, Ministrstvo za pravosodje LR Slovenije, Statistika, Sumarno poro~ilo o

izre~enih kaznih v letu 1947.
46 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/619, Poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za leto

1948.

Kazensko
pobolj{evalna

ustanova

Ostalo
koncem

leta 1947
Novodo{li Skupaj

Od teh
V %

politi~ni kriminalni
Spol m ` m ` m ` m ` m ` polit. krim.

KPD Ljubljana 795 – 1432 139 2227 139 977 76 1250 63 47 % 53 %
KPD Maribor 1553  – 1678 – 3231 – 1782 – 1449 – 55 % 45 %
KPD Novo mesto 110 – 255 25 365 25 137 18 288 7 39 % 61 %
KPD Rajhenburg – 449 – 582 – 1081 – 756 – 325 70 % 30 %
Okro`ni zapori 177 21 1062 289 1239 310 298 121 941 189 27 % 73 %
Okrajni zapori 78 11 1543 295 1621 306 88 8 1533 298 5 % 95 %
Skupaj 2713 481 5970 1330 8683 1861 3282 979 5461 882 40 % 60 %
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1.2. Izvr{evanje kazni prisilnega dela brez
odvzema prostosti

Kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti je uvedel Zakon o vrstah kazni,
ki je stopil v veljavo 10. julija 1945, izrekala pa se je do 12. februarja 1948, ko
je stopil v veljavo splo{ni del Kazenskega zakonika, ki te kazni ni ve~ poznal.
Predstavljala je milej{o obliko kazni prisilnega dela, saj obsojencu ni bila
odvzeta prostost in se je lahko po opravljenem delu vsak dan vra~al domov.
Delovni ~as teh obsojencev je bil enak kot pri svobodnem delu. Sodi{~a so
to kazen izrekala zelo pogosto. Prvi podatek o {tevilu obsojencev na prisilno
delo brez odvzema prostosti imamo iz januarja 1947. Tedaj je bilo na obmo~ju
LR Slovenije 513 tak{nih oseb, od tega 403 mo{ki in 110 ‘ensk.48 Na
izvr{evanju te kazni je bilo tedaj 270 obsojencev in obsojenk, od tega 210
mo{kih in 60 ‘ensk.49 To pomeni, da je na izvr{itev kazni ~akalo {e 243
obsojencev in obsojenk. Med obsojenimi na prisilno delo brez odvzema
prostosti so bile tudi nose~e ‘enske in ‘enske po porodu ter celo tak{ni, ki
zaradi starostne onemoglosti, neozdravljivih bolezni, invalidnosti itd. niso bili
sposobni za nobeno delo in zato kazni niso mogli prestajati.50

Na~in izvr{evanja kazni prisilnega dela brez odvzema prostosti so dolo~ala
navodila za izvajanje kazni, ki sta jih 27. septembra 1945 izdala zvezni minister
za notranje zadeve in zvezni minister za pravosodje,51 in za~asna navodila
za izvr{evanje kazni prisilnega dela brez odvzema prostosti, ki jih je 14.
januarja 1946 izdalo Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije.52 Obsojenci
so kazen prestajali bodisi v kraju svojega bivali{~a ali pa izven tega kraja.
Nose~e ‘enske in ‘enske, ki so dojile, so jo izjemoma smele prestajati samo
v kraju svojega stalnega bivali{~a. Zaradi bolezni ali zaradi poroda se je
obsojencu (obsojenki) lahko dovolila prekinitev te kazni. Izvajanje kazni
prisilnega dela brez odvzema prostosti je bilo v pristojnosti organov za notranje
zadeve okrajnih, mestnih ali ~etrtnih (rajonskih) ljudskih odborov. Ti so
obsojence na prisilno delo po{iljali po razporedu in navodilih republi{kih
ministrstev za notranje zadeve. Za Slovenijo je tak{ne razporede in navodila
izdajalo Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije. V skladu z navedenimi

47 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/619, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za
leto 1948.

48 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/43, Osnutek poro~ila za konferenco na~elnikov
oddelkov za izvr{evanje kazni, ki se bo vr{ila pri Zveznem ministrstvu FLRJ od 24. 2.
1947 dalje.

49 Prav tam.
50 Prav tam.
51 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/5.
52 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/16.
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navodili je moralo to ministrstvo izdelati podroben na~rt, po katerem so organi
za notranje zadeve pri okrajnih, mestnih ali ~etrtnih ljudskih odborih po{iljali
obsojence na prisilno delo. Predsednik sodi{~a, ki je izreklo sodbo na prvi
stopnji, je moral organom za notranje zadeve teh ljudskih odborov poslati
pravnomo~no sodbo ali kazenski list z zahtevo, da se kazen izvede.

Organi za notranje zadeve okrajnih, mestnih in ~etrtnih ljudskih odborov so
osebo, ki je bila obsojena na kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti,
pozvali, naj se javi ob dolo~enem ~asu in na dolo~enem kraju, da bo {la na
delo. ^e se obsojenec pozivu ni odzval, so ga privedli s silo. Obsojence,
dolo~ene za prisilno delo brez odvzema prostosti izven kraja stalnega
bivali{~a, so poslali organu za notranje zadeve ljudskega odbora tistega kraja,
kjer so delali. Ta organ je tudi skrbel za njihovo nastanitev in prehrano in jih
porazdelil na delo, dovoljeval je prekinitve dela in tudi izrekal disciplinske kazni.
Kot huj{i disciplinski prekr{ki so se smatrali izostanek z dela, samovoljna
zapustitev dela in malomarno opravljanje dela. Za disciplinske prestopke so
bile predpisane naslednje kazni: ukor, premestitev k te‘jemu delu in
disciplinski zapor do 14 dni. Za neposredno nadzorstvo nad obsojenci je bil
postavljen poseben nadzornik. Pristojni organ za notranje zadeve je ves ~as
spremljal obsojen~evo vedenje in o tem obve{~al Ministrstvo za notranje
zadeve LR Slovenije, kateremu je lahko predlagal tudi pogojni odpust.

Obsojence so praviloma zaposlovali pri javnih delih, ki so jih izvajali krajevni
in okrajni ljudski odbori, lahko pa tudi pri kakr{nem koli dr‘avnem podjetju ali
v ustanovi v tistem okraju, v katerem je obsojenec imel svoje stalno bivali{~e.
^e je {lo za nepogre{ljive strokovnjake, so prisilno delo opravljali kar v
podjetju, v katerem so bili ‘e prej zaposleni. Le izjemoma so se tak{ni
obsojenci lahko zaposlili tudi pri zasebnikih, ki so bili med vojno o{kodovani
od okupatorja in njegovih »pomaga~ev«. Obsojencem je pripadala obi~ajna
mezda, ki jim jo je izpla~alo podjetje, zavod ali ustanova, kjer so delali. Vendar
je obsojencem delodajalec izpla~al samo pre‘ivnino v najmanj{i meri 75 %
dolo~ene mezde, medtem ko je ostali znesek delodajalec odvedel skladu za
vzdr‘evanje zavodov za prestajanje kazni. Obsojenci so bili zavezani k
zavarovanju po predpisih socialnega zavarovanja in so se prispevki za to
zavarovanje odtegovali od dolo~ene mezde.

Obsojencem, ki so za ~asa prestajanja kazni redno prihajali na delo, so bili v
rok kazni v{teti tudi s posebno uredbo dolo~eni dr‘avni prazniki in nedelje. V
primeru, da je obsojenec zbolel zaradi posledic prestajanja prisilnega dela
brez odvzema prostosti, se je ~as, ko je bil v bolni{kem stale‘u, prav tako
{tel v rok prestajanja kazni s tem, da je moral vzrok bolezni ugotoviti zdravnik,
ki ga je dolo~il odsek za notranje zadeve pri izvr{ilnem odboru okrajnega
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ljudskega odbora. Neprihajanje na delo in samovoljno zapu{~anje dela se v
rok prestajanja kazni ni {telo.

Kot je razvidno iz dopisa Oddelka za izvr{evanje kazni Ministrstva za notranje
zadeve LR Slovenije oddelku za notranje zadeve Okro‘nega ljudskega
odbora Maribor z dne 6. novembra 1946,53 so nekateri odseki za notranje
zadeve okrajnih ljudskih odborov kazen prisilnega dela brez odvzema
prostosti samovoljno spreminjali v denarno kazen, in to z utemeljitvijo, “da v
tamkaj{njem okraju ni nikakih javnih del in s tem pogojev za izvr{evanje
naredbe kazni…” Temu je Oddelek za izvr{evanje kazni v omenjenem dopisu
ostro nasprotoval in zahteval, da mora biti kazen prisilnega dela brez odvzema
prostosti v celoti izvr{ena. “^e ni za to pogojev v doma~em kraju,” je bilo
zapisano v njegovem dopisu, “je dol`nost odseka, da to javi nadrejeni oblasti,
ki naj izvr{i razpored takih obsojencev na mesto, kjer je podana mo`nost in
potreba zaposlitve.” 54

1.3. Izvr{evanje kazni prisilnega dela z
odvzemom prostosti

Vpra{anje izvr{evanja kazni prisilnega dela z odvzemom prostosti je bilo
zakonsko urejeno {ele oktobra 1948, ko je bil sprejet Zakon o izvr{itvi kazni,55

do takrat pa sta to urejali zvezno in republi{ko ministrstvo z navodili.
Obsojenci na to kazen so bili, kot je dolo~al navedeni zakon, dol‘ni opravljati
te‘ja telesna (fizi~na) dela, ki jih je dolo~ila uprava kazenskega zavoda.
Tistemu, ki je med prestajanjem kazni zadostil prevzgoji, so se smela dodeliti
la‘ja telesna dela. Delovni ~as je trajal 8 ur dnevno. Obsojenec je imel pravico
do enega dneva po~itka v tednu. Delovno dol‘nost so obsojenci praviloma
opravljali v delovni skupini in pod vodstvom uslu‘benca uprave kazenskega
zavoda, v katerem so prestajali kazen. V delovne skupine je obsojence
razporejala uprava kazenskega zavoda. Za delo, s katerim je dosegel pred-
pisano normo, je obsojenec dobil denarno nagrado. Za nadurno delo, ki ga
obsojenec ni opravljal kot disciplinsko kazen, ter za delovni u~inek nad
dolo~eno normo, mu je pripadala denarna nagrada po splo{nih predpisih o
pla~ah za tisto vrsto dela. Obsojencem, ki so se pri delu izkazali z racionali-
zatorstvom, inovatorstvom ali z iznajdbo, se je smela podeliti posebna
nagrada. Te se je tudi namestilo v posebne prostore in se jim dalo bolj{e
‘ivljenjske pogoje kot drugim obsojencem. V primerjavi z drugimi obsojenci
so smeli imeti pogostej{e obiske, dobivati ve~ pisem in paketov, smeli pa so
tudi ve~krat pisati svojim bli‘njim. Eno tretjino zaslu‘ka so izro~ili obsojencu,

53 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/18.
54 Prav tam.
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eno tretjino zaslu‘ka je lahko obsojenec poslal svoji dru‘ini, eno tretjino pa
je hranila uprava kazenskega zavoda in mu ga je izro~ila ob njegovem
odpustu.

Kazenske ustanove, v katerih so obsojenci prestajali kazen prisilnega dela
z odvzemom prostosti, so bile:

– kazenska tabori{~a oziroma zavodi za prisilno delo,
– kazensko pobolj{evalni zavodi - kazensko pobolj{evalni domovi (KPD),
– zapori.

Medtem ko so bili kazensko pobolj{evalni zavodi oziroma kazensko
pobolj{evalni domovi in zapori stalni, pa so bila delovna tabori{~a oziroma
zavodi za prisilno delo ”premestljive naprave”.56

Kazenska tabori{~a – zavodi za prisilno delo

Kazen odvzema prostosti s prisilnim delom so partizanska voja{ka sodi{~a
v Sloveniji obsojencem izrekala ‘e med vojno. Tako so ta sodi{~a samo od
12. septembra 1943, ko so za~ela delovati, pa do 15. maja 1944 obsodila 119
obsojencev na prisilno delo, 47 obsojencev na te‘ko prisilno, 93 obsojencev
na pogojno prisilno delo in 52 obsojencev na pogojno te‘ko prisilno delo.57

Za izvr{evanje te kazni so v Sloveniji ‘e pred koncem vojne obstajale posebne
kazenske ustanove - kazenska tabori{~a. Na Dolenjskem so bila tak{na
kazenska tabori{~a v Ko~evju, Ribnici in ^rnomlju.58 Ker so v prvih mesecih
po kon~ani vojni voja{ka sodi{~a in Sodi{~e narodne ~asti kazen prisilnega
dela z odvzemom prostosti obsojencem izrekala mno‘i~no, obstoje~a
kazenska tabori{~a niso zado{~ala. Spri~o tega je voja{ko-sodni oddelek
Vojne oblasti IV. armade 6. junija 1945 s posebno okro‘nico voja{ka sodi{~a
pozval, naj poi{~ejo primerne kraje, kjer bi se osnovala nova kazenska
tabori{~a.59 Glede tega, kje naj bi tak{na tabori{~a ustanovili, je bilo re~eno:
“Najbolj primerni prostori bi bili ve~ji gradovi ali voja{ke barake, ki se nahajajo
v bli`ini `eleznic in v bli`ini krajev, kjer se bo delovna sila kaznjencev

55 Uradni list FLRJ, {t. 92/1948.
56 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/33, Okro‘nica Ministrstva za notranje zadeve LRS o

izvr{evanju kazni z dne 14. januarja 1946.
57 Arhiv RS, Enota II (biv{i arhiv In{tituta za novej{o zgodovino), Glavni {tab Slovenije,

sodni oddelek, fasc. 117, mapa IV.
58 To je razvidno iz Seznama obsojencev v kazenskem tabori{~u Ko~evje, ki ga hrani Arhiv

RS, Enota III (biv{i Arhiv Ministrstva za notranje zadeve), inv. 1507, 218 - 213.
59 Arhiv RS, Enota II, Glavni {tab Slovenije, {katla 122, mapa I, Okro‘nica voja{ko - sodnega

oddelka Vojne oblasti IV. armade voja{kim sodi{~em pri komandah podro~ij in komandah
mest z dne 6. junija 1945.
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izkori{~ala, in to iz razloga, da se bo transportiranje kaznjencev na kraj dela
~im hitreje in brez posebnih te`av izvr{ilo.60

Nova kazenska tabori{~a so morali ustanoviti predvsem na [tajerskem, ker
so bili tu procesi pred voja{kimi sodi{~i in Sodi{~em slovenske narodne ~asti
izredno mno‘i~ni in je bilo zato tudi {tevilo obsojencev na kazen odvzema
prostosti s prisilnim delom izredno veliko.61 Za celjsko okro‘je so tak{no
kazensko tabori{~e ustanovili na Teharjah. To je bilo isto tabori{~e, v katerem
so bili od konca maja 1945 zaprti tudi iz Avstrije vrnjeni pripadniki Slovenskega
domobranstva, ki so jih, z izjemo manj{ega {tevila, vse izvensodno usmrtili.
Za mariborsko okro‘je sta bili kazenski tabori{~i ustanovljeni v Brestrnici in
v Studenicah pri Polj~anah. Vsa ta kazenska tabori{~a so po navodilih
zveznega ministrstva za notranje zadeve januarja 1946 preimenovali v zavode
za prisilno delo.62

Vsako izmed teh kazenskih tabori{~ je imelo svojo komando tabori{~a, ki
so jo sestavljali:63

– komandant tabori{~a,
– politkomisar tabori{~a,
– adjutant, ki pa je lahko bil samo tam, kjer je {tevilo kaznjencev presegalo

1000 mo‘,
– intendant tabori{~a, kateremu sta bila v pomo~ dodeljena {e dva skla-

di{~nika,
– zdravnik, kjer pa je bil adjutant, pa tudi njegov pomo~nik,
– bolni~arji, ki jih je imelo vsako tabori{~e po potrebi, in sicer vsaka baraka

enega,
– administrator, ~e je bilo kaznjencev preko 1000, {e pomo~nik administra-

torja,
– komandir stra‘e,
– politkomisar stra‘e,
– mo{tvo za stra‘o po potrebi, vendar ne manj kot 40 mo‘.

Kak{ne razmere so vladale v teh kazenskih tabori{~ih oziroma zavodih za
prisilno delo, govori poro~ilo, ki ga je 3. aprila 1946 za Ministrstvo za notranje
zadeve LRS pripravila posebna komisija za pregled kazenskih in pobolj-

60 Prav tam.
61 Milko Mikola, Sodni procesi na Celjskem 1944 - 1951, Celje 1996.
62 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/33, Okro‘nica Ministrstva za notranje zave LR Slovenije

o izvr{evanju kazni z dne 14. 1. 1946.
63 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote:1/2 Struktura komande tabori{~a, Okro‘nica ministrstva

za notranje zadeve pri Narodni vladi Slovenije z dne 20. 8. 1945.
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{evalnih zavodov v Sloveniji.64 Iz tega poro~ila povzemamo nekatere naj-
zna~ilnej{e ugotovitve.

Kazensko tabori{~e – zavod za prisilno delo v Ko~evju

Glavni prostori tega zavoda se nahajajo v tabori{~u, ki le‘i vzhodno od mesta
Ko~evja na ravnici in je okoli in okoli ograjeno z bode~o ‘ico. Upravno poslopje
pa se nahaja v poslopju v samem Ko~evju, ki je oddaljeno od tabori{~a cca
pol km, kar ni primerno. /…/ Kaznjenci in kaznjenke so nastanjeni v petih
lesenih barakah, posebej pa stojijo {e barake s kolarsko in mizarsko,
kova{ko, kroja{ko in ~evljarsko delavnico, kuhinjo, pralnico, kopalnico,
razku‘evalnico in strani{~i. Stra‘arsko osebje ima v tabori{~u samem zidano
pritli~no poslopje. Barake s kaznjenci se nahajajo na prostoru, ki je po ‘i~ni
ograji oddeljen od prostora, na katerem se nahajajo barake s kaznjenkami.
Vsak oddelek, tako mo{ki kot ‘enski, ima svojo bolni{ko ambulanto.

Higiena v tabori{~u je zelo pomanjkljiva, ker je vse zelo primitivno. Zlasti so
nehigijeni~na strani{~a in nudijo v stanju, v kakr{nem se danes nahajajo,
najresnej{o opasnost epidemije zlasti ob toplej{em vremenu. Kopalnica ne
odgovarja potrebam, ker se morejo kopati pod prho isto~asno le {tiri osebe.
Je pa tudi nezavarovana proti mrazu od zunaj in nima posebnega prostora
za sla~enje.

Stanovanjski prostori v barakah so temni, ker so okna zabita deloma tudi
zaradi pomanjkanja {ip. Strop prepu{~a vodo, le‘i{~a so vsa preve~ stisnjena
med seboj. Po izpovedih kaznjencev so se na raznih mestih pojavile stenice,
kar predstavlja resno nevarnost zasteni~enja za celo tabori{~e. U{i se doslej
po podatkih obsojencev v ve~jem obsegu niso pojavile. V kolikor pa so se
pojavile, pa se je mogla ta golazen v razku‘evalnici odpraviti. Toda obstoje~a
razku‘evalnica je za ve~je potrebe docela nezadostna, kar zopet predstavlja
resno opasnost za eventuelne epidemije v tabori{~u kakor tudi v bli‘nji okolici.

Ambulanta, tako mo{ka kot ‘enska, je po izpovedi kaznjencev dobro
oskrbovana, ker je osebje, to je zunanji civilni zdravnik in stra‘ni{ko osebje
vestno, pa~ pa so prostori in oprema skrajno pomanjkljivi in neprimerni.
Instrumentarija ni malone nikakega in manjkajo najpotrebnej{i instrumenti. Ista
je z zdravili, kar vse je treba nujno nadoknaditi.

