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POVZETEK 

V diplomskem delu se ukvarjam s preventivnim delovanjem na področju spolnih zlorab v 

osnovni šoli. V teoretičnem delu definiram, kaj je spolno nasilje in kaj so spolne zlorabe, nato 

pa opisujem žrtve spolnih zlorab ter storilce tega dejanja. Ker se večina spolnih zlorab zgodi v 

družini oziroma s strani oseb, ki jih otrok pozna in so mu blizu, posebno pozornost namenjam 

razvoju spolnega nasilja v družini. Dotaknem se tudi teme spolnega nasilja in zlorab preko 

svetovnega spleta in kako pred tem obvarovati otroke. V nadaljevanju teoretičnega dela 

predstavim trenutno stanje na področju preventive pred spolnimi zlorabami, naštejem 

preventivne nasvete, ki bi jih morali odrasli dati otrokom, ko jih želijo obvarovati pred 

tovrstnim nasiljem, obenem pa tudi pojasnim, zakaj otroci o spolni zlorabi ne povedo. Zato je 

dobro poznati znake, ki kažejo na to, da je bil otrok žrtev spolne zlorabe.  

Ker se v diplomskem delu osredotočam na preventivno delovanje v osnovni šoli, je poglavje v 

zaključku teoretičnega dela namenjeno vključevanju preventivnih aktivnosti v kurikulum 

osnovne šole. Definiram tudi vlogo pedagoških in ostalih delavcev pri preprečevanju in 

odkrivanju spolnih zlorab ter sodelovanje z ostalimi institucijami - policija, Center za socialno 

delo, zunanje organizacije.  

V empiričnem delu, ki ga sestavljajo dva intervjuja ter izvedba pedagoškega programa na 

temo spolnih zlorab za učence 6. razreda, raziskujem, kakšno je trenutno stanje glede 

preventive v šolskem prostoru na področju spolnih zlorab ter kakšne so možnosti izboljšav 

preventivnega dela. Zanimalo me je tudi, kakšna je vloga policije pri preprečevanju spolnih 

zlorab ter kakšna je vloga pedagoških delavcev v timu strokovnjakov, ki preprečujejo spolne 

zlorabe.  

 

 

 

 

 

Ključne besede: spolna zloraba, šolski prostor, preventivno delovanje, sodelovanje med 

institucijami, aktivnosti na temo spolnih zlorab, kurikulum, policija, šolska svetovalna služba. 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In the diploma thesis I deal with preventive action in the field of sexual abuse in the 

elementary school. In the theoretical part I define what sexual violence is and what sexual 

abuses are. Then I describe the victims of sexual abuses as well as the perpetrators 

committing these crimes. Due to the fact, that the most sexual abuses happen in the domestic 

environment, i.e. by the persons a child trusts and are close to him, I pay special attention to 

the development of sexual violence in the family. I also mention the topic of sexual violence 

and abuses through World Wide Web and how to protect the children against that. Later in the 

theoretical part I present current condition in the field of prevention against sexual abuses; I 

list preventive advices the parents should give to children when they want to protect them 

against such violence. At the same time I explain why the children do not speak about the 

sexual abuse. Therefore, it is good to know the symptoms that show that a child was a victim 

of sexual abuse. 

Due to the fact that I focus on preventive action in the elementary school in the thesis, the 

chapter in the conclusion of the theoretical part is intended to including preventive activities 

into the curriculum of the elementary school. I define also the role of educational and other 

workers in preventing and discovering sexual abuses as well as the cooperation with the other 

institutions – police, Social Work Centre, external organizations. 

In the empirical part that is composed of two interviews as well as the exercise of the 

educational program with the topic of sexual abuses for the pupils of the sixth grade I research 

what the current condition regarding the prevention in the school environment in the field of 

sexual abuses is and what the possibilities of improvements regarding the preventive work 

are. I was also interested in what the role of the police in preventing sexual abuses is and what 

the role of educational workers is in a team of experts, who prevent sexual abuses. 

 

Keywords: sexual abuse, school environment, preventive action, cooperation between the 

institutions, activities with the topic of sexual abuses, curriculum, police, school guidance 

service. 
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UVOD 

 »Predstavljajte si otroško bolezen, ki prizadene vsako peto deklico in vsakega sedmega dečka 

pred 18. letom; bolezen, ki povzroči dramatične spremembe razpoloženja, razdražljivost in 

resne motnje v vedenju (tistih, ki so ji izpostavljeni). Bolezen, ki povzroča nezaupanje do 

odraslih in zmanjšuje možnosti za normalne spolne odnose; bolezen, ki ima lahko globoke 

posledice za posameznikovo zdravje, saj povečuje možnosti za zlorabo drog, spolno 

prenosljive bolezni in samomorilno vedenje; bolezen, ki se širi tako, da jo žrtve same 

prenašajo na naslednje generacije. Predstavljajte si, kaj bi mi kot družba naredili, če bi 

takšna bolezen obstajala. Ne bi varčevali. Investirali bi v raziskave. Ustanovili bi 

organizacije, ki bi identificirale obolele in jim omogočale zdravljenje. Razvijali bi preventivne 

programe za zaščito naših otrok. Mar ne? Takšna bolezen že obstaja ... Imenuje se spolna 

zloraba otrok« (Tabachnick,2013, po Mercy, 1999).  

Spolna zloraba v otroštvu je ena izmed najbolj travmatičnih izkušenj, ki jih otrok na svoji poti 

rasti in odraščanja lahko doživi, saj vpliva na njegovo vedenje, čustvovanje, njegovo podobo 

o sebi in drugih ter zaznamuje vse vidike njegovega nadaljnjega življenja. Pri spolni zlorabi 

sta prizadeta tako um kot telo otroka. Četudi se um »trudi«, da bi na to grozno dejanje 

»pozabil« in ga potlačil, telo tega ne more pozabiti. Že najmanjši neprijeten dotik, bolečina, 

na dan prinese vso grozo in občutenje tega dejanja, ki je za storilca sramotno in poniževalno. 

Ker žrtve o tem dejanju zaradi strahu, občutkov krivde, strahu pred stigmo in sramoto o tem 

ne povejo naprej, so jim v večini zaprta vrata pomoči in tako žrtve ostanejo same s svojo 

stisko. Posledice spolne zlorabe v otroštvu so lahko tako kratkoročne kot tudi dolgoročne. Na 

nas, pedagoških delavcih, je, da pri otrocih zaznavamo vsakršne spremembe v vedenju, ki bi 

kazale na to, da je otrok žrtev spolne zlorabe, in mu pri tem ustrezno pomagati pri iskanju 

pomoči.  

Slovenski pregovor pravi: »Čas zaceli vse rane«, kar pa gotovo ne velja za področje spolnih 

zlorab. Čeprav je otroku nudena vsa pomoč potem, ko se zloraba že zgodi, nič ne more 

izbrisati tega spomina. Menim, da za temo spolnih zlorab bolj velja drugi slovenski pregovor, 

ki pravi: »Po toči zvoniti je prepozno«, zato je pomembno, da na vseh področjih 

preprečujemo, da bi do tovrstnih zlorab prišlo. Pedagoški delavci imamo znotraj kurikuluma 

veliko priložnosti, da otroke seznanjamo z njihovimi pravicami, (ne)prijetnimi dotiki in 

skrivnostmi, vrstami nasilja in zlorab, predvsem pa, kako se pred tem obraniti in kje poiskati 
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pomoč. Iz tega vidika je zelo pomembna osveščenost in izobraženost učiteljev in pedagoških 

delavcev, da bi lažje pristopili k izvajanju preventivnih aktivnosti na tem področju.  

Zavedam se, da je tematika, ki jo obravnavam v diplomski nalogi, občutljiva, saj govori o 

enem najnizkotnejših dejanj, ki jih je človek sposoben narediti otroku. Namen diplomske 

naloge je okrepiti zavedanje učiteljev in pedagoških delavcev ter vseh, ki bodo pristopili k 

branju tega dela, da spolna zloraba otrok ni fantom iz preteklosti, ampak je dejstvo, ki se 

dogaja tukaj in sedaj, v vseh družbenih slojih ter prav vsak otrok je lahko žrtev.  

Za uvod v diplomsko delo navajam stavek Varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer: 

»Od kurative, za katero si želimo, da bi jo potrebovalo čim manj otrok, se je torej treba 

usmeriti k močni preventivi, da bi končno dočakali čas, ko bo prijav manj. Pa ne zato, ker 

ljudje ne bi želeli o tem govoriti ali ne bi imeli komu povedati, temveč zato, da bo nekoč teh 

dejanj resnično manj« (Nussdorfer, 2013, str. 64).  
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1 SPOLNO NASILJE 

1.1 Definicija spolnega nasilja 

»Brazgotine, ki jih ni videti, je najtežje pozdraviti.« 

Za opredelitev spolnega nasilja uporabljamo različne izraze, kot so: spolno nadlegovanje, 

spolna zloraba, posilstvo, incest itd., odvisno od tega, na kakšen način je bilo nasilje 

udejanjeno ter s strani koga je bila žrtev ogrožena. J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007, 

str. 187) z besedno zvezo 'spolno nasilje' opredeljujeta »vsa dejanja, povezana s spolnostjo, ki 

jih oseba čuti kot prisilo«. Spolno nasilje vključuje posilstvo (prisilna penetracija v anus ali 

vulvo) z uporabo penisa, ostalih delov telesa ali predmeta, spolno zlorabo oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, prisilno poroko, kršenje pravice do uporabe kontracepcije, prisilni splav, 

pohabljanje ženskih genitalij, prisilno prostitucijo in trgovanje z ljudmi z namenom spolnega 

izkoriščanja (WHO, 2002). V slovenskem Kazenskem zakoniku (2008) tej definiciji dodajajo 

še kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.  

Svetovna zdravstvena organizacija v svojem letnem poročilu iz leta 2002 pravi, da bi lahko 

problem spolnega nasilja prikazali z ledeno goro, ki plava v vodi, večji, nevidni del, pa je pod 

gladino. V tem primeru bi manjši, navzven viden del, predstavljali primeri spolnega nasilja, ki 

so jih žrtve prijavile policiji. Večje število predstavljajo primeri spolnih zlorab, do katerih so 

prišli preko raziskav in dela nevladnih organizacij, saj veliko žensk policiji ne poroča o 

spolnem nasilju zaradi strahu, da bi bile osramočene, da jim nihče ne bo verjel ali da bodo 

zanje mislili, da so si bile same krive.  

Posledice spolnega napada so dolgotrajne, okrevanje pa zahteva čas (Fank, Štirn, 2013). Žrtve 

potrebujejo veliko časa, da ponovno vzpostavijo občutek ravnovesja v svojem življenju ter da 

pridobijo občutek varnosti.  

»Spolna zloraba in posilstva žensk in otrok so velik problem, ki je večkrat razumljen kot 

zasebna ženska stvar. Vendar je to etični problem cele družbe – če se želimo z njim spopasti, 

moramo to storiti skupaj! Boj proti spolnim zlorabam ni zgolj stvar policije in tožilstva, 

temveč vseh nas« (Dečman, Dobrnjič, 2004, str. 37, po Van der Ent D. W., Th. Evers in 

Komdur, K., 2001).  
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1.2 Spolne zlorabe otrok 

»Najbolj presenetljivo odkritje zame je bilo, ko sem spoznala, da to ni 'neka čudna stvar', ki se 

je zgodila samo meni, ampak da je to spolna zloraba, ki se dogaja tudi drugim!« (Bain, 1996, 

str. 11). 

Zdi se, kot da je v naši kulturi spolnost otrok nekakšen tabu. Obravnavamo jo kot umazano, 

neprimerno, kvarljivo in predvsem nedojemljivo za nedolžne otroke. Pred spolnostjo je treba 

otroke obvarovati. Wallace (2014) pravi, da z našimi otroci vedno govorimo o varnosti – 

opozorimo jih na nevarne tujce, na varnost na bazenu, kako prečkati cesto itd., ko pa pride do 

spolnih zlorab, utihnemo.  

Znanost se je temi spolnih zlorab posvetila šele od leta 1984 naprej, ko je revija Brigitte 

prosila ženske, naj zapišejo izkušnje zlorabe iz otroštva. Odziv je bil ogromen.  

Spolna zloraba otroka je nasilje, ki se zgodi, ko odrasla oseba zlorabi ali zlorablja otroka za 

to, da se spolno vzburi in/ali poteši svojo spolno slo (Frei, 1996). Je »situacija, v kateri otrok 

ali mladostnik sodeluje v spolnih aktivnostih, ki kršijo socialne in družbene tabuje, ki jih niti 

sam ne razume ali na katere ni pripravljen glede na svoj razvoj in za katere ne more dati 

privoljenja« (Bautista, Vallejo, 2005, str. 77).  

Bain (1996, str. 12) definicijo razširi tudi na storilce spolnih zlorab, saj pravi, da je vsem 

načinom spolnih zlorab skupno to, »da odrasli zlorabi svojo moč in avtoriteto ter da otroka 

ujame v zanko, ga zavede ali celo na silo potisne v seksualno aktivnost«. Bouwkamp (1996) 

temu dodaja še, da je otrok pri spolni zlorabi v situaciji, ki mu daje občutek, da se temu ne 

more izogniti zaradi premoči, čustvenega pritiska, prisiljevanja ali nasilja odraslega. 

O. Dečman Dobrnjič (2004, po Končnik Goršič, 1999) pravi, da o spolni zlorabi lahko 

govorimo takrat, ko odrasli govori otroku grde, opolzke besede in se ob tem naslaja, razkazuje 

otroku intimne dele svojega telesa, kaže otroku pornografske filme ali slike, opazuje otroka 

pri intimnih opravilih, pripravi otroka do tega, da se ga otrok dotika na intimnih delih telesa, 

prijema otrokove intimne dele telesa, zaplete otroka v spolni odnos, ki je lahko spremljan tudi 

z nasiljem, stori posilstvo nad otrokom, sili otroka v prostitucijo, sili otroka v skupinske 

spolne aktivnosti ali pa pripravi otroka, da snema pornografske filme ali fotografije. 

Tudi K. Frei (1996) opredeli različne vrste in oblike spolnega zlorabljanja:  
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 odraslega spolno vzburja, če vidi, da ga opazujejo, kadar je nag. K temu prisili tudi 

otroka.  

 Odrasli povabi otroka, da ga opazuje pri kakšnem spolnem dejanju (npr. pri 

masturbiranju), ker to še povečuje njegovo vzburjenje in pospeši zadovoljitev.  

 Odrasli kaže otroku pornografske slike ali filme.  

 Odrasli namenoma opazuje otroka, ko se ta slači, ko se umiva ali kopa ali ko je na 

stranišču, da se pri tem spolno vzburi.  

 Odrasli »pregleduje« otroka in se pri tem dotika njegovih intimnih delov. Včasih se 

zgodi, da kar naprej pregleduje otroka, da bi »se prepričal«, če ima zajedavce, 

infekcijo... 

 Odrasli otroka sili k igram, ki prikrito služijo njegovemu vzburjenju (npr. »Poglej, v 

hlačah imam čarovnika. Sedaj je čisto majhen. Če ga boš potipal/-a, bo pogledal 

navzgor in pričel rasti.«. Ali: »Zmeraj si imel/-a tako rad/-a lešnikovo kremo. Tule 

med nogami sem si jo na debelo namazal, lahko jo poližeš!«) 

 Odrasli izvaja praktično spolno vzgojo – otipava otrokove spolne organe in hkrati tudi 

svoje. V resnici mu gre samo za lastno spolno vzburjenje.  

 Odrasli naravnost ukaže otroku, kakšno spolno dejanje (npr. otrok ga mora poljubljati, 

ga prijemati za spolni organ, ga božati...).  

 Odrasli pripravi otroka, da si sam boža svoje intimne dele. Odrasli pogosto ob tem 

onanira.  

 Odrasli se dotika intimnih delov otrokovega telesa, kot so prsi, ritka, nožnica, penis.  

 Odrasli uporabi otroka za snemanje erotičnih in pornografskih posnetkov.  

 Odrasli posili otroka (ga prisili v oralni, analni ali vaginalni spolni odnos).  

 V primeru nesodelovanja otroka se odrasli sklicuje na sočutje, mu grozi, ga hoče 

prisiliti, ga pridobiti z darili, ga izsiljuje ali mu grozi s telesnim nasiljem.  

T. Repič (2008, po Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2007) kot spolno zlorabo definira 

naslednja vedenja:  

 golota (odrasel hodi gol po hiši pred vsemi družinskimi člani ali nekaterimi od njih).  

 Nesramne pripombe (odrasli daje pripombe o spolnosti ali o otrokovem telesu).  

 Slačenje (odrasli se slači pred otrokom. To se v glavnem zgodi, kadar sta sama).  

 Razkazovanje genitalij (odrasli otroku kaže genitalije in vanje usmeri otrokovo 

pozornost). 
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 Opazovanje otroka (odrasli na skrivaj ali odkrito opazuje otroka, kadar se slači, kopa, 

se iztreblja ali urinira).  

 Fotografiranje otrok (odrasli fotografira otroka ali odkrito opazuje otroka v erotični 

poziciji).  

 Uporaba pornografije (odrasli kaže otroku pornografsko literaturo ali video filme ali 

prisili otroka, da se udeležuje pornografskih aktivnosti).  

 Poljubljanje (odrasli dolgo in intimno poljublja otroka. Ta način poljubljanja naj bi bil 

namenjen samo odraslim. Celo zelo majhni otroci čutijo neprimernost takšnega 

obnašanja in jim je ob njem neprijetno).  

 Otipavanje (odrasli otipava otrokove prsi, trebuh, genitalno področje, notranjo stran 

stegen ali zadnjico. Na zahtevo mora otrok na podoben način otipavati odraslega).  

 Masturbacija (odrasli masturbira, medtem ko ga otrok gleda; odrasli gleda otroka, 

kako masturbira, odrasli in otrok opazujeta drug drugega, medtem ko masturbirata).  

 Felacija (pri tej vrsti oralno genitalnega stika odrasli moški prisili dečka, da vzame v 

usta njegov penis ali pa sam vzame dečkov penis v usta).  

 Kunilingus (pri tej vrsti oralno genitalnega stika se mora otrok z jezikom in usti 

dotikati spolovila ali vaginalnega področja odrasle ženske ali pa se odrasli (moški ali 

ženska) z usti dotika spolovila ali vaginalnega področja deklice).  

 Digitalna penetracija z zadnjik ali danko (storilec lahko vdene v zadnjik prste ali razne 

predmete).  

 Penetracija s penisom v zadnjik ali v danko; sodomija (odrasli lahko otroku to stori 

večkrat brez poškodb, ker je zadnjik v otroštvu prožnejši).  

 Digitalna penetracija (s prsti) v vagino (storilec s prsti penetrira v vagino. Vanjo lahko 

vstavlja tudi razne predmete).  

 Penetracija penisa v nožnico (moški storilec s penisom penetrira v vagino).  

 Spolni odnos na suho (je slengovski izraz, ki opisuje odnos, pri katerem odrasli drgne 

svoj penis ob otrokovo genitalno področje, ali ob notranjo stran otrokovih stegen ali 

ob otrokovo zadnjico).  

 Prisilni spolni akt z živaljo; bestialnost (odrasli otroka prisili, da živali drgne spolovilo 

ali ima spolni odnos z živaljo).  

 Ekshibicionizem (spolna sprevrženost, težnja k razkazovanju spolovil osebam drugega 

spola).  
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T. Repič (2008, po Haugaard in Reprecci, 1988) našteva šest splošno sprejetih meril pri spolni 

zlorabi: namera ali reakcija storilca, reakcija žrtve (ko otrok čuti, da je odrasli s svojim 

vedenjem prekoračil njegove meje), uporaba sile, izkoriščanje, odsotnost privolitve ter 

prezgodnja razvojna zrelost.  