64 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/13, Poro~ilo Komisije za pregled kazensko pobolj{e-
valnih zavodov v Sloveniji z dne 3. aprila 1946.
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Organizacija delavnic v kazenskih tabori{~ih
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Prehrana je v tabori{~u sicer okusna, toda nezadostna in se vsi kaznjenci
prito‘ujejo radi pomanjkanja hrane, zlasti ker kruha sploh ne prejmejo, temve~
le k zajtrku nekaj polente. /…/

Neprimerno je tudi po mnenju komisije, da se nahajajo v istem tabori{~u
obsojenci vojaki in civili in da so med obsojenci tudi biv{i pripadniki fa{isti~nih
organizacij iz cone A ali B, odnosno, da so pome{ani kriminalci in politi~ni
jetniki. Po drugi strani pa tudi ni prav nikakega razlikovanja glede mlado-
letnikov, ki so prosto pome{ani med ostalimi kaznjenci.

Jetniki so zaposleni v glavnem pri ~i{~enju ru{evin v Ko~evju in sicer okoli
300, do~im jih je 13 zaposlenih na dr‘avnem posestvu pri Ko~evju, obsega-
jo~em cca 40 ha rodne zemlje, ki je bilo pred dnevi dodeljeno zavodu v Ko~evju
v obdelavo in izkori{~anje.

Obsojenci izdajajo sami dvakrat mese~no svoj list »Danes in jutri«, ‘enske
same pa {e »@enski list«, oboje v treh jezikih, slovenskem, srbohrvatskem
in italijanskem. Ti listi so dobro urejevani in pozitivno usmerjeni.

Vr{ijo se dnevno politi~na predavanja, tu pa tam tudi mitingi. Za to svrho slu‘i
posebna baraka z dvorano, ki je prirejena tudi za gledali{ke igre.

Tudi v tabori{~u je politi~na vzgoja, odnosno prevzgoja obsojencev po mnenju
komisije nezadostna. Je pa tudi uspe{na prevzgoja jetnikov nemogo~a, dokler
se ne izvr{i pregrupacija jetnikov, da ne bodo pome{ani civili z vojaki,
kriminalci s politi~nimi jetniki, mladoletniki s starimi kriminalci in biv{imi fa{isti,
kaznjenci, ki bi sicer kazali voljo za zbolj{anje, s tipi~nimi in zagrenjenimi
reakcionarji i.t.d.

Kazensko tabori{~e - zavod za prisilno delo Teharje

Le‘i v ravnici na vi{ini nad vasjo Teharje pri Celju in je obkro‘eno od treh strani
od visokih borovcev. Tako upravno poslopje kakor tudi bivali{~a kaznjencev
se nahajajo v lesenih barakah, ki so dosti solidnej{e zgrajene in v bolj{em
stanju nego one v tabori{~u v Ko~evju. /…/ Tudi v tem tabori{~u se je opazilo,
da je hrana zapornikov odlo~no nezadostna in bo treba najti sredstev za
tozadevno izbolj{anje, zlasti za one zapornike, ki opravljajo te‘ja dela.

Neprimerno je tudi v tem tabori{~u, da so pome{ani med obsojenci
preiskovanci, politi~ni s kriminalnimi jetniki, mladoletniki med ostalimi jetniki,
zlasti pa tudi, da so voja{ki zaporniki pome{ani z zaporniki civilnih sodi{~,
odnosno z biv{imi KB65 ali drugih hitlerjevskih organizacij, kar docela
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onemogo~a vsako vzgojno odnosno prevzgojno politi~no delo med jetniki.
Docela neprimerno je, da se nahajajo v tem tabori{~u preiskovanci zoper
katere te~e preiskava pri javnem to‘ilcu v Celju, torej pri preiskovalni oblasti,
ki je oddaljena 8 km od njih. Ta okolnost silno ote‘ko~a pravilno in uspe{no
vodstvo preiskave, ne glede na to, da je vsaka izolacija preiskovancev docela
nemogo~a. /…/ Kakor v Ko~evju tako je tudi grajati, da so ‘enske v istem
tabori{~u kot mo{ki, saj je med prostoroma, na katerem se nahajajo zaporniki
in onim, kjer so zapornice, le nepomembna ‘i~na ograja, razen tega pa
prehajajo ‘enske radi izvr{evanja raznih poslov v kuhinji, pralnici i. t. d. na
mo{ko stran, kar nudi dovolj prilike raznim nev{e~nostim, ki se v kazenskem
tabori{~u prav gotovo ne bi smele dogajati.

Tudi je komisija ugotovila, da so vsi zaporniki tako mo{ki kot ‘enske, odlo~no
premalo zaposleni. V tabori{~u se nahaja {tevil~no mo~na delovna sila, ki
pa ne nudi nikake, ali vsaj zadovoljive koristi. Kaznjenci so zaposleni le po
tabori{~nih delavnicah, znatnej{ih del izven tabori{~a pa ne opravljajo. /…/

Kazensko tabori{~e - zavod za prisilno delo v
Brestrnici pri Mariboru

To tabori{~e je v ~asu, ko je bil opravljen pregled, to je 3. aprila 1946, bilo
tabori{~e za prostitutke. V njem se je takrat nahajalo 57 zapornic, od katerih
je bilo na dan pregleda 52 preiskovank, medtem ko jih je bilo 5 ‘e obsojenih
zaradi tajne prostitucije. Ve~ina zapornic je bila mladoletnih. Tabori{~e je vodila
uprava pod vodstvom upravnice, stra‘arske posle pa so opravljali pripadniki
KNOJ - a, ki so stanovali v lesenih barakah tik ob tabori{~u.

Zavod za prisilno delo v Brestrnici pri Mariboru in Zavod za prisilno delo v Ko-
~evju sta bila ukinjena s 1. junijem 1946,66 Zavod za prisilno delo na Teharjah
pa s 1. oktobrom 1946.67 Ukinitev teh delovnih tabori{~ oziroma zavodov za
prisilno delo “so narekovale slabe stanovanjske in higijenske prilike in ker z
ozirom na {tevilo obsojencev na na{em ozemlju poleg obstoje~ih kazenskih
zavodov niso bili ve~ potrebni.” 68 Za delovno tabori{~e v Studenicah pri Ma-
riboru obstaja podatek, da je zadnje kaznjence sprejelo {e konec februarja 1947.

65 Kulturbundovci.
66 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 9/495, Ukinitev zavodov za prisilno delo v Ko~evju in v

Brestrnici pri Mariboru in ustanovitev zavoda za prisilno delo v Begunjah na Gorenjskem.
67 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/43, Osnutek poro~ila za konferenco na~elnikov

oddelkov za izvr{evanje kazni, ki se bo vr{ila pri Zveznem ministrstvu FLRJ od dne 24.
2. 1947 dalje.

68 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/43, Osnutek poro~ila za konferenco na~elnikov
oddelkov za izvr{evanje kazni, ki se bo vr{ila pri Zveznem ministrstvu FLRJ od 24. II.
1947 dalje.
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Seznam obsojencev kazenskega tabori{~a Teharje

Kazensko pobolj{evalni domovi (KPD)

Poleg kazenskih delovnih tabori{~ oziroma zavodov za prisilno delo so v
Sloveniji za izvr{evanje kazni odvzema prostosti in za kazen odvzema
prostosti s prisilnim delom obstajale {e naslednje kazenske ustanove:
kaznilnica v Mariboru in jetni{nici v Ljubljani in v Novem mestu.69 Po navodilih
zveznega ministrstva za notranje zadeve so navedene kazenske ustanove
januarja 1946 preimenovali v kazensko pobolj{evalne zavode,70 ki so se nato
preimenovali v kazensko pobolj{evalne domove (KPD). Na obmo~ju Slovenije
so bili naslednji kazensko pobolj{evalni domovi:

– KPD Ljubljana,
– KPD Maribor,
– KPD Novo mesto,

69 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/33, Okro‘nica Ministrstva za notranje zadeve LRS o
izvr{evanju kazni z dne 14. januarja 1946.

70 Prav tam.
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– KPD Begunje na Gorenjskem,
– KPD Rajhenburg.

V KPD Maribor so kazen prestajale izklju~no osebe, ki so bile obsojene na
odvzem prostosti nad 6 mesecev in na kazen odvzema prostosti s prisilnim
delom, medtem ko so v KPD Ljubljana, KPD Novo mesto, KPD Begunje na
Gorenjskem in v KPD Rajhenburg kazen prestajali tudi obsojenci oziroma
obsojenke na odvzem prostosti nad 1 mesec.71 Prvotno so bili samo prvi trije
kazensko pobolj{evalni zavodi in so v njih kazen odvzema svobode s
prisilnim delom prestajali skupaj mo{ki in ‘enske. Prvega junija 1946 pa so v
Begunjah na Gorenjskem ustanovili kazenski zavod, v katerem so kazen
odvzema prostosti in kazen odvzema prostosti s prisilnim delom prestajale
samo ‘enske.72 Slednjega so na podlagi odlo~be Ministrstva za notranje
zadeve LRS z dne 28. junija 1948 preselili v Rajhenburg73 (leta 1952 se je
kraj preimenoval v Brestanica). Decembra 1953 je bil ukinjen KPD v Ljubljani
in sta bila namesto njega ustanovljena dva nova, eden na Igu pri Ljubljani in
eden v [kofji Loki.74 Na Igu je bila v ta namen preurejena biv{a zgradba
resornih {ol, v [kofji Loki pa je bilo ‘e 5 let delovi{~e KPD Ljubljana z
industrijskim obratom »Motor«.75

Obsojeni mladoletniki so do sredine leta 1953 kazen prestajali v posebnih
oddelkih KPD v Mariboru (fantje) in v Rajhenburgu (dekleta).76 [ele sredi leta
1953 je bil zanje ustanovljen poseben oddelek v okviru Vzgojno pobolj-
{evalnega doma (VDV) v Rade~ah.77

Znotraj navedenih kazensko pobolj{evalnih domov so obsojenci opravljali
dela v obrtnih delavnicah in na poljedelskih ekonomijah ter razna hi{na dela,
poleg tega pa so morali opravljati tudi razna dela izven KPD - najve~ na
gradbi{~ih in v gozdovih. Strokovnjake (in‘enirje in tehnike) so KPD dodeljevali
dr‘avnim podjetjem. Na osnovi okro‘nice zveznega ministrstva za notranje
zadeve z dne 15. 11. 1946 in v skladu z Zakonom o dr‘avnih gospodarskih

71 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/43, Osnutek poro~ila za konferenco na~elnikov od-
delkov za izvr{evanje kazni, ki se bo vr{ila pri Zveznem ministrstvu FLRJ od 24. II. 1947
dalje.

72 Arhiv RS, IZIK, sig. arh. enote: 9/495, Ustanovitev Kazensko pobolj{evalnega zavoda v
Begunjah na Gorenjskem.

73 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 9/501, Odlo~ba o preselitvi Kazensko pobolj{evalnega
doma v Begunjah v Rajhenburg.

74 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/626, Letno poro~ilo Oddelka za izvr{evanje kazni za
leto 1954. , str. 1.

75 Prav tam.
76 Prav tam.
77 Prav tam.
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podjetjih je bila s 1. januarjem 1947 izvedena lo~itev delovnih obratov od uprav
KPD.78 Ustanovljena so bila tri dr‘avna obrtna podjetja (DOP), in sicer pri
KPD Maribor, KPD Ljubljana in KPD Begunje.79 Pri KPD Novo mesto tak{no
dr‘avno obrtno podjetje ni bilo ustanovljeno, ker ta zavod za ustanovitev dobrih
delavnic ni imel primernih pogojev. Delavnice tega zavoda so bile zato
vklju~ene v Dr‘avno obrtno podjetje pri KPD Ljubljana in so tudi delale za to
podjetje.80

Dr‘avne poljedelske ekonomije so bile ustanovljene v Rogozi pri Mariboru,
na Igu pri Ljubljani, v Srebrni~ah pri Novem mestu in v Begunjah na
Gorenjskem.81 Za administrativno - operativno vodstvo teh dr‘avnih obrtnih
podjetij in poljedelskih ekonomij so v okviru Oddelka za izvr{evanje kazni
pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS ustanovili odsek za upravo
gospodarskih podjetij.82

Razmere v kazensko pobolj{evalnih domovih

V vseh KPD so obsojenci kazen prestajali lo~eno glede na starost, vi{ino
kazni, izobrazbo in zna~aj delikta.83 Glede na zna~aj delikta so se obsojenci
delili na tiste, ki so bili obsojeni zaradi storjenih kaznivih dejanj po Zakonu o
kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in dr‘avo (ZKLD) in po Zakonu o zatiranju
nedovoljene trgovine, nedovoljene {pekulacije in gospodarske sabota‘e
(ZT[S) in na tiste, ki so bili obsojeni zaradi ob~ih kriminalnih dejanj. Prve so
obravnavali kot »politi~ne«, druge pa kot »kriminalne« obsojence. Po podatkih
iz konca januarja 1947 je tedaj v vseh {tirih kazensko pobolj{evalnih domovih,
to je v KPD Maribor, KPD Ljubljana, KPD Novo mesto in KPD Begunje, kazen
odvzema prostosti z ali brez prisilnega dela prestajalo skupaj 2360
obsojencev in obsojenk (1992 mo{kih in 368 ‘ensk).84 Od teh jih je bilo 1682
obsojenih zaradi kaznivih dejanj po ZKLD in po ZT[S, 678 pa zaradi ob~ega
kriminala.85 Kot lahko vidimo, je bilo tedaj v KPD politi~nih obsojencev precej
ve~ kot tistih, ki so bili obsojeni zaradi ob~ega kriminala.

O ravnanju z obsojenci na odvzem prostosti s prisilnim delom v KPD zvemo
najve~ iz pri~evanj biv{ih zapornikov. Pisnih dokumentov o tem je malo. Eden

78 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/43, Osnutek poro~ila za konferenco na~elnikov
oddelkov za izvr{evanje kazni, ki se bo vr{ila pri Zveznem ministrstvu FLRJ od 24. II.
1947 dalje.

79 Prav tam.
80 Prav tam.
81 Prav tam.
82 Prav tam.
83 Prav tam.
84 Prav tam.
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redkih tovrstnih dokumentov, ki govori o tem, je poro~ilo glavnega kontrolorja
Ministrstva za notranje zadeve FLRJ Antona ^amernika o pregledu KPD v
Sloveniji, ki je nastalo aprila 1950.86 V njem je glede prisilnega dela zapornikov
v teh domovih med drugim zapisal (citirano v prevodu iz srb{~ine): “Delovni
~as v domovih traja skoraj redno 10 ur dnevno. Dela se tudi ob nedeljah. Delo
nad predpisanim delovnim ~asom in preseganje norme se ne pla~uje, kot je
to predvideno s Pravilnikom o nagrajevanju obsojencev. Upravniki domov in
na~elnik III. uprave Ministrstva za notranje zadeve LR Slovenije pravijo, da
je to prostovoljno - udarni{ko delo in ne delo preko predpisanega delovnega
~asa in da iz teh razlogov obsojencem ne pripada nikakr{na nagrada.
Precej{nje {tevilo obsojencev (okrog 100) je ̀ e ve~ kot tri leta nezaposlenih,
toda ob mobilizaciji delovne sile obsojencev za Avto - put je bilo re~eno, da
delavcev primanjkuje. Ti nezaposleni obsojenci imajo tudi manj{e kazni (6
let).” 87

V istem poro~ilu je Anton ̂ amernik navedel {e vrsto drugih nepravilnosti, ki
jih je ugotovil v zvezi z ravnanjem z zaporniki v KPD v Sloveniji. Med drugim
je navedel tudi en primer, ki ka‘e, kak{nim okrutnim postopkom so bili
izpostavljeni obsojenci, ~e so prekr{ili hi{ni red v KPD. Primer je iz KPD v
Mariboru in se nana{a na 12 obsojencev, ki so jih zasa~ili, ko so pripravljali
pobeg. O tem, kaj se je z njimi potem dogajalo, lahko v ̂ amernikovem poro~ilu
preberemo (citirano v prevodu iz srb{~ine):88

“Dvanajst obsojencev je bilo osem mesecev zaprtih v disciplinske samice -
temnice (no~ in dan brez svetlobe), ne da bi bili predhodno na raportu od
upravnika doma disciplinsko kaznovani. Dva meseca, od 24. IX. 1948. leta
dalje, so bili brez slamarice, posteljnine in odej. Po dveh mesecih so dobili
slamarico in odejo. [tiri mesece so jim bile odvzete vse pravice, ki so
predvidene s predpisanim hi{nim redom, a potem so smeli od doma prejemati
samo pakete. Po tej protizakoniti disciplinski kazni, ki je v od uprave vodeni
disciplinski knjigi registrirana samo kot kazen 14 dni samice, so bili trije
obsojenci ve~ kot tri mesece v bolnici. Eden izmed njih je umrl. Noge imajo
{e sedaj zatekle in trdijo, da je to od lakote, ker so ves ~as, ko so bili v
temnicah, bili hranjeni po G tablici, ki ni predstavljala tiste kalori~ne vrednosti
(1.200 kalorij dnevno), ki je ~loveku za ohranitev zdravja in ̀ ivljenja potrebna.
Dva od teh obsojencev so mili~niki v temnici pretepali.”

85 Prav tam.
86 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/112, Izve{taj o pregledu kazneno - popravnih domova

na teritoriji Narodne republike Slovenije.
87 Prav tam.
88 Prav tam.
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Disciplinska kazen osamitve obsojencev
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Iz pripomb, ki jih je na ugotovitve glavnega kontrolorja Ministrstva za notranje
zadeve FLRJ 15. 6. 1950 podal na~elnik III. uprave Ministrstva za notranje
zadeve LR Slovenije dr. Viktor Turn{ek,89 lahko vidimo, da pri tem ni {lo za
samovoljno postopanje uprave KPD Maribor, ampak je za skupino kak{nih
40 obsojencev tak{en re‘im aprila oziroma maja 1948 predpisalo zvezno
ministrstvo za notranje zadeve. Ta re‘im se je nana{al na posebno skupino
obsojencev - izolirancev. Proti njim se je, kot navaja isti vir, “moralo uporabiti
posebne prevzgojne ukrepe zaradi njihovega skrajno aktivnega sovra‘nega
delovanja med obsojenci na prestajanju kazni. Ti posebni prevzgojni ukrepi
so bili v tem, da se je prizadete obsojence iz vseh kazensko pobolj{evalnih
domov v LR Sloveniji skoncentriralo v KPD Maribor, se jih strogo lo~ilo od
drugih obsojencev in se jim odvzelo vse pravice, ki so jih po hi{nem redu
imeli drugi (neizolirani) obsojenci, kakor pravico prejemati obiske, pakete,
po{to in pisati pisma .” 90

O te‘kih razmerah, v katerih so v KPD ‘iveli obsojenci na prestajanju kazni
prisilnega dela z odvzemom prostosti, nam posredno povedo tudi podatki o
{tevilu smrtnih primerov med njimi. Ti ka‘ejo, da je bilo {tevilo le-teh zelo
visoko. Prvi tovrstni podatek imamo za leto 1948. Tega leta je v KPD na
obmo~ju Slovenije umrlo 29 obsojencev in obsojenk, in sicer 19 v KPD
Maribor, 7 v KPD Ljubljana, 2 v KPD Rajhenburg in 1 v KPD Novo mesto.91

Kot vzrok smrti se navajajo predvsem plju~na tuberkoloza, sr~na hiba, vnetje
ledvic in novotvorbe na mo‘ganih.92 Popolnej{e podatke o {tevilu in vzrokih
smrtnih primerov med obsojenci imamo {ele za obdobje po letu 1948.

[tevilo umrlih v KPD v obdobju 1949 - 195 93

89 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 112, Pripombe k poro~ilu glavnega kontrolorja Minot
FLRJ tov. ^amernika o pregledu kazensko pobolj{evalnih domov v LRS.

90 Prav tam.
91 Arhiv RS, sig. arh. enote: 13/619, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za leto 1948.
92 Prav tam.
93 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enot: 13/620, 14/621, 14/622, Letna poro~ila Uprave za

izvr{evanje kazni za leta 1949, 1950 in 1951.

Leto Zaradi
bolezni

Zaradi
starosti

Zaradi
nezgod

Zaradi
drugih vzrokov

Zaradi te`je delovne
nezgode

1949 41 10 8 4 –

1950 21 5 4 8 –

1951 12 1 2 13 22

Kot je iz zgornje tabele razvidno, obsojenci v KPD umirali ne le zaradi bolezni,
marve~ tudi zaradi nezgod, ki so se zgodile pri opravljanju raznih nevarnih
del. Dolo~eno {tevilo obsojencev pa je vsako leto umrlo tudi “zaradi drugih
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vzrokov”. Na primeru Jo`ice Gorenjak iz Celja, ki je kot mlado dekle preminula
na prestajanju kazni prisilnega dela z odvzemom prostosti v KPD Rajhenburg,
bi smeli domnevati, da so bili ti “drugi vzroki” smrti obsojencev lahko tudi
posledica fizi~nega nasilja osebja KPD nad njimi. Omenjena obsojenka je
namre~ le nekaj dni, preden se ji je iztekla zaporna kazen, umrla, ne da bi
njeni svojci od oblasti dobili kakr{nokoli pojasnilo o vzrokih njene smrti. Vsi
indici ka`ejo, da je imenovana umrla za posledicami fizi~nega nasilja. S
prestajanja kazni bi morala biti odpu{~ena 9. maja 1949 in 17. aprila je svoji
materi z dopisnico {e sporo~ila, da je ̀ iva in zdrava in da se ̀ e veseli vrnitve
domov.94 Vendar se domov ni nikoli vrnila, saj je bila 30. aprila ‘e mrtva in
nato 1. maja pokopana na rajhenbur{kem pokopali{~u. O njeni smrti in pokopu
njenih svojcev niso niti obvestili. Prekop njenih posmrtnih ostankov je oblast
dovolila opraviti {ele leta 1970. @e to, da je {e 17. aprila sporo~ila, da je zdrava,
je njenim svojcem dalo slutiti, da ni umrla naravne ampak nasilne smrti. Njihov
sum se je pokazal upravi~en, ko so leta 1970, ob prekopu njenih posmrtnih
ostankov, dobili spremnico za prekop mrli~a, v kateri je tam, kjer mora biti
zapisan vzrok smrti, pisalo, da ta v mati~ni knjigi umrlih ni vpisan.95

Dokon~no potrditev suma, da je Jo‘ica Gorenjak umrla nasilne smrti so njeni
svojci dobili mnogo kasneje. K bratu pokojne, Milanu Gorenjaku, je namre~
ob priliki, ko je vodil ekskurzijo v Kerami~ni industriji Liboje, pristopila
neznanka in mu zaupala, da je z njegovo sestro prestajala kazen v kaznilnici
v Rajhenburgu, in da so njegovo sestro tistega aprilskega dne 1949, ko je
bila umorjena, iz celice odpeljali trije mo{ki, nakar se je sli{alo njeno presunljivo
vpitje, ki je nato naenkrat utihnilo.96 Ko so naslednji dan zapornice videle, kaj
se je z njo zgodilo, so za~ele v znak protesta peti ‘alostinko, in to tako glasno,
da se je sli{alo po celotnem Rajhenburgu.97

Zapori

V zaporih so kazen odvzema prostosti in kazen odvzema prostosti s prisilnim
delom prestajali tisti obsojenci, pri katerih kazen ni presegala enega leta, in
tisti, ki so bili {e v preiskovalnem postopku – t. i. preiskovanci. Zapori so
spadali pod Ministrstvo za notranje zadeve LRS, neposredno pa pod
poverjeni{tva za notranje zadeve pri okrajnih in okro‘nih ljudskih odborih, zato
so tudi obstajali okrajni in okro‘ni zapori. Leta 1947 sta bila na obmo~ju

94 Dopisnico hrani njena h~i Elise Lotte Gorenjak, poro~ena Ruess, ki ‘ivi v Grazu
95 Spremnico za prevoz mrli~a hrani njen brat Milan Gorenjak.
96 Ustni vir, pri~evalec: Milan Gorenjak iz @alca, brat pokojne Jo‘ice Gorenjak.
97 Isti vir.
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Slovenije okro‘na zapora v Celju in v Mariboru in 27 okrajnih zaporov.98 Ko
so bile maja 1949 kot nove upravne enote ustanovljene oblasti, so bili
ustanovljeni tudi oblastni zapori. V Sloveniji je bil ustanovljen samo en tak
zapor, in to pri poverjeni{tvu za notranje zadeve pri ljudskem odboru
Mariborske oblasti v Mariboru. Pri ostalih dveh oblasteh, to je pri Ljubljanski
in Gori{ki oblasti, tak{nih zaporov niso ustanovili.

Konec leta 1949 je v vsej Jugoslaviji in s tem tudi v Sloveniji pri{lo do
reorganizacije zaporov, ki je potekala po navodilih, ki jih je 7. novembra 1949
v obliki okro‘nice izdalo Ministrstvo za notranje zadeve FLRJ.99 V skladu s
temi navodili so se zapori v Jugoslaviji (Sloveniji) glede na {tevilo
preiskovancev in glede na {tevilo obsojencev, ki so se v njih nahajali, delili
na 4 tipe, in to na: tip A, tip B, tip C in tip D.

V tip A so spadali zapori poverjeni{tev za notranje zadeve v velikih republi{kih
sredi{~ih, kakr{no je bila v Sloveniji Ljubljana.100

V tip B so spadali zapori poverjeni{tev za notranje zadeve v ve~jih mestih,
kakr{en je bil v Sloveniji Maribor.101

Tipu C so pripadali zapori poverjeni{tev za notranje zadeve razvitej{ih okrajev
in manj{ih mest, v katerih se je glede na obseg poslovanja v zaporu kazala
potreba po upravi zapora s potrebnim administrativnim osebjem.102

V tip D so spadali zapori poverjeni{tev za notranje zadeve manj{ih in
nerazvitih okrajev, v katerih se glede na obseg poslovanja zapora ni kazala
potreba po obstoju uprave zapora.103

V skladu z omenjenimi navodili Ministrstva za notranje zadeve FLRJ je
Ministrstvo za notranje zadeve LRS decembra 1949 izvedlo zgoraj opisano
organizacijsko razdelitev in tipizacijo zaporov na obmo~ju LR Slovenije.104

Dotedanje oblastne zapore v Mariboru, ki so imeli povpre~no kapaciteto okrog
400 obsojencev, so uvrstili pod tip C, za vse biv{e okrajne zapore pa so

98 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/618, Delovno poro~ilo Oddelka za izvr{evanje kazni
pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS za leto 1947 z dne 3. 1. 1947.

99 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/65, Organizacija zaporov – navodilo Ministrstva za
notranje zadeve FLRJ Ministrstvu za notranje zadeve LRS z dne 7. 11. 1949.

100 Prav tam.
101 Prav tam.
102 Prav tam.
103 Prav tam.
104 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/67, Organizacija zaporov na obmo~ju LR Slovenije.
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predvideli najni‘jo organizacijsko obliko tipa D.105 Poverjeni{tvi za notranje
zadeve ljudskih odborov ljubljanske in gori{ke oblasti takrat {e nista imeli
lastnih zaporov.106 Tudi glavno mesto Ljubljana takrat zapora ni imelo, ker so
obsojence in preiskovance po{iljali v KPD Ljubljana.107 Glede na predvideno
preselitev sede‘a ljudskega odbora Gori{ke oblasti iz Postojne v Novo
Gorico, je bila v Novi Gorici predvidena ustanovitev zapora tipa C, v katerem
bi kazen odvzema prostosti in kazen odvzema prostosti s prisilnim delom
prestajali obsojenci do enega leta z obmo~ja Gori{ke oblasti.108 Od okrajnih
poverjeni{tev za notranje zadeve niso imela lastnih zaporov okrajna
poverjeni{tva za notranje zadeve okoli{kih okrajev Celje - okolica, Maribor -

Zaposlitev obsojencev v KPD - ih, izra‘ena v %

105 Prav tam.
106 Prav tam.
107 Prav tam.
108 Prav tam.
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Kategorizacija obsojencev po poklicih
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[tevil~no stanje obsojencev v letu 1948
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okolica in Ljubljana - okolica. Poverjeni{tvi za notranje zadeve okrajev Celje
- okolica in Maribor - okolica sta uporabljali zapore mest Celje oziroma Maribor,
poverjeni{tvo za notranje zadeve Ljubljana - okolica pa je obsojence in
preiskovance po{iljalo v KPD Ljubljana.109 Prav tako svojih zaporov niso imela
tudi poverjeni{tva za notranje zadeve pri rajonskih ljudskih odborih mest
Ljubljana in Maribor, ki so zapornike in preiskovance po{iljala v KPD Ljubljana
oziroma v zapor oblastnega poverjeni{tva za notranje zadeve Maribor.110

Pregled zaporov poverjeni{tev za notranje zadeve na obmo~ju
LR Slovenije decembra 1949 111

Zap.
{tev.

Tip
zapora

Zapor poverjeni{tva za notranje
zadeve ljudskega odbora

1. C Mariborske oblasti
2. D Celje - mesto
3. D ^rnomelj
4. D Gorica
5. D Grosuplje
6. D Idrija
7. D Ilirska Bistrica
8. D Jesenice s sede`em v Radovljici
9. D Kamnik
10. D Ko~evje
11. D Kranj
12. D Kr{ko s sede`em v Bre`icah
13. D Lendava
14. D Ljutomer
15. D Murska Sobota
16. D Novo mesto
17. D Polj~ane s sede`em v Slov. Bistrici
18. D Postojna
19. D Ptuj
20. D Radgona
21. D Se`ana
22. D Slovenj Gradec
23. D Šo{tanj
24. D Tolmin
25. D Trbovlje
26. D Trebnje

109 Prav tam.
110 Prav tam.
111 Prav tam.
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Po reorganizaciji so bili leta 1954 na obmo~ju Slovenije 3 mestni zapori ter
16 okrajnih zaporov.112 Mestni zapori so bili na sede‘ih okro‘nih sodi{~ v
Ljubljani, Celju in v Mariboru, ne pa tudi v Gorici, ker se, zaradi bli‘ine dr‘avne
meje, oblasti tak{en zapor ni zdel primeren in je zato tam ustanovila le zapor
z manj{o kapaciteto.113 Okrajni zapori so bili na sede‘ih okrajnih ljudskih
odborov.

[tevilo obsojencev v ustanovah za izvr{evanje kazni
prisilnega dela z odvzemom prostosti in njihova
zaposlenost v obdobju 1946 - 1951

O {tevilu vseh obsojencev, ki so prestajali kazen odvzema prostosti s
prisilnim delom v kazenskih delovnih tabori{~ih oziroma zavodih za prisilno
delo, imamo podatke za tabori{~a Teharje, Brestrnica in Studenice pri
Polj~anah, ni pa podatka za delovno tabori{~e v Ko~evju. V kazenskem
delovnem tabori{~u Teharje je do 1. oktobra 1946, ko je bilo ukinjeno, to kazen
prestajalo 1.385 obsojencev,114 v delovnem tabori{~u v Brestrnici je bilo v
obdobju od 6. julija pa do 27. oktobra 1945 sprejetih 431 obsojencev,115 v
delovnem tabori{~u Studenice pri Polj~anah pa je od avgusta 1945 do
februarja 1947 kazen odvzema prostosti s prisilnim delom prestajalo 388
obsojencev.116

[tevilo obsojencev v zavodih za prisilno delo in
v kazenskih zavodih marca 1946

(manjkata podatka za tabori{~i Brestrnica in Studenice) 117

112 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/625, Letno poro~ilo Oddelka za izvr{evanje kazni za
leto 1954.

113 Prav tam.
114 Arhiv RS, Enota III, Seznam obsojencev v kazenskem tabori{~u Teharje, Inv. 1511, 218 - 17.
115 Arhiv RS, Enota III, Seznam obsojencev v kazenskem tabori{~u Bresternica, {t. Inv. 1509,

218 - 215.
116 Arhiv RS, Enota III, Seznam zapornikov v Studenici pri Mariboru 1945 - 1947, Inv. 1506,

218 - 212.
117 Prav tam.

Kazenski zavod Mo{kih @ensk Skupaj

Zavod za prisilno delo Ko~evje 516 57 573

Zavod za prisilno delo Teharje 466 131 597

Kazenski zavod Novo mesto 110 34 144

Kazenski zavod Ljubljana 660 253 913

Kazenski zavod Maribor 572 92 664

Skupaj 2324 567 2891
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[tevilo obsojencev na odvzem prostosti s prisilnim delom v
kazensko pobolj{evalnih domovih na dan 24. februarja 1947 118

Kazensko pobolj{evalni dom Skupno {tevilo
obsojencev

Število obsojencev
za ob~i kriminal

Število obsojencev
po ZKLD in ZTŠS

KPD Maribor 1475 409 1066

KPD Ljubljana 408 155 253

KPD Novo mesto 132 41 91

KPD Begunje na Gorenjskem 345 73 272

V letu 1947 so sodi{~a v Sloveniji na odvzem prostosti s prisilnim delom
obsodila skupaj 1802 osebi, na prisilno delo brez odvzema prostosti pa 2822
oseb.119 V KPD na obmo~ju Slovenije je tega leta kazen odvzema prostosti
prestajalo povpre~no 2500 obsojencev, v celotni Jugoslaviji pa preko
40.000.120 V posameznih kazensko pobolj{evalnih domovih (KPD) je bilo leta
1947 naslednje {tevilo obsojencev:121

– v KPD Maribor jih je bilo v za~etku leta 1479, ob koncu leta pa 1553;
– v KPD Ljubljana je bilo v za~etku leta 350 obsojencev in obsojenk, na koncu

leta pa 795;
– v KPD Novo mesto jih je bilo v za~etku leta 181 na koncu leta pa 141;
– v KPD Begunje je bilo v za~etku leta 332 obsojenk, ob koncu leta pa 499.

Zaposlenost obsojencev je povpre~no zna{ala:122

– v KPD Maribor 62,5 %,
– v KPD Ljubljana 84%,
– v KPD Novo mesto 100%,
– v KPD Begunje 80%.

Obsojenci so bili zaposleni pri najrazli~nej{ih delih. V KPD Maribor so bili
zaposleni v dr‘avnem obrtnem podjetju (160), na Pohorskem dvoru (100),
dr‘avnem posestvu Rogoza, pri gradbenih delih zavoda in pri raznih zunanjih
delih, kakor pri upravi cest MLO Maribor, v tovarni du{ika Ru{e, v tovarni
splo{nih metalnih konstrukcij in vijakov na Teznem, v tovarni volnenih izdelkov,

118 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/43, Osnutek poro~ila za konferenco na~elnikov oddelkov
za izvr{evanje kazni, ki se bo vr{ila pri Zveznem ministrstvu FLRJ od 24. II. 1947 dalje.

119 Arhiv RS, Ministrstvo za pravosodje LRS, statistika, Sumarno poro~ilo o izre~enih kaznih
v letu 1947.

120 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/618, Delovno poro~ilo III. Oddelka Ministrstva za
notranje zadeve LRS za leto 1947.

121 Prav tam.
122 Prav tam.
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pri Navodu, v vinarski {oli v Mariboru in v vinogradih na Gri~u pri Kamnici.123

Obsojenci v KPD Ljubljana so bili zaposleni predvsem v delavnicah dr‘avnega
obrtnega podjetja in na dr‘avnem posestvu na Igu.124 Obsojenci KPD Novo
mesto so bili zaposleni na dr‘avnem posestvu in pri gradbenih delih.125

Obsojenke v KPD Begunje so bile zaposlene v dr‘avnem obrtnem podjetju,
pri hi{nih delih in na posestvu.126

V letu 1948 je bilo v Sloveniji na prestajanju kazni odvzema prostosti skupaj
10.544 obsojencev, od katerih jih je bilo 7641 ali 73 % zaposlenih, 2903 ali
27% pa nezaposlenih.127 Od 7641 zaposlenih obsojencev jih je delalo:128

v podjetjih KPD ................................................... 1332 ali 14 %
v delavnicah zapora ............................................ 626 ali 6%
pri zunanjih podjetjih ............................................ 2145 ali 20%
na ekonomijah KPD ............................................ 879 ali 8%
na hi{nem delu v zavodu ali zaporu .................... 1106 ali 10%
na javnih delih ..................................................... 1553 ali 15%

V letu 1949 je bilo od povpre~nega {tevila 4186 obsojencev evidentiranih v
KPD:129

– zaposlenih ...................................................... 3579 ali 85,49 %
– nezaposlenih .................................................. 607 ali 14,51 %

Od tistih, ki so bili zaposleni v KPD, so bili:
– zaposleni v delavnicah in pri hi{nih delih ........ 548 ali 15,31 %
– zaposleni v DOP-ih ........................................ 559 ali 15,62 %
– zaposleni na podro~ju LRS............................. 1534 ali 42,86 %
– zaposleni izven LRS /Avtoput/ ........................ 938 ali 26,21 %

V letu 1950 je bilo od povpre~nega {tevila 3878 obsojencev evidentiranih v
KPD:130

– zaposlenih ...................................................... 3551 ali 91,6 %
– nezaposlenih .................................................. 327 ali 8,4 %

123 Prav tam.
124 Prav tam.
125 Prav tam.
126 Prav tam.
127 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/619, Letno poro~ilo Oddelka za izvr{evanje kazni za

leto 1948, Tabelarni pregled o zaposlitvi obsojencev na raznih delih v teku leta 1948.
128 Prav tam.
129 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/620, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za

leto 1949.
130 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/621, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za

leto 1950.
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Od tistih, ki so bili zaposleni v KPD, so bili:
– zaposleni pri hi{nih delih ................................. 772 ali 19,9 %
– zaposleni v DOP - ih ...................................... 718 ali 18,5 %
– zaposleni v LRS ............................................. 1396 ali 36 %
– zaposleni izven LRS ...................................... 665 ali 17,2 %

[tevil~no stanje zaposlenih obsojencev v KPD
na dan 31. 12. 1950 131

131 Prav tam.
132 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/622, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za

leto 1951
133 Prav tam.
134 Prav tam.

V letu 1951 je v KPD kazen prestajalo povpre~no 3794 obsojencev.132

Od tega jih je bilo:
– zaposlenih ...................................................... 3494 ali 93,2 %
– nezaposlenih .................................................. 255 ali 6,8 %.