Spolna zloraba se lahko zgodi kot enkratni dogodek, kot zloraba, ki se dalj časa pojavlja, ali 

kot incest. Bain (1996) pravi, da se spolna zloraba, ki se zgodi kot enkraten dogodek, pojavlja 

kot osamljen incident. Storilec je lahko neznanec ali pa nekdo, ki ga otrok pozna. Tovrstna 

zloraba vključuje opolzke telefonske klice, razkazovanje genitalij na javnem mestu ali 

otipavanje na javnih prostorih. Zloraba, ki se dalj časa pojavlja, se pogosto začne postopoma 

in jo v prvem obdobju, ko gre za zavajanje in pridobivanje naklonjenosti otroka, le redki 

prepoznajo kot spolno zlorabo. Storilec je lahko sosed, učitelj, trener ali družinski prijatelj, 

sorodnik. Običajno so storilci znanci, ki jim otrok zaupa, žrtve pa so lahko tako dečki kot 

deklice. Pri incestu je storilec zlorabe član otrokove ožje družine. Najpogosteje so storilci 

očetje, očimi, stari očetje ali bratje. To je najpogostejša vrsta zlorabe, ki je tesno zaprta v 

družinski krog in ravno zato ostaja skrivnost dolga leta.  

Združitev vseh zgornjih definicij lahko zaključimo s Finkelhorjem (2009), ki pravi, da spolna 

zloraba otroka vključuje celoten spekter seksualnih prestopkov, v katerih so žrtve otroci do 

17. leta. V to opredelitev so vključeni tako storilci, ki so v sorodstvenem razmerju z otrokom, 

kot tudi otroku neznani storilci ter odrasli ter mladoletni storilci. Sem spadajo napadi, v 

katerih ne pride do neposrednega telesnega stika (ekshibicionizem in zloraba otrok v 

pornografske namene) ter tudi seksualni prestopki (ljubkovanje, penetracija).  

Kot se zdi, besedne zveze »spolno nasilje«, »spolni napad«, »spolna zloraba« zvenijo zelo 

podobno; v nekaterih definicijah se pojavljajo celo kot sopomenke. Vsa namreč kršijo spolno 

nedotakljivost. Na različnih strokovnih področjih, kot so medicinsko, pravno, socialno, se v 

definicijah pojavljajo razlike (Svetovna zdravstvena organizacija, 2003). Ravno iz tega 

razloga ni pomembno, da poznamo samo, kakšne so vrste zlorab ter zakonskih posledic, 

temveč tudi možnosti primernega ukrepanja v primeru suma kaznivega dejanja spolne 

zlorabe.  
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1.2.1 Žrtve spolnih zlorab 

»Biti otrok ne bi smelo biti boleče.« Druga evropska konferenca o zlorabi in zanemarjanju 

otrok, Bruselj, 1989 

Bain (1996) pravi, da so zlorabljeni lahko že dojenčki. Manj kot dve tretjini vseh zlorab se 

zgodi otrokom med 3. in 5. letom starosti, najpogosteje pa so žrtve spolnega nasilja ravno 

otroci med 8. in 9. letom. Včasih so mislili, da so zlorabljene samo deklice in da so storilci 

moški. Danes vemo, da je zlorabljenih malce več deklic kot dečkov, storilci pa so tako moški 

kot ženske. Na slovenskem obstaja raziskava, ki sta jo v letih 2010 in 2011 izvedla D. Frangež 

in Dvoršek, kjer sta ugotovila, da so bile žrtve v 77 % ženskega spola. Povprečna starost ob 

začetku zlorabe je bila 9,6 let (min = 3, max = 14). Povprečna starost ob prijavi je bila 11,0 let 

(min = 3, max = 22); največ žrtev obeh spolov je bilo ob zlorabi starih med 13 in 14 let.  

Storilci spolnih zlorab iščejo oziroma imajo dostop do otroka, (1) ki ne ve, kakšna je razlika 

med pravilnim in napačnim spolnim vedenjem; (2) ki se boji, ko storilec grozi njemu ali 

njegovi družini; (3) ki čuti, da ne sme reči »ne«, ker je ta, ki ga zlorablja, nekdo, ki mu otrok 

zaupa; (4) ki ne bo razkril skrivnosti; (5) ki od staršev ne dobi dovolj pozornosti; (6) ki ga je 

sram oz. mu je nerodno povedati staršem; (7) ki ima kriminalno zgodovino in mu nihče ne bi 

verjel, če bi komu povedal (The mama bear effect, b.d.) 

O. Dečman Dobrnjič (2004, str. 24, po Končnik Goršič, 1999) opredeli, kaj misli in občuti 

zlorabljen otrok:  

 da se to dogaja vsem otrokom;  

 da je to, kar se mu dogaja, nekaj »čudnega«, kar ne zna prav poimenovati;  

 strah ga je povedati, ker mu storilec grozi; 

 strah in sram ga je povedati, ker misli, da je on kriv za to, kar se je zgodilo;  

 boji se, kaj bodo drugi mislili o njem; 

 meni, da je slab in pokvarjen, saj se mu to drugače ne bi zgodilo,  

 prepričan je, da mu nihče ne bo verjel.  
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1.2.2 Storilci spolnih zlorab 

»Osebe na fotografijah so počele grozne stvari. Vneto je s prstom pokazal nanje. 'Tole 

morava poskusiti. Nocoj bi rad to počel. Misliš, da boš lahko?' Moje okamnelo telo je oživelo 

in sunkovito sem odskočila. Toda zagrabil me je za roko in me zadržal. 'Nikar ne povej tega 

svoji mami – saj veš, kaj se bo drugače zgodilo.' To grožnjo je že večkrat uporabil. Če bi 

povedala mami, bi naju spodil iz hiše. Kam bi potem šli? /.../ Zakaj se je sploh trudil z 

grožnjami? Je res mislil, da bi lahko komu povedala? Moj jezik ni bil zvezan samo zaradi 

strahu, ampak tudi zaradi sramu. Kako naj bi svoji mami, ki skoraj po božje časti svojega 

moža, povedala, kaj ta počne z njeno hčerko. Nisem mogla. Nikoli mi ne bi verjela« (Lötter, 

2008, str. 61).  

Spolna zloraba se pojavlja v vseh družbenih slojih. Sredi osemdesetih let bi se odgovor na 

vprašanje: 'Kdo so storilci spolnih zlorab?' glasil: 'moški'. Danes, na podlagi številnih 

raziskav, vemo, da so storilci lahko tako moški kot ženske vseh starosti. O. Dečman Dobrnjič 

(2004, po Končnik Goršič, 1999) pravi, da so lahko storilci tako znane kot neznane osebe; 

praviloma so to moški, stari okrog 30 let. Ne smemo pa pozabiti, da so storilci lahko tudi 

mladostniki. V raziskavi D. Frangež in Dvorška (2013) na podlagi podatkov iz leta 2003 o 

primerih kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, lahko vidimo, da 

so res bili v 89 % osumljenci moški. Povprečna starost vseh osumljencev je bila ob začetku 

zlorabe 34,7 let, ob prijavi pa 36,6 let.  

Storilci niso bolniki, niti ne kažejo vedenjskih motenj niti drugih nenavadnosti, ampak so 

ljudje, ki svojo potrebo po moči udejanjajo nad šibkimi otroki. Bain (1996) pravi, da je 

prednost odraslega pred otrokom v tem, da ima moč, znanje in avtoriteto, ki jo lahko uporabi 

na različne načine.  

Storilec je normalen moški, ki ga v njegovih krogih priznavajo in je zaradi svoje ustrežljivosti 

priljubljen (Waiss, Gallé, 2000). O. Dečman Dobrnjič (2004, po Končnik Goršič, 1999) na 

vprašanje 'Zakaj storilec zlorabi otroka?' odgovarja, da imajo storilci resne čustvene in 

psihične probleme in da so bili tudi sami pogosto v otroštvu žrtve zlorabe. V nadaljevanju 

pravi, da storilci sami brez strokovne pomoči ne morejo prenehati z zlorabo, pogosto pijejo, v 

zakonu so nezadovoljni s seboj in drugimi ali pa se znajdejo v hudi življenjski stiski. Bain 

(1996) dodaja, da na prvi pogled ne moremo prepoznati storilca, saj so to običajno poročeni 

ljudje katerekoli starosti in poklica, socialnega stanu ter rasne ali verske skupine. K. Frei 

(1996, str. 21) tema dvema opredelitvama dodaja, da »moški, ki se spolno izživljajo na 



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

10 

 

otrocih, s tem ne želijo nadomestiti pomanjkljivega spolnega življenja z odraslimi ženskami. 

Kar precej moških vzdržuje redne spolne stike z odraslimi partnerkami, hkrati pa v istem času 

zlorabljajo otroka«. Storilca torej ne moremo prepoznati vnaprej, vendar pa imajo tisti, ki 

spolno zlorabljajo, eno očitno lastnost, ki jih razlikuje od drugih: sposobni so spolno zlorabiti 

(Bain, 1996). 

Preden storilec spolno zlorabi otroka, skrbno poišče in izbere primernega otroka. Pri tem si 

prizadeva zgraditi razmerje zaupanja, ker želi otroku in tudi samemu sebi tovrstno spolno 

izkoriščanje prikazati kot naravni in samoumevni del njunega odnosa. Storilci poiščejo 

otroka, ki mu po njegovih merilih, nekaj manjka. Obljubi mu nadomestilo za manko in ga s 

tem naveže nase (storilec torej išče otroke, ki npr. nimajo dobrih odnosov s starši, osamljene 

otroke, otroke, ki nimajo pretirane samozavesti, so zavrti, plahi, pasivni ali zadržani ali imajo 

težave pri navezovanju stikov). Storilcu se zdijo primerni tudi otroci, ki potrebujejo 

naklonjenost, ker so že bili spolno zlorabljeni ali pa so žrtve zlorab. Tem otrokom se storilec 

ponuja kot opora in rešitelj (Waiss, Gallé, 2000).  

Storilcu zlorabo omogoči ravno dejstvo, da ima lahek dostop do otroka in je z otrokom 

pogosto sam. Otroku večkrat grozi ali uporabi fizično silo. Od otroka zahteva molčečnost; nad 

otrokom uporabi moč in avtoriteto. Otrok mu zaupa in zato misli, da mu ob njem ne grozi 

nevarnost. Storilec običajno otroka zavaja na samem. Zavajanje je dolgotrajen proces in otrok 

ne ve, da je to, kar se mu dogaja, v resnici zloraba. 

Storilec otroka podkupi z darili, z uslugami, denarjem, lahko uporabi zvijačo ali pa ponuja 

posebne ugodnosti ter priložnosti. O. Dečman Dobrnjič (2004, po Končnik Goršič, 1999) 

pravi, da storilec otroku reče, da to delajo vsi in da je to igra. Zlaže se mu, da ima dovoljenje 

staršev, da ga odpelje domov. Bain (1996, str. 19) poda tudi primere, kaj storilci govorijo 

žrtvi: »To je najina majhna igrica ...«, »Potem boš lahko gledal(a) TV, kolikor boš želel(a).«, 

»Pridi in pokazal ti bom žgečkljivo igrico ...«, »Ti si moj najljubši, najbolj poseben otrok.«, 

»To je v redu, to vsi počnejo.«, »To delava zato, ker se imava zelo rada.«, Dal ti bom 

sladkarije, če ...«, »Dal ti bom več žepnine, če ...«, »Kupil ti bom novo kolo ali punčko ...«, 

»Kaj je narobe? Kaj me ne maraš?«.  

Storilec želi preprečiti, da bi se otrok o zlorabi nekomu zaupal ali pa razkril skrivnosti 

njunega »odnosa«; hkrati mora preprečiti, da bi kdorkoli kaj posumil (»Ko starši otroka 

posumijo (op. a.), takrat začnem delati z družino – tako, da sem še vedno prijazen do njih, 

vendar se ravno dovolj odmaknem od otroka, da se sumničavost staršev poleže« (The mama 
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bear effect, b. d.). Otrok odraslemu začne zaupati v prepričanju, da mu lahko verjame in se 

mu lahko prepusti. Kljub temu da v določenih primerih spolna zloraba ne pomeni popolnega 

spolnega odnosa, pa gotovo pomeni zlom zaupanja, ki ga otrok goji do odraslega, ter izrabo 

oz. zlorabo otrokove podrejenosti.  

Storilci spolnih zlorab lažejo sami sebi ali pa si izmišljajo izgovore, ki bi ga obvarovali pred 

občutji krivde, sramu in odgovornosti. Sami sebe prepričajo, da imajo pravico to početi; 

prepričani so, da v svoji družini lahko počnejo, kar hočejo, obenem pa si spolno zlorabo 

razlagajo kot učenje o spolnosti. Prepričani so, da otroku s tem delajo uslugo in da bodo to 

storili bolje, kot bi to storili drugi. Dopovedujejo si, da je seksualni odnos z otrokom samo 

izraz njegove velike ljubezni do otroka (Bain, 1996).  

 

1.2.3 Situacije, v katerih lahko pride do spolnih zlorab 

»Bog? Glavo sem si prislonila na kolena. /.../ Kako lahko dopuščaš, da mi tisti prasec to 

počne? Kam greš ponoči? Včasih sem se res spraševala take stvari. Bog nikoli ne spi, sem 

zaslišala grmenje našega župnika. Ni res, bog spi! Sem hotela zakričati. Bog spi, kadar on 

noč za nočjo odpira vrata moje sobe. Bog spi, kadar se sklanja nadme. Bog spi« (Lötter, 

2008, str. 85). 

O. Dečman Dobrnjič (2004, po Končnik Goršič, 1999) pravi, da se lahko spolna zloraba zgodi 

kjerkoli: doma, na poti v šolo, v šoli, v parku, kinu, na javnem stranišču, v gozdu, na samotni 

cesti, zapuščenem dvorišču ... in kadarkoli, saj storilec izbere tisti čas, ko je lahko sam z 

otrokom, pa najsi bo to zjutraj, opoldan, zvečer.  
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1.2.4 Spolne zlorabe v družini 

»Dragi oče, 

pravzaprav ne vem, če te tako lahko imenujem, kajti normalen oče nikoli ne bi storil česa 

takega. Lahko bi brzdal svoje nagone in to delal z nekom drugim, če si že moral, ampak da to 

počneš svojemu lastnemu otroku??!! Če te že zanima, do tebe ne čutim ničesar. Ti si zame 

ničla. Kot da ne obstajaš več. Morali bi te primerno kaznovati. Če bi bil tukaj, bi te prebičala 

do krvi. Ne zanima me, zakaj si to delal in ne želim se s tem obremenjevati. Že od prvega 

trenutka vem, da to ni v redu. Ti si BOLNA oseba in ti ni pomoči. Ti si BOLAN. To ni 

normalno niti za žival, kaj šele človeka. Bala sem se te, a vendar končno vem, da si reva in da 

mi nič več ne moreš. Nikoli več te ne želim videti. /.../ Gnusiš se mi, na žalost (ne mojo). Imam 

še eno sporočilo zate: UBIJ SE ali nekaj takega, ker ti nič drugega ne preostane. /.../ V šoli 

imam še malo težav, a kljub temu sem 6. razred opravila z odličnim uspehom. Nihče več me 

ne ponižuje tako kot ti. Če se že ne misliš ubiti, potem odidi čim dlje kot moreš. Sebi in drugim 

boš stvari olajšal. In še nekaj. Sovražim te. In spremenila bom priimek, ker ne želim imeti tako 

neumnega in živalskega priimka« (Buljan-Flander in Kocijan Hercigonja, 2003, str. 105).  

Otrok za svoj psihološki, čustveni, socialni in fizični razvoj potrebuje odrasle. Ravno zato so 

otroci od odraslih stanovanjsko, socialno, materialno in finančno odvisni. Družina je 

primaren, najintimnejši prostor, v katerem naj bi starši otroku zagotavljali varno in brezskrbno 

otroštvo, žal pa se največ spolnih zlorab zgodi ravno v krogu ožje ali razširjene družine, saj 

jih ravno velika ranljivost v odnosu do odraslih izpostavlja zlorabi moči s strani tistih, ki naj 

bi zanje odgovorno skrbeli. N. Miklič (2015) pravi, da storilci zlorabljajo zaupanje otroka, ki 

se dolgo niti ne zaveda dogajanja. To podkrepi s primerom deklice, ki je jokala in dejala, da 

ga (storilca, op. a.) ima rada, saj je ni nikdar udaril, žalil in poniževal, nasprotno – bil je zelo 

prijateljski. Dajal ji je občutek varnosti in zaupanja.  

T. Repič (2008, str. 74, po Repič, 2006) navaja izsledke raziskave, pri katerih so raziskovali 

dejavnike tveganja za spolno zlorabo v družini. Rezultati so pokazali, da se »v splošnem v 

družinah spolno zlorabljenih v primerjavi z družinami nikoli spolno zlorabljenih kaže 

statistično pomembna nižja stopnja v jasnosti izražanja čustev, odgovornosti, medsebojnem 

spoštovanju, odprtosti med družinskimi člani ter v soočanju z izgubami in ločitvami. Prav 

tako je več težav v spodbujanju izražanja čustev, ustvarjanju prijetnega družinskega vzdušja, 

spoprijemanju s konflikti s čim manj stresa, sočutju med člani družine ter v zaupanju in 
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razvijanju zaupanja«. Ravno avtonomija in intimnost nakazujeta, da manj zdravo 

funkcionirajo tiste družine, v katerih je prisotno travmatično doživetje.  

Bouwkamp (1996) razlikuje drugačnih pet skupin dejavnikov, ki v medsebojnem 

součinkovanju zelo verjetno povzročijo spolno zlorabo: storilčeva osebnost, slab odnos z 

zakonskim partnerjem, materina čustvena hladnost, položaj odvisnega, lojalnega in 

prestrašenega otroka ter disfunkcionalna družinska struktura. V družinah s spolno zlorabo 

otrok ni čustveno povezan s starši, ti pa od svojih otrok pričakujejo, da se podrejajo 

družinskim normam. V družini jim ne dovolijo lastnega glasu, starši pa imajo bolj toge 

nazore. 

N. Miklič (2015) pravi, da ni nujno, da so otroci iz neurejenih družin najranljivejši, so pa 

najbolj vidni, saj so institucije nanje bolj pozorne in se zlorabe prej odkrijejo.  

O. Dečman Dobrnjič (2004) definira proces poteka dolgotrajnega spolnega nasilja nad 

dekletom v družini v naslednjih fazah:  

1. faza: prvi poskus spolne zlorabe se zgodi nenadoma: v situacijah, ko je storilec 

sam z žrtvijo. V tej fazi storilec žrtve še ne posili, ampak uporablja druge oblike spolne 

zlorabe (božanje telesa, draženje erogenih con, dotikanje po spolovilih). Spolna zloraba je 

zanikana ali razvrednotena. Dekle poskuša razumeti vedenje storilca, poskuša doseči spravo z 

njim, zanaša se na njegove obljube, da se to ne bo nikoli več ponovilo. Deklice, mlajše od 

sedmih let, običajno niso osveščene, da gre za spolno zlorabo, ampak imajo občutek, da se jim 

dogajajo prepovedane stvari.  

2. faza: ponovitev spolne zlorabe nastopi, ko storilec vidi, da dekle o spolni zlorabi 

molči, in jo zato ponovno spolno zlorabi. V odnosih postaja vse drznejši, dekle ga mora 

spolno zadovoljevati na različne načine. Kljub temu da se je zloraba ponovila, dekle ponovno 

ne pove nikomur. Spolna zloraba je skrivnost, o kateri nikomur ne govori. V tej fazi dekleta, 

če ne gre za očitno nasilje z vidnimi telesnimi poškodbami, okolica sploh ne opazi. Ne smemo 

pozabiti, da je dekle običajno s storilcem čustveno navezano, poleg tega pa gre tudi za globlje 

nezavedne procese v odnosu ter za odnos dekleta do avtoritete.  

3. faza: spolna zloraba kot sestavina odnosa začne, ko storilec vse pogosteje 

zlorablja dekle in jo tudi posili. Življenje dekleta je omejeno na dejanja, s katerimi bi lahko 

kar najbolj omejila spolno zlorabljanje. Družina in okolica zaradi specifičnih vedenj dekleta 

lahko opazi njeno stisko. Če je v okolju spolna zloraba definirana kot nekaj prepovedanega, se 
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spolno zlorabljanje prekine, če pa dekle živi v okolju, ki je do nasilja tolerantno (ljudje 

pogosto obsojajo njo, ji nočejo pomagati) se spolna zloraba nadaljuje.  