Od povpre~nega {tevila obsojencev (3794) jih je kazen prestajalo v:133

KPD Ljubljana………… 2673 obsojencev, od tega zaposlenih 2615 ali 97,8
%
KPD Maribor …………. 448 obsojencev, od tega zaposlenih 347 ali 77,4 %
KPD Novo mesto ……..141 obsojencev, od tega zaposlenih 81 ali 57,4 %
Rajhenburg …………… 487 obsojenk, od tega zaposlenih 454 ali 93,2 %

Na dan 31. 12. 1951 je bilo {tevil~no stanje zaposlenih obsojencev v KPD
slede~e:134

– hi{na dela in delavnice doma......................... 867
– v podjetjih pri KPD ......................................... 439
– na gradbi{~ih v LRS .................................... 2128
– na gradbi{~ih izven LRS /Beograd/ ............... 435
– nezaposleni ................................................... 320

skupaj ......................................................... 4189

KPD Doma~a
hi{na dela DOP v LRS izven LRS Nezaposleni Skupaj

Ljubljana 269 333 1261 182 135 2180

Maribor 544 224 192 247 150 1357

Rajhenburg 122 430 46 – 46 644

Skupaj 935 987 1499 429 331 4181
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[tevilo obsojencev in obsojenk na obmo~ju LR Slovenije v
zaporih zaporih A, C in D v letih 1949 - 1952 135

Leto 1949 1950 1951 1952

Število zapornikov 451 336 469 601

Pregled {tevila zapornikov v okro‘nih in
okrajnih zaporih leta 1948 136

Vrsta
zaporov

Ostalo konec
leta 1947 Novodo{li Skupaj

Od teh V %
politi~ni kriminalni politi~ni kriminalni

Spol M @ M @ M @ M @ M @

Okro`ni 177 21 1062 289 1239 310 298 121 941 189 27 % 73 %

Okrajni 78 11 1543 295 1621 306 88 8 1533 298 5 % 95 %

Skupaj 255 32 2605 584 2850 616 386 129 2474 487

135 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enot: 14/621, 14/222 in 14/623, Letna poro~ila Uprave za
izvr{evanje kazni za leta 1950, 1951 in 1952.

136 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/619, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za
leto 1948.
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2. POBOLJ[EVALNO DELO

2. 1. Izrekanje kazni pobolj{evalnega dela

Pobolj{evalno delo so kot eno izmed kazni izrekala tako sodi{~a kot tudi
upravni organi. Sodi{~a so jo za~ela izrekati z 12. februarjem 1948, ko je stopil
v veljavo splo{ni del Kazenskega zakonika, upravni organi pa s 13. majem
1949, ko je stopil v veljavo Zakon o prekr{kih zoper javni red in mir.137 Tako
sodi{~a kot tudi upravni organi so jo smeli izrekati do 27. februarja 1951, ko
jo je 5. ~len Uvodnega zakona h Kazenskemu zakoniku ukinil.138

Kazen pobolj{evalnega dela, ki jo je izreklo sodi{~e, po dolo~ilu 34. ~lena
Kazenskega zakonika iz leta 1947 ni smela biti kraj{a od treh dni in ne dalj{a
od dveh let. V slu~aju, da oseba, ki ji je sodi{~e izreklo kazen pobolj{evalnega
dela, za delo ni bila sposobna, ji je moralo to kazen zamenjati z denarno kaznijo,
in sicer 50 dinarjev za en dan pobolj{evalnega dela. ^e denarne kazni
kaznovani ni mogel pla~ati, mu je sodi{~e kazen pobolj{evalnega dela
spremenilo v kazen odvzema prostosti, in sicer en dan odvzema prostosti
za tri dneve pobolj{evalnega dela. Isti, to je 34. ~len Kazenskega zakonika,
je tudi dolo~al, da se kazen pobolj{evalnega dela ne more izre~i oficirjem,
podoficirjem, voja{kim uslu‘bencem, vojakom in pripadnikom Ljudske milice.
Namesto te kazni je tem sodi{~e moralo izre~i kazen odvzema prostosti.

Od upravnih organov so bila za izrekanje kazni pobolj{evalnega dela
pristojna poverjeni{tva za notranje zadeve pri izvr{ilnih odborih okrajnih,
mestnih in rajonskih ljudskih odborov. Za razliko od sodi{~, ki so smela izrekati
kazen pobolj{evalnega dela do dveh let, so jo upravni organi smeli izrekati
samo do treh mesecev. Izrekali so jo za dolo~ene prekr{ke, ki so bili navedeni
v Zakonu o prekr{kih zoper javni red in mir z dne 11. maja 1949. Ta je v svojem
2. ~lenu dolo~al, da se po tem zakonu kaznuje za prekr{ek zoper javni red in
mir:

1. kdor se na javnem kraju pretepa, prepira, vpije in nedostojno vede;
2. kdor se vede na javnem kraju na posebno drzen ali surov na~in in s tem

‘ali dr‘avljane ali ru{i njihov mir;
3. kdor dovoli, da so v njegovih prostorih ali na njegovem zemlji{~u neprijav-

ljene ali prepovedane prireditve, sestanki zborovanja ali javni shodi;

137 Uradni list LRS, {t. 16/1949.
138 Uradni list FLRJ, {t. 11/1951.
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4. kdor kr{i odredbo pristojnega dr‘avnega organa oziroma ukrep, s katerim
se prepoveduje dostop ali zadr‘evanje na javnem kraju;

5. kdor prerokuje, ~ara, vede‘uje, razlaga sanje ali na drug podoben na~in
slepi ljudi;

6. kdor si izmi{lja ali raz{irja la‘nive vesti, ki ru{ijo mir in zadovoljstvo
dr‘avljanov;

7. kdor omalova‘uje dr‘avne organe ali njihove zakonite predpise in ukrepe;
8. kdor javno nabite oglase dr‘avnih organov ali dru‘benih organizacij

raztrga, zama‘e ali jih na drug na~in po{koduje;
9. kdor po{koduje predpise o javnih cestah, trgih, pristani{~ih, parkih in

izletnih to~kah, ki so nabiti zaradi njihovega ~uvanja ali reda;
10. kdor proda alkoholno pija~o pijani osebi ali mladoletniku ali kdor opija

mladoletnike;
11. kdor ob poplavi, po‘aru, eksploziji, sne‘nih zametih ali v drugih hudih

nesre~ah brez opravi~ljivega razloga odkloni pomo~;
12. kdor v primerih, navedenih v 11. to~ki, drugo osebo odvra~a ali jo na kak

drug na~in ovira, da bi pomagala;
13. kdor se izmika delu in ‘ivi v brezdelju;
14. kdor pijan~uje, se vdaja prostituciji, igri na slepo sre~o; kdor se ukvarja s

tihotapstvom ali s ~rno borzo;
15. kdor mu~i ‘ivali, jih preobremenjuje ali ravna z njimi na drug {kodljiv na~in;

kdor nevarne ‘ivali primerno ne zavaruje;
16. kdor postavi pred zgradbo ali pred ograjo ali na zgradbo oziroma na ograjo

kak predmet ali kaj drugega, kar bi moglo po{kodovati ljudi, ki hodijo mimo
ali jim prizadejati kako drugo {kodo; kdor me~e kake predmete na cesto;

17. roditelj, skrbnik oziroma tisti, ki mu je otrok zaupan v varstvo, ~e stori
tak otrok prekr{ek, dolo~en po tem zakonu, zaradi pomanjkljivega
nadzorstva ali zato, ker je otroka k temu navajal;

18. kdor neupravi~eno strelja, v‘iga rakete ali drug podoben vnetljiv material
ali na kakr{en koli podoben na~in moti mir dr‘avljanov; kdor ima ali nosi
oro‘je, ki ga ne sme imeti ali za katero nima dovoljenja;

19. kdor se brez opravi~enega razloga ne odzove ponovnemu pozivu
pristojnega dr‘avnega organa.

Med zgoraj navedenimi prekr{ki samo kazen pobolj{evalnega dela ni bila
zagro‘ena samo za prekr{ka, ki sta navedena pod to~ki 4 in 19, za vse ostale
navedene prekr{ke pa je bila.
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[tevil~no stanje kaznovanih s kaznijo
pobolj{evalnega dela v letu 1950 139

139 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/621, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za
leto 1950, str. 27.

140 Uradni list FLRJ, {t. 92/1948.
141 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/72.
142 ARHIV RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/620, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za

leto 1949.
143 Prav tam.

Sodna kazen
pobolj{evalnega dela

Upravna kazen
pobolj{evalnega dela Skupaj

Spol M @ M @ M @
Stanje konec leta
1949 532 173 399 94 931 267

Novodo{li 1076 308 1534 350 2610 658

Skupaj 1608 481 1933 444 3541 925

Kazen prestali 1141 362 1657 389 2798 751

Pogojno odpu{~eni 36 8 2 – 38 8

Pomilo{~eni 31 8 – – 31 8

Preme{~eni 41 8 31 8 72 16

Pobegli 3 1 2 1 5 2

Umrli 3 1 2 – 5 1

Skupaj 1255 390 1694 398 2949 788

Stanje 31. 12. 1950 353 91 239 46 592 137

2. 2. Izvr{evanje kazni pobolj{evalnega dela

Na~in izvr{evanja kazni pobolj{evalnega dela je predpisoval Zakon o izvr{itvi
kazni z dne 12. oktobra 1948.140 Na njegovi osnovi je Ministrstvo za notranje
zadeve LRS 13. aprila 1949 izdalo »Za~asna navodila o izvr{itvi kazni
pobolj{evalnega dela«.141 Do pomladi 1949 so obsojenci to kazen prestajali
posami~no, in sicer ve~inoma v podjetjih. Ker odseki za notranje zadeve pri
okrajnih in mestnih ljudskih odborih niso izvajali nadzora nad izvr{evanjem
kazni, se je pogosto dogajalo, da so obsojenci celo prenehali hoditi na delo.
[ele pomladi leta 1949 so za izvr{evanje kazni pobolj{evalnega dela
ustanovili posebna delovna tabori{~a, ki so jih uradno imenovali delovne
skupine.142 Od tedaj so obsojenci to kazen prestajali praviloma v teh delovnih
skupinah, ki so bile ustanovljene aprila in maja 1949, posami~no pa le {e
izjemoma, in sicer nenadomestljibi strokovnjaki in matere z otroki.143 Na
osnovi 44. ~lena Zakona o izvr{itvi kazni je minister za notranje zadeve LRS
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aprila 1949 izdal odlo~bo o ustanovitvi dveh uprav delovnih skupin
pobolj{evalnega dela za mo{ke obsojence, in sicer:

a) s sede‘em v Strni{~u pri Ptuju in
b) s sede‘em v Ko~evju.144

Upravnik delovne skupine v Strni{~u pri Ptuju je bil podrejen {efu odseka za
notranje zadeve pri izvr{ilnem odboru Okrajnega ljudskega odbora (IO OLO)
Ptuj, upravnik delovne skupine v Ko~evju pa je bil podrejen {efu odseka za
notranje zadeve pri izvr{ilnem odboru Okrajnega ljudskega odbora (IO OLO)
Ko~evje.145

Pristojni odseki (oddelki) za notranje zadeve so po{iljali obsojence na izvr{itev
kazni pobolj{evalnega dela po naslednjem razporedu:146

I. V delovno skupino v Ko~evju:
1. Odsek za notranje zadeve Ko~evje – vse osebe, obsojene na pobolj-

{evalno delo, ne oziraje se na dobo trajanja kazni,
2. Odsek za notranje zadeve Trebnje - ~e je bila kazen dalj{a od 10 dni,
3. Odsek za notranje zadeve Novo mesto - ~e je bila kazen dalj{a od 10

dni,
4. Odsek za notranje zadeve Grosuplje - ~e je bila kazen dalj{a od 10 dni,
5. Odsek za notranje zadeve ^rnomelj - ~e je bila kazen dalj{a od 10 dni,
6. Odsek za notranje zadeve Kr{ko - ~e je bila kazen dalj{a od 15 dni,
7. Oddelek za notranje zadeve Ljubljana mesto - ~e je bila kazen dalj{a od

10 dni,
8. Odsek za notranje zadeve Ljubljana okolica - ~e je bila kazen dalj{a od

10 dni,
9. Odsek za notranje zadeve Kamnik - ~e je bila kazen dalj{a od 10 dni,
10. Odsek za notranje zadeve Kranj - ~e je bila kazen dalj{a od 10 dni,
11. Odsek za notranje zadeve Jesenice - ~e je bila kazen dalj{a od 15 dni,
12. Odsek za notranje zadeve Postojna - ~e je bila kazen dalj{a od 20 dni,
13. Odsek za notranje zadeve Ilirska Bistrica - ~e je bila kazen dalj{a od 20

dni,
14. Odsek za notranje zadeve Se‘ana - ~e je bila kazen dalj{a od 20 dni,
15. Odsek za notranje zadeve Gorica - ~e je bila kazen dalj{a od 30 dni,
16. Odsek za notranje zadeve Tolmin - ~e je bila kazen dalj{a od 30 dni,
17. Odsek za notranje zadeve Idrija – ~e je bila kazen dalj{a od 30 dni.

144 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/72.
145 Prav tam.
146 Prav tam.
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Sodba Okrajnega sodi{~a v Celju K 393/49
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II. V delovno skupino Strni{~e:
18. Odsek za notranje zadeve Trbovlje - ~e je bila kazen dalj{a od 15 dni,
19. Odsek za notranje zadeve Celje mesto - ~e je bila kazen dalj{a od 10

dni,
20. Odsek za notranje zadeve Celje okolica - ~e je bila kazen dalj{a od 15

dni,
21. Odsek za notranje zadeve Mozirje - ~e je bila kazen dalj{a od 20 dni,
22. Odsek za notranje zadeve Polj~ane – ~e je bila kazen dalj{a od 10 dni,
23. Odsek za notranje zadeve Maribor okolica - ~e je bila kazen dalj{a od

15 dni,
24. Oddelek za notranje zadeve Maribor mesto - ~e je bila kazen dalj{a od

10 dni,
25. Odsek za notranje zadeve Dravograd - ~e je bila kazen dalj{a od 30 dni,
26. Odsek za notranje Ptuj – vse osebe, ne oziraje se na dobo kazni,
27. Odsek za notranje zadeve Ljutomer - ~e je bila kazen dalj{a od 10 dni,
28. Odsek za notranje zadeve Murska Sobota - ~e je bila kazen dalj{a od

15 dni,
29. Odsek za notranje zadeve Dolnja Lendava - ~e je bila kazen dalj{a od

20 dni,
30. Odsek za notranje zadeve Radgona – ~e je bila kazen dalj{a od 20 dni.

@enske so kazen pobolj{evalnega dela prestajale posamezno ali pa v manj-
{ih skupinah pri lokalnih podjetjih ali pa ekonomijah Ministrstva za notranje
zadeve LRS.147 S formiranjem skupin za izvr{evanje upravnega ukrepa
dru‘beno koristnega dela v Strni{~u pri Ptuju je bila tu delovna skupina
pobolj{evalnega dela ‘e julija 1949 ukinjena.148 Za izvr{evanje kazni pobolj-
{evalnega dela pa so za mo{ke in ‘enske s podro~ja mariborske oblasti 1.
avgusta 1949 ustanovili delovno skupino v Rogozi pri Mariboru, od koder so
obsojence po{iljali na gradbi{~a gradbenega podjetja v Mariboru.149 Delovne
skupine za pobolj{evalno delo tako kot tudi delovne skupine za dru‘beno
koristno delo niso bile stalno locirane v dolo~enih krajih, ampak so jih po
izvr{itvi del prestavili na nove lokacije.

Leta 1950 se v Sloveniji navajajo tri delovne skupine za pobolj{evalno delo,
in sicer v Ko~evju, v Rogozi in v Prestranku pri Postojni.150 V tem letu je bilo
v vseh treh skupinah na prestajanju kazni pobolj{evalnega dela povpre~no

147 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 13/620, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za
leto 1949, str. 2.

148 Prav tam.
149 Prav tam.
150 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/621, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za

leto 1950, str. 11.
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452 obsojencev, ki so bili 100 % zaposleni.151 Predvsem so bili zaposleni na
ekonomijah in manj{ih gradbenih delih lokalnega zna~aja. Leta 1951 pa se
omenjajo delovne skupine pobolj{evalnega dela v Ko~evju in v Mariboru za
mo{ke in na P{ati pri Ljubljani za ‘enske.152 Le izjemoma so obsojenci kazen
pobolj{evalnega dela prestajali posami~no in v kraju bivanja. To je veljalo:

a) ~e izre~ena kazen pobolj{evalnega dela ni bila dalj{a od treh mesecev;
b) ~e bi se z odstranitvijo obsojenca iz njegovega prebivali{~a odvzel

lokalnemu gospodarstvu neogibno potreben strokovni kader in bi imelo to
za posledico o~itno veliko {kodo;

c) ~e je prestajala kazen nose~a ‘enska, doje~a mati ali edini roditelj z
majhnimi otroki.

Osebe, ki so bile obsojene na kazen pobolj{evalnega dela v trajanju ve~ kot
30 dni, so jo smele prestajati posami~no le izjemoma. To potrjuje tudi podatek,
da je leta 1950 kazen pobolj{evalnega dela posami~no prestajalo samo 48
obsojencev.153

Pobolj{evalno delo se je smatralo kot osnovni princip prevzgoje obsojencev.154

Prestajanje kazni pobolj{evalnega naj bi imelo namen, “da odvrne obsojenca
od ponovitve kaznivega dejanja, da ga prevzgoji, privadi k delovni disciplini
ter usposobi za delo v novi dru`beni ureditvi”.155 Kako mora potekati izvr{e-
vanje kazni pobolj{evalnega dela v delovnih skupinah, je dolo~al »Za~asni
pravilnik o hi{nem redu v delovnih skupinah pobolj{evalnega dela«156, ki ga
je Ministrstvo za notranje zadeve LRS izdalo isto~asno kot »Za~asna
navodila o izvr{itvi kazni pobolj{evalnega dela«, to je 13. aprila 1949. Obso-
jencu je po njegovem vstopu v delovno skupino upravnik delovne skupine
odredil delo po njegovi telesni sposobnosti in strokovnem znanju. Kot re~eno,
je delovni ~as trajal 8 ur. Izven delovnega ~asa je bil obsojencem dovoljen
izhod. Nazaj v delovno skupino so se morali vrniti poleti najkasneje do 21.30,
pozimi pa do 20.30. Za vsak izostanek preko te ure je obsojeni moral imeti
pisno dovoljenje upravnika delovne skupine. Obsojenci v delovni skupini so
vstajali ob 6. uri poleti in ob 6.30 pozimi. Po~itek je bil poleti ob 22. uri pozimi
pa ob 21. uri.” 157 Za opravljeno delo so dobili denarno nagrado, vendar samo

151 Prav tam.
152 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/622, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za

leto 1951, str. 2.
153 Prav tam.
154 Prav tam.
155 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/72, Za~asni pravilnik o hi{nem redu v delovnih skupinah

pobolj{evalnega dela.
156 Prav tam.
157 Prav tam.
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Odlo~ba {tev. P. 746/1 - 49
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Dopis poverjeni{tva za notranje zadeve OLO Jesenice

v primeru, ~e so dosegli dolo~eno normo. Ker so bili dol‘ni delati samo 8 ur
dnevno, je Ministrstvo za notranje zadeve LRS v ‘e omenjenem »Za~asnem
navodilu o izvr{itvi kazni pobolj{evalnega dela« z dne 13. aprila 1949 upravi
delovnih skupin priporo~ilo, “da med obsojenci propagirajo delo preko 8 ur in
sicer na prostovoljni bazi.” 158

Med prestajanjem kazni pobolj{evalnega dela je bil vsak obsojenec socialno
zavarovan za primere delovne nezgode ali bolezni po splo{nih predpisih o
socialnem zavarovanju. Odsotnost zaradi bolezni ali nesposobnosti za delo
se je v primeru delovne nezgode {tela v rok izvr{evanja kazni. Obsojencu,
ki je zaradi delovne nezgode ali bolezni za delo, ki ga je opravljal dotlej, postal
nesposoben, se je moralo dodeliti tak{no delo, ki ga je po svoji telesni mo~i
lahko opravljal. Obsojenca, ki je postal popolnoma nesposoben za vsako delo,
je bilo iz delovne skupine treba odpustiti z odlo~bo odseka za notranje
zadeve, v obmo~ju katerega je bila delovna skupina.