4. faza: razkritje storilca nastopi, ko se dekle zave, da se s storilcem bojuje v svojo 

škodo. Začne se odločati sama in razkrije svojo zgodbo. Dekle pomoč poišče zunaj družine, 

pri prijateljicah, svetovalnih delavkah, učiteljih, vzgojiteljih, skratka tam, kjer ima občutek, da 

ji bodo verjeli in so ji pripravljeni pomagati. Zlorabo običajno dekle prekine s tem, ko odide 

iz družine.  

Ravno v tej fazi imamo pomembno vlogo pedagoški delavci, saj moramo otroku prisluhniti, 

mu verjeti in mu obljubiti svojo pomoč v teku procesa, ki sledi po prijavi.  

J. Zloković (2007, po Dečman Dobrnjič, 2004) pravi, da mora otrok, nad katerim se v družini 

izvaja spolna zloraba, takoj prejeti strokovno pomoč z vključitvijo v razne oblike 

psihoterapije. Pomembno je zdraviti vso družino. Če družina pri tem noče sodelovati, bi bilo 

dobro žrtev iz družine odstraniti, vendar pa v Sloveniji še nimamo ustreznih zakonov, ki bi 

otroku takoj pomagali pred nasilnimi starši. Postopki na centrih za socialno delo, policiji, 

sodiščih trajajo predolgo, otrok pa je ves ta čas prepuščen nasilnim staršem.  
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1.2.5 Spolne zlorabe preko spleta 

»Kako se zbuditi iz nočne more, ko pa se dogaja, ko sploh ne spiš?« 

Izobraževalne vsebine, ki so namenjene preventivi pred spolnimi zlorabami, bi morali (poleg 

izobraževanja o spolnih napadih, razmerjih, vrstami spolnih prestopkov) razširiti tudi na 

zlorabe, ki se dogajajo na svetovnem spletu, saj gre v tem primeru za novodoben način 

zlorabljanja (Finkelhor, 2009). »Internet danes spremlja mlado in staro, ob njem marsikdo 

začenja in tudi zaključuje delovni dan. Pomeni nujno vstop v svet informacij, zabave... a tudi 

številnih pasti. Smo mu lahko kos ali zlasti za mlade predstavlja nevarnost večjega števila 

nezakonitih vsebin, ki so škodljive, spletnega nadlegovanja, otroške pornografije ali celo 

sovražnega govora?« (Nussdorfer, 2013, str. 45).  

Tveganja otrok pri uporabi interneta so predvsem izpostavljenost seksualnim in nasilnim 

vsebinam, možnost neposredne komunikacije z osebo, ki išče neprimerne odnose, ter 

vznemirjujoča, sovražna ali neprimerna elektronska sporočila (Buljan-Flander, Kocijan-

Hercigonja, 2003). Evropska unija v zadnjih letih posveča veliko pozornosti in tudi sredstev 

štirim ciljem: reševanju škodljivih vsebin na internetu, boju pred nezakonitim vsebinam, 

promociji varne rabe in ozaveščanju ljudi (Nussdorfer, 2013).  

Najnevarnejše področje interneta za otroke so klepetalnice oz. t. i. chatroom-i. Tako, kot se 

lahko otroci neovirano pogovarjajo z vrstniki iz celega sveta, to omogoča tudi odraslim, da se 

pretvarjajo, da so otroci. Z izmenjavo informacij preko spletnih klepetalnic lahko otrok 

pedofilu da informacije o svoji starosti, spolu, kje živi in katero šolo obiskuje (ibid.). Preko 

tovrstnih pogovorov je lahko veliko takih, ki otroka ob prijetnem klepetu s 'sovrstnikom' 

postavijo na realna tla, kjer je ta prijatelj vse prej kot 'vrstnik'.  

Pri tem velja opozoriti na veliko vlogo staršev, ki lahko tovrstne zlorabe preprečijo. V prvi 

vrsti se morajo starši zavedati, da so v veliki meri otroci na internetu in v računalniškem svetu 

spretnejši od njih. Starši bi morali pokazati interes za otrokova zanimanja na internetu in jih 

pazljivo nadzorovati. To je vseeno bolje kot popolnoma prepovedati otrokovo 'surfanje', saj 

bi, v nasprotnem primeru, prepoved samo povečala interes in naredila internet še privlačnejši. 

Zato sta izrednega pomena preventiva in ozaveščanje mladostnikov o različnih pasteh spletnih 

klepetalnic.  
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1.2.6 Posledice spolnih zlorab 

»Obstajajo rane, ki na telesu niso vidne, a so hujše od vseh, ki krvavijo.« 

»Otrok, ki doživi travmo spolne zlorabe, se težko pobere. V življenju jo bo občutil kot veliko 

bolečino s številnimi posledicami - tako na telesu kot na psihi. Morda se bodo rane zacelile, a 

ostale bodo številne brazgotine, ki mu bodo preprečevale povsem normalno življenje. Vedno 

bo žrtev, čeravno bo videti, da se je 'pobral' in zaživel normalno življenje. V določenih 

trenutkih bodo travme privrele na dan, potrebna bo pomoč, življenje bo oteženo. Zlasti, če je 

šlo za hude dogodke, za katere še ni in najbrž ne bo pravega zdravila« (Nussdorfer, 2013, str. 

53).  

Posledice spolne zlorabe niso pri vseh žrtvah enake, ampak se razlikujejo glede način in 

trajanje zlorabe, v kakšnem sorodstvenem odnosu je bila žrtev s storilcem, kakšna je žrtev po 

naravi, kakšno pomoč in razumevanje je dobila od okolja in na kakšen način si je s tem znala 

pomagati (Bain, 1996). Temu pritrjuje tudi T. Repič (2008), ko predstavi raziskave različnih 

avtorjev, ki so pokazale, da na doživljanje posledic spolne zlorabe najbolj vplivajo naslednji 

dejavniki: starost otroka, ko se je zloraba zgodila, spol otroka, stopnja resnosti zlorabe glede 

vključenosti intimnih stikov, odnos z osebo, ki je spolno zlorabljala, dejstvo, ali je otrok o 

zlorabi komu povedal, prisotnost nasilja in groženj, trajanje spolne zlorabe ter kako 

»normalna« je bila zloraba za družino in za določeno kulturno okolje.  

O. Dečman Dobrnjič (2004, po Končnik Goršič, 1999) posledice zlorabe deli v naslednje 

skupine:  

Vedenjske težave: pretepanje s sošolci, neprimerno vedenje do učiteljev, uničevanje svoje in 

tuje lastnine, neprimeren odnos do živali, krutost, nemirnost in nezbranost, učne težave, 

laganje, neupoštevanje navodil, beg od doma, samomorilni poskusi.  

Čustvene težave: moreče in strašne sanje, nočni strahovi, motnje hranjenja, motnje spanja, 

nenehno vsiljevanje misli na zlorabo, hromeča in neprestana žalost, hud, nepojasnjen strah, 

odklanjanje hrane, prekomerna požrešnost.  

Telesne težave: močenje postelje, blatenje v hlače, huda nemirnost, bolečine v trebuhu in 

spodnjem delu telesa, glavoboli, vneto spolovilo, vneta zadnjična odprtina ali sečne poti, 

boleče menstruacije, nepojasnjene krvavitve iz nožnice in zadnjične odprtine, zgodnja, 

nepojasnjena nosečnost.  
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1.3 Zakonska opredelitev spolnih zlorab 

»Naslednjega jutra sva odšla na policijsko postajo, v skromno opremljeno pisarno, kjer je za 

mizo sedela zdolgočasena narednica. /.../ Narednica mi je postavila ogromno vprašanj in me 

spodbudila, naj ji povem vse. Med mojim pripovedovanjem si je občasno kaj zabeležila na list 

papirja in mi tu pa tam zastavila kako vprašanje. Takrat sem že tretjič pripovedovala zgodbo 

od začetka do konca z vsemi umazanimi podrobnostmi in vendar sem še vedno imela občutek, 

da mi je nekdo iztrgal srce iz prsi in ga poteptal« (Lötter, 2008, str. 144).  

1.3.1 Kazenski zakonik Republike Slovenije 

Kazenski zakonik določa, kje so meje dobrega/slabega odnosa staršev do otrok ter kje so meje 

nasilja in spolnega nadlegovanja. Ravno tako je definirana tudi profesionalna odgovornost 

ljudi, ki so v stiku z otroki iz neurejenih in nasilnih družin. Opredeljena so različna kazniva 

dejanja v povezavi s spolno zlorabo, in sicer prisiljenje k določenemu (ne)dejanju ter 

ogrožanje varnosti osebe z grdim ravnanjem ali resno grožnjo z napadom življenja in telesa.  

Kazenski zakonik je v povezavi z nasiljem in spolnimi zlorabami pomemben tudi za 

pedagoške delavce, saj definira, kdaj je izdaja poklicne skrivnosti, za katero izvemo kot 

učitelji, (ne)upravičena. Učitelj, ki poklicno skrivnost izda zaradi splošne koristi ali koristi 

nekoga drugega (v tem primeru spolno zlorabljenega otroka), ni kaznovan, saj je bila ta korist 

večja kakor ohranitev skrivnosti (iskanje pomoči otroku). Ravno tako so definirana kazniva 

dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, saj opredeljuje kot kaznivo dejanje tudi 

nevestno delo v službi, h čemur bi lahko prištevali tudi, da ne prijavijo primerov zlorab 

otroka.  

Kot sem že v uvodu omenila, nam pri opredelitvi spolnih zlorab, ki so kompleksen pojem, 

Kazenski zakonik nudi okvir za definicijo. V tem uradnem dokumentu najdemo definicije 

posilstva, spolnega nasilja, spolne zlorabe slabotne osebe, spolnega napada na osebo, mlajšo 

od petnajst let, kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, zlorabe prostitucije ter 

prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Ker je spolno nasilje 

ena izmed vrst nasilja, lahko s pomočjo Kazenskega zakonika najdemo tudi opredelitev 

kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Opisana so kazniva dejanja nasilja v 

družini, zanemarjanja otroka in surovega ravnanja ter krvoskrunstva (Kazenski zakonik 

Republike Slovenije /KZ-/ (2008)).  
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1.3.2 Konvencija o otrokovih pravicah 

V konvenciji o otrokovih pravicah so se države podpisnice zavezale, da bodo na različne 

načine varovale otroke pred vsemi oblikami nasilja, poškodb in zlorab, zanemarjanja in 

trpinčenja, kamor spada tudi zaščita pred spolnimi zlorabami. Otrokom je potrebno nuditi 

različne podporne programe ter različne oblike zaščite, hkrati pa tudi ugotavljanje, 

obveščanje, prijavljanje, preiskovanje, obravnavanje in spremljanje primerov zlorab, 

trpinčenja in zanemarjanja.  

Države s podpisom jamčijo, da bodo otroke zavarovale pred vsemi oblikami spolnega 

izkoriščanja in zlorab. Pomembna je tudi vloga države pri okrevanju otroka po prestani 

zlorabi ali nasilju, saj morajo z ustreznimi ukrepi pospešiti telesno in duševno okrevanje 

otroka po kakršnemkoli zanemarjanju, izkoriščanju, zlorabi, mučenju, ponižujočem ravnanju 

in njegovo ponovno vključitev v družbo. Tovrstno okrevanje mora potekati v okolju, ki 

otroku pomaga krepiti njegovo zdravje, samospoštovanje in dostojanstvo (Konvencija o 

otrokovih pravicah, 1989). 
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2 PREVENTIVNO DELO NA PODROČJU SPOLNIH ZLORAB 

»Desetkrat toliko časa traja, da se ponovno sestaviš, kot pa da se tvoje življenje poruši.« 

(Finnick Odair) 

2.1 Preventiva 

Izraz preventiva izhaja iz latinskega izraza 'praevenire' in pomeni prehiteti, priti prej, pred 

nasprotnikom... Na področju dela z ljudmi, kamor spolne zlorabe spadajo, ne gre za 

tekmovalnost, ampak za vnaprejšnje predvidevanje in razumevanje dogajanj, ki bi lahko 

pripeljale k nezaželenim socialnim in duševnim stanjem, ali pa omiliti posledice njihovega 

delovanja in preprečiti nadaljnje pojavljanje (Dekleva, 1990). Pri preventivi gre lahko tudi za 

ustvarjanje novih, prilagojenih življenjskih pogojev posameznika, ki je zaradi nekih dogodkov 

utrpel spremembe svojega statusa (Pust, Štirn, 1998). Te dogodke in procese je potrebno 

najprej razumeti in jih »videti«, da lahko potem v zvezi z njimi tudi temu ustrezno ukrepamo.  

Da bi lahko na te pojave vplivali, jih moramo najprej razumeti in predvidevati, zato 

preventivna dejavnost vključuje v prvi vrsti raziskovanje samega pojava, njegovih posledic ter 

vpliv varovalnih in rizičnih dejavnikov.  

Dekleva (1990, str. 4) še poudarja, da »samo razumevanje pojavov ter zastavljanje 

sprejemljivih ciljev nista dovolj«. Pri vsem tem je potrebno tudi razumeti intervencijske 

procese in uporabo intervencijskih sredstev. Čeprav smo lahko »močni« v razumevanju 

pojavov, ki jih želimo preprečiti, nam velikokrat manjka znanja in poznavanja pristopov v 

izvajanju intervencijskih dejavnosti (ibid.).  

 

2.2 Preventivne aktivnosti na temo preprečevanja spolnih zlorab 

»'Mami, poslušaj me. Ne lažem. Vprašaj ga. Ponoči prihaja k meni ni mi daje denar. Kaže mi 

knjige. Knjige z ostudno vsebino. Posiljuje me. Mami. Poglej me, verjemi. Zakaj pa bi sicer 

vzela tiste tablete? To sem storila, da bi mu ušla, mami. Raje bi umrla, kot pa dovolila, da 

pride še kdaj k meni. Zakaj mi ne verjameš? On je kriv. On je tisti, ki dela nekaj slabega, ne 

jaz. Zagrozil je celo, da bo to storil Carli (mlajši sestri, op. a.).' Takrat me je udarila. Močno. 

Po obrazu. Še in še. In ko je opravila, se je obrnila proti vratom ter planila iz sobe.« (Lötter, 

2008, str. 115).  
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Preventivne aktivnosti na temo preprečevanja spolnih zlorab so se v zgodovini razlikovale 

glede na družbeno pojmovanje in predstavo o spolni zlorabi. Tako so se preventivni ukrepi 

dolgo omejevali na dejavnosti, s katerimi bi otroke zaščitili s prepovedmi in grožnjami. Ta 

prizadevanja so izhajala iz predstave o nenormalnem neznancu ter o enkratnem nasilnem 

dogodku. Danes vemo, da se največ zlorab zgodi v družinskem okolju, kjer otroka zlorabljajo 

tisti ljudje, katerim otrok najbolj zaupa. T. Repič (2008) pravi, da ni samo smiselno, temveč 

nujno potrebno, da bi otroke od malega naprej učili o (ne)primernih dotikih, mejah, ki ne bi 

smele biti prekoračene, (ne)varnih skrivnostih... Ta vzgoja bi se morala začeti v družini in 

nadaljevati v šoli.  

Tabachnick (2013) preventivo na področju spolnih zlorab deli v tri skupine:  

primarna preventiva, v katero spadajo pristopi, ki se dogajajo, preden sploh pride do spolne 

zlorabe.  

Sekundarna preventiva: takojšnji odgovor na spolno nasilje kot zmanjševanje takojšnjih 

posledic nasilja.  

Terciarna preventiva: aktivnosti po spolni zlorabi za lajšanje dolgotrajnih posledic.  

Sekundarna in terciarna preventiva torej potekata po spolni zlorabi z namenom zmanjševanja 

negativnih učinkov, medtem ko je primarna preventiva namenjena preprečevanju spolnih 

zlorab.  

N. Pust in M. Štirn (1998) v primarno preventivo vključujeta dve osnovni strategiji: v čim 

večji meri zmanjšati število zunanjih rizičnih situacij, stresov, obremenitev, po drugi strani pa 

tudi otroka usposobiti, da se bo znal s tovrstnimi situacijami spopasti. V sekundarno 

preventivo po njuni opredelitvi spada zgodnje odkrivanje znakov spolne viktimizacije, da bi 

preprečili nadaljnje zlorabljanje in s tem še hujše psihološke posledice. Terciarna preventiva 

poteka po razkriti zlorabi, in sicer obsega terapijo oz. obravnavanje posledic zlorabe tako pri 

otroku in njegovi družini, kot tudi pri storilcu.  

Pri G. Buljan Flander (2003) je delitev na primarno, sekundarno in terciarno preventivo 

drugačna. Primarno preventivo tam predstavlja delo na osveščanju javnosti preko medijskih 

sporočil, da je spolno zlorabljanje, kot vse ostale oblike zlorabljanja otrok, odgovornost 

vsakega od nas in problem celotne skupnosti. Ravno tako je pomembno tudi izobraževanje 

staršev in otrok o zdravem razvoju spolnosti in o osnovnih pravilih spolnega obnašanja. Kot 
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sekundarno preventivo avtorica opredeljuje dejavnosti, usmerjene na visoko rizične skupine v 

populaciji. Sem spadajo otroci ločenih staršev, otroci odvisnikov, otroci, ki so doživeli 

travmatske situacije, otroci, ki pripadajo delikventnim skupinam... V sekundarno preventivo 

spada ustanavljanje skupin za pomoč ranljivim otrokom (npr. v centrih za socialno delo, 

zdravstvenih domovih...). Terciarna preventiva je usmerjena na pomoč žrtvam in storilcem, da 

bi se prekinil krog zlorabe.  

Nekateri starši so zaskrbljeni, kdaj se z otroki začeti pogovarjati o tako težkih stvareh, kot sta 

nasilje in spolna zloraba. Zdi se jim, da majhnih otrok, posebno predšolskih, še ni potrebno 

strašiti in vznemirjati s tovrstnimi pogovori. Menim, da mu s primernim načinom, 

pogovorom, ki bo prilagojen otrokovi starosti, ne bomo povzročili škode. Temu pritrjuje tudi 

N. Miklič (2015), ko pravi, da se je kot starš (op. a.) potrebno na pogovor z otroki pripraviti, 

saj kot starši otroka najbolj poznamo, obenem pa smo v ta odnos tudi čustveno vpleteni.  

Otrok bo v življenju bolj varen, če bo vedel, kje in kdaj nanj prežijo nevarne situacije, in bo 

pripravljen nanje, če bo opremljen z informacijami in veščinami, kako naj tovrstne situacije 

obvlada ter se primerno odzove. Kodele in Kvaternik (2011) pravita, da so preventivni 

programi v šolskem okolju dobra priložnost za razvoj odpornosti učenca, vendar pa jih 

moramo načrtovati in izvajati na – za učence – smiseln način. Po njunem mnenju so za učence 

bolj smiselni programi, kjer so tudi sami aktivno udeleženi.  

K. Frei (1996, str. 59) pravi, da mora biti težišče uspešnega preventivnega dela »vzgoja, ki bo 

spremenila tradicionalni nemočni položaj otroka«. V skladu s tem je potrebno otroku priznati 

pravico do svojega telesa ter ga izobraziti o spolnosti. Dovoliti mu je treba izkazovati in 

zaznavati lastna čustva. Potrebno je tudi okrepiti njegovo neobremenjenost in samostojnost. 

Otrok mora vedeti, da obstajajo prijetni in neprijetni dotiki; iz tega izhaja tudi razvijanje 

otrokove notranje moči in samozavesti, da bo otrok v skladu s tem lahko sam natančno določil 

meje in se ubranil. Kot pedagoški delavci moramo otrokom dati informacije, kje si lahko in si 

morajo poiskati pomoč, ko sami ne zmorejo več obvladovati nastale situacije, hkrati pa jih 

narediti za samostojne individuume, ki bodo v kriznih situacijah lahko rekli: »NE!«. V 

primeru odkrite spolne zlorabe moramo otroku večkrat zatrjevati, da ni kriv za to, kar se je 

zgodilo, obenem pa mu je treba dati priložnost, da spregovori o skrivnostih, ki ga plašijo 

(ibid.). N. Miklič (2015) dodaja še, da je dobro začeti ozaveščati otroke zgodaj, lahko s 

pomočjo knjig, risank, filmov, oddaj... Včasih je celo bolje, da ima tovrstne pogovore o spolni 

zlorabi neka tretja, otroku pomembna oseba.  
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Preventivna dejavnost na področju spolnih zlorab otrok je pomembna ravno zaradi visoke 

pojavnosti spolne zlorabe otroka v vseh družbah ter tudi zaradi obsežnega črnega polja 

statistik (veliko primerov ni nikoli prijavljenih). Obenem pa otroci te t. i. samozaščitne 

veščine, ki jim jih kot odrasli oziroma pedagoških delavci posredujemo preko preventivnih 

programov, lahko prenesejo tudi na druge potencialno nevarne situacije (Pust, Štirn, 1998).  