Za kr{itev dolo~b »Za~asnega pravilnika o hi{nem redu v delovnih skupinah
pobolj{evalnega dela« so bile predpisane naslednje disciplinske kazni: 1. ukor,
2. dodelitev k te‘jemu delu, 3. podalj{anje delovnega ~asa za dve uri, ki je

158 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/72, Za~asna navodila o izvr{itvi kazni pobolj{evalnega
dela z dne 13. 4. 1949.
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lahko trajalo od treh do {tirinajstih dni, in 4. pripor v posebnem prostoru do 10
dni. Disciplinske kazni je izrekal upravnik delovne skupine.

2. 3. Ukinitev kazni pobolj{evalnega dela

@e uvodoma sem povedal, da se je v Sloveniji kazenski ukrep pobolj{e-
valnega dela izvajal do 27. februarja 1951. Tedaj je bil namre~ sprejet Uvodni
zakon h Kazenskemu zakoniku,159 ki je v svojem 5. ~lenu dolo~al, da se s
tem dnem kazen pobolj{evalnega dela ne sme ve~ izrekati. Razlog za to je
bil v dejstvu, da nov Kazenski zakonik, ki je bil sprejet 2. marca 1951,160 v
veljavo pa je stopil 1. julija 1951, kazni pobolj{evalnega dela ni ve~ poznal. V
zvezi s to spremembo v Kazenskem zakoniku in v skladu s 5. ~lenom
Uvodnega zakona h Kazenskemu zakoniku je Svet vlade LRS za zakonodajo
in izgradnjo ljudske oblasti 4. aprila 1951 na vsa ministrstva in svete Vlade
LRS ter na predsednike vseh okrajnih in mestnih ljudskih odborov naslovil
posebno okro‘nico.161 V njej je pojasnjeval, da se prepoved nadaljnjega
izrekanja kazni pobolj{evalnega dela ne nana{a samo na sodi{~a, ampak
tudi na upravne organe.”Smatramo namre~”, navaja okro‘nica, “da se po uve-
ljavitvi uvodnega zakona h kazenskemu zakoniku tudi v upravnem postopku

Obvestilo in zapisnik o smrtni nesre~i Julija Jesiha

159 Uradni list FLRJ, {t. 11/1951.
160 Uradni list FLRJ, {t. 13/1951.
161 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 2/121.



Delo kot kazen

56

ne more ve~ izrekati kazni pobolj{evalnega dela, ker to ne bi ustrezalo
na{emu kazenskemu pravnemu sistemu.” 162

S tem je bilo kazen pobolj{evalnega dela prepovedano izrekati ne samo
sodi{~em ampak tudi za to pristojnim upravnim organom, ~etudi je bila ta
kazen v veljavnem predpisu {e vedno predpisana. Namesto kazni pobolj-
{evalnega dela so sodi{~a do 1. julija 1951, ko je stopil v veljavo nov Kazenski
zakonik, smela izrekati kazen odvzema prostosti, upravni organi pa kazen
odvzema prostosti ali denarno kazen. Pri tem je veljalo, da se en dan odvzema
prostosti {teje za tri dni pobolj{evalnega dela. Kazen pobolj{evalnega dela,
ki je bila pravnomo~no izre~ena pred 27. februarjem 1951, pa se je morala
izvr{iti kakor do takrat. Po drugem odstavku to~ke 4. Navodila Ministrstva
za notranje zadeve FLRJ za izvajanje uvodnega zakona h kazenskemu
zakoniku z dne 28. marca 1951,163 je bilo treba s prestajanja pobolj{evalnega
dela pogojno odpustiti vse osebe, ki so se nahajale na prestajanju kazni
pobolj{evalnega dela in so imele na dan 1. aprila 1951 prestati {e tri mesece
ali manj kazni pobolj{evalnega dela.

Po izidu novega Kazenskega zakonika so na podlagi 13. ~lena Uvodnega
zakona h Kazenskemu zakoniku ‘e aprila 1951 ukinili tri delovne skupine
pobolj{evalnega dela, in to v Ko~evju in Mariboru za mo{ke ter na P{ati pri
Ljubljani za ‘enske.164 Ministrstvo za notranje zadeve LRS je kazen
pobolj{evalnega dela spremenilo v zaporno kazen 250 osebam, ki so kazen
pobolj{evalnega dela prestajale v delovnih skupinah, poverjeni{tva za
notranje zadeve okrajnih, mestnih in rajonskih ljudskih odborov pa so to storila
pri vseh tistih osebah, ki so kazen pobolj{evalnega dela prestajala posami~no,
in pri osebah, ki kazni pobolj{evalnega dela v ~asu izdajanja odlo~b {e niso
nastopile, pa so te kazni ‘e bile pravnomo~ne.165 Ob ukinitvi delovnih skupin
pobolj{evalnega dela je minister za notranje zadeve LRS izdal generalno
odlo~bo za odpust oseb na prestajanju kazni pobolj{evalnega dela, potem
ko so to kazen ‘e prestajali na dan 1. aprila 1951, pa so od tega dne imeli
prestati 3 mesece ali manj.166 Na podlagi te odlo~be je bilo s prestajanja
pobolj{evalnega dela pogojno odpu{~enih 149 oseb.167

162 Prav tam.
163 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 2/119.
164 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 14/622, Letno poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za

leto 1951, str. 2.
165 Prav tam.
166 Prav tam.
167 Prav tam



Delo kot kazen

57

3. DRU@BENO KORISTNO DELO

3. 1. Izrekanje prisilnega upravnega ukrepa
dru‘beno koristnega dela

Dru‘beno koristno delo (dalje: DKD) je predstavljalo prisilni upravni ukrep, ki
so ga upravni organi izrekali na osnovi 6. ~lena Zakona o prekr{kih zoper
javni red in mir z dne 11. maja 1949.168 Ta ~len je dolo~al, da se zaradi
prevzgoje po{lje na DKD za {est mesecev do dveh let vsak, ki je bil kaznovan
zaradi prekr{ka po 2., 6., 13. ali 14. to~ki 2. ~lena tega zakona, ~e se je zanj
lahko utemeljeno pri~akovalo, da bo te prekr{ke delal {e naprej. V postopek
za izvedbo prisilnega upravnega ukrepa DKD je tako pri{el vsak, ki so ga
obto‘ili:

– da se je na javnem kraju vedel na posebno drzen ali surov na~in in s tem
‘alil dr‘avljane ali ru{il njihov mir (2. to~ka 2. ~lena);

– da si je izmi{ljal ali {iril la‘ne vesti, ki so ru{ile mir in zadovoljstvo
dr‘avljanov (6. to~ka 2. ~lena);

– da se je izmikal delu in ‘ivel v brezdelju (13. to~ka 2. ~lena);
– da je pijan~eval, se vdajal prostituciji in igri na slepo sre~o ter se ukvarjal

s tihotapstvom ali s ~rno borzo (14. to~ka 2. ~lena).

Za te prekr{ke je bila po 3. ~lenu Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir
predvidena kazen pobolj{evalnega dela do treh mesecev ali pa kazen
odvzema prostosti do treh mesecev. ^e pa se je za storilca teh prekr{kov
smatralo, da je o~itno nevaren za javni red in mir, pa se mu je smela izre~i
tudi kazen izgona. DKD pa je predstavljalo {e dodatni in te‘ji prevzgojni ukrep,
in sicer zoper tiste storilce zgoraj navedenih prekr{kov, pri katerih ni bilo
nobene garancije, da se bodo kljub najte‘ji upravni kazni pobolj{ali.
Prisilni upravni ukrep DKD je imel izrazito razredni zna~aj. Proti komu je bil
dejansko naperjen, je lepo razvidno iz »Navodila za odpravo nepravilnosti
pri po{iljanju na dru‘beno koristno delo«, ki ga je 23. decembera 1949 izdalo
Ministrstvo za notranje zadeve LRS,169 v katerem je pod to~ko 7 zapisano:
“Poverjeni{tva za notranje zadeve so pri sedanjem po{iljanju na dru`beno
koristno delo premalo gledala na storilce z razrednega vidika. Dolo~be o
prekr{kih zoper javni red in mir bi jim morale slu`iti kot u~inkovit upravni ukrep
proti izkori{~evalskim elementom, kulakom, rovarjem proti ljudski oblasti.” Ko
omenjeno navodilo govori o tem, koga bi bilo treba poslati na DKD zaradi

168 Uradni list LR Slovenije, {t. 16/1949.
169 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/83.
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izmi{ljanja in raz{irjanja la`nivih vesti, navaja: “Predvsem je tu treba ostro
prijeti razrednega nasprotnika, biv{e izkori{~evalske elemente, ki si v svojem
sovra{tvu do ljudske oblasti izmi{ljajo in {irijo najrazli~nej{e govorice o
propadu na{e oblasti, o prihodu Angloameri~anov, rovarijo proti zadru`nemu
gibanju na vasi, sramotijo na{e voditelje in podobno.” 170

Tudi to, da je komunisti~na oblast prisilni upravni ukrep DKD uvedla {ele leta
1949, ka‘e, da so bili razlogi za njegovo uvedbo povsem ideolo{ke in politi~ne
narave. Tega leta se je namre~ v Sloveniji za~ela izvajati kampanja za
ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug (KOZA), s katerimi je
komunisti~na oblast hotela izvesti t. i. kolektivizacijo in s tem »socialisti~no
preobrazbo vasi«. V skladu s trditvijo, da se razredni boj na vasi zaostruje, je
Partija zoper dejanske in domnevne nasprotnike kolektivizacije, to pa naj bi
bili predvsem ve~ji kmetje - »kulaki«, leta 1949 za~ela izvajati {e ostrej{o
represijo. V okvir te pove~ane represije zoper »kulake« in »druge sovra‘ne
elemente« je sodila tudi uvedba prisilnega upravnega ukrepa DKD. Na
povezanost tega ukrepa z izvajanjem kolektivizacije ka‘e tudi dejstvo, da so
ga hkrati z za~etkom kampanje za kolektivizacijo za~eli izvajati in so ga hkrati
z njenim prenehanjem leta 1951 tudi opustili. Isto~asno z izvajanjem prisilnega
upravnega ukrepa DKD so v Sloveniji potekali tudi t. i. kula{ki procesi, na
katerih so zlasti ve~je kmete, ki so jih obravnavali za »kulake«, obsojali na
te‘ke zaporne kazni s prisilnim delom in na zaplembo posesti.

Postopek proti tistim, ki so bili obto‘eni, da so storili prekr{ek po 2., 6., 13. ali
14. to~ki 2. ~lena Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir, za katere je bil
predviden kot dodatni kazenski ukrep DKD, so vodili upravni organi -
poverjeni{tva za notranje zadeve okrajnih, mestnih in rajonskih ljudskih
odborov oziroma komisije za prekr{ke pri izvr{ilnih odborih okrajnih, mestnih
in rajonskih ljudskih odborih. Za delo teh organov je komite za zakonodajo in
izgradnjo ljudske oblasti pri vladi FLRJ 8. oktobra 1949 izdal posebna
navodila,171 natan~neje pa so ves upravni kazenski postopek predpisovala
posebna navodila, ki jih je 23. decembra 1949 izdalo ministrstvo za notranje
zadeve LR Slovenije.172 V skladu s temi navodili je poverjeni{tvo za notranje
zadeve okrajnega, mestnega ali rajonskega ljudskega odbora (dalje:
poverjeni{tvo za notranje zadeve) najprej zoper obto‘enca zbralo obremenilni
material. Pri tem je moralo postopati z najve~jo budnostjo, da obdol‘enec za
uvedbo upravno kazenskega postopka ne bi izvedel in se pregonu zaradi

170 Prav tam.
171 Navodilo o delu organov, pristojnih za vodstvo upravnega kazenskega postopka, Uradni

list FLRJ, {t. 89/1949.
172 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/83, Navodila za postopanje pri po{iljanju upravno

kaznovanih na dru‘beno koristno delo.
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prekr{ka sku{al izogniti celo s pobegom. Obto‘enca, za katerega je obstajal
utemeljen sum, da ve za uvedbo upravnega kazenskega postopka in da ga
bo sku{al ovirati ali celo prepre~iti s pobegom, je bilo treba pripreti. Prisilni
privod in pripor je bil obvezen za vse storilce prekr{kov po 2., 6., 13. in 14.
to~ki 2. ~lena Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir, ker so jih zaradi
utemeljenega suma storitve prekr{ka obravnavali kot begosumne. Vsak
obto‘enec je o prekr{ku, zaradi katerega je bil zoper njega uveden upravni
kazenski postopek, moral biti zasli{an.

Na osnovi zbranih dokazov o storitvi prekr{ka je poverjeni{tvo za notranje
zadeve izdalo odlo~bo o prekr{ku, s katero je kaznovanemu izreklo upravno
kazen. Kot smo ‘e navedli je za prekr{ke po 2., 6., 12., 13. ali 14 to~ki 2. ~lena
Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir bila predvidena kazen
pobolj{evalnega dela do treh mesecev ali odvzem prostosti do treh mesecev
ali celo izgon iz kraja bivanja. Na odlo~bo prvostopenjskega upravnega organa
se je kaznovani lahko prito‘il na krajevno pristojno oblastno poverjeni{tvo
za notranje zadeve, ki je prito‘bo obravnavalo in nato izdalo odlo~be o
prekr{ku na drugi stopnji. S tem je odlo~ba o prekr{ku postala pravnomo~na.
Kakor hitro je odlo~ba o prekr{ku postala pravnomo~na, je bilo treba
kaznovanca, ki je bil obsojen na zaporno kazen, ne glede na spol, takoj
napotiti na prestajanje upravne kazni odvzema prostosti v kazensko
pobolj{evalni dom (KPD) v Ljubljani.

Vpra{anje o tem, ali bo za upravno kaznovano osebo zaradi prekr{ka po 2.,
6., 13. ali 14. to~ki 2. ~lena Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir odrejen
tudi prisilno-upravni ukrep DKD, je bilo treba re{iti v teku zadnjega meseca
prestajanja trimese~ne upravne kazni odvzema prostosti. Uprava KPD v
Ljubljani je morala en mesec pred iztekom upravne kazni odvzema prostosti
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predlagati poverjeni{tvu za notranje zadeve, ki je izdalo odlo~bo o prekr{ku,
ali naj se zoper upravno kaznovano osebo odredi prisilni upravni ukrep DKD
ali ne. Ta predlog je moral biti utemeljen s konkretnimi podatki o zadr‘anju
kaznovane osebe med prestajanjem upravne kazni odvzema prostosti. Iz
predloga je moralo biti razvidno:

1. kak{ni dru‘bi obsojenec pripada (bur‘oazni, delavski, lumpenproletarski),
2. kak{nega je zna~aja (odkrit, zahrbten, potuhnjen, mol~e~, miren, vesele

narave),
3. kak{en odnos ima do discipline (ali je bil disciplinsko kaznovan),
4. kak{en odnos ima do dru‘bene ureditve in ljudske oblasti (ali so ti odnosi

{e vedno sovra‘ni, ali je v svoji zagrizenosti popustil, ali {iri med
kaznovanci nezadovoljstvo, kritizira dr‘avno ureditev, ljudsko oblast in
njene ukrepe in dru‘beno ureditev sploh),

5. kak{en odnos ima do dela (dela z voljo ali sku{a s svojim delom biti za
zgled drugim, ali s svojim delom in pona{anjem druge odvra~a od dela in
delovne discipline ali pa jih morda celo nagovarja k sabota‘i, kaj dela v
prostem ~asu),

6. kak{en odnos ima do politi~ne vzgoje (ali se zanima za politi~no literaturo
in dnevno ~asopisje, kako razumeva in tolma~i teko~e politi~ne dogodke
drugim, kak{en odnos ima napram zunanji politiki glede na gonjo
informbiroja),

7. kako prena{a kazen ravnodu{no, z ironijo ali se zaveda krivde pred
dru‘bo),

8. kak{en je vzgojni vpliv kazni na kaznovanega (ali je ostal tak, kakr{en je
bil, ali morda {e slab{i).
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Poverjenik za notranje zadeve je moral predlog upravnika KPD Ljubljana takoj
vzeti v postopek. Takoj so se na posvet morali sestati poverjenik za notranje
zadeve, poobla{~enec UDB ter okrajni javni to‘ilec in pretresti vse dokazno
gradivo (spis), ki se je nana{al na prizadeto upravno kaznovano osebo, in
predlog upravnika uprave KPD Ljubljana. Takoj po izvedeni konzultaciji
poobla{~enca UDB in okrajnega javnega to‘ilca je poverjenik za notranje
zadeve svoj predlog glede prisilnega upravnega ukrepa DKD s celotnim
spisom poslal na vpogled in odobritev krajevno pristojnemu oblastnemu
poverjeni{tvu za notranje zadeve. Slednje je moralo o predlogu okrajnega
poverjenika za notranje zadeve odlo~iti nemudoma, pred odlo~itvijo pa se je
moralo posvetovati z na~elnikom oblastnega oddelka UDB. Ko je bil zgoraj
dolo~eni postopek zaklju~en, je moral poverjenik za notranje zadeve
nemudoma sklicati sestanek komisije za prekr{ke pri izvr{ilnem odboru
okrajnega, mestnega ali rajonskega ljudskega odbora, ki je bila po 8. ~lenu
Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir pristojna za izrekanje prisilnega
upravnega ukrepa DKD.

Komisije za prekr{ke so bile tri~lanske, sestavljali so jih poverjenik za notranje
zadeve, okrajni poobla{~enec UDB in {ef odseka kriminalisti~ne slu‘be.
Poverjenik za notranje zadeve je bil v tej komisiji poro~evalec za prekr{ke
zoper javni red in mir, katerih storilci so se po 6. ~lenu Zakona o prekr{kih
zoper javni red in mir mogli napotiti na DKD. Kot ~lan in poro~evalec komisije
za prekr{ke je tej komisiji poro~al o vsakem konkretnem primeru in podal svoj
predlog. ̂ e se je komisija z njegovim predlogom strinjala, so ga podpisali vsi
njeni ~lani in s tem je bila odlo~ba komisije za prekr{ke, da se obravnavanega
napoti na DKD, sprejeta. Zoper odlo~bo komisije za prekr{ke pri izvr{ilnem
odboru okrajnega, mestnega in rajonskega ljudskega odbora se je kaznovani
lahko prito‘il na “Komisijo Ministrstva za notranje zadeve za re{evanje prito‘b
zoper odlo~be prisilnega upravnega ukrepa dru‘beno koristnega dela.” Ta je
morala prito‘bo takoj vzeti v re{evanje, saj je prito‘beni postopek moral biti
kon~an pred iztekom upravne kazni odvzema prostosti, katero je oseba,
zoper katero je bil izdan prisilni upravni ukrep, prestajala. Po prestani upravni
kazni je namre~ upravno kaznovana oseba morala biti iz tabori{~a za
prestajanje upravne kazni ali odpu{~ena ali pa odposlana v tabori{~e za
opravljanje DKD.