 

2.3 Zakaj otroci ne spregovorijo o spolni zlorabi? 

»'Nikar ne povej svoji mami ali očetu. To je najina skrivnost. Moja in tvoja. Ali razumeš?' 

Pokimala sem. 'Ne boš povedala?' Stresla sem z glavo. Ne bi povedala. Preveč me je bilo 

sram, preveč strah. Mama ne bi razumela. In oče najbrž tega ne bi vzel resno. Na nek način je 

bilo življenje zanj šala – najbrž bi mislil, da pretiravam in smejal bi se mi. Ne, ne bom 

povedala. Molčala bom. Tiho bom. Tiha Anna (Lötter, 2008, str. 30). »Zakaj nisem nikomur 

povedala? Ker me je bilo strah? Ker me je bilo sram? Ali zato, ker je bilo to tako ponižujoče? 

Še vedno ne vem. Toda jasno mi je bilo, da tega ne morem nikomur povedati (Lötter, 2008, 

str. 51).  

Otrok odraslemu, ki mu je blizu in ki zanj skrbi, zaupa in ne pričakuje, da ga lahko ta odrasli 

tudi prizadene. Otroke vzgajamo, da morajo vsem tistim, ki jih poznajo, še posebno pa 

staršem, zaupati, jim verjeti in jih ubogati. Ravno to storilcu omogoča, da otroka prepriča, da 

je to, kar z njim počne, v redu in da mora o tem molčati. 

Bain (1996) pravi, da žrtve o spolni zlorabi težko spregovorijo, saj se počutijo zmedene in 

negotove; bojijo se, da jim drugi tega ne bi verjeli; bojijo se obsodbe in kazni za to, kar se je 

zgodilo (storilec običajno žrtve prepriča, da so same odgovorne za zlorabo); bojijo se, da se 

bo družina razdrla, bojijo se storilčeve jeze ter da se bo storilec maščeval in jih ranil ali celo 

ubil, bojijo se, da jih bodo dali v zavod, ali pa jih je strah, da se bo storilcu kaj zgodilo – da ga 

bodo zaprli ali pa da si bo sam kaj naredil. Dva ključna razloga, zakaj otroci o spolni zlorabi 

ne povejo, sta: strah, da jim nihče ne bo verjel in strah pred kaznijo (Hunter, 2011). Temu 

pritrjuje tudi G. Buljan-Flander (2003, str. 143), ko navaja nekaj primerov, zakaj otroci 

molčijo: »Nihče me ne bo maral, ko bom starejša, če se to razve.«, »Mogoče sem 

homoseksualec.«, »Izgubil bom prijatelje.«, »Ne vem, na koga naj se obrnem za pomoč.«, 

»Sovražim policijo.«, »Rekel mi je, da bom šel v pekel, če bom komurkoli povedal.«, »Slab 

sem, pa si to zaslužim.«, »Nisem ga ustavila – to pomeni, da je to moja napaka.« itd. 
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Za ta občutja otrok so v večini odgovorni storilci, saj pri zlorabljanju uporabljajo stavke, kot 

so: »To je najina skrivnost, ki je nikomur ne smeš zaupati, saj ti nihče ne bi verjel.«, »Če boš 

komu povedal(a), te bom ubil.«, »Če boš povedal(a), te bom pretepel/ubil tvojega psa...«, »Če 

boš povedal(a), si bom našel drugega fantka (punčko), tebe pa ne bom imel več rad.«, »Če boš 

komu povedal(a), se bom začel igrati s tvojim bratcem (sestrico).«. 

Ravno zaradi storilčeve grožnje, da utegne zlorabiti tudi otrokove mlajše brate ali sestre, žrtev 

zato, da bi sorojence zaščitila, ne prekine tega početja. Poglaviten razlog, zaradi katerega 

žrtve ne povejo za zlorabo, pa je, da začenja žrtev počasi verjeti, da je za zlorabo odgovorna 

le ona in nihče drug. Storilčevo krivdo in sram naloži sebi (Protecting Children from Sexual 

Abuse in the Family, b. d.). 

Bain (1996, str. 22) pravi, da otrok obmolkne zaradi strahu, da mu odrasli ne bodo verjeli, saj 

namesto razumevanja sliši: »Pridni otroci o takih stvareh ne govorijo...«, »Kje pa si to slišal 

...«, »Nikar ne premišljuj o takih stvareh, ki niso za otroke ...«. Te situacije so za otroka 

izjemno boleče.  

J. Zloković (2007, str. 76, po Šraj, 2000) dodaja, da se lahko zgodi, da otroci za dejanje 

obtožijo kakšno drugo oseb in ne dejanskega storilca. Prav tako lahko otrok sprva govori, da 

je žrtev njegova prijateljica ali prijatelj in ne on sam. D. Zaviršek (1993, po Richardson in 

Bacon, 1991) poudarja, da je prvi korak do ozdravitve po preživeti spolni zlorabi storjen 

takrat, ko postane na zlorabo pozoren neki tretji človek, ki otroku verjame in je pripravljen 

slišati otrokovo do neba vpijočo bolečino in stopiti v akcijo z namenom prenehanja zlorabe.  

Če so žrtve spolnih zlorab dojenčki in malčki, o tem ne morejo pripovedovati, je pa ravno v 

tej situaciji vloga odraslih še toliko bolj pomembna, da smo pozorni na znamenja stiske, ki se 

pojavljajo pri otrocih.  
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2.4 Spremembe v vedenju spolno zlorabljenih otrok 

»Otroštvo bi moralo biti brezskrbno igranje na soncu; ne pa nočna mora v globini lastne 

duše.« Dave Pelzer 

N. Končnik Goršič (1999) pravi, da otrok okolici s svojim vedenjem vedno sporoča, kako se 

mu godi, vendar odrasli ta sporočila pogosto ali prezremo, jih ne razumemo ali si jih napačno 

razložimo. Otrokovo neustrezno vedenje in odzivanje lahko razumemo kot nesramnost, 

nevzgojenost, predrznost, ne pa kot sporočilo, da se v njegovi okolici in z njim nekaj 

neprimernega dogaja. Zaradi naše neustrezne percepcije otrokovih 'sporočil' se na njegovo 

vedenje večkrat odzovemo neprimerno, kar ima za posledico stopnjevanje otrokovega 

neustreznega odzivanja. 

Spremembe v življenju in vedenju spolno zlorabljenega otroka so pogosto: nezaupljiv in celo 

sovražen odnos do okolja, socialni umik, občutek praznine in brezupnosti, kronični občutek 

nelagodnosti, napetosti kot pri stalni ogroženosti, odtujitev, nenavadno vedenje otroka 

(pogosto prikazovanje spolno obarvanih situacij s punčkami, risbami, uporaba seksualnih 

izrazov...), znaki, ki se pokažejo v otrokovi družini (obiski sorodnikov pri/po katerih opažamo 

spremembo vedenja, fizično nasilje...) ter v otrokovem okolju (darila, spremenjeno vedenje 

pred/po počitnicah...) (Zloković, 2007, po Dečman Dobrnjič in Černetič, 2007, Vanček, 

2002). 

Otroci in mladostniki, ki so v družini večkrat posiljeni, imajo pogosto (ne pa nujno) zaradi 

stresa, ki so mu izpostavljeni, slabši učni uspeh.  

Horley (2014) izpostavlja pomembnost pedagoških delavcev, ki naj bi razumeli opozorilne 

znake nasilja v družini in ki naj bi bili primerno usposobljeni, kako podpirati otroke, ki 

razkrijejo zlorabo.  
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3 VLOGA IN POMEN (socialno) PEDAGOŠKIH IN OSTALIH 

DELAVCEV V ŠOLSKEM PROSTORU PRI PREPREČEVANJU IN 

ODKRIVANJU SPOLNIH ZLORAB 

3.1 Vloga (socialno) pedagoških delavcev pri preprečevanju spolnih zlorab 

»Predstavljajmo si pot, ki jo učenka ali učenec prehodita od šole do doma. Iz razreda odideta 

po šolskem hodniku do garderobe. Iz šole stopita na šolsko dvorišče sama ali pa v družbi 

vrstnikov, prijateljev. Razigrana, zadovoljna, brezskrbna. Na koncu poti ju čakajo: dom, 

družina, varnost, zavetje.  

A vedno žal ni tako.  

Vsak del otrokove poti lahko skriva tudi pasti nasilja. Marsikateri otrok ga preživlja v šoli, 

na poti domov ali v krogu družine. Nekateri se z njim srečujejo povsod, drugi pa doživljajo 

najhujše nasilje prav na koncu poti, v lastnem domu. Morda bo kateri od otrok, ki preživljajo 

nasilje na teh, vam nevidnih delih poti, poiskal prav vašo pomoč, ker se počuti v šoli še 

najbolj varnega, sprejetega in razumljenega.  

Ponudite roko temu izjemnemu zaupanju!« (Aničić, Lešnik Mugnaioni, Plaz, Vanček, 

Verbnik Dobnikar, Veselič, Zabukovec Kerin., 2002, str. 11) 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na 6. skupščini v decembru 

leta 2002 sprejel deklaracijo Izobraževalne internacionale (Education International) o poklicni 

etiki, ki deklarativno opredeljuje osebno in kolektivno poklicno odgovornost učiteljev in 

drugih zaposlenih v izobraževanju. V okviru te deklaracije sta opredeljena tudi odnos in 

odgovornost pedagoških delavcev do učencev, dijakov in študentov, kjer piše, da bodo 

zaposleni v izobraževanju »zagotovili in izvajali vse potrebne ukrepe za preprečevanje spolne 

zlorabe učencev, dijakov in študentov«.  

Pedagoški delavci smo tisti, ki smo večino časa v neposrednem stiku z otroki, zato imamo 

možnost, da smo pozorni na vsakršno spremembo v vedenju otroka, ki bi lahko posredno 

nakazovala na spolno zlorabo. Naša vloga v razvoju otroka nam daje možnost, da pomagamo 

otrokom, ki so bili spolno zlorabljeni, ter z različnimi strategijami preprečujemo, da bi do 

zlorab prišlo.  

Preventiva je nujna pot pomoči, saj so različne vrste zlorab zelo razširjen problem, obenem pa 

večina zlorab ostane prikritih za vedno. D. Frangež in Dvoršak (2013) pravita, da na področju 
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spolnih zlorab obstaja veliko temno polje ter da je prijavljanje spolnih zlorab otrok izredno 

nizko. Razloge vidita predvsem v pomanjkanju razumevanja ter nepoznavanju značilnosti 

tovrstnih kaznivih dejanj.  

Ker so postopki odkrivanja, obravnavanja, terapije in rehabilitacije dolgotrajni in pogosto 

neuspešni, je zelo pomembno, da preventivo na področju spolnih zlorab usmerjamo v 

strokovno javnost v obliki širjenja znanja, v nestrokovno javnost v obliki osveščanja in 

večanja občutljivosti ter tudi v otroke, ki morajo prepozna(va)ti, kakšno vedenje odraslih je 

zanje nevarno in zakaj. Prepletenost socioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov, ki 

izhajajo iz okolja, storilca in žrtve, zahteva razvejanost preventivnih programov (Končnik-

Goršič, 1999).  

Pedagoški delavci morajo biti osveščeni, imeti dovolj znanja, ponujena pa jim mora biti tudi 

zunanja pomoč pri reševanju tovrstne problematike. K temu tako učitelje kot državo zavezuje 

deklaracija Izobraževalne internacionale o poklicni etiki (SVIZ, 2002), ki pravi, da bi morali 

zaposleni v izobraževanju stalno poglabljati znanje in skrbeti za lastno strokovno rast ter 

ravnati v skladu s svojo vestjo, predanostjo in načeli zaupnosti v vseh zadevah, ki se nanašajo 

na blaginjo učencev, dijakov in študentov. Obenem morajo učitelji tudi spoštovati zaupnost 

informacij, pridobljenih pri poklicnem delu, razen v primerih, ko bi z razkritjem informacij 

prispevali k razjasnitvi formalnih postopkov ali če bi tako zahteval zakon. Vsem tem členom 

pa deklaracija dodaja še odgovornost države, ki naj bi učiteljem med drugim zagotovila tudi 

pravico do njihove osebnostne in poklicne rasti.  

Poslanstvo socialne pedagogike (kot podvrste pedagoške stroke) se naslanja na koncept 

delovanja v življenjskem prostoru otrok in mladih. Ta prostor je lahko tudi namerna, ciljno 

usmerjena uporaba vsakodnevnih situacij z namenom, da bi se otrokom in mladim nudilo 

pomoč pri uspešnejšem reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v teku odraščanja 

(Bouillet, Suzelac, 2007).  

Socialni pedagogi imamo v šolskem prostoru še večjo vlogo in vpliv, saj imamo znanja, 

spretnosti in sposobnosti, da se lahko celostno posvetimo problemu spolnih zlorab in tako 

preventivno delujemo na tem področju. Delovno področje socialnega pedagoga po definiciji 

Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije (b. d.) obsega vse faze vzgojno izobraževalnega 

procesa – od diagnostike do načrtovanja vzgojnega dela s posameznikom in skupino. V naše 

delo spada izvedba posameznih vzgojnih aktivnosti; imamo tudi možnost individualnega 

svetovanja, ko se pojavijo vzgojne, čustvene ali vedenjske težave. V okviru naše strokovne 



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

27 

 

usposobljenosti prepoznavamo znake in ovire v razvoju posameznika ali skupine. Vse te 

aktivnosti na koncu tudi ovrednotimo.  

Strokovna usposobljenost socialnih pedagogov omogoča, da prepoznavamo posebnosti in 

ovire v razvoju posameznika in na podlagi tega načrtujemo take vzgojne vsebine, metode, 

oblike dela, ki bodo najlažje pripomogli do vzgojnih, kompenzacijskih, korektivnih in 

preventivnih ciljev (ibid.).  

Na področju preventivnega delovanja pred spolnimi zlorabami lahko vodimo predavanja in 

izvajamo delavnice na temo (spolnega) nasilja – tako za otroke, kot tudi za starše. Pomembno 

je osveščati tudi o tem, kaj spolno zlorabljeni otrok misli in občuti ter kakšne so (ne)vidne 

posledice spolne zlorabe. Skupaj z ostalimi službami, ki intervenirajo v primeru spolne 

zlorabe, lahko socialni pedagogi ponudimo zatočišče, kjer žrtvam nudimo pomoč.  

Preventivne programe je zelo pomembno vključevati v že obstoječe socialne in zdravstvene 

službe ter tudi v šolski prostor (Zloković, Dečman-Dobrnjič, 2007, Buljan-Flander, 2003). 

 

3.1.1 Preventiva, vključena v šolski kurikulum 

Prebivalci majhne vasi so opazili, da je vsak dan v reki, ki teče mimo njihove vasice, veliko 

otrok, ki ne znajo plavati in se utapljajo v močnem rečnem toku. Ugotovili so, da otroci 

prihajajo iz višje ležeče vasi, kjer jih v reko mečejo odrasli, ki jim ni mar zanje. Prebivalci 

vasice ob reki so vložili ogromno truda v reševanje teh otrok in zdelo se je, kot da več otrok 

ko rešijo, več jih je vrženih v vodo. Prišli so do spoznanja, da reševanje utapljajočih se otrok 

iz reke in poskus preprečiti odraslim, da bi jih metali v vodo, preprosto ni dovolj. Otroke bi 

morali naučiti plavati in jih tako okrepiti, da se bodo znali sami zaščititi (neznani avtor).  

Šolski prostor je idealen za izvajanje preventivnih aktivnosti, saj lahko naenkrat zaobsežemo 

veliko število mladih, obenem pa je prostor, kjer otroci preživijo večino svojega časa, in ima 

poleg družine najpomembnejšo vlogo pri prepoznavanju in odkrivanju spolno zlorabljenih 

otrok. Ker je spolna zloraba ena izmed podvrst nasilja, K. Aničić idr. (2002) šolam 

priporočajo, naj oblikujejo skupno strategijo nične tolerance do nasilja. Ta strategija naj 

obravnava tako preventivne dejavnosti kot tudi postopke in pravila obravnave že storjenih 

nasilnih dejanj. O. Dečman Dobrnjič (2004, str. 44) pa pravi nasprotno, da »šole nimajo 

izdelane strategije prepoznavanja vedenja spolno zlorabljenih deklet in da jih veliko nima v 
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svoje delovne načrte vključenega niti izdelanega celostnega sistema ukrepanja v primeru, ko 

prepoznajo spolno zlorabljeno dekle«. 

V nadaljevanju O. Dečman Dobrnjič (ibid.) pravi, da »je najboljša pot in preventiva v boju s 

spolno zlorabo v šolskem prostoru, če so načini, postopki in ukrepi prepoznavanja in 

reševanja problematike vključeni v šolski kurikulum, v sam delovni načrt šole«.  

Šola ima veliko možnosti za odkrivanje in preprečevanje nasilja – torej za preventivno 

delovanje. Seveda k preventivi pred spolnimi zlorabami pripomore tudi šolska klima, kultura 

šole ter predvsem odnos delavcev šole do spolne zlorabe. Preventivno delo se začne že z 

načrtovanjem življenja in dela šole, ki vključuje tako organizacijo izobraževanja strokovnih 

delavcev, kot tudi pripravo različnih aktivnosti za učence, različne prijeme in vsebine pri delu 

s starši in ne nazadnje še postavljanje ciljev šole same (Pušnik, 2004).  

Pri pripravi preventivnih dejavnosti moramo upoštevati otrokovo razvojno stopnjo na 

duševnem in telesnem področju. N. Končnik Goršič (1999) pravi, da so programi prevencije 

učinkovitejši, če so namenjeni odraslim in otrokom hkrati. Izobraževalni programi kot 

preventiva spolni zlorabi bi morali biti primarno usmerjeni k otrokom, vendar pa bi morali 

vključevati tudi družine, učitelje, svetovalne delavce in ostale, katerim njihova pozicija 

omogoča, da intervenirajo (Finkelhor, 2009, po Wurtele, Miller-Perrin in Merton, 1993).  

Ker otroci v šoli preživijo večino svojega časa, je šola tudi prostor, kjer jim lahko pomagamo 

razviti sposobnosti, znanje in spretnosti, obenem pa je razvoj sposobnosti za večjo odpornost 

tudi pomemben varovalni dejavnik pred izključenostjo (Kodele, Kvaternik, 2011).  

Samo v šolskem okolju, kjer je pripravljen strokovno izdelan sistem ukrepov s kratkoročno in 

dolgoročno zastavljenimi cilji, kjer je politika boja proti spolnim zlorabam vključena v 

kurikulum, obstaja možnost, da bo delo na tem področju uspešno. O. Dečman Dobrnjič 

(2004) predlaga, da vodstveni, svetovalni in pedagoški delavci več časa in znanja posvetijo 

temu socialno in čustveno občutljivemu problemu družbe.  

Cilje na ravni opolnomočenja učencev (na področju spolnih zlorab) bi lahko po mnenju A. 

Kobolt in J. Rapuš Pavel (2006) strnili kot: povečati znanje in veščine učencev za uspešnejše 

reševanje problemov ter vplivati na dvig kompetentnosti ter sposobnosti za reševanje 

problemov, spodbujati nove strategije vedenja in povečati gotovost pri izbiranju in 

sprejemanju rešitev ter načrtovanju prihodnosti. V teku preventivnih delavnic učenci dobijo 

občutek vključenosti, izkušnjo sodelovanja ter krepijo socialne mreže.  
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Prostor za učenje otrok o njihovih pravicah, čustvih, nasilju, spoštovanju otrok in odraščanju 

je v čisto vsakem šolskem predmetu. Seveda to od razrednih in predmetnih učiteljev zahteva 

veliko več dela in angažiranosti.  

Ker v učnem načrtu za predmete, ki se poučujejo v osnovni šoli, tema spolnih zlorab ni 

predvidena, jo je znotraj kurikuluma najlažje vključiti znotraj medpredmetnega povezovanja 

ali v program razrednih ur, saj »šolska avtonomija ni namenjena sama sebi, ampak pomeni, da 

ima učitelj pri delu v razredu bolj proste roke pri izbiri vsebin, metod dela, načinov reševanja 

različnih težav, načinov ocenjevanja ipd. Gre torej za razmerje med tem, kar mora narediti, in 

tistim, kar je prepuščeno njegovi presoji./.../ Razredne ure so področje, ki ga ne 

določa/omejuje učni načrt. Razrednik je torej tako pri izbiri vsebin kot pri izbiri metod in 

tehnik izpeljave razrednih ur mnogo bolj avtonomen kot pri poučevanju predmeta. Lahko se 

usmeri v iskanje vsebin, ki so zanimive za učence, dopuščena mu je ustvarjalnost in 

kritičnost; vse to lahko spodbuja tudi pri učencih« (Pušnik, 2000, str. 32).  

Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih 

in srednjih šolah ter dijaških domovih (2005) vlogo razrednika členijo s sedmih vidikov. 

Razrednikova vloga je (poleg povezovanja oddelčne skupnosti, spodbujanja in motiviranja 

učencev, da lahko razvijejo svoje darove in sposobnosti, načrtovanja in evalvacije dela) tudi 

vzgojna ter informativna. Vzgojna vloga učitelja se kaže v tem, da mora načrtovati in 

organizirati okoliščine, v katerih učenci prevzemajo soodgovornost za svoje ravnanje in 

odločitve ter življenje v oddelčni skupnosti; spodbuja razvijanje čuta za sočloveka, ravnanje 

po temeljnih človeških vrednotah, oblikovanje zrele, samostojne in odgovorne osebnosti. 

Informativna vloga učitelja pa je v tem, da posreduje potrebne informacije učencem, učiteljem 

in staršem (Ažman, 2012).  

»Ena od razrednikovih nalog je preventivno delovanje oz. usmerjanje učencev v skrb za 

zdravje. S preventivnimi dejavnostmi (in programi) učencem pri soočanju z izzivi in s prehodi 

pomaga, da bi preprečil tvegano vedenje posameznikov. Zdrav duševni in čustveni razvoj 

pomenita, da ima učenec razvit občutek skladnosti s samim seboj in povezanosti z drugimi. 

Pogoji, ki to omogočajo, so predvidljivo (varno) okolje, skladnost aktualnega dogajanja in 

občutek obvladovanja okolja (Ažman, 2012, str. 133, po Antonovsky v Kobolt in Rapuš 

Pavel, 2009). 

Pri preventivi, ki je vključena v šolski kurikulum, je pomembnih nekaj temeljnih načel. 

Najpomembnejše načelo je: ne škoditi. Preventivni programi morajo vključevati tako 
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dejavnike tveganja kot tudi dejavnike varovanja, obenem pa so usmerjeni v specifično 

populacijo (v njihove značilnosti). Programi imajo jasno sporočilo, vpeti so v vsakdanje 

življenje ter se redno evalvirajo (Kašnik Janet idr., 2009).  

 

3.2 Preventivni nasveti na področju spolnih zlorab, ki bi jih odrasli morali 

posredovati otrokom 

Vrzi rešilni pas, vrzi rešilni pas, nekdo se danes utaplja. (Edward Smith Ufford) 

Odrasli, med njimi predvsem učitelji in starši, bi morali o spolnih zlorabah vedeti več, saj 

zloraba otroku povzroči hudo duševno in telesno škodo, posredno pa prizadene tudi otrokovo 

družino. Posledice zlorabe niso vedno vidne in pogosto ostanejo dolgo prikrite.  

Koncepti preventivnih aktivnosti bi morali biti osnovani na dobrem poznavanju ter 

razumevanju tega problema in njegovih karakteristik, posledic in vzrokov (Pust, Štirn, 1998). 

K. Frei (1996) pravi, da bi si morali odrasli, ki bi radi otrokom priskrbeli učinkovito zaščito 

proti spolnemu nasilju in izrabljanju, biti na jasnem o tem, da se bo takrat, ko bo šlo zares, 

otrok lahko zanesel sam nase in da ga je za to treba usposobiti, da se bo znal sam učinkovito 

braniti. Starši bi morali imeti pred očmi dejstvo, da so bolj pogosto žrtve zlorabljanja mlajši 

otroci kot odraščajoči dečki ali dozorevajoče deklice in bi se zato morali seznaniti z 

učinkovitimi sredstvi za vzgojo v tistem obdobju (pravljice, povesti, pesmice, igrice).  

Otroke bi morali že čisto majhne vzgajati z vso odkritostjo na področju spolne vzgoje in se 

truditi, da bi jim bili pošteni sogovorniki, obenem pa bi jim morali priznati tudi pravico do 

lastnih čustev in občutkov ter do odločanja o lastnem telesu in lastnih omejitvah in mejah. 

Starši bi morali biti seznanjeni z vsemi prikritimi sporočili in znaki za nevarnost, ki jih utegne 

uporabljati zlorabljen otrok. V primeru spolne zlorabe bi se morali starši pozanimati za 

posvetovalnice in ustanove, kjer lahko dobijo strokovno pomoč zase in za zlorabljenega 

otroka (ibid.).  
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O. Dečman-Dobrnjič (2004, str. 25-26, po Končnik Goršič, 1999) preventivne nasvete na 

področju spolnih zlorab deli v naslednje skupine:  

Kako se otrok zavaruje pred zlorabo? Otrok mora vedeti, da je vedenje nekaterih 

odraslih zanj lahko nevarno.  

Izogibati se mora neznancu, ki ga vabi v avto 

ali k sebi domov.  

Ne sme sprejemati od neznancev daril, 

denarja ali sladkarij.  

Ne sme ostajati na samem z odraslim, ki se 

ga skuša dotikati na intimnih delih telesa.  

Otrok mora vedeti, da obstajajo nevarne 

okoliščine.  

Ne sme se zadrževati na samotnih mestih.  

Kadar je sam doma, ne sme odpirati tujcem.  

Če je sam doma, mora vedno vedeti, koga 

lahko v primeru nevarnosti pokliče.  

Kaj mora otrok storiti, če mu grozi 

nevarnost? 

Otrok mora povedati staršem ali nekomu, ki 

mu zaupa, o: 

 vsakem neobičajnem vedenju 

odraslega, 

 če se počuti nelagodno ob kakem 

odraslem, s katerim je bil na samem, 

 če se je njegovemu prijatelju zgodilo 

kaj neprimernega ali če je odšel z 

nekom, ki se sumljivo vede.  

Kaj mora otrok storiti, če mu grozi 

neposredna nevarnost? 

Poskusiti zbežati.  

Poskušati poklicati na pomoč.  

Reči storilcu, da bo povedal drugim.  

Dolžnosti odraslih so, da:  Ščitijo otrokove interese, ki imajo prednost 

pred interesi odraslih.  

Posredujejo otroku čim več sporočil o tem, 

kaj vse se mu lahko zgodi.  

Naučijo otroka, kako se mora varovati pred 

nevarnostmi.  

Ščitijo otroka pred dogodki, ki bi lahko 



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

32 

 

privedli do zlorabe.  

Prepoznajo in preprečijo taka dogajanja v 

družini, ki lahko vodijo v zlorabo 

(alkoholizem, nasilje, droga, brezposelnost, 

prostitucija, psihične težave...).  

Kaj lahko storimo odrasli, da preprečimo 

zlorabo? 

Pridobiti si moramo čim več znanja o zlorabi.  

Otroku moramo ponuditi čim več informacij 

o tem, kaj vse se mu lahko zgodi.  

Naučiti ga moramo, kako naj se pred zlorabo 

ubrani in zaščiti.  

Spodbujati moramo otroka, da nam 

pripoveduje tudi o takih dogodkih, ki niso 

prijetni.  

Z otrokom se moramo pogovarjati o tem, kaj 

počne s prijatelji, kje se giba, koga srečuje.  

Ne kaznujmo otroka, ker bomo tako zapravili 

njegovo zaupanje. 

Skušajmo biti razumevajoči in sprejemljivi 

za otrokovo vedenje in čustvovanje.  

 

Preko programov na temo preprečevanja spolnih zlorab bi morali otroci dobiti razumljivo in 

zadostno količino informacij o fizični zlorabi, spolni zlorabi in zanemarjanju ter vedeti, katero 

vedenje odraslih je zanj lahko ogrožajoče. Seznaniti jih je potrebno, da so jim lahko poleg 

tujih oseb nevarni tudi njihovi najbližji ter tudi sovrstniki ali otroci, ki so malo starejši od njih, 

ter kako se lahko zlorabi fizično izognejo ali ubranijo. Opolnomočiti jih moramo, da se bodo 

nasilnim odraslim, ki od njega zahtevajo neustrezno početje, lahko uprli in rekli »NE!«, jim 

posredovati informacije o strategijah, ki jih lahko odrasli uporabi, da zavede otroka ter – 

najpomembnejše – dati jim vedeti, da morajo o vsakem neprimernem vedenju odraslega 

sporočiti tistemu, ki mu zaupajo, ter da v nobenem primeru niso krivi, če se jim je kaj 

neprimernega zgodilo (Končnik Goršič, 1997).  

Psihologinja Elisabeth Fey podobno predlaga šest področij, ki bi jih morali obdelati z otroki, 

če jih hočemo zaščititi. Ta področja so:  



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

33 

 

 moje telo pripada meni! 

 Lahko se zanesem na svoje občutke in čustva. 

 Obstajajo dobri, slabi in nenavadni dotiki.  

 Smem reči »ne«.  

 Obstajajo dobre in slabe skrivnosti. 

 Smem prositi za pomoč in smem govoriti o tem tudi, če mi je kdo to izrecno 

prepovedal (Frei, 1996, str. 79).  

Otroci se morajo zavedati, da jih imajo ljudje radi, obenem pa nihče nima pravice, da 

razpolaga z njihovim telesom. Okrepiti moramo njihovo zavest, da imajo pravico do 

samostojnega odločanja o svojem telesu. Pri tem so nam, pedagoškim delavcem, v veliko 

pomoč razne aktivnosti na temo sprostitve, telesnih stikov, masaže. Otroci se morajo naučiti, 

da lahko zaupajo svojim občutkom in intuiciji, hkrati pa vejo, kaj občutijo kot dobro in kaj kot 

slabo oz. čudno. Krepiti moramo otrokove sposobnosti zaznavanja različnih čustev. Tako kot 

znajo ločiti med dobrim in slabim, bi morali znati ločiti tudi med dobrimi in slabimi dotiki. 

Kljub temu da otroke tekom odraščanja silimo, da ubogajo odrasle, jih moramo naučiti, da v 

primeru nelagodja jasno in glasno rečejo »ne« in ga tudi uveljavijo. Smejo se braniti, smejo iti 

proč in smejo poklicati na pomoč. Poznati morajo razliko med dobro in slabo skrivnostjo, za 

katero morajo povedati nekomu, komur zaupajo (Frei, 1996, Finkelhor, 2009). Vsem tem 

(primarnim) ciljem preventivnih programov lahko dodamo še sekundarne cilje, ki pa so: 

prijava spolne zlorabe ter ublažitev negativnih posledic zlorabe med žrtvami, da se ne bi 

počutile krive (Finkelhor, 2009).  

Z otroki lahko govorimo tudi o občutkih, s katerimi se sooča spolno zlorabljen otrok. Nevarni 

dotiki mu niso všeč, lahko ga je sram, strah, počuti se neprijetno. Otroka moramo okrepiti, da 

zaupa svojim občutkom in nam o njih pove. Nadaljuje še, da za pogovor o nasilju izberemo 

pozitivne in varne besede. Namesto besed, kot so posilstvo, spolna zloraba itd., lahko 

uporabimo besedne zveze 'varen dotik', 'nevaren dotik'  

Pomembno je, da smo, ko se z otrokom pogovarjamo o vsebinah, kot sta nasilje in spolna 

zloraba, pri pogovoru mirni in sproščeni. Pri otroku moramo iskati njegove močne točke, 

krepiti njegovo samozaupanje in zaupanje do odraslih oseb. Otroku moramo dati vedeti, da 

jim bomo vedno verjeli, ne glede na to, kako velika je težava. To otroci potrebujejo, saj so 

pogosto prepričani, da jim o njihovi težavi nihče ne bo verjel.  
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Otroka moramo informirati o zaupnih osebah, ki jim lahko pove o izkušnjah nasilja, da pa to 

niso samo starši. Razumeti morajo razliko med tožarjenjem in tem, ko nam pove, da se mu je 

zgodilo nekaj, kar je v njem spodbudilo neprijetne občutke.  

 

3.3 Timsko sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki pri preventivi pred spolno 

zlorabo 

Naša generacija ne bo obžalovala samo zaradi sovražnih besed in dejanj slabih ljudi, ampak 

tudi zaradi molka dobrih ljudi. Martin Luther King Jr. 

Da bi (primarna) preventiva lahko dosegla svoje cilje, bi bilo potrebno oblikovati direktivo, ki 

bi definirala dejavnosti različnih strokovnih služb in njihovo sodelovanje v procesu 

osveščanja. Ker je spolna zloraba kompleksen problem, zahteva tudi multidisciplinaren 

pristop (Pust, Štirn, 1998). V Sloveniji imamo pomanjkljivo izdelano mrežo različnih služb za 

preprečevanje zlorabe otrok, kjer bi bile vloge in naloge služb nedvoumno opredeljene. Na 

delovni konferenci o delovanju in sodelovanju strokovnih služb na področju preprečevanja 

zlorab in zanemarjanja otrok leta 1993 so z namenom zagotavljanja kontinuitete določenih 

dejavnosti in stalnega vzpodbujanja strokovnega izpopolnjevanja na področju preprečevanja 

zlorab predlagali ustanovitev Društva za preprečevanje zlorabe otrok. V okviru tega društva bi 

potem vsako leto pripravili vsaj eno delovno konferenco z namenom spremljanja delovanja in 

sodelovanja strokovnih služb pri preprečevanju nasilja nad otroki (Imperl, 1994).  

Pri preventivi pred spolnimi zlorabami lahko sodelujejo zunanji izvajalci preventivnih 

delavnic, Policija ter socialni delavci na Centru za socialno delo.  

 

3.3.1 Delovanje nevladnih organizacij 

 

V Sloveniji deluje več neprofitno-volonterskih organizacij, ki nudijo različne vrste 

preventivnih aktivnosti in projektov na temo spolnega nasilja in zlorab. Med najbolj poznane 

spadajo Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Zavod Emma, Društvo za nenasilno 

komunikacijo, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Društvo SOS telefon. Tovrstne 

organizacije so bile ustanovljene z namenom preprečevanja nasilja in zlorab. Skupno jim je 

to, da to počnejo s povečevanjem zavedanja javnosti o tej problematiki ter večanju 
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informiranosti. Svoje delovanje usmerjajo tudi na starše oziroma skrbnike, saj želijo izboljšati 

veščine staršev, ki naj bi znali prepoznavati znake morebitne spolne zlorabe otroka ter da 

razvijejo zaščitniške veščine z namenom preventive, da do zlorab ne bi prišlo. Najbolj pa se 

tovrstne neprofitne organizacije osredotočajo na otroke, potencialne žrtve. Na tem področju 

sta njihova cilja opolnomočiti otroke, da bi bili bolj varni ter da bi se otroci, ki so že bili žrtve 

zlorabe, lažje in hitreje zaupali. Strategije, s katerimi naj bi dosegli te cilje, osredotočajo na 

šole, kjer naj bi potekali različni preventivni programi (Žibert, 2009).  

Na področju preventive pred spolnim nasiljem je eden najbolj poznanih programov v 

Sloveniji CAP-program. Osnovni cilj tega programa je krepiti zaščitne dejavnike otrok, da bi 

se znali sami zaščititi pred nasiljem oz. zlorabo. Program izvira iz Amerike, vendar ga v 

Sloveniji uspešno izvajajo že od leta 1998. Zelo pomembno je, da je program namenjen tako 

predšolskim otrokom in učencem razredne stopnje osnovne šole in tudi njihovim staršem in 

zaposlenim v vrtcu. Znotraj programa otroci spoznajo pravice vseh otrok, da so varni, močni 

in svobodni. Prepoznavajo potencialno nevarne situacije nasilja in zlorabe in tudi kako se 

nanje (samozavestno) odzvati. Učijo se o komunikacijskih veščinah ter kako povedati o 

izkušnji z nasiljem ali o svoji stiski zaupati odrasli osebi. Najpomembneje je, da se program 

osredotoča na krepitev zaščitnih dejavnikov otrok, kamor spada spodbujanje močne socialne 

mreže vrstnikov in odraslih, podajanje pravih informacij in znanj, razvijanje socialno-

čustvenih kompetenc in samozavestnega vedenja otrok ter konkretna podpora in pomoč, ko jo 

otrok potrebuje. Program poteka na način, ki je prilagojen starosti otrok, za katere je 

namenjen; med drugim učiteljem in staršem ponuja tudi smernice za pogovor z otrokom v 

stiski in odziv na otrokovo razkritje zlorabe (CAP, b. d., Žibert, 2009).  

 

3.3.2 Delovanje Policije na področju preventive pred spolnimi zlorabami 

 

Kljub temu da prevladuje občutek, da je policija predvsem represiven organ, bi morala imeti v 

vrtcih in osnovnih šolah predvsem preventivno funkcijo. Vse policijske postaje so Varne 

točke (vključene so v Unicefov program varnih točk), kar pomeni, da se otroci tja lahko 

zatečejo v primeru kakršnihkoli težav, nasilja in zlorab. Policija se trudi, da bi pri otrocih 

ohranila sliko policista – zaupnika, prijatelja, h komur naj bi se otroci zatekli po pomoč. S tem 

namenom je nastala na Policijski upravi Slovenj Gradec knjižica »Policist Leon svetuje«, ki 

so jo začeli uporabljati v letu 2008 pri učencih 5. razreda devetletne osnovne šole. S tem 
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projektom so želeli otroke seznaniti z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v življenju, ter 

o samozaščitnem ravnanju. Okrepiti so želeli tudi prepoznavnost vodij policijskih okolišev ter 

partnersko sodelovanje med otroci, učitelji, starši ter policijo (Policija, b. d.). V letu 2011 sta 

notranje ministrstvo in policija v sodelovanju z nevladnimi organizacijami pripravila 

kampanjo z naslovom Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite, ki je namenjena osveščanju o 

spolnih zlorabah otrok ter spodbujanju otrok, da po zlorabi poiščejo pomoč. Knjižica z 

istoimenskim naslovom je namenjena otrokom tretje triade osnovne šole (ibid.) 

Višja policijska inšpektorica in predavateljica na Višji šoli za policiste Neža Miklič je za 

otroke pripravila strip »Policist Beno, kaj pa zdaj?«, v katerem so preventivi pred spolnim 

nasiljem namenjene tri teme.  