Pri odlo~anju o tem, koga je treba poslati na DKD, so imeli pomembno vlogo
partijski organi. Kot je mogo~e sklepati iz ohranjenih dokumentov Okrajnega
komiteja KPS Celje okolica,173 so predloge o tem, koga je treba poslati na

173 Zgodovinski arhiv Celje (dalje: ZAC), Okrajni komite ZKS Celje okolica, {katla 2, sig.
arh. enote: 42, Seznam predlaganih za dru‘beno koristno delo.
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Odlo~be o napotitvi na DKD
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DKD dejansko pripravljali okrajni partijski komiteji. Ti predlogi so bili izdelani
za obmo~ja posameznih krajevnih ljudskih odborov (glej prilo‘eni faksimile
dokumenta), pripravljeni pa so bili na osnovi informacij, ki so jih zbrali krajevni
komiteji KPS oziroma posamezne osnovne partijske celice. Da so pri
izrekanju prisilnega upravnega ukrepa DKD pomembno vlogo imeli partijski
organi, dokazuje tudi izjava nekega ~lana Okrajnega komiteja KPS Celje
okolica, ki jo je 5. avgusta 1949 dal na posvetovalni konferenci sekretarjev
osnovnih partijskih organizacij Celje - mesto in Celje - okolica.174 Ko je govoril
o ukrepih, ki jih je Partija na obmo~ju Planine pri Sevnici izvedla proti
nasprotnikom kolektivizacije in z njim povezanega ustanavljanja kmetijskih
obdelovalnih zadrug, je tudi dejal: “Poiskali smo ̀ e nekaj ljudi, ki smo jih poslali
na dru`beno koristno delo – v Strni{~e.” 175

V preveliki vnemi, da na DKD po{ljejo kar najve~ »razrednih sovra‘nikov«
in raznih »sovra‘nih elementov«, so nekatere komisije za prekr{ke celo po
mnenju tedanje oblasti pre{le {e dovoljene meje, zaradi ~esar je bila ta celo
prisiljena posredovati. K temu so jo prisilil predvsem primeri, ko so komisije
za prekr{ke na DKD mno‘i~no po{iljale tudi pripadnike ni‘jih dru‘benih slojev:
delavce, bajtarje in male kmete, kar je bilo proti njenim interesom, saj je v njih
‘elela imeti kar najve~jo podporo. Tako je med vsemi, ki so bili leta 1949 poslani
na dru‘beno koristno delo, bilo ve~ kot 50 % delavcev in malih kmetov.176

Ministrstvo za notranje zadeve LRS je zato ustanovilo posebno komisijo, ki
je opravila pregled kaznovanih na dru‘beno koristno delo in o ugotovljenih
nepravilnostih 5. novembra 1949 sestavila poro~ilo.177 Iz njega je razvidno,
da so poverjeni{tva za notranje zadeve oziroma komisije za prekr{ke pri
po{iljanju na DKD zahajali v tak{ne skrajnosti, da pred njimi niti tedanja
totalitarna oblast ni mogla ostati ravnodu{na. Od {tevilnih nepravilnosti, ki jih
je odkrila navedena komisija, bomo navedli samo nekatere tiste, ki so najbolj
izstopale. Te se omenjajo predvsem v zvezi s po{iljanjem na DKD tistih oseb,
ki so jih obto‘ili brezdelja in jih ozna~ili za delomrzne‘e. Pod to obto‘bo so,
kot je razvidno iz zgoraj navedenega poro~ila, na DKD po{iljali tudi osebe
stare preko 50 ali celo 60 let, tudi tak{ne, ki so ‘e bile v pokoju, delavce v
bolni{kem stale‘u, neozdravljivo bolne za tuberkulozo, nose~e ‘ene, dijake,
mladoletnike od 14 do 18 let, ki so ‘iveli pri star{ih, kme~ke sinove, ki so
obdelovali o~etovo kmetijo, in celo umsko omejene in du{evno bolne osebe
ter 100 % invalide.178

174 ZAC, Mestni komite ZKS Celje, {katla 1, sig. arh. enote: 10.
175 Prav tam.
176 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote:1/85, Poro~ilo o dosedanjih rezultatih pregleda kaznovanih

na dru‘beno koristno delo z dne 5. 11. 1949.
177 Prav tam.
178 Prav tam.
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Komisija za prekr{ke pri izvr{ilnem odboru Mestnega ljudskega odbora
Maribor je npr. na DKD poslala nekega urarskega pomo~nika, ki je bil ‘iv~no
tako degeneriran, da je tehtal le 32 kg in je bil za vsako fizi~no delo absolutno
nesposoben, poleg tega pa tudi du{evno ni bil zdrav.179 Dogajalo se je celo,
da so pod obto‘bo, da so delomrzne‘i, na DKD poslali tudi biv{e partizane.
To se je dogodilo npr. Faniki Rus iz Vrhnike, ki je bila partizanka ‘e od leta
1942 in je izhajala iz dru‘ine, ki so ji okupatorji pobili o~eta in mater, vseh 12
otrok pa je bilo v partizanih, od katerih jih je 7 padlo.180 Na DKD so jo uradno
poslali zaradi brezdelja, “dasiravno je na obnovi posestva dobesedno
garala.”181 Dejansko so jo na DKD poslali iz povsem politi~nih razlogov: zaradi
razbijanja masovnih sestankov in zaradi negativnega zadr‘anja njenega
mo‘a, “ki ni bil na na{i liniji”.182

Na osnovi prej omenjenega poro~ila komisije z dne 5. novembra 1949 je
Ministrstvo za notranje zadeve LRS 23. decembra 1949 izdalo »Navodila za
odpravo nepravilnosti pri po{iljanju na dru‘beno koristno delo«.183 V njem je
‘e uvodoma zapisano, da so poverjeni{tva za notranje zadeve pri po{iljanju
upravno kaznovanih oseb na DKD “zagre{ila ve~ nepravilnosti in celo
protizakonitosti te‘jega zna~aja”.184 Hkrati, ko je Ministrstvo za notranje
zadeve LRS v tem navodilu ugotovljene nepravilnosti pri po{iljanju na DKD
kritiziralo in obsojalo, pa je tudi pojasnjevalo, katere osebe je predvsem treba
obravnavati npr. kot brezdelne‘e in jih poslati na DKD: “Kot brezdelne‘e,
kaznive po zakonu zoper javni red in mir,” navaja citirano poro~ilo, “je treba
pojmovati predvsem tiste dr‘avljane, ki se zaradi svojega negativnega odnosa
do dana{nje dru‘bene ureditve no~ejo vklju~iti v delo; brezdelne‘e je treba
iskati predvsem v vrstah na{ih razrednih nasprotnikov, ostankih kapitalistov
in pri kula{kem elementu.185

Po sprejetju zgoraj navedenih navodil Ministrstva za notranje zadeve LRS z
dne 23. decembra 1949 so okrajna, mestna, rajonska in oblastna poverjeni{tva
za notranje zadeve za~ela vr{iti »preverke«, kar je imelo za posledico, da so
‘e konec leta 1949 precej oseb, ki so bile ‘e poslane na DKD, izpustili. V
dokumentu, ki je priloga zgoraj navedenemu poro~ilu komisije z dne 5.
novembra 1949, se navaja, da je bilo tedaj v Sloveniji na prestajanju DKD {e
okoli 600 oseb, na podlagi »preverk« pa se je predvidevalo, da bo treba

179 Prav tam.
180 Prav tam.
181 Prav tam.
182 Prav tam.
183 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/83.
184 Prav tam.
185 Prav tam.
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izpustiti {e okoli 100 oseb.186 “Tako bi po pre~i{~enju materiala o po{iljanju
na DKD”, se navaja v citiranem dokumentu, “ostalo na prestajanju tega ukrepa
{e okoli 500 oseb, za katere {e ni pogojev za izpust in ki rabijo dalj{o dobo
prevzgajanja.”187

Prisilni upravni ukrep DKD so komisije za prekr{ke pri izvr{ilnih odborih
okrajnih, mestnih in rajonskih ljudskih odborov izrekale do 27. februarja 1951.
Takrat je bil namre~ sprejet Uvodni zakon h kazenskemu zakoniku188 in s
tem dnem tudi upravni organi administrativnih kazni pobolj{evalnega in
dru‘beno koristnega dela niso smeli ve~ izrekati. Tako je bilo v letu 1951 v
Sloveniji na DKD poslanih »samo« 43 oseb.189 Spri~o tega je Uprava za
izvr{evanje kazni pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS poro~ala, da so “v
sredini februarja razformirali delovne skupine za te osebe ter jih kot posebni
oddelek vklju~ili v delovno naselje na podro~ju mesta Ljubljane vzporedno z
obsojenci.” 190

3. 2. Izvr{evanje prisilnega upravnega ukrepa
dru‘beno koristnega dela

Osnovno navodilo glede tega, kje in kako naj upravno kaznovani na DKD
prestajajo to kazen, je zvezni minister za notranje zadeve Aleksander
Rankovi} izdal 2. julija 1949 in ga poslal Ministrstvu za notranje zadeve
LRS.191 Na njegovi podlagi so za izvr{evanje te kazni julija 1949 ustanovili
prva tri delovna tabori{~a oziroma delovne skupine, kot so jih uradno
imenovali, in sicer za mo{ke v Litostroju-Ljubljana in v Strni{~u pri Ptuju ter
za ‘enske v Ferdrengu pri Ko~evju. Delovna skupina za ‘enske je bila ‘e
konec oktobra iz ekonomskih in tehni~nih razlogov prestavljena v [kofjo Loko.
Na podlagi zgoraj navedenega navodila Aleksandra Rankovi}a je 23.
decembra 1949 ministrstvo za notranje zadeve LRS izdalo ‘e citirano
»Navodilo za postopanje pri po{iljanju upravno kaznovanih na dru‘beno
koristno delo«, ki je natan~neje urejalo na~in izvr{evanja te kazni.192 Kazen
so obsojenci prestajali v:
1. delovni skupini v Strni{~u pri Ptuju z ozna~bo »Delovna skupina DP«;
2. delovni skupini v Ljubljani – Litostroj z ozna~bo »Delovna skupina DL«;

186 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/85, Problemi DKD.
187 Prav tam.
188 Uradni list FLRJ, {t. 11/1951.
189 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/622, Poro~ilo Uprave za izvr{evanje kazni za leto 1951,

str. 2.
190 Prav tam.
191 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: !/80.
192 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/83.
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3. delovni skupini v [kofji Loki – grad z ozna~bo »Delovna skupina D[«;
4. delovni skupini z ozna~bo »Delovna skupina DT«, ki pa v ~asu, ko je

Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije izdalo zgoraj omenjena
navodila, {e ni bila organizirana.

V delovno skupino »DP« so po{iljali na DKD osebe mo{kega spola, ki so
imele svoje stalno ali za~asno prebivali{~e pred nastopom upravne kazni
odvzema prostosti na teritoriju glavnega mesta Ljubljana in Ljubljanske oblasti.
V delovno skupino DL so po{iljali na DKD osebe mo{kega spola, ki so imele
svoje stalno ali za~asno prebivali{~e pred nastopom upravne kazni odvzema
prostosti na teritoriju Mariborske in Gori{ke oblasti. V delovno skupino D[
so po{iljali na DKD osebe ‘enskega spola, ki so imele svoje stalno ali
za~asno prebivali{~e pred nastopom upravne kazni odvzema prostosti na
teritoriju LR Slovenije. V delovno skupin DT so po{iljali iz KPD Ljubljana in
delovnih skupin DP in DL tiste na DKD poslane osebe mo{kega spola, “ …
ki jih je zaradi njih dru‘bene nevarnosti in zakrknjenosti podvre~i zaradi
prevzgoje ostrej{emu re‘imu in osamiti od drugih na dru‘beno koristno delo
poslanih, da se dose‘e prevzgojni namen prisilnega upravnega ukrepa
dru‘beno koristnega dela.”193 V vse zgoraj navedene delovne skupine za
prestajanje prisilnega upravnega ukrepa DKD je kaznovane po{iljal upravnik
KPD Ljubljana po nalogu III. uprave Ministrstva za notranje zadeve LRS. Poleg
teh »delovnih skupin«, ki se navajajo v zgoraj omenjenem navodilu Ministrstva
za notranje zadeve LRS, pa je obstajala tudi delovna skupina v Rajndolu pri
Ko~evju, kjer so prisilni upravni ukrep DKD prestajale ‘enske. Delovne skupine
za izvr{evanje prisilnega upravnega ukrepa DKD v Strni{~u pri Ptuju, v
Ljubljani - Litostroj in v Rajndolu pri Ko~evju je Ministrstvo za notranje zadeve
LRS ustanovilo ‘e 7. julija 1949.194

Ko je delovna skupina gradbeni projekt, za katerega je bila ustanovljena,
dokon~ala, so jo ukinili in jo premestili na novo delovi{~e oziroma gradbi{~e.
Tako je III. oddelek Ministrstva za notranje zadeve LRS 14. aprila 1950 izdal
odlo~bo, s katero je ukinil delovne skupine za izvr{evanje prisilnega
upravnega ukrepa DKD v Ljubljani - Litostroj, v Strni{~u pri Ptuju in v [kofji
Loki.195 Osebe iz delovnih skupin Litostroj in Strni{~e pri Ptuju so premestili
v delovno skupino Medvode, osebe (‘enske) iz delovne skupine [kofja Loka
pa so premestili v Rajhenburg (dana{nja Brestanica), kjer se je pri kazenskem
pobolj{evalnem domu za ‘enske ustanovila delovna skupina za izvr{evanje

193 Prav tam.
194 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 9/503 in 9/504.
195 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 9/507, Ukinitev delovnih skupin v Litostroju, Strni{~u pri

Ptuju in v [kofji Loki.
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DKD za ‘enske.196 V ~asu ukinitve delovne skupine za izvr{evanje prisilnega
upravnega ukrepa DKD v Strni{~u pri Ptuju, to je 15. aprila 1950, je bilo v njej
129 kaznovancev, od katerih pa jih je 7 takrat kazen ‘e odslu‘ilo in so bili
odpu{~eni.197 Od preostalih 122 so jih premestili na naslednja delovna
mesta:198

– delovna skupina Medvode .............................. 88 obsojencev
– ekonomija Minot - a Rajndol, Ko~evje ............. 31 obsojencev
– KPD Maribor .................................................. 1 obsojenec.

Dva obsojenca sta bila po prestani kazni 15. aprila 1950 odpu{~ena.199

Za vse delovne skupine je veljal natan~no dolo~en hi{ni red, ki ga je v obliki
za~asnega pravilnika 8. julija 1949 predpisalo Poverjeni{tvo III Ministrstva za
notranje zadeve LRS.200 Iz njega povzemamo nekatere najpomembnej{e
zapovedi:

2. ~len: “Delovne skupine za izvr{evanje prisilnega upravnega ukrepa
dru`beno koristnega dela morajo biti urejene tako, da je popolnoma
onemogo~en stik oseb, ki so v delovni skupini za izvr{evanje prisilnega
ukrepa dru`beno koristnega dela, z osebami, ki niso v delovni skupini te vrste.

Osebe, ki so v delovni skupini za izvr{evanje prisilnega upravnega ukrepa
dru‘beno koristnega dela, morajo biti na delu lo~ene od ostalih oseb in pod
stalno stra‘o. Ne sme se jim dovoliti svobodno gibanje izven delovne skupine
niti stik z osebami, ki niso v isti delovni skupini za izvr{evanje prisilnega
upravnega ukrepa dru‘beno koristnega dela.”

8. ~len: “Vsi mo{ki v delovni skupini morajo biti na golo ostri`eni. Ne smejo
imeti brk in brade.”

13. ~len: “Osebe, ki so na izvr{evanju prisilnega upravnega ukrepa dru`beno
koristnega dela, nimajo pravice do prejemanja paketov. Te osebe tudi nimajo
pravice do nakupov.”

196 Prav tam.
197 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 9/507, Zaklju~no poro~ilo Uprave delovne skupine

Strni{~e pri Ptuju z dne 20. 4. 1950.
198 Prav tam.
199 Prav tam.
200 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote:1/73, Akti za izvr{evanje prisilnega upravnega ukrepa

dru‘beno koristnega dela.
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Odlo~be o ustanovitvi delovnih skupin za DKD
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Odlo~be o ukinitvi delovnih skupin za DKD
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16. ~len: “Osebe na izvr{evanju prisilnega upravnega ukrepa dru`beno
koristnega dela izvolijo izmed sebe brigadirja, ki je odgovoren za red, snago
in disciplino v sobi in povsod, kamor vodi svojo brigado. Brigadirjeva navodila
morajo vsi izpolnjevati. Poveljnik stra`e potrdi izvolitev brigadirja.”

20. ~len: “Osebe na izvr{evanju prisilnega upravnega ukrepa dru`beno
koristnega dela smejo ~itati knjige in ~asopise, ki jim jih da uprava delovne
skupine. Ne smejo prejemati od nikogar nobenih dnevnih ~asopisov ali drugih
tiskanih re~i razen onih, ki jih smejo ~itati po odredbi uprave delovne skupine.”

28. ~len: “Osebe na izvr{evanju prisilnega upravnega ukrepa dru`beno
koristnega dela se morajo zaposliti praviloma na ob{irnej{ih delih kapitalne
izgradnje. Te osebe se ne smejo uporabljati za posami~na dela temve~
izklju~no za dela v delovnih skupinah.”

29. ~len: “Osebe, ki so v delovni skupini za izvr{evanje prisilnega upravnega
ukrepa dru`beno koristnega dela, nimajo pravice na kakr{no koli nagrado
za svoje delo. Ko so te osebe prestale v delovni skupini tri mesece, sme uprava
delovne skupine posameznim dodeljevati enkratno denarno nagrado v
primerih, ~e se pri delu izka`ejo z udarni{tvom, racionalizatorstvom ali z
iznajdbo ali ~e s s svojim pona{anjem v delovni skupini dajejo drugim vzgled.
Tem se samo v teh primerih sme dovoliti, da enkrat na mesec pi{ejo svoji
rodbini in da od svoje rodbine prejemajo eno pismo na mesec. Nagrada iz
prej{njega odstavka tega ~lena se sme dodeliti samo izjemoma v primeru,
~e bi vzgojno vplivala tako na osebo, ki jo prejme, kakor tudi na druge osebe
v delovni skupini.”

30. ~len: “Osebe na prestajanju prisilnega upravnega ukrepa dru`beno
koristnega dela so socialno zavarovane samo za primer delovne nezgode
po istih na~elih, po katerih so v primeru delovne nezgode socialno zavarovane
osebe, ki prestajajo kazen v kazensko pobolj{evalnih ustanovah.”

32. ~len: “Osebe, ki so poslane v delovno skupino za izvr{evanje prisilnega
upravnega ukrepa dru`beno koristnega dela, nimajo pravice nikomur pisati
in od nikogar prejemati pisem. Te osebe tudi nimajo pravice sprejemati obiskov
in se s komerkoli razgovarjati, ki ni v isti delovni skupini.”

33. ~len: “Zaradi vzdr`evanja discipline se osebe, ki so na izvr{evanju
prisilnega upravnega ukrepa dru`beno koristnega dela v delovni skupini,
disciplinsko kaznujejo.”

34. ~len: “Disciplinske kazni so:
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1. dvourno podalj{anje delovnega ~asa, ki lahko traja od treh do tridesetih
dni;

2. pripor v samici do trideset dni.”

Tak{en hi{ni red je veljal za vse delovne skupine za izvr{evanje prisilnega
upravnega ukrepa dru‘beno koristnega dela razen za skupino DT. Kot smo
‘e navedli, je bila to nekak{na kazenska skupina. Za to skupino je notranji
red dolo~al poseben pravilnik, ki ga je 26. decembra 1949 podpisal pomo~nik
ministra za notranje zadeve LRS Peter Zorko.201

@ivljenje obsojencev v delovnih skupinah za izvr{evanje prisilnega upravnega
ukrepa DKD je potekalo po natan~no dolo~enem dnevnem redu, ki ga je 8.
julija 1949 predpisalo Poverjeni{tvo III Ministrstva za notranje zadeve LR
Slovenije.202 Ta dnevni red je bil naslednji:

“Vstajanje je v poletnem ~asu ob 4. 00, v zimskem ~asu pa ob 5. uri in 30
minut.
Po vstajanju je zbor po brigadah. Brigadirji raportirajo. Ko se s {tetjem ugotovi,
da nih~e ne manjka, je takoj pristopiti k jutranji telovadbi.

Jutranja telovadba traja 20 minut. Telovadba mora biti ‘iva in strumna, tako
da se vsi, ki se je udele‘ujejo, v vsakem pogledu temeljito razgibljejo.

Po jutranji telovadbi je umivanje, urejanje in ~i{~enje stanovanjskih prostorov.
Vse to mora biti opravljeno v eni uri, ra~unajo~ od ~asa vstajanja, torej poleti
ob 5 - ih, pozimi pa ob pol 6 - ih.
Ob 5 - ih poleti in ob pol 6 - ih pozimi zbor po brigadah in {tetje in sprejemanje
prijav za raport.

Ob 5 - ih in 15 minut poleti in ob 5 in 45 minut pozimi odhod k zajtrku. Odhod
k zajtrku se mora vr{iti v dvostopih po brigadah pod vodstvom brigadirjev.
Pri tem mora vladati popolna disciplina oz. ti{ina (brez vsakega govorjenja).

Zajtrk se za~ne deliti poleti ob 5 - ih in 30 minut, pozimi pa ob 6 - ih. Zajtrk
sme trajati 30 minut, torej se mora zaklju~iti ob 6 - ih, poleti, pozimi pa ob 6 -
ih 30 minut.

Po zajtrku je zbor po brigadah. V dvostopih odnesejo vsi vsak svoj jedilni pribor
(porcijo in ‘lico) v kuhinjo zaradi pranja. Jedilnega pribora se namre~ ne sme

201 Prav tam.
202 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote 1/73.



Delo kot kazen

81

imeti pri sebi v stanovanju, temve~ mora biti, ko se ne potrebuje, v kuhinji na
za to dolo~enem mestu.

Nato se razglase dnevna povelja in izvr{i razpored dela. Ko se izvr{i {tetje
po brigadah in brigadirji raportirajo, da je vse v redu, je odhod na delovno mesto.

Odhod na delovno mesto je izvr{iti v dvostopih ali ~etverostopih pod vodstvom
brigadirjev in brez vsakega govorjenja.

Najmanj 10 minut pred za~etkom delovnega ~asa morajo biti vsi na delovi{~u
in se pripraviti na delo, tako da se more z delom za~eti ob dolo~enem ~asu.

Delovni ~as traja poleti od 7 - ih do 12 - ih in od 14 - do 17 - ih, pozimi pa od
pol 8 - ih do 12 - ih in od pol 14 - ih do 17 - ih.

Po delovnem ~asu je umivanje (rok) 10 minut. Nato je zbor po brigadah in
{tetje. Pri tej priliki se ugotovi, ~e so se vsi umili. Po prihodu z dela je temeljito
preiskati vse, ~e niso morda prinesli s seboj predmetov, ki jih ne smejo imeti
pri sebi.

Obed je ob pol 13 - ih. Obed in opoldanski po~itek trajata 1 uro. Po po~itku je
zbor in {tetje. Odhod na delovna mesta se mora odrediti tako, da bodo vsi na
delovnih mestih najmanj 10 minut pred za~etkom delovnega ~asa, torej 10
minut pred 14 - to poleti in 10 minut pred pol 14 - to pozimi.

Po opravljenem popoldanskemu delu se mora delovi{~e zapustiti v popolnem
redu in orodje spraviti na dolo~ena mesta.

Po vrnitvi s popoldanskega dela je zbor pred stanovanjem in {tetje. Brigadirji
raportirajo o opravljenem delu. Nato je umivanje in ~i{~enje (osebna nega)
do 18 - ih in 20 minut. Od 18 - in in 20 minut do 19 - ih je gojenje fiskulture
(telesna vadba, odbojka in podobno).

Ve~erja je ob 19 - ih in traja do 20 - ih.
Od 20 - ih do 21 - ih je ~as za kulturno prosvetno delo.
Od 21 - ih do 22 - ih je ~as za ~itanje in {tudij.
Ob 22 - ih je spavanje. Od tega ~asa naprej mora vladati v vseh stanovanjskih
prostorih tema in popolna ti{ina.

Ob nedeljah je dela prost dan. Vstajanje je ob 5 - ih poleti in ob 6 - ih pozimi.
Po vstajanju je zbor po brigadah in {tetje. Nato je telovadba, ki traja 30 minut.
Po telovadbi je temeljito ~i{~enje stanovanjskih prostorov. Vsi stanovanjski
prostori se morajo poribati.
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Zajtrk je poleti ob 7 - ih, pozimi pa ob 8 - ih. Zajtrk traja 30 minut.
Obed je ob 12 - ih in traja do 13 - ih.
Ve~erja je ob 19 - ih.
Spavanje je ob 21 - ih.

Prosti ~as ob nedeljah je izkoristiti za fiskulturo in kulturno prosvetno delo,
po navodilih upravnika delovne skupine.”

Ostaja nam {e vpra{anje, kak{no je bilo ‘ivljenje v delovnih skupinah oziroma
v tabori{~ih za DKD. O tem zvemo najve~ iz pri~evanj tistih, ki so to kazen
prestajali,203 kajti v arhivskih dokumentih je o tem mogo~e najti zelo malo
podatkov. Eden redkih tak{nih dokumentov, ki govori tudi o tem, je ‘e citirano
poro~ilo o pregledu kazensko - popravnih domov na teritoriju Ljudske republike
Slovenije, ki ga je aprila 1950 izdelal glavni kontrolor Ministrstva za notranje
zadeve FLRJ Anton ̂ amernik.204 Slednji se je namre~ pogovarjal tudi z enim
obsojencem in z ve~ obsojenkami na prestajanju kazni DKD, ki so izkoristili
prilo‘nost, da so lahko spregovorili o razmerah v njihovih delovnih skupinah.
Obsojenec, ki je kazen DKD prestajal v delovni skupini Litostroj, je povedal,
da je bil do decembra 1949 postopek z obsojenci v tej delovni skupini posebno
krut. Kaznjence so stalno batinali in ustrahovali. To so z njimi po~eli od uprave
postavljeni kaznjenci. Na koncu je pri{lo do tega, da so morali enega od teh
»delilcev batin« zapreti v »bunker«, da ga ostali kaznjenci ne bi lin~ali,
nekatere od njih pa so zaradi ustrahovanja kaznjencev postavili pred sodi{~e.

Iz izpovedi, ki so jih podale kaznjenke iz delovne skupine v [kofji Loki, potem
ko so jih prestavili v KPD Rajhenburg, zvemo, da z njimi v delovnem tabori{~u
Ferdrenk niso postopali ni~ bolje kot s kaznjenci v delovni skupini Litostroj.
Maltretirali so jih tako, da so jih budili ‘e ob tretji uri zjutraj, nakar so morale v
zbor in tam od 15 do 20 minut opravljati fiskulturne vaje. Tistim, ki so v zbor
zamudile, se je ukazovalo: »Lezi, di‘’ se«. Po teh vajah so morale kaznjenke
oditi na le‘i{~a in so smele priti na zajtrk {ele ob {esti uri. Razen tega, da so
jih psovali, so morale tudi ve~krat dlje ~asa ‘ejne v polo‘aju »mirno« stati na
soncu, zaradi ~esar so padale v nezavest. [est ali sedem so jih disciplinsko
kaznovali tako, da so jih ostrigli do golega.

Izgon iz kraja bivanja

Na koncu ‘elim opozoriti {e na eno obliko represije, ~eprav ni predmet te
{tudije, to je na izgon iz kraja bivanja. Ta ukrep so namre~ pristojni upravni

203 Nekaj teh pri~evanj je objavljenih v knjigi Ive A. Stani~a V ~igavem imenu?, ki jo je avtor
leta 1996 izdal v samozalo‘bi.

204 Arhiv RS, UZIK, sig. arh. enote: 1/112.
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organi lahko izrekli za iste prekr{ke, za katere je bil po Zakonu o prekr{kih
zoper javni red in mir z dne 11. maja 1949 predviden tudi prisilni upravni ukrep
DKD. Kot je dolo~al omenjeni zakon, so izgon iz kraja bivanja pristojni upravni
organi izrekli, ~e je bil storilec “o~itno nevaren za javni red in mir.” Po 3. ~lenu
navedenega zakona se je izgon izrekal kot kazen, kasneje pa kot »varstveni
ukrep«. Do leta 1952 so bila za njegovo izrekanje pristojna poverjeni{tva za
notranje zadeve pri izvr{ilnih odborih okrajnih, mestnih in rajonskih ljudskih
odborov, od leta 1952 dalje pa sodniki za prekr{ke.

@rtve tega represivnega ukrepa niso bili le posamezniki, ampak cele dru‘ine,
v posameznih primerih pa celo vsi prebivalci dolo~enih naselij. Slednje se je
zgodilo s prebivalci nekaterih vasi ob meji z Avstrijo in Italijo, ki jih je oblast
nasilno pregnala oziroma izselila, ker je hotela ti dve meji hermeti~no zapreti
in na ta na~in prepre~iti ilegalne prehode preko nje. Da bi vsaj formalno
opravi~ila tak{na svoja dejanja, jih je obi~ajno obto‘ila stikov z emigracijo ali
celo delovanja v korist obve{~evalnih slu‘b zahodnih dr‘av. V posameznih
primerih so lahko bili razlogi za izgon kak{ne dru‘ine tudi povsem banalni.
Tako so npr. dru‘ino Piber z Bleda marca 1949 izgnali na Ko~evsko samo
zato, da so ji lahko zasegli hi{o, ker je bila preblizu Titove vile (Vila Bled).205

Da bi prikrili pravi razlog njenega izgona, so o~eta, Matev‘a Piberja, obto‘ili,
da je storil prekr{ek, ker je opustil prijavo svojega podstanovalca.206

Ve~ino izgnanih dru‘in so naselili na Ko~evskem, kjer so bila po izselitvi
ko~evskih Nemcev pozimi 1941/42 ogromna podro~ja povsem izpraznjena
in opustela. Septembra 1947 so npr. tja izgnali ve~ dru‘in v Zgornjesavski
dolini (Rate~e, Podkoren, Srednji vrh, Mojstrana).207 S sabo so lahko vzeli le
potrebno pohi{tvo, obla~ila, hrano in eno kravo.208 Razmestili so jih po opustelih
ko~evskih vaseh. Brez dovolilnic so se smeli gibati samo na ko~evskem
obmo~ju.209 Delati so morali na dr‘avnih posestvih. Julija 1949 je bilo na
Ko~evsko preseljenih ve~ dru‘in tudi iz Kranjske Gore, med njimi tudi dru‘ina
Budinek. Njen primer ka‘e, kako razli~na usoda je lahko doletela ~lane iste
dru‘ine. Po navedbah Vojteha Budineka so bili slu‘kinja in {tirje otroci izgnani
v neko ko~evsko vas, mati je bila poslana v delovno tabori{~e Ferdrenk, on
kot najstarej{i sin pa v delovno tabori{~e Litostroj.210 Zgodilo pa se je tudi, da

205 Arhiv Ministrstva za pravosodje RS, Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic, spis
{tev. 714 - 01 - 2932/98.

206 Prav tam.
207 Fric Razinger, Izseljeni v Ko~evje, Borec, Revija za zgodovino, literaturo in antropologijo,

letnik 47, 1995.
208 Prav tam.
209 Prav tam.
210 Arhiv Ministrstva za pravosodje RS, Komisija za izvr{evanje zakona o popravi krivic,

spis {tev. 714 - 01 - 3161/98.
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je oblast prebivalstvo enostavno izgnala, ne da bi jim preskrbela nova
bivali{~a, kot je bil to primer s prebivalci vasi Peti{ovci blizu Lendave.211

Izgnanstvo je lahko trajalo zelo dolgo. Dru‘ino Kralj iz koro{ke vasi Dolga
Brda so npr. izgnali na Ko~evsko 28. decembra 1948, na svoj dom pa se je
smela vrniti {ele 20. avgusta 1957.212

»Varstveni ukrep« izgona iz kraja bivanja je ostal v veljavi {e vsa petdeseta
leta in ga je predpisoval tudi Zakon o prekr{kih zoper javni red in mir iz leta
1959.213

Januarja 1952 pa se je v Sloveniji za~el izvajati {e en podoben »varstveni
ukrep«, in sicer po{iljanje na prebivanje v dolo~enem kraju. Uvedel ga je 5.
~len noveliranega Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir z dne 17.
decembra 1951,214 ki je dolo~al: “^e preiskovalni organ v kazenskem postopku
zaradi kaznivih dejanj ogro`anja dr`avne celote in neodvisnosti, sodelovanja
pri sovra`nem delovanju proti Federativni ljudski republiki Jugoslaviji,
zdru`evanja zoper ljudstvu in dr`avo ali sovra`ne propagande ugotovi, da
storil~evo ravnanje nima znakov kaznivega dejanja, da pa so za storilca
potrebni vzgojni ukrepi, ker se mora prepre~iti njegov {kodljiv vpliv na druge,
po{lje spis senatu za prekr{ke pri ministrstvu za notranje zadeve, ki zoper
tako osebo lahko izre~e kot varstveni ukrep, da se po{lje na prebivanje v
dolo~enem kraju za ~as od 6 mesecev do dveh let…” @rtve tega ukrepa so
bili predvsem informbirojevci, ki so jih upravni organi na njegovi podlagi po{iljali
na Goli otok in v druga tabori{~a. Kot kraj, kamor so bili napoteni na bivanje,
je bil na odlo~bi naveden Mermer v okraju Senj, ki pa dejansko sploh ni
obstajal.

211 Vida [tefan, Izselitev Peti{ov~anov, Naftno rudarjenje, Ob 45 - letnici INA Nafte Lendava,
Kulturna skupnost ob~ine Lendava, Lendava 1990, str. 24 - 32.

212 Arhiv Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Komisija za izvajanje zakona o
popravi krivic, spis {t. 714 - 013043/98.

213 Uradni list LRS, {t. 38/1959.
214 Uradni list LRS, {t. 40/1951.
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Odlo~be o izgonu iz kraja bivanja
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Pri~evanje o izgonu dru‘ine na Ko~evsko
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Odlo~ba o dolo~itvi kraja bivanja (Mermer)
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Seznam in pojasnila kratic

DFJ Demokrati~na federativna Jugoslavija
FLRJ Federativna ljudska republika Jugoslavija
DKD dru‘beno koristno delo
DOP dr‘avno obrtno podjetje
IO izvr{ilni odbor
KNOJ korpus narodne obrambe Jugoslavije
KPD kazensko pobolj{evalni dom
KPS Komunisti~na partija Slovenije
LM Ljudska mladina
LRS Ljudska republika Slovenija
Mi - not Ministrstvo za notranje zadeve
NOV Narodnoosvobodilna vojska
NV Narodna vlada
OLO okrajni ljudski odbor
POJ partizanski odredi Jugoslavije
POS partizanski odredi Slovenije
SNOS Slovenski narodnoosvobodilni svet
UDBA Uprava dr‘avne bezbednosti (Uprava dr‘avne varnosti)
UZIK Uprava in zavodi za izvr{evanje kazni
VKP/b Vseruska komunisti~na partija/bolj{evikov
VPD vzgojno pobolj{evalni dom
ZKLD Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in dr‘avo
ZKND Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in dr‘avo
ZT[S Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene {pekulacije in

gospodarske sabota‘e
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Povzetek

Prisilno, pobolj{evalno in dru‘beno koristno delo je predstavljalo eno najhuj{ih
oblik represije, kar jih je v Sloveniji obstajalo v vsem obdobju komunisti~ne
vladavine. @rtve teh represivnih ukrepov so bili predvsem tisti, ki jih je
komunisti~ni re‘im obravnaval kot svoje nasprotnike in notranje sovra‘nike,
to pa so bili predvsem (biv{i) podjetniki, kmetje in duhov{~ina. ^eprav je
komunisti~na oblast prisilno, pobolj{evalno in dru‘beno koristno delo
prikazovala kot sredstvo za prevzgojo obsojencev, pa je bil dejanski pravi
namen teh represivnih ukrepov zagotoviti su‘enjsko delovno silo za izvajanje
velikih gradbenih projektov, ki so bili predvideni s prvo petletko. Izvr{evanje
teh kazni je ve~inoma potekalo v delovnih tabori{~ih, kjer so bili obsojenci
izpostavljeni izredno krutim razmeram. Ob slabi prehrani in izredno ostri
disciplini so morali opravljati najte‘ja fizi~na dela. Mnogi so zaradi iz~rpanosti
te‘ko zboleli, nekateri so se pri delu te‘ko ponesre~ili in postali invalidi,
nekateri pa so celo izgubili ‘ivljenje.

Prisilno delo: Kazen prisilnega dela je v Sloveniji ‘e leta 1943 uvedlo
partizansko kazensko sodstvo. Ta kazen je ostala v veljavi tudi po vojni.
Sodi{~a so jo izrekala na osnovi Zakona o vrstah kazni z dne 5. julija 1945,
ki je lo~il prisilno delo z odvzemom prostosti in prisilno delo brez odvzema
prostosti. V prvih mesecih po kon~ani vojni leta 1945 so to kazen najbolj
mno‘i~no izrekala voja{ka sodi{~a, veliko obsojencev pa je tedaj na to kazen
obsodilo tudi Sodi{~e slovenske narodne ~asti. Tudi civilna sodi{~a, ki so
jeseni 1945 prevzela kazensko sodstvo, so kazen prisilnega dela obsojencem
izrekala mno‘i~no. Samo leta 1947 so na prisilno delo z odvzemom prostosti
obsodila 1. 802 osebi, na prisilno delo brez odvzema prostosti pa 2. 822 oseb.
Med tistimi, ki so prestajali kazen prisilnega dela z odvzemom prostosti, je
bil velik odstotek politi~nih zapornikov. Leta 1948 jih je bilo kar 40 odstotkov,
in sicer 3. 282 mo{kih in 979 ‘ensk.

Kazen prisilnega dela z odvzemom prostosti so obsojenci prestajali najprej
v kazenskih tabori{~ih, ki so bila ‘e kmalu po kon~ani vojni leta 1945
ustanovljena v Ko~evju, na Teharjah, v Brestrnici pri Mariboru in v Studenicah
pri Polj~anah. Januarja 1946 so jih preimenovali v zavode za prisilno delo. V
kazenskem tabori{~u Teharje npr. je bilo do njegove ukinitve oktobra 1946
zaprtih 1385 obsojencev na prisilno delo. Zavoda za prisilno delo v Ko~evju
in v Brestrnici sta bila ukinjena 1. junija 1946, Zavod za prisilno delo Teharje
pa 1. oktobra 1946. Odtlej so obsojenci to kazen prestajali v kazensko
pobolj{evalnih domovih, ki so jih ustanovili v Ljubljani, v Mariboru, v Novem
mestu in v Begunjah na Gorenjskem. Zadnjega, ki je bil samo za ‘enske za-
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pornice, so junija 1948 prestavili v Rajhenburg (sedaj Brestanica). Tisti
obsojenci, pri katerih kazen prisilnega dela z odvzemom prostosti ni presegala
enega leta, so to kazen prestajali v zaporih.

Kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, ki je bila v Sloveniji v veljavi
do leta 1948, so obsojenci prestajali v kraju bivanja ali pa izven njega. Pogosto
so jo prestajali kar v podjetju, kjer so bili zaposleni. Njihov polo‘aj je bil v
primerjavi z obsojenci na prisilno delo z odvzemom prostosti neprimerno bolj{i.
Ne le da so se vsak dan po opravljenem delu lahko vrnili domov, ampak so
za svoje delo tudi dobivali dolo~eno pla~ilo in so bili tudi socialno zavarovani.
Tovrstne obsojence so najve~ uporabljali za izvajanje raznih javnih del.