 

3.3.3 Delovanje Centra za socialno delo na področju preventive pred spolnimi 

zlorabami 

 

D. Zaviršek (1993) pravi, da je preventivno delovanje na področju spolnih zlorab velikokrat 

odvisno od pripravljenosti socialnega delavca/delavke za vzpostavljanje partnerstev v 

otrokovi socialni mreži ter v svoji lastni strokovni mreži. Dela z otrokovo socialno mrežo ne 

predstavljajo neki nasilni posegi v življenje posameznika ali izvajanje institucionalnega 

nadzora; gre za okrepitev stikov z varnim, varovalnim delom mreže ter izključitev stikov, ki 

predstavljajo rizični del. Če ima otrok izjemno majhno socialno mrežo, je vloga socialnega 

delavca ta, da vzpostavi novo varovalno mrežo za otroka ali pa deluje v vlogi zaupne osebe 

oz. varuha otroka. Vemo namreč, da so vase zaprte, umaknjene družine rizični prostor za 

pojav spolnih zlorab. Ker so otrokovi stiki s pomembnimi odraslimi zunaj družine majhni in 

preveč krhki, da bi se otrok o spolni zlorabi lahko zaupal, te ostanejo skrite. Vloga socialnega 

dela v preventivi pred spolnimi zlorabami je ta, da »socialne delavke spodbujajo 

vzpostavljanje otrokove osebne mreže, ki lahko v odločilnih trenutkih delujejo varovalno« 

(ibid.). Pomembno je, da socialni delavci krepijo osebne strokovne stike z ostalimi 

strokovnjaki, saj tako lahko pridobivajo nove informacije in podporo za svoje delo.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev problema in cilji diplomskega dela 

Spolne zlorabe otrok niso fantom iz preteklosti, ampak zločin, ki se dogaja tukaj in sedaj. Da 

bi otroke zaščitili, potrebujemo različne preventivne programe, ki bi otroke osveščali in jih 

naučili predvidevati kritične situacije. Problem, ki ga skušam izpostaviti v raziskovalnem delu 

diplomske naloge, je usmerjen k učitelju oz. svetovalnemu delavcu. Zanima me, kakšne so 

možnosti vključevanja vsebin na temo spolne zlorabe pri pouku ter ali učenci te teme 

ocenjujejo kot uporabne. Menim, da je znotraj učnega načrta različnih predmetov veliko 

možnosti vključevanja teh vsebin. S kvalitativno analizo na osnovi intervjujev s kriminalistko, 

ki se že več let ukvarja s preiskovanjem spolnih zlorab, ter šolsko svetovalno delavko bom 

skušala pridobiti širši pogled na vključevanje preventivnih aktivnosti in vsebin v šolsko okolje 

ter kakšne so po njunem mnenju možnosti povezovanja različnih institucij pri obravnavi te 

teme.  

 

Cilji diplomskega dela  

V diplomski nalogi bom s pedagoškim programom aktivnosti, ki ga bom izvedla z učenci 6. 

razreda osnovne šole, pri učencih razvijala znanje o človekovih pravicah, čustvih in nasilju, 

razvijala veščine prepoznavanja in izražanja osnovnih čustev ter pri njih okrepila znanje 

predvidevanja nevarnih/neprijetnih situacij in reagiranja. Učenci bodo poleg prepoznavanja 

različnih oblik nasilja spoznali pojem spolne zlorabe ter njene vrste. Ozavestili bodo, kje so 

meje dovoljenih dotikov in posegov v njihovo telo, obenem pa se bodo seznanili, da so vsa 

nasilna dejanja kazniva dejanja ter kam se lahko obrnejo po pomoč v primeru kakršnekoli 

vrste nasilja. V pripravo aktivnosti za učence bom vključila zakonske definicije spolne 

zlorabe in nasilja. Učenci bodo v teku aktivnosti ozavestili, da jih zakon varuje pred 

vsakršnim nasiljem, zlorabami ter izkoriščanjem. Pri vsem tem bodo učenci razvijali 

spretnosti skupinskega dela.  

 

4.2 Raziskovalna vprašanja 

 

V kvalitativni raziskavi se sprašujemo: 

R1: Kakšne so možnosti preventivnega delovanja pedagoških delavcev na področju spolnih 

zlorab? 
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R2: Kakšno je trenutno stanje glede preventive pred spolno zlorabo v Sloveniji (sodelovanje 

med institucijami, ponujeni programi, ure, ki so namenjene preventivi pri pouku, osveščenost 

učiteljev, zakoni)? 

R3: Kakšna je vloga pedagoških delavcev v timu strokovnjakov, ki sodelujejo pri preventivi 

pred spolnimi zlorabami? 

R4: Kakšne so možnosti izboljšav preventivnega delovanja pedagoških delavcev na področju 

spolnih zlorab? 

R5: Kakšna je vloga policije v preventivi pred spolnimi zlorabami? 

 

4.3 Raziskovalna metodologija 

Tip raziskave 

V diplomskem delu bomo uporabili akcijski in kvalitativni raziskovalni pristop.  

Vzorec 

Vzorec učencev, ki so sodelovali pri izvedbi aktivnosti, je neslučajnosten, sestavlja ga 24 

učencev moškega in ženskega spola naključno izbrane osnovne šole. S kriminalistko sem 

najprej vzpostavila osebni stik, nato pa sem v okviru povabila za sodelovanje poslala še 

uradno prošnjo za raziskovanje v policiji na Policijsko akademijo v Tacen. Vprašanja za 

intervju so morala biti predhodno odobrena s strani Generalne policijske uprave. S šolsko 

svetovalno delavko sem najprej vzpostavila osebni stik in nato izvedla intervju. Obema 

intervjuvankama je skupno, da sta že več let zaposleni na tem delovnem mestu in področje 

zelo dobro poznata. Intervjuvanki sem izbrala zato, da predstavim različna vidika istega 

problema. Namen pogovorov je bil dobiti dva pogleda na preprečevanje spolnih zlorab in 

vlogo policije ter šolske svetovalne službe za kasnejšo kvalitativno raziskavo in primerjanje 

njihovih odgovorov in evalvacij učencev na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

Raziskovalni pripomočki 

Program delavnic je vključeval 5 srečanj po 2 šolski uri, na katerem so bile obravnavane 

vsebine s področja preprečevanja spolnih zlorab (čustva, nasilje, človekove in otrokove 

pravice, kam po pomoč, ipd.). S kriminalistko sem izvedla strukturirani intervju, ki je 

sestavljen iz vprašanj odprtega tipa. Intervju sem opravila  4. 4. 2016 na Policijski akademiji v 

Tacnu; na zahtevo Generalne policijske uprave je intervju anonimen. Intervju s šolsko 
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svetovalno delavko je tudi anonimen; izveden je bil 21. 6. 2016 na eni od primorskih 

osnovnih šol. Intervju je strukturiran in sestavljen iz vprašanj odprtega tipa. 

 

Zbiranje in obdelava podatkov 

Učenci so program pisno evalvirali po vsakem srečanju ter ob zaključku programa. Po 

vsakem srečanju je bila evalvacija pisna, po zadnjem srečanju pa ustna z namenom 

preverjanja, na katero področje so učenci v svojih »mentalnih shemah« to temo umestili. 

Evalvacije učencev po srečanjih sem kvalitativno obdelala. Podatke, ki sem jih pridobila s 

pomočjo intervjuja, sem obdelala s kvalitativno metodo postopka kodiranja vsebinske analize.  

Po večkratnem branju in podčrtovanju glavnih tem, ki so se pojavljale v intervjuju, sem 

izdelala kode 1. reda, ki so specifične za vsako od intervjuvank. Po ponovnih branjih sem na 

podlagi kodov 1. reda izdelala skupne kode 2. reda z namenom lažje orientacije po intervjujih 

ter kategorije in vse združila v tabele kategorij. Definicije kategorij so naslednje1:  

Preventivno delovanje: kategorija preventivnega delovanja obsega širši pogled na 

preventivo pred spolnimi zlorabami ter družbeni vidik preventive kot dejavnosti, ki ne 

daje trenutnih rezultatov. Opisane so prilagoditve preventive različnim populacijam ter 

metode, ki so primerne za različne izvedbe. Sem uvrščam tudi možnosti za preventivo 

v učnih načrtih šolskih predmetov ter predloge za izboljšanje preventivnega dela 

učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev.  

Šolski prostor: ta kategorija obsega pogled na vlogo pedagoških delavcev pri 

preventivi pred spolnimi zlorabami ter v življenju otroka in mladostnika. Definirana je 

tudi vloga šolske svetovalne službe kot odprtega prostora, kamor se otroci lahko 

zatečejo ter teme in informacije, ki bi jih otrokom morali poleg formalnega znanja 

nujno posredovati. Zaobsežene so tudi potrebe in strahovi učiteljev pri obravnavi te 

težke tematike. 

Vloga policije: sem sodijo dejstva o policijskem delu ter vlogi policije v vsakdanjem 

življenju in življenju otrok. Opisane so vse akcije policije na temo preprečevanja 

spolnih zlorab ter predlogi za izboljšanje njihovega preventivnega dela. 

Sodelovanje institucij: kategorija obsega celoten spekter obstoječega sodelovanja 

institucij (policija, šola, CSD, nevladne organizacije...) ter predloge za nadaljnje, 

                                                 
1 Primer kodiranja in tabele kategorij je mogoče najti v prilogah št. 3 in 4.  



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

40 

 

izboljšano timsko sodelovanje v šolskem prostoru. Predstavljena je tudi vloga 

nevladnih organizacij pri izobraževanju in osveščanju učiteljev in širše družbe. 

Spolno nasilje: zaobsežem spremembe stilov spolnega zlorabljanja otrok in razbijam 

kliše neznancev z bonboni. Opisujem pristope storilcev in posledice napačnega 

osveščanja otrok. Spolno nasilje in zlorabe so še vedno tabu tema v slovenskem 

prostoru. 

Starši: kategorija prikazuje dva ekstrema staršev: popolnoma neangažirane, ki jih je 

težko privabiti k sodelovanju in prisotnosti pri preventivnem osveščanju njihovih otrok 

in tudi tiste, ki na otrocih izvajajo neprimerno preventivo, kar se potem kaže v 

napačnih percepcijah in strahu otrok. 

Pri obravnavi evalvacij učencev sem odgovore preštela in jih navedla po pogostosti. Razdelila 

sem jih v tri kategorije2: doživljanje, znanje in uporabnost.  

Doživljanje: v tej kategoriji zaobsežem doživljajski nivo pedagoškega programa 

aktivnosti. Prikazujem, kaj je bilo učencem pri posamezni aktivnosti všeč in kaj ne ter 

kaj so pogrešali. Sem sodi tudi počutje otrok v skupini ter lastna spoznanja.  

Znanje: sem sodijo podatki o tem, kaj so učenci znali pred prihodom na srečanje ter 

kaj so se novega, uporabnega naučili. 

Uporabnost: kategorija povezuje različna spoznanja, ki so jih učenci ocenili kot 

uporabna v njihovem nadaljnjem življenju.  

V nadaljevanju s pomočjo citatov, evalvacij, literature in utemeljene teorije odgovarjam na 

raziskovalna vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Primer kategorij evalvacij je mogoče najti v prilogi št. 5. 
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4.4 Analiza in interpretacija 

V tem delu odgovarjam na zastavljena raziskovalna vprašanja skozi preplet intervjujev, 

evalvacij aktivnosti in študij literature. Na peto vprašanje odgovarjam v samostojnem 

poglavju; odgovore na prvo in tretje ter drugo in četrto vprašanje pa sem zaradi povezanosti 

združila v skupni poglavji.  

4.4.1 Preventiva v šolskem prostoru 

R1: Kakšne so možnosti preventivnega delovanja pedagoških delavcev na področju 

spolnih zlorab? 

R3: Kakšna je vloga pedagoških delavcev v timu strokovnjakov, ki sodelujejo pri 

preventivi pred spolnimi zlorabami? 

Šolski prostor 

Obe sogovornici, kriminalistka in šolska svetovalna delavka, se strinjata, da je na šolskem 

področju premalo pozornosti posvečene preventivi pred spolnimi zlorabami (kriminalistka to 

podkrepi z izjavo, da »bi morali temu dati zelo veliko poudarka«). Šolska svetovalna delavka 

vidi veliko težavo na tem področju »v sistemu izobraževanja nasploh«, saj so v ospredju vsa 

druga znanja in spretnosti. Ker v učnih načrtih preventivne vsebine niso predvidene, meni, da 

se stvari na šolskem področju lahko premaknejo na bolje samo, »če bo več prostora v učnih 

načrtih namenjeno tudi temu področju.« Kriminalistka kljub temu ostaja optimistična glede 

obravnave tovrstnih tem: »Seveda se moraš držati učnega programa in to, saj se ga moramo 

vsi, ampak, kako prepletati te tematike, mislim, da je možno, če le hočemo.« Skrbijo pa jo 

učitelji, ki v učnem programu ne vidijo potenciala, saj v tem primeru teh tematik ne bodo 

obravnavali, čeprav bi bile opredeljene v učnem programu (»mi imamo lahko vse napisano, 

pa dobro učne programe narejene, pa vsebine notri dane, če jaz ne vidim tukaj notri 

potenciala, ne bom dala to skozi«).  

Vloga pedagoških delavcev 

Pedagoški delavci so za kriminalistko skrbniki otrok. Kot primer omeni svoja dva otroka, za 

katera pravi, da jih je v prostor vrtca/ šolski prostor predala zjutraj in bosta tam do poznega 

popoldneva. In ker bosta večino dneva preživela z drugimi ljudmi, ne z njuno družino, meni, 

da mora sama tem ljudem zaupati. Svoje otroke jim da »v vzgojo, v nego, in ga (otroka, op. 

a.) oblikujejo.« 
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Šolska svetovalna delavka vlogo pedagoških delavcev bolj konkretizira, saj njihovo vlogo pri 

preventivi pred spolnimi zlorabami vidi predvsem v tem, da otroke o tem ozaveščajo »in jih 

opremijo z znanjem, potrebnim vedenjem in veščinami, da ne bi postali žrtve spolnih zlorab 

/.../«. Pri tem zanjo ni dovolj samo to, da otroke osveščajo, kaj so spolne zlorabe, ampak se ji 

zdi pomembno, da otroci tudi znajo reagirati v primeru take izkušnje.  

Kriminalistka v nadaljevanju pravi, da so pedagoški delavci vedno bolj izobraženi in 

usposobljeni za preventivno dejavnost v osnovni šoli. Kljub mnenju svetovalne delavke, da so 

za preventivno dejavnost v osnovni šoli bolj usposobljeni svetovalni delavci kot učitelji, 

kriminalistka veliko vlogo pripisuje ravno razrednikom, ki imajo v življenju 

najstnikov/mladostnikov zelo veliko vlogo, saj dajo otroci zelo velik poudarek na to, »kar 

učitelj pove«. Meni, da je pri preventivi ključnega pomena »/.../če je razrednik odprt, 

dojemljiv, če želi, če hoče, če ima interes /.../«. Ker pa v učnem načrtu preventivne vsebine 

niso nikjer opredeljene, to učitelju predstavlja dodatno delo.  

Kot razlog, zakaj se učitelji izogibajo tematiki, kot je spolna, kriminalistka navede strah pred 

nepoznanim (»Jaz razumem, da se učitelji bojijo tematike, kot je spolna«; »Opažam, da jih je 

bilo zelo grozno strah (učitelje, op. a.), ampak to je bil strah pred nepoznanim«). Razume, da 

jih je strah, vendar po njenem mnenju učitelji potrebujejo samo ozaveščanje in usposabljanje 

(s strani nevladnih organizacij). Po njenem mnenju naj bi to pripomoglo k njihovemu 

»premiku v glavi« (da spolnost ni tabu), da ozavestijo, da se zlorabe dogajajo in kaj lahko 

naredijo. Pravi, da »ko bodo (učitelji, op. a.) sigurni v svoje delo, bodo tudi lažje pristopali«. 

Šolska svetovalna delavka strahu učiteljev ne omenja.  

Šolska svetovalna služba 

Kot smo že omenili, šolska svetovalna delavka meni, da so za preventivno dejavnost v 

osnovni šoli bolj usposobljeni svetovalni delavci. Kriminalistka dodaja svoj pogled na šolsko 

svetovalno službo, saj se ji zdi bolj primerno, da bi bila locirana med razredi, na hodnikih, 

med otroci, ne pa v bližini ravnateljstva. Kot primer poda svetovalno delavko, ki jo je 

spoznala na praksi: »Spomnim se /.../, da je šolska svetovalna delavka hodila v šoli v sobnih 

copatih«. Njej je bil to simbol doma, domačnosti. Kljub temu da se je zdelo, da visi 

vsepovsod, je v resnici imela stik z otroki, kar je posledično dajalo šolskemu svetovalnemu 

prostoru pridih odprtosti, sproščenosti, saj šolska svetovalna služba ne bi smela biti prostor, 

kamor te pošljejo samo takrat, »ko narediš nekaj narobe«. 
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Informacije 

Kriminalistka pravi, da bi morali otrokom na šolskem področju poleg šolske snovi podati tudi 

življenjske informacije, pripraviti bi jih morali za raznovrstne situacije. Šolska svetovalna 

delavka k temu dodaja, da bi morali otrokom posredovati tudi naslednje informacije: »da 

zaupajo občutkom, da morajo nekomu takoj povedati, ko so prepričani ali zaskrbljeni, da se 

je nekaj zgodilo, kar ni prav.« Po njenem mnenju je potrebno otroke naučiti ustreznih 

verbalnih in vedenjskih reakcij, ko se znajdejo v ogrožajoči situaciji. Dobro bi bilo pozornost 

nameniti tudi ozaveščanju in pomoči na področju raznih odvisnosti ter tudi s področja 

spolnosti. Seznaniti bi jih morali s pojavom spolne zlorabe: »Potrebno jih je naučiti tudi, da 

ni prav, da ljudje, ki so starejši ali večji od njih, gledajo ali se dotikajo njihovih intimnih 

delov telesa.« Kriminalistka podajanje informacij zastavi širše, saj se ji zdi pomembno z 

otroki govoriti tudi o pravicah, da bi se zavedali, da je »moja pravica v dometu vaše pravice«. 

Učenje o pravicah kriminalistka primerja z učenjem o dolžnostih, saj ravno to opravlja 

funkcijo priprave na življenje in nadaljnje odnose. Po njenem mnenju bi morali otroke 

osveščati tudi o internetnih zlorabah. Šolska svetovalna delavka želi s podajanjem informacij 

otroke opremiti tudi z »informacijami, kam se lahko v obrnejo v primeru, če so žrtve spolnih 

zlorab«. 

Učenci so preko preventivnega programa aktivnosti kot zanje 'nove' informacije izpostavili 

predvsem »nekaj o človekovih in otrokovih pravicah«, »nekaj novega o spolni zlorabi«, »da 

imam pravico reči 'ne'«, »tri vrste nasilja«... 

Preventiva 

»Preventiva je v izrazih ljudi lahko označena kot nepomembna ali slabšalna, zato ker ne daje 

trenutnih efektivnih rezultatov,« pripomni kriminalistka, »daje jih pa na dolgi rok«. Sama 

pomen preventive vidi predvsem v tem, da »zakaj bi se morali ukvarjati s posledico, če lahko 

neko dejanje vnaprej preprečimo.« Sama bi začela s preventivnimi dejavnostmi zelo zgodaj, 

že v vrtcu oz. prvem razredu, vsekakor pa bi z njo morali začeti s strani usposobljenih ljudi, 

brez strahu. Napredek na področju preventive je počasen, a viden, meni pa, da so luknje za 

preventivo pred spolnimi zlorabami predvsem v glavah ljudi. Sama vidi prostor za preventivo 

v vsakem šolskem predmetu katerikoli šolski dan. Šolska svetovalna delavka k temu dodaja 

še, da je v preventivno dejavnost dobro vključevati tako starše kot otroke.  
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Metode preventive 

Kriminalistka pravi, da lahko z različnimi tipi pripomočkov otrokom približamo tematiko 

spolnih zlorab. Sama bi to storila »preko knjig, revij, risb, oglasov, preko igranih situacij, 

preko vlog, preko delavničnih modelov, preko tega, da jim ti daš pripraviti oglas, pripraviti 

zgodbo, pripraviti gledališko igro ...«. Preko mamljivih vsebin bi predstavila težko tematiko. 

Zdi se ji smiselno, da bi skupine ljudi, ki bi se načrtno ukvarjale samo s preventivnimi 

dejavnostmi, postavile »spletne strani, računalniške igre, nekaj interaktivnega, kar otroke 

privablja«. 

V zvezi z uporabljenimi metodami na preventivnih delavnicah v osnovni šoli so učenci kot 

pozitivno sprejemali to, da smo se vsakič o nasilju pogovorili, »da smo delali s pomočjo 

primerov«, igranja pantomime in risanja. Kot negativno so večinoma podali sedenje v krogu, 

verjetno tudi zaradi tega, ker te oblike dela niso vajeni pri rednem pouku.  