Pobolj{evalno delo: Kazen pobolj{evalnega dela so izrekala tako sodi{~a
kot upravni organi – poverjeni{tva za notranje zadeve pri okrajnih in mestnih
ljudskih odborih. Sodi{~a so jo izrekala na podlagi 34. ~lena Kazenskega
zakonika iz leta 1948, upravni organi pa na podlagi Zakona o prekr{kih zoper
javni red in mir iz maja 1949. Medtem ko so sodi{~a obsojencem kazen
pobolj{evalnega dela smela izrekati tudi do dveh let, so jo upravni organi smeli
izrekati najve~ do treh mesecev. Obsojenci so to kazen prestajali v tako
imenovanih delovnih skupinah, kot so se imenovala tovrstna delovna
tabori{~a. Z odlo~bo ministra za notranje zadeve sta bili v Sloveniji
ustanovljeni dve upravi delovnih skupin pobolj{evalnega dela - ena s sede‘em
v Strni{~u pri Ptuju in druga s sede‘em v Ko~evju. Te delovne skupine niso
bile stalno locirane v dolo~enih krajih, ampak so jih po izvr{itvi del prestavili
na novo lokacijo. Leta 1950 npr. se navajajo delovne skupine pobolj{evalnega
dela v Ko~evju, na Rogozi in v Prestranku. Naslednje leto se omenjajo delovne
skupine pobolj{evalnega dela v Ko~evju in v Mariboru za mo{ke in na P{ati
pri Ljubljani za ‘enske.

Predpisani delovni ~as za obsojence na prestajanju kazni pobolj{evalnega
dela je trajal 8 ur, vendar so jih vodstva delovnih skupin silila, da so
»prostovoljno« delali preko tega ~asa. ^e so izpolnili predpisano delovno
normo, so za opravljeno delo prejeli denarno nagrado. Med prestajanjem te
kazni so bili socialno zavarovani za primere delovne nezgode ali bolezni.
Konec leta 1949 je bilo na prestajanju kazni pobolj{evalnega dela 931 mo{kih
in 267 ‘ensk, konec leta 1950 pa 592 mo{kih in 137 ‘ensk. Kako mno‘i~no
je bilo obsojanje na to kazen, ka‘e podatek, da je v letu 1950 na prestajanje
te kazni pri{lo kar 1384 obsojencev, od tega 1076 mo{kih in 308 ‘ensk. Med
prestajanjem kazni pobolj{evalnega dela je istega leta umrlo 5 mo{kih in 1
‘enska.
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Dru‘beno koristno delo: Predstavljalo je prisilni upravni ukrep, ki so ga na
podlagi 6. ~lena Zakona o prekr{kih zoper javni red in mir z dne 11. maja 1949
izrekali upravni organi – komisije za prekr{ke pri okrajnih in mestnih ljudskih
odborih. Na dru‘beno koristno delo so te komisije zaradi prevzgoje poslale
vsakogar, ki je bil kaznovan zaradi prekr{ka po 2., 6., 13. ali 14. ~lenu Zakona
o prekr{kih, ~e se je zanj pri~akovalo, da bo te prekr{ke delal {e naprej.
Prekr{ki, zaradi katerih je bilo najve~ oseb poslanih na dru‘beno koristno
delo, so bili: izmi{ljanje in {irjenje la‘nih vesti, izmikanje delu in ‘ivljenje v
brezdelju, pijan~evanje in vdajanje prostituciji. Vsakogar, ki je storil enega
izmed navedenih prekr{kov, je upravni organ najprej poslal za tri mesece na
prestajanje kazni pobolj{evalnega dela v Kazensko pobolj{evalni dom
Ljubljana. Uprava Kazensko pobolj{evalnega doma v Ljubljani je vedenje
obsojenca budno spremljala in en mesec pred iztekom njegove kazni
upravnemu organu, ki je izdal odlo~bo o prekr{ku, sporo~ila svoje mnenje,
ali naj se za kaznovano osebo odredi {e prisilni upravni ukrep dru‘beno
koristnega dela ali ne. O tem, ali bodo za tak{no osebo izrekli prisilni upravni
ukrep dru‘beno koristnega dela, so odlo~ale komisije za prekr{ke pri okrajnih
in mestnih ljudskih odborih. Ta ukrep se je izrekal za dobo od {estih mesecev
do dveh let. Sezname oseb, ki bi jih bilo treba poslati na dru‘beno koristno
delo, so sestavljale osnovne partijske celice.

Prisilni upravni ukrep dru‘beno koristnega dela so obsojenci prestajali v
posebnih delovnih skupinah, ki so dejansko predstavljale delovna tabori{~a.
Leta 1949 so bile tak{ne delovne skupine ustanovljene v Strni{~u pri Ptuju,
v Ljubljani (Litostroj), v [kofji Loki in v Rajndolu pri Ko~evju. Ko so te delovne
skupine svoje delo kon~ale, so jih preselili na novo lokacijo. Tako so aprila
1950 kaznjence iz delovnih skupin Litostroj v Ljubljani in Strni{~e pri Ptuju
prestavili v delovno skupino Medvode, ki je gradila elektrarno, kaznjenke
delovne skupine v [kofji Loki pa so prestavili v Rajhenburg.

Obsojence na dru‘beno koristno delo so uporabljali za opravljanje najte‘jih
fizi~nih del. Z njihovim delom so bili zgrajeni tako pomembni gospodarski
objekti, kot so bili npr. Litostroj v Ljubljani, hidroelektrarni Medvode in Moste
- @irovnica, tovarna glinice in aluminija v Strni{~u pri Ptuju (sedaj Kidri~evo).
Za njih je veljal posebno strog red. Pri delu so bili organizirani po brigadah in
so delali pod stra‘o. Za opravljeno delo niso dobili pla~ila. V tabori{~u niso
smeli imeti nobenih stikov z osebami drugih delovnih skupin. Od nikogar niso
smeli dobivati pisem in jih tudi sami niso smeli nikomur pisati. Tudi obiskov
niso smeli sprejemati. Pogovarjati so se smeli samo s pripadniki svoje delovne
skupine. Vse obsojence so ‘e ob prihodu v delovno skupino ostrigli do golega.
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Kazni prisilnega, pobolj{evalnega in dru‘beno koristnega dela so v Sloveniji
in v ostali Jugoslaviji prenehali izrekati {ele leta 1951, ko je bil sprejet nov
Kazenski zakonik. Vendar so tisti obsojenci, ki so na te kazni do takrat ‘e bili
pravnomo~no obsojeni, morali kazen v celoti prestati. To je pomenilo, da se
je v Sloveniji tudi po letu 1951 izvr{evanje teh kazni nadaljevalo in da so {e
naprej obstajala tudi delovna tabori{~a.
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Zusammenfassung

Zwangsarbeit, Besserungsarbeit und gesellschaftsnützliche Arbeit stellten
eine der schlimmsten Repressionsformen dar, die es in Slowenien in der
ganzen Zeit der kommunistischen Herrschaft gab. Opfer dieser repressiven
Maßnahmen waren vor allem jene, die vom kommunistischen Regime als
seine Gegner und innere Feinde behandelt wurden, und diese waren in er-
ster Linie (ehemalige) Unternehmer, Grundbesitzer und Geistliche. Obwohl
die kommunistische Herrschaft Zwangs-, Besserungs- und gesellschafts-
nützliche Arbeit als ein Mittel zur Umerziehung der Verurteilten darzustellen
versuchte, war der tatsächliche, wahre Zweck dieser repressiven Maßnah-
men die Sicherung der Sklavenarbeitskräfte zur Umsetzung der großange-
legten im Ersten Fünfjahresplan vorgesehenen Bauprojekte. Die Vollziehung
dieser Strafen erfolgte meistens in Arbeitslagern, wo die Verurteilten außer-
ordentlich grausamen Verhältnissen ausgesetzt waren. Bei schlechter Ernäh-
rung und außerordentlich scharfer Disziplin mußten sie schwerste körperli-
che Arbeit verrichten. Viele erkrankten schwer infolge Erschöpfung, manche
verunglückten schwer bei der Arbeit und wurden zu Invaliden, einige aber
verloren sogar ihr Leben.

Zwangsarbeit: Die Zwangsarbeitstrafe wurde in Slowenien bereits im Jahr
1943 von der Partisanen-Strafgerichtsbarkeit eingeführt. Diese Strafart blieb
auch nach dem Krieg aufrecht erhalten. Sie wurde verhängt von den Gerich-
ten aufgrund des “Gesetzes über die Strafarten” vom 5. Juli 1945, welches
zwischen Zwangsarbeit mit Freiheitsentzug und Zwangsarbeit ohne Freiheits-
entzug unterschied. In den ersten Monaten nach dem Kriegsende im Jahr
1945 wurde diese Strafe am massenhaftesten von den Militärgerichten ver-
hängt, zahlreiche Verurteile aber wurden zu dieser Strafe auch vom Gericht
der slowenischen Volksehre verurteilt. Auch von den Zivilgerichten, die im
Herbst 1945 die Strafgerichtsbarkeit übernahmen, wurde die Zwangsarbeits-
strafe massenhaft verhängt. Allein im Jahr 1947 wurden von diesen 1.802
Personen zur Zwangsarbeit mit Freiheitsentzug und 2.822 Personen zur
Zwangsarbeit ohne Freiheitsentzug verurteilt. Unter denjenigen, die eine
Zwangsarbeitsstrafe mit Freiheitsentzug verbüßten, waren politische Häft-
linge mit einem hohen Prozentanteil vertreten. Im Jahr 1948 gab es ganze
40 Prozent von diesen, und zwar 3.282 Männer und 979 Frauen.

Die Verurteilten verbüßten die Zwangsarbeitsstrafe mit Freiheitsentzug zu-
erst in Straflagern, die bald nach dem Kriegsende im Jahr 1945 in Ko~evje,
Teharje, Brestanica bei Maribor und in Studenice bei Polj~ane errichtet wur-
den. Im Januar 1946 wurden sie in Zwangsarbeitsanstalten umbenannt. Im
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Straflager Teharje z.B. waren bis zu seiner Aufhebung im Oktober 1946 1385
zu Zwangsarbeit verurteilte Personen eingesperrt. Die Zwangsarbeits-
anstalten in Ko~evje und Brestanica wurden am 1. Juni 1946 und die
Zwangsarbeitsanstalt Teharje am 1. Oktober 1946 aufgehoben. Seit dann
vebüßten die Verurteilten diese Strafe in den Strafbesserungsanstalten, die
in Ljubljana, Maribor, Novo mesto und Begunje in Gorenjsko (Oberkrain)
gegründet wurden. Die letzte davon, die nur für weibliche Häftlinge bestimmt
war, wurde im Juni 1948 nach Rajhenburg (jetztiges Brestanica) verlegt. Jene
Verurteile, bei denen die Zwangsarbeitsstrafe mit Freiheitsentzug nicht ein
Jahr überstieg, verbüßten diese Strafe in Haftanstalten.

Die Zwangsarbeitsstrafe ohne Freiheitsentzug, die in Slowenien bis zum Jahr
1948 ihre Gültigkeit hatte, wurde von den Verurteilten in ihrem Wohnort oder
außerhalb desselben verbüßt. Des öfteren wurde sie gleich im Unternehmen
verbüßt, in dem die betreffenden Verurteilten beschäftigt waren. Ihre Lage war
im Vergleich zu der Lage jener, die zu Zwangsarbeit mit Freiheitsentzug ver-
urteilt wurden, unvergleichlich besser. Nicht nur, dass sie jeden Tag nach
verrichteter Arbeit nach Hause zurückkehren durften, sondern sie erhielten
ein bestimmtes Arbeitsetgelt und waren auch sozialversichert. Derartige
Verurteilte wurden meistens zur Durchführung verschiedener öffentlicher
Arbeiten eingesetzt.

Besserungsarbeit: Die Besserungsarbeitsstrafe wurde sowohl von den
Gerichten als auch von den Verwaltungsbehörden - Beauftragtenstellen für
Innere Angelegenheiten bei kreislichen und städtischen Volksausschüssen
verhängt. Von den Gerichten wurde sie auf Grund des Art. 34 des Strafge-
setzbuches aus dem Jahr 1948 und von den Verwaltungsbehörden auf Grund
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (Verstöße gegen die öffentliche
Ordnung) vom Mai 1949 verhängt. Während die Gerichte befugt waren, die
Besserungsarbeitsstrafe auch bis zu zwei Jahren zu verhängen, durfte sie
von den Verwaltungsbehörden höchstens bis zu drei Monaten verhängt wer-
den. Die Verurteilten verbüßten ihre Strafe in den sogenannten Arbeitsgrup-
pen, wie derartige Arbeitslager bezeichnet wurden. Mit Bescheid des Mini-
steriums für Innere Angelegenheiten wurden in Slowenien zwei Verwaltun-
gen für Besserungsarbeitsgruppen gegründet - eine mit dem Sitz in Strni{~e
bei Ptuj und die andere mit dem Sitz in Ko~evje. Diese Arbeitsgruppen be-
fanden sich nicht ständig in einem bestimmten Ort, sondern wurden nach
Fertigstellung der Arbeiten an einen neuen Standort verlegt. Im Jahr 1950
werden z.B. Besserungsarbeitsgruppen in Ko~evje, Rogoza und Prestranek
angegeben. Im darauffolgenden Jahr werden Besserungsarbeitsgruppen in
Ko~evje und Maribor für Männer und in P{ata bei Ljubljana für Frauen erwähnt.
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Die vorgeschriebene Arbeitszeit für die die Besserungsarbeitsstrafe verbü-
ßenden Verurteilten war 8 Stunden, jedoch wurden sie von den
Arbeitsgruppenleitungen genötigt, “freiwillig” über diese Arbeitszeit hinaus zu
arbeiten. Wenn sie die vorgeschriebene Arbeitsnorm erfüllten, kriegten sie
für die geleistete Arbeit eine Geldbelohnung. Während des Strafvollzugs waren
sie sozialversichert für den Fall eines Arbeitsunfalls oder einer Krankheit. Ende
des Jahres 1949 gab es 931 Männer und 267 Frauen, die eine Besserungs-
arbeitsstrafe verbüßten, Ende des Jahres 1950 dagegen 592 Männer und
137 Frauen. Wie massenhaft die Verurteilungen zu dieser Strafe waren, zeigt
die Angabe, dass im Jahr 1950 ganze 1384 Verurteilte, davon 1076 Männer
und 308 Frauen, zur Verbüßung dieser Strafe geschickt wurden. Während
der Verbüßung der Besserungsarbeitsstrafe starben im selben Jahr 5 Män-
ner und 1 Frau.

Gesellschaftsnützliche Arbeit: Sie stellte eine Zwangsverwaltungs-
maßnahme dar, welche auf Grund des Art. 6 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten vom 11. Mai 1949 von Verwaltungsbehörden - Kommissionen für
Ordnungswidrigkeiten bei kreislichen und städtischen Volksausschüssen
verhängt wurde. Zur gesellschaftsnützlichen Arbeit wurde von diesen Kom-
missionen zwecks Umerziehung jeder geschickt, welcher wegen eines
Verstosses nach Art. 2, 6, 13 oder 14 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten bestraft wurde, soweit es ihm zuzumuten war, dass er solche Ord-
nungswidrigkeiten noch weiterhin begehen würde. Die Verstöße, wegen
welcher die meisten Personen zur gesellschaftsnützlichen Arbeit geschickt
wurden, waren: Erfindung und Verbreitung falscher Nachrichten, “Drücken”
von der Arbeit und ein Leben in Müßiggang, Trinkerei und Prostitutions-
ausübung. Ein jeder, der einen der genannten Verstösse verübt hatte, wurde
von der Verwaltungsbehörde vorerst für drei Monate zur Verbüßung der
Besserungsarbeitstrafe in die Strafbesserungsanstalt in Ljubljana gebracht.
Die Verwaltung der Strafbesserungsanstalt Ljubljana beobachtete wachsam
das Verhalten des Verurteilten und teilte einen Monat vor dem Ablauf seiner
Strafe der Verwaltungsbehörde, die den Bescheid erlassen hatte, ihre Mei-
nung mit, ob für den Sträfling eine zusätzliche Zwangsverwaltungsmaßnahme
der gesellschaftsnützlichen Arbeit angeordnet werden soll oder nicht. Dar-
über, ob für eine solche Person die Zwangsverwaltungsmaßnahme der
gesellschaftsnützlichen Arbeit verfügt wird, entschieden die Kommissionen
für Ordnungswidrigkeiten bei kreislichen und städtischen Volksausschüssen.
Die Maßnahme wurde für die Zeitdauer von sechs Monaten bis zu zwei Jah-
ren verfügt. Die Listen von Personen, die zur gesellschaftsnützlichen Arbeit
geschickt werden sollten, wurden von den Basis-Parteizellen zusammenge-
stellt.
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Die Zwangsverwaltungsmaßnahme der gesellschaftsnützlichen Arbeit wur-
de von den Verurteilten in besonderen Arbeitsgruppen verbüßt, die tatsäch-
lich Arbeitslager darstellten. Im Jahr 1949 wurden solche Arbeitsgruppen in
Strni{~e bei Ptuj, in Ljubljana (Litostroj), in [kofja Loka und in Rajndol bei
Ko~evje errichtet. Nachdem solche Arbeitsgruppen ihre Arbeit beendet hat-
ten, wurden sie an einen neuen Standort verlegt. So wurden im April 1950
die Sträflinge aus den Arbeitsgruppen Litostroj in Ljubljana und in Strni{~e
bei Ptuj in die Arbeitsgruppe Medvode, welche ein Elektrizitätswerk baute,
überstellt, während die Sträflinge der Arbeitsgruppe in [kofja Loka nach
Rajhenburg versetzt wurden.

Die zu gesellschaftsnützlicher Arbeit Verurteilten wurden zum Verrichten
schwerster körperlicher Arbeiten eingesetzt. Durch ihre Arbeit wurden so
wichtige Wirtschaftsobjekte wie z.B. Litostroj in Ljubljana (Maschinen- und
Industrieanlagenbau), die Kraftwerke Medvode und Moste-@irovnica, das
Alaunerde- und Aluminiumwerk in Strni{~e bei Ptuj (jetzt Kidri~evo) erbaut.
Für diese galt eine besonders strenge Ordnung. Bei der Arbeit waren sie in
Brigaden organisiert und arbeiteten unter Bewachung. Für die geleistete Ar-
beit erhielten sie kein Entgelt. Im Lager durften sie keine Kontakte zu Perso-
nen aus anderen Arbeitsgruppen haben. Sie durften von niemandem Briefe
bekommen und sie selbst durften sie an niemanden schreiben. Auch durften
sie keine Besuche empfangen. Sie durften nur mit den Angehörigen ihrer
Arbeitsgruppe sprechen. Alle Verurteilten wurden bereits bei Ankunft in die
Arbeitsgruppe kahlgeschoren.
Mit dem Verhängen von Zwangsarbeitsstrafen, Besserungsarbeitsstrafen und
Strafen gesellschaftsnützlicher Arbeit in Slowenien und dem übrigen Jugo-
slawien wurde erst im Jahr 1951 aufgehört, als ein neues Strafgesetzbuch
verabschiedet wurde. Jene Verurteilte jedoch, die zu diesen Strafen bis da-
mals bereits rechtskräftig verurteilt worden waren, mußten diese Strafe zur
Gänze verbüßen. Dies bedeutet, dass in Slowenien auch nach dem Jahr 1951
der Vollzug dieser Strafen fortgesetzt wurde und dass die Arbeitslager noch
weiterhin bestanden.
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