Prilagoditev preventive 

Preventivo bi morali prilagajati starostni stopnji otrok. Zato bi kriminalistka začela z 

obravnavo preventivnih tematik že pri pet- ali šestletnikih. Pri tem je potrebno upoštevati tudi 

spol učencev in okolje, v katerem izvajamo določen preventivni projekt: »Mi ne moremo 

istega projekta, preventivnega, izvajati v nekem izrazito ruralnem okolju ali pa v centru 

Ljubljane.« Po njenem mnenju je potrebno vedeti tudi, kako dečki in deklice funkcionirajo in 

kakšna je njihova razvojna faza: »Jaz ne morem iti v sedmi razred z lutkami. Gre pa to z 

lahkoto v vrtec oziroma v prvo triado.« Pri obravnavi preventivnih tematik je potrebno 

izkoristiti pobude učencev in postaviti širok kontekst; smiselno bi bilo vključiti tudi starše, s 

čimer se strinja tudi šolska svetovalna delavka. 

Storilci 

Kriminalistka opozarja, da so v tujini vedno bolj v porastu zlorabe vse mlajših otrok, ki še niti 

ne govorijo, zato da storilci ostanejo dlje časa neodkriti. Otrok po njenem mnenju ne bi smeli 

strašiti »z nekimi floskulami ...«. Storilci se otrokom ne približajo več kot neznanci z bonboni, 

»ampak je to tudi kliše, ki ga učitelji uporabljajo«. Otroke je potrebno seznaniti s tem, da 

storilci do njih lahko pristopajo »zelo prijateljsko, zelo nebogljeno«. Storilci so zelo lepo 

urejeni, oblečeni, prijazni, posledica napačne preventive pa je, da otroke še vedno strašimo z 

groznimi, velikimi ljudmi, ki bodo nanje skočili iz grmovja ali pa jim ponudili bonbone. 



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

45 

 

Otroci si na podlagi informacij, ki jim jih posredujemo, ustvarijo svojo percepcijo, zato lahko 

pride do »komunikacijskih šumov«.  

4.4.2 Izboljšanje trenutnega stanja preventivnega dela 

R2: Kakšno je trenutno stanje glede preventive pred spolno zlorabo v Sloveniji 

(sodelovanje med institucijami, ponujeni programi, ure, ki so namenjene preventivi pri 

pouku, osveščenost učiteljev, zakoni)? 

R4: Kakšne so možnosti izboljšav preventivnega delovanja pedagoških delavcev na 

področju spolnih zlorab? 

Izboljšave preventivnega dela 

Obe sogovornici se strinjata, da je na šolskem področju premalo poudarka na kakršnikoli 

preventivi. Šolska svetovalna delavka pri preventivi pred spolnim nasiljem pogreša delavnice 

s strani zdravstveno-vzgojnih strokovnih delavcev, ki bi se izvajale že v nižjih razredih 

osnovne šole in bi bile prilagojene za predšolske in osnovnošolske otroke. Za področje 

spolnih zlorab doda še, »da bi se o tej problematiki morali več pogovarjati na raznih nivojih 

družbe« in da bi morali več delati na ozaveščanju otrok. Opaža, da primanjkuje primernih 

starostim primernih zloženk, ki bi bile dostopne v šolah.  

Kriminalistka meni, da bi k izboljšanju preventivnega dela na šolskem področju pripomoglo 

skupno sodelovanje različnih služb, kot so šolska svetovalna služba, razredniki in policija. 

Preventivne dejavnosti bi morali izvajati skupaj z učitelji, v razredu, in k temu povabiti še 

starše (tudi neangažirane). Pri razumevanju problema »naj oni (otroci, op. a.) povejo, kje je 

problem.«.  

Organizacije 

V nadaljevanju kriminalistka doda, da je za učitelje zelo zaželeno, če se udeležijo 

usposabljanj, ki so jim omogočena s strani nevladnih organizacij in drugih institucij, da se 

znebijo strahu pred tematiko spolnih zlorab.  

Spolnost 

Kljub temu da je spolnost in z njo povezane spolne zlorabe še vedno tabu tema, je (po mnenju 

kriminalistke) nujno potrebno delati na osveščenosti; skrbi jo apatična družba, katere bi se 

morali znebiti. Sprašuje se: »Jaz sem lahko, kot občan, zelo zaskrbljena zaradi porasta 
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spolnih zlorab med otroki, se lahko tega zavedam, kaj pa do trenutka, ko moram iti pričat na 

sodišče? Potem pa ne bi. Tukaj je ta problem.« 

4.4.3 Vloga policije pri preventivnem delu 

R5: Kakšna je vloga policije pri preventivi pred spolnimi zlorabami? 

Kriminalistka pravi, da v Sloveniji še vedno prevladuje mnenje, da je policija institucija, ki 

ima primarno »obliko nadzora, obliko kaznovanja«. To figuro policista, ki kaznuje, ki 

nadzoruje, do katerega imajo ljudje odklonilen odnos, otrokom najprej vcepljajo starši. 

Otroci, ki so šele v vrtcu ali v nižjih razredih osnovne šole, so »obsedeni s figuro 

uniformiranega policista, ga obožujejo, so brez kakršnegakoli strahu«. Policisti si želijo 

preseči ta vidik kaznovanja, ki zaznamuje njihov poklic, še posebej s preventivnimi 

aktivnostmi hočejo »dokazati obratno«. Otrokom želijo v prvi vrsti približati poklic policista, 

jim dati vedeti, da je to »figura osebe, ki ti nudi pomoč, kadar si v stiski«, obenem pa bi bilo 

dobro, da bi bili policisti kot preventivni organ prisotni že v nižjih razredih osnovne šole, »da 

se jih otroci navadijo«. Na ta način bodo otroci policista lažje prepoznali, spoznali bodo, »da 

je to oseba, na katero se lahko obrnejo, da ga lahko pocukajo za rokav«.  

Policija ima veliko možnosti »preventivnega osveščanja«; znotraj tega so razvili veliko 

aktivnosti in projektov, s katerimi želijo otroke in javnost osveščati o problemu spolnih 

zlorab. Projekte pripravljajo tako, da so »prilagojeni razvojni stopnji«. Že 20 let v sklopu 

policije obstaja lutkovna predstava 113. »V tej lutkovni predstavi so prikazane kritične 

situacije za otroka, tudi recimo nadlegovanje otroka s strani neznane osebe in bistveno 

sporočilo te igrice je, da v nevarnostih lahko pokličejo policista na pomoč«. Ta projekt – 

lutkovna predstava – je vezan na »predšolske otroke ali pa do 1. triade«. Za starejše otroke, 

učence 5. razreda, so oblikovali »brošuro Policist Leon svetuje. Tematika (spolnih zlorab, op. 

a.) je bila tudi tam notri obravnavana; za starejše smo oblikovali (policija, op. a.) še brošuro 

oziroma knjigico Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite«. Z brošuro Policist Leon svetuje 

se otroci spoznavajo preko »vodij varnostnega okoliša«. 

Sogovornica je kot višja policijska inšpektorica in večletna preiskovalka spolnih zlorab 

oblikovala strip Policist Beno, kaj pa zdaj?, v katerem pravi, da je »spolni tematiki /.../ noter 

namenila tri teme (na cesti, za računalnikom in v okviru domačega okolja)«. Dve zgodbi na 

temo spolnega nasilja je objavila tudi v reviji Ciciban. 
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Vsi ti različni pripomočki, ki jih policija uporablja kot preventivo pred spolnimi zlorabami, so 

»hkrati različni pristopi do otrok v različnih starostnih in razvojnih skupinah«. Z njimi tudi 

poskušajo, kot rečeno, približati »vlogo policista kot vlogo pomočnika, kot varne točke.« Vse 

policijske postaje so del UNICEF-ovega projekta Varne točke, saj dajejo sporočilo, da se k 

njim lahko otrok zateče »v katerikoli stiski, ne samo zaradi zlorabe«.  

4.5 Glavne ugotovitve 

Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor išče, pa najde pot, bo cilj vedno nosil v 

sebi (Nejc Zaplotnik).  

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem ugotovila, da se obe intervjuvanki strinjata, da je 

na šolskem področju premalo pozornosti posvečene (kakršnikoli) preventivi. Pri preventivi 

pred spolnimi zlorabami igrajo ključno vlogo razredniki, šolski svetovalni delavci, policija in 

nevladne organizacije, ki pripomorejo k premagovanju strahu učiteljev in jih opolnomočijo za 

dejavno udejstvovanje na področju preventivnega dela.  

Poleg učiteljev in svetovalnih delavcev, ki naj bi otrokom poda(ja)li informacije o njihovem 

telesu, neprimernem vedenju drugih ter kam po pomoč v kritičnih situacijah, k preventivi 

veliko pripomore tudi policija z različnimi knjigami, brošurami, stripi. Nezanemarljiva je tudi 

vloga staršev. 

Obe sogovornici menita, da bi se na področju preventive dalo še veliko narediti. Koliko 

preventivnih vsebin bo učitelj pri pouku obravnaval, je odvisno predvsem od njega samega, 

saj te vsebine niso predvidene v učnem načrtu (kar kriminalistka in svetovalna delavka vidita 

kot veliko pomanjkljivost!) in to od njega zahteva veliko prilagoditev in dodatnega dela. Obe 

se tudi strinjata, da na tem področju primanjkuje skupnega sodelovanja različnih akterjev: 

šole, policije, nevladnih organizacij in centrov za socialno delo. Zavedanje o tem, da spolne 

zlorabe obstajajo in se dogajajo, je prva faza preventive. O tem se je potrebno pogovarjati na 

raznih nivojih družbe; znebiti se je potrebno tudi apatičnosti do tega problema in aktivno 

delovati na področju preprečevanja spolnih zlorab.  

Iz odgovorov učencev v evalvacijah lahko sklepam, da so preko vsebin preventivnih 

dejavnosti dobili in ozavestili tiste informacije, za katere šolska svetovalna delavka in 

kriminalistka menita, da so ključnega pomena pri preventivi pred spolnim nasiljem. V teku 

izvajanja delavnic sem v pogovoru z učenci opazila, da se o teh temah do sedaj niso pri pouku 

še nikoli pogovarjali, kar je zelo velika škoda, a hkrati tudi spodbuda, da začnemo na tem 
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področju kot pedagoški delavci dejavno postopati skupaj z ostalimi organizacijami, 

institucijami in organi.  

 

4.6 Refleksija raziskave 

Delavnice na temo preprečevanja spolnih zlorab se podrobneje dotikajo več področij. Najprej 

se učenci spoznajo s človekovimi in otrokovimi pravicami, med katerimi v teku učne ure 

posebno izpostavimo dejstvo: »Imam pravico do svojega telesa, v katerega nihče ne sme 

posegati.« Na drugem srečanju so v ospredju čustva (zakaj so čustva pomembna, na kaj nas 

opozarja čustvo strahu itd.) ter neprijetne situacije. Ti dve srečanji sta predpogoj za tretje, saj 

je takrat pozornost namenjena tematiki nasilja in prepoznavanju različnih vrst nasilja in 

nasilnih situacij. Na tem srečanju izpostavimo dejstvo, da je za vsako nasilje vedno kriv tisti, 

ki nasilje izvaja, ter da je vsak primer nasilja kaznivo dejanje, o katerem smo dolžni poročati 

naprej. Ko učenci uzavestijo to dejstvo, lahko nadaljujemo s četrtim srečanjem na temo 

spolnih zlorab, prepoznavanja situacij, v katerih lahko pride do spolnih zlorab, ter kakšne so 

vrste spolnih zlorab. Zadnje srečanje (5.) namenimo seznanjanju učencev z načini pomoči v 

različnih nasilnih situacijah ter kaj se zgodi v primeru prijave.  

Predvidena izvedba delavnic, kot sem jo sama izvajala, je sestavljena brez uvodnega 

(spoznavnega) srečanja, ker sem otroke poznala že od prej, pa tudi oni mene. Če bi te 

delavnice izvajala na katerikoli drugi osnovni šoli, bi bilo teh srečanj temu primerno več.  

Delavnic namenoma nisem načrtovala ozko usmerjeno samo na tematiko spolne zlorabe, saj 

menim, da je potrebno pred obravnavo te teme v skupini oblikovati zaupno in varno vzdušje. 

Glede na statistiko žrtev spolnih zlorab bi lahko sklepali, da bo v razredu prisoten kakšen 

učenec, ki je že bil žrtev spolne zlorabe in bi obravnava te teme v njem lahko prebudila 

neprijetne občutke. Pomembno se mi je tudi zdelo, da z učenci naprej predelamo teme, kot so 

moje pravice, nasilje, čustva... in potem na podlagi tega pri spolni zlorabi vsa pridobljena 

znanja uporabimo. Obenem se mi je zdelo, da je ozaveščanje pravice do 'mojega' telesa in 

lastnih čustev ključen predpogoj za razvijanje te občutljive teme. 

Aktivnosti sem poimenovala 'preventivne delavnice', saj to ni enako običajni šolski uri, ker 

gre v tem primeru za posredovanje informacij in izkustveno učenje o temah, ki so za učence 

aktualne in predvsem pomembne. Preko teh delavnic učenci dobijo znanja in informacije o 

nasilju, čustvih, spolnih zlorabah, pravicah... Pomembno je, da v razredu ustvarimo varno 



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

49 

 

okolje, kjer učenci lahko povejo, kar želijo, in da jim damo vedeti, da je pomembno vsako 

mnenje, tudi njihovo. To z učenci izpostavimo na prvem srečanju.  

Dinamika delavnice je živahna, razgibana ter z veliko dogajanja. Zdi se mi, da je velika 

prednost tovrstnih preventivnih delavnic pred običajno šolsko uro v tem, da so učenci bolj 

sproščeni, ker niso obremenjeni z mislijo, da bodo na podlagi svojega mnenja ocenjevani. V 

teku izvajanja delavnic sem si ves čas prizadevala, da je bilo ozračje čimbolj sproščeno. Zato 

smo se z učenci že na prvem srečanju dogovorili, da me učenke in učenci tikajo in kličejo po 

imenu. Učence sem ves čas pri debatah spodbujala k temu, da se med seboj ne prepirajo, da 

ne govorijo eden čez drugega, ampak da se med seboj poslušajo ter spoštujejo mnenja drugih.  

Delavnice so potekale v krogu, saj to omogoča, da se učenci med seboj dobro vidijo in slišijo. 

Že na prvem srečanju in tudi na vseh kasnejših sem uvodnih nekaj minut namenila 

vzpostavljanju sproščenega vzdušja in navezovanju stika z učenci. Opazila sem, da so bili 

presenečeni nad tem, ko sem jih vprašala, kako so, saj tega iz poteka običajnih učnih ur niso 

vajeni. Pri izvajanju delavnic sem tudi sama sedela z njimi v krogu, saj sem se tako lahko 

»spustila na njihov nivo« in tudi sami so me lažje sprejeli kot »eno izmed njih«. Čim bolj sem 

se izogibala katedru.  

Pomembno je bilo to, da sem učencem že na prvem srečanju povedala, da bodo srečanja 

potekala petkrat po dve šolski uri. To pa ne pomeni, da bomo na delavnici naredili odmor, če 

bo ravno takrat konec šolske ure, ampak bomo odmore prilagajali delavnicam (čas za odmor 

je po končani aktivnosti ter pred začetkom naslednje), da se glavna, rdeča nit, ne izgubi. 

Učence sem že na prvem srečanju seznanila s tem, da lahko pri teh urah svoje stvari 

pospravijo v torbe.  

Medtem ko so učenci na prvem srečanju pripravljali razred, sem na tablo obesila plakat s 

pravili. Ko smo se posedli v krog, smo se pogovorili, čemu so pravila namenjena. Menim, da 

če učenci poznajo smisel pravil, bodo tudi bolj pripravljeni na njihovo spoštovanje, kar se je 

kasneje izkazalo kot pravilna predpostavka. Ta pravila so bila potem v teku vseh naših srečanj 

pritrjena na tabli v razredu.  

Na zadnjem srečanju, kjer smo pri končni, ustni evalvaciji preverjali, kam so otroci umestili 

teme, ki smo jih obravnavali, so odgovorili, da se o teh temah še nikoli niso pogovarjali in da 

si v prihodnje še želijo takih srečanj, na katerih jim »ni treba pisati«. Pri pouku niso pri 

nobenem predmetu govorili o nasilju preko spleta. Izrazili so željo, da bi večkrat različne 
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teme obravnavali na tak, bolj interaktiven, izkustven način, ker si tako zapomnijo več stvari. 

Zelo redko se pri pouku pogovarjajo o človekovih pravicah, saj v učnem načrtu še nimajo 

predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika, ki je predviden v 7. in 8. razredu. Na 

vprašanje, o čem se pogovarjajo pri razrednih urah, so soglasno odgovorili: »O tem, koliko 

klepetamo in nagajamo,« iz česar lahko sklepamo, da se ostalim temam, razen razredne 

problematike, ne posveča pozornosti, kar je razumljivo, saj je razrednim uram na tej osnovni 

šoli namenjeno pol šolske ure tedensko.  

Pomembno se mi je zdelo, da večjo pozornost namenim tudi nasilju oziroma spolnim 

zlorabam preko spleta, saj je to generacija mladih, ki so v vsakodnevnem stiku z družabnimi 

omrežji in svetovnim spletom, kjer pa nanje preži veliko nevidnih in neslutenih nevarnosti. 

Glede na to, da je bil to program preventivnih aktivnosti, smo na vsakem srečanju nekaj besed 

namenili tudi »spletnemu bontonu« ter varnosti na internetu.  

Iz odgovorov kriminalistke lahko ugotovim, da so teme, ki smo jih vključili v pedagoški 

program aktivnosti za otroke, ključnega pomena za preventivo pred spolnimi zlorabami. 

Teme, kot so otrokove pravice, dolžnosti, nasilje, zlorabe, bi morale biti vključene v vse 

šolske predmete, saj je v čisto vsakem predmetu prostor zanje. Pri tem je potrebno opozoriti 

na pripravljenost učiteljev na dodatno delo, ki ga to prinaša, saj je potrebno biti pri pouku 

pozoren na spodbude, ki pridejo iz razreda, in jih smiselno uporabiti pri dajanju življenjskih 

informacij učencem.  

Pri tem pa ne gre samo za korist, ki jo na podlagi teh aktivnosti dobijo učenci, ampak tudi za 

korist učiteljev. Skozi obravnavo tovrstnih vsebin osebnostno rasejo in zorijo tudi sami. Pri 

sebi morajo najprej uzavestiti, da obravnava teme spolne zlorabe ni tabu tema, ampak 

realnost, ki se dogaja tukaj in sedaj; mogoče je celo otrok, ki sedi v razredu pred njimi, žrtev 

tega gnusnega zločina. Dejstvo je, da morajo učitelji najprej sami obvladati te vsebine in se 

otresti strahu pred njimi, saj bodo šele takrat dovolj preprečljivi za učence. Skozi različna 

usposabljanja in izobraževanja, ki jih za učitelje nudijo različne (nevladne) organizacije, lahko 

učitelji »dodelajo« področje te teme pri samem sebi v tolikšni meri, da bodo dosegli potrebno 

samozavest in kompetentnost in lahko ponujali »sami sebe drugim«.  

Iz odgovora kriminalistke, ki pravi, da je potrebno iz razreda sprejemati spodbude, lahko 

sklepamo, da bodo lahko samo samozavestni in kompetentni učitelji še bolj resnično pozorni 

na trenutne potrebe učencev ter učne ure, ki bodo namenjene obdelavi vsebin, kot so 
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človekove pravice/dolžnosti, nasilje itd., pripravljali dovolj vestno, kvalitetno in odgovorno, 

pa čeprav jim jih »na papirju« ne bi bilo potrebno obravnavati pri pouku.  
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4.7 Sklep 

»Ali smemo dopuščati širjenje zla? Ali lahko prepustimo bogu, da sodi o tem? Sama sem se 

odločila, da ni tako. Bog razsodi in kaznuje prepozno. Ko človeka obkroža zlo, mora soditi 

sam. In jaz sem že razsodila. /.../ Včasih, v kakem tihem trenutku, se mi zazdi, da se z bogom 

poznava. Toda božji otroci ne iščejo maščevanja. Božji otroci odpustijo in pozabijo. Kaj to 

pomeni? Da nisem božji otrok? Ko pa se ozrem nazaj /.../, vem, da je to treba storiti. Vem, da 

ga moram ubiti. Dokler bo živ, dokler bo tukaj, nikoli ne bom cela in nikoli ne bom mogla 

pozabiti, kaj se je zgodilo meni in Carli« (Lötter, 2008, str. 169).  

Spolna zloraba je ena najhujših travmatičnih izkušenj, ki jo otrok lahko na svoji poti 

odraščanja doživi. Pri tem zločinu gre za širok spekter dejanj, zaradi česar se že pri samih 

definicijah pojavljajo razlike med avtorji. V veliki večini primerov so storilci tega kaznivega 

dejanja otroku poznane osebe. Pri vsakem otroku se znaki spolne zlorabe kažejo na drugačen 

način, zato je potrebno (kot pedagoški delavec) biti pozoren na vse spremembe, ki se kažejo v 

otrokovem vedenju.  

Spolne zlorabe ne moremo preprečiti, saj storilci navzven ne kažejo nikakršnih znakov, ki bi 

kazali na to, da utegne ta človek zlorabiti nedolžnega otroka in mu uničiti nadaljnje življenje. 

Iz tega razloga je nujno potrebno otroke opolnomočiti in jih poučiti o situacijah, v katerih 

lahko pride do spolnih zlorab ter kako reagirati v vseh situacijah, v katerih se počutijo 

neprijetno. To je dolžnost tako staršev kot tudi učiteljev in ostalih pedagoških delavcev, saj 

otroci v šoli preživijo večino svojega časa. Učitelj ima znotraj vsakega predmeta možnost 

otroku predajati življenjske vsebine, med katere spada tudi poučevanje o spolnosti, pravicah, 

nasilju in zlorabah. Dejstvo je, da pogovarjanje o temah izven učnega načrta od učitelja 

zahteva veliko več dela, priprav in časa, a če je učitelj odprt, dojemljiv za spodbude iz 

razreda, če hoče, če želi – potem lahko učenci znotraj čisto običajnih predmetov dobijo »nekaj 

več«, nekaj za življenje.  

Celoten empirični del je namenjen prikazu možnosti za vključitev teme (spolnega) nasilja in 

zlorab v šolski prostor. V intervjuju sem izvedela, na kakšen način lahko te vsebine 

predajamo pri različnih predmetih ter kakšna je vloga pedagoških delavcev v timu 

strokovnjakov, ki preventivno delujejo v šolskem okolju. S pripravo in izvedbo pedagoškega 

programa aktivnosti sem prikazala konkreten primer obravnavanja teme po »principu lijaka«. 

Učenci najprej obnovijo svoje znanje o otrokovih pravicah (kamor spada tudi pravica do 

mojega telesa), nato se spoznajo s čustvi, ki jih preplavljajo v neprijetnih situacijah, 
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razločujejo različne vrste nasilja ter na koncu vse to znanje povežejo v spoznavanje kaznivega 

dejanja spolne zlorabe, za katerega je vedno kriv tisti, ki to stori. Zadnje srečanje je 

namenjeno iskanju pomoči.  

Z diplomskim delom sem želela pridobiti večperspektivni pogled na temo preprečevanja 

spolnih zlorab v šolskem prostoru ter izpostaviti vlogo socialnega pedagoga. Iz tega razloga 

sem v empirični del vključila kriminalistko in svetovalno delavko ter otroke kot pomembne 

akterje v pripravi preventivnega pedagoškega programa.  

Pri pripravi pedagoškega programa aktivnosti sem upoštevala socialno pedagoška načela 

(multidisciplinarnost, interaktivnost, akcijsko naravnanost, izhajanje iz teorije, raziskovanja in 

prakse, funkcionalnost, celostnost). Kot bodoča socialna pedagoginja vidim veliko možnosti 

povezovanja različnih institucij pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju problema 

spolnih zlorab. Skupaj z ostalimi strokovnjaki lahko otrokom podajamo neprecenljive 

informacije, ki jih utegnejo obvarovati pred neprijetnimi življenjskimi situacijami.  

Z diplomskim delom sem hotela dokazati, da (kljub temu da znotraj učnih načrtov različnih 

predmetov »ni prostora« za pogovor o spolni zlorabi, bodisi ker ni časa, bodisi ker se učitelji 

te teme bojijo) vendarle obstaja možnost znotraj prav vsakega predmeta, kako otroke poučiti 

in jih obvarovati pred tovrstno grozovito izkušnjo oziroma jim ponuditi pomoč, če so bili 

žrtve tega gnusnega zločina. 
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6 Priloge 

6.1 Priloga 1: Prepis intervjuja s kriminalistko 

Spraševalec (v nadaljevanju S): Kakšna je vloga policije pri preventivi pred spolnimi 

zlorabami? 

Kriminalistka (v nadaljevanju K): Čeprav se zdi, da je policija izključno represivni organ, 

ji prednost obravnav primerov daje možnost preventivnega osveščanja. Policija pri spolnih 

zlorabah aktivno sodeluje na način, da na primer že 20 let imamo lutkovno predstavo 113. V 

tej lutkovni predstavi so prikazane kritične situacije za otroka, tudi recimo nadlegovanje 

otroka s strani neznane osebe, in bistveno sporočilo te igrice je, da v nevarnostih lahko 

pokličejo policista na pomoč. Se pravi, približujemo vlogo policista kot vlogo pomočnika, kot 

varne točke. Mi smo zelo aktivni pri Unicefovem projektu Varna točka, naše policijske 

postaje so varne točke, to pomeni, da dajemo sporočilo, da se k nam otrok lahko v katerikoli 

stiski, ne samo zaradi zlorabe, lahko zateče. Sama sem oblikovala strip »Policist Beno, kaj pa 

zdaj«; spolni tematiki sem noter namenila tri teme (na cesti, za računalnikom in v okviru 

domačega okolja), ker gre za tri različne situacije, predvsem gre pa za zlorabo otroka. 

Nadaljevala sem to tako, da sem v Cicibanu objavila dve zgodbi na to temo. Odvisno, ne, se 

pravi, če je pri 113 vezano na predšolske otroke ali pa do 1. triade, je pa Policist Beno vezan 

iz 3. do 5. razreda. Oblikovan je preko stripa in v bistvu preko zgodb, v katerih nastopajo 

junaki, je potem, recimo, dodatno se otroci spoznavajo preko vodij varnostnega okoliša z 

neko brošuro Policist Leon svetuje. Tematika je bila tudi tam notri obravnavana, za starejše 

smo oblikovali še brošuro oziroma knjigico Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite. Gre pa 

v bistvu za zgodbo, ki jo je napisal pisatelj Vojnovič, in to je v bistvu, različni pripomočki so 

hkrati različni pristopi do otrok v različnih starostnih in razvojnih skupinah.  

S: Kakšno je vaše mnenje o preventivi, ki se dogaja v šolskem prostoru? 

K: Jaz bi rekla, da bi morali temu dati zelo veliko poudarka. Mi se zelo osredotočamo na 

reševanje primerov potem, ko se zgodijo, ampak preventiva je v izrazih ljudi lahko označena 

kot nepomembna ali slabšalna, zato ker ne daje trenutnih efektivnih rezultatov. Daje jih pa na 

dolgi rok. Jaz bi rekla preventiva – DA, DA. Že iz razloga, ker preprečuje. Zakaj bi se morali 

ukvarjati s posledico, če lahko neko dejanje vnaprej preprečimo. V šolski prostor – DA. Kako 

zgodaj? Zgodaj. Prvi razred, v vrtec - DA. In seveda prilagojeno razvojni stopnji. Jaz bi začela 

s takimi tematikami pri pet-, šestletnikih – sigurno že.  
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S: Kakšna je vloga pedagoških delavcev pri preventivi pred spolno zlorabo otrok? 

K: V bistvu jih jaz vidim kot skrbnike, veste, zelo, in tudi govorim velikokrat, da... Ta 

trenutek so moji otroci – punčka je v vrtcu, dva sta v šoli – niso z menoj, jaz sem jih v šolski 

ali vrtčevski prostor predala ob sedmi uri in jih bom, karikiram, dvignila ob štirih. Kar 

pomeni, da večino dneva preživijo z ljudmi, katerim moram jaz zaupati in jim dam mojega 

otroka v vzgojo, v nego, in ga oblikujejo. Če greva gledati iz razvojnega vidika, je drugi, v 

drugi triadi osnovne šole, on je sedaj fokusiran na učiteljico oziroma na učitelja. Zelo velik 

poudarek je na tem, kar učitelj pove. Izjemno pomembno vlogo ima učitelj, on se odmika od 

mene kot od avtoritete in se premika k drugi osebi. Pri najstniku so zelo pomembni vrstniki. 

Ampak – najstnik je del šolskega okolja in če je razrednik odprt, dojemljiv, če želi, če hoče, 

če ima interes – seveda je to dodatno delo. Jaz bi rekla, šolske svetovalne delavke, na 

hodnike, v razrede, med otroke. Mi smo vsi vezani na papirologijo. Ampak že šolske 

svetovalne službe bi jaz premaknila iz sosednjega prostora ravnateljstva ali pa bi jih umaknila 

med razrede, med otroke. Spomnim se že leta nazaj, ko sem jaz prakso delala na eni šoli, v 

času študija, da je šolska svetovalna delavka hodila v šoli v sobnih copatih. Meni je bila to 

krasna simbolika – copati kot prispodoba doma. In je bila med njimi na hodnikih, tako, zdelo 

se je, da visi vsepovsod, ampak to ni res. Imela je stik z otroci, šolski svetovalni prostor ni bil 

prostor, kamor te nekam pošljejo, ko narediš nekaj narobe, ampak odprt prostor, prostor na 

vetru. Vsi pridejo notri, ven, ves čas, samo pozdravit, vprašat, karkoli, brez oznak bi moral 

biti, brez nalepk, tako kot knjižnica. Knjižnica nima nobene nalepke, samo pozitivo.  

S: Kakšne informacije bi morali otrokom nujno posredovati, tako v vrtcu kot v osnovni 

šoli v smislu preventive? 

K: Življenjske. Čisto življenjske. Mi jih otroke nafilamo z nekim znanjem, o katerem koli 

predmetu, o zgodovini, fiziki, geografiji, kar je pomembno, kar je nujno, kar je dobro, v 

bistvu pa jih moramo učiti tudi za življenje. Za raznovrstne situacije, od komunikacije naprej 

... Jaz pravim – pravice DA, hkrati tudi, ko govorimo o pravicah z otroki, da se morajo otroci 

zavedati, da je moja pravica v dometu vaše pravice. Zelo hitro lahko s pravicami trčiva. 

Vzgajat z dolžnostmi. Da če nekaj narediš, da ima svojo posledico. Pravice, da, ampak da 

moramo tudi nekaj narediti. Kot priprava na življenje, na odnose. In tako da bi jaz to vsebino 

vključevala... Videla sem recimo pri svojem starejšem sinu, ko je bil v četrtem razredu, sedaj 

je v sedmem, to je tri leta nazaj. Obravnavali so v okviru učnega programa tematiko nasilja, 

govorili pa so samo o fizičnem in psihičnem nasilju. In nič drugega. Jaz razumem, da se 



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

60 

 

učitelji bojijo tematike, kot je spolna, dejstvo – kot policistka, jaz to vem, da storilci v želji, da 

se jih ne odkrije, gredo vedno v mlajše otroke. V tujini je zelo v trendu vedno mlajše otroke, 

ki še ne govorijo, zato da so čim dlje časa neodkriti. Mi recimo, starši strašijo otroke z nekimi 

floskulami ... prvi kriminalistični učbenik izpred 100 let piše ravno o tem, kako so že sto let 

nazaj otroke strašili pred neznanci z bonboni. Neznanci, ki zlorabljajo otroke, za pristop do 

otroka ne bodo uporabili bonbonov, ampak je to tudi kliše, ki ga učitelji uporabljajo (če vam 

nekdo ponudi bonbone). Pravi storilci bodo pristopali na način, zelo prijateljsko, zelo 

nebogljeno, ne bodo vam dali bonbonov, ker na bonbone boste vi trznila, se boste obrnila 

stran. Rekli vam bodo, ne vem, rabim pomoč, sem ta pa ta, oni pa tretji ... so zelo urejeni, so 

zelo lepo oblečeni, zelo prijazni, mi jih pa strašimo pred groznimi, velikimi ljudmi, ki skačejo 

iz grmovja. Tega ni, tega ni, ne. Vidim pa, da učitelji še vedno povzemajo te zgodbe, ker se 

potem drastično pojavljajo, t. i. beli kombiji, ki se niso izkazale, ampak so posledica nekega 

napačnega, negativnega osveščanja. »Ko bo prišel nekdo«, ne, in otroci potem, domišljija, 

prestrašenost, tudi starši delajo napako. Primer Melanie iz Portugalske, ki je izginila, so starši 

otroke pred televizor, če bo to, če bo to, če bo tretje, in otroci so potem svojo percepcijo o teh 

stvareh, je prišlo to tistih komunikacijskih šumov.  

S: Kakšen način podajanja informacij bi moral biti uporabljen za preventivo spolnega 

nasilja v osnovni šoli? 

K: Najprej vezano na spol, mislim na spol, pomembno se je zavedati okolja. Mi ne moremo 

istega projekta, preventivnega, izvajati v nekem izrazito ruralnem okolju ali pa v centru 

Ljubljane. Ne moremo. Se razlikujejo že po tem. Jaz bi morala vedeti tudi, kako dečki in 

deklice funkcionirajo, kakšna je njihova razvojna faza. Jaz ne morem iti v sedmi razred z 

lutkami. Gre pa to z lahkoto v vrtec oziroma v prvo triado. Zato smo pri Policistu Benotu šli v 

strip kot delovni pripomoček. Se pravi – z različnimi tipi pripomočkov približati otroku 

tematiko. Preko knjig, revij, risb, oglasov, preko igranih situacij, preko vlog, preko 

delavničnih modelov, preko tega, da jim ti daš, pripravite oglas, pripravite zgodbo, pripravite 

gledališko igro, preko nekih vsebin, ki so mogoče mamljive, vabljive, predstaviti tematiko, ki 

je težka.  

S: Katere vsebine iz preventive bi morale biti v sklopu dni dejavnosti, obveznega pouka? 

K: Oboje. Jaz bi rekla, prostor za preventivo je čisto v vsakem predmetu, čisto vsakem, kateri 

koli šolski dan. A se lahko o tem pogovarjamo pri naravoslovju? Ja, seveda. Kaj pa pri 

zgodovini? O, še kako. Samo bolj široko moramo stvari postaviti v kontekst. Ampak o teh 
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tematikah mi lahko govorimo. Poglejte, nasilje in zgodovina – odnos do otroka v stari Grčiji, 

odnos do otroka v začetku industrijske revolucije, odnos do otroka danes. Pa vidite, pa 

razložite pravice. V trenutku. Zlorabe, tudi. V stari Grčiji je bila pedofilija evidentirana kot 

sprejemljiva, v današnjem svetu popolnoma ne. S takimi primeri, v vsakem predmetu, v 

okviru rednega dela. Jaz bi, kot učitelj, če ti nekdo da pobudo, takoj bi izkoristila to. Seveda 

se moraš držati učnega programa in to, saj se ga moramo vsi, ampak, kako prepletati te 

tematike, mislim, da je možno, če le hočemo. Tako pač je.  

S: So po vašem mnenju pedagoški delavci dovolj izobraženi in usposobljeni za 

preventivno dejavnost v osnovni šoli? 

K: Vedno bolj. Opažam, da jih je bilo zelo grozno strah, ampak to je strah pred nepoznanim. 

Ker je to nekaj, kar ne poznaš. Lahko rečem, da, jaz vidim napredek. Počasen, ampak ga 

vidim. Pri vseh profilih. Kaj pa mislite, da je pri zdravnikih? Zdravniki še vedno ne podajajo 

prijav. Kje smo? Stvari, ki so policistom čisto jasne, pa zdravnikom niso in tako naprej. Gre 

bolj v to smer. Da, napredek je, počasen, ampak vsi napredki so počasni. Če bi bila 

ekspanzija, bi bilo mogoče celo narobe.  

S: Kako bi bila preventiva pred spolnimi zlorabami še bolj uspešna? Vem, da je težko 

merljiva, ampak... 

K: Začeti z njo zelo zgodaj, res s strani usposobljenih ljudi, brez strahu, z veliko odprtostjo do 

te tematike. Recimo, par let nazaj so se starši uprli temu, da bi nek psiholog razlagal v prvem 

razredu o spolnosti. Da to ni taka tema, zakaj pa bi, pa si bo narobe predstavljal. Zakaj? 

Spolnost je del nas. Boljše, da se srečajo po strokovni plati s človekom, kot pa da se srečajo s 

tremi kliki prek interneta, kjer imajo izkrivljeno podobo o spolnosti. Ja, zelo zgodaj, pri 

različnih tematikah, predvsem zelo odprto iti v to brez strahu.  

S: Vidite mogoče kje luknje v sistemu za preventivo spolnega nasilja pri otrocih? 

K: Najprej luknje vidim v glavi. Saj to je tako kot pri strokovnjakih. Mi imamo lahko vse 

napisano, pa dobro učne programe narejene, pa vsebine notri dane, če jaz ne vidim tukaj notri 

potenciala, ne bom dala to skozi. Seveda je dobro, da imate to napisano v učnem programu, 

absolutno, recimo, da se te tematike učitelji ali svetovalni delavci, ki jih je strah, in rabijo v 

bistvu samo ozaveščanje in usposabljanje. Ko bodo sigurni v svoje delo, bodo tudi lažje 

pristopali. Skratka, ta pristop iz različnih koncev. Da, rabite imeti napisano, zato ker rabimo 

imeti napisano, da se ve, kje se gibljemo, rabimo nek okvir. Rabim imeti moj premik v glavi 
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(spolnost ni tabu), je del nas, zlorabe so, ali me je strah? Me je. Ampak kaj lahko naredim? 

Grem na ta usposabljanja, so mi omogočena, na začetku bo šlo težko, jaz bi se tukaj 

posluževala nevladnih organizacij, drugih institucij, skupno, timsko delo. Zakaj ne? 

S: Kakšno bi bilo optimalno sodelovanje policije, Centra za socialno delo, šole in 

nevladnih organizacij pri preventivi pred spolnimi zlorabami? 

K: Pravzaprav že na nek način poteka, je prisotno v šolskem prostoru. Jaz mislim, da v 

osnovni šoli policija ne sme drugače postopati kakor preventivno. In otroci, majhni otroci, 

otroci, ki sedaj obiskujejo vrtec, so obsedeni s figuro uniformiranega policista, ga obožujejo, 

so brez kakršnega koli strahu. In prvi, ki povzročajo nek odklonilen odnos do policista, so 

naprej starši, ki uporabljajo status policije kot obliko nadzora, obliko kaznovanja. »Če ne boš 

tega naredil, bo prišel policist. Če si ne boš dal čelade gor, če se ne boš privezal, nas bodo 

ustavili in nas bodo kaznovali.« Z vidika kaznovanja. Ne, mi hočemo s preventivnimi 

aktivnostmi dokazati obratno, da je pravzaprav to figura osebe, ki ti nudi pomoč, kadar si v 

stiski. Modra točka. In zato policisti že v prve razrede, da se jih otroci navadijo. Da so del 

okolja, da ko gre policist popoldan s svojim otrokom v zdravstveni dom, da se mu še trije 

otroci smejijo zraven, ne pa da se ga bojijo. Da ga prepoznajo, da je to oseba, na katero se 

lahko obrnejo, da ga lahko pocukajo za rokav. In te ne bo kaznoval, ne. Otroci imajo to zelo 

jasno: dobro – slabo. Zelo. Potem pa to z leti gre v širino.  

S: Kje so možnosti izboljšav preventivnega dela tako na šolskem področju kot tudi pri 

sodelovanju med institucijami? 

K: Jaz bi si recimo želela, da bi v okviru policije imeli prav skupine ljudi, ki bi se samo s tem 

ukvarjali, s preventivo. Sedaj smo, na žalost, tako, da delaš vse. In čeprav je meni preventiva 

zelo všeč, je moje prednostno delo operativa. Se pravi, da moram neposredno reševati 

primere. Meni se še sedaj tukaj dogaja, ko sem v vlogi predavateljice, da me kličejo, če grem 

izobraževati v vrtce in v šole. Jaz to zelo rada naredim, ampak problem je, da imaš potem 

količinsko kot oseba preveč. Idealno bi bilo, da bi bile oblikovane skupine ljudi, ki bi se s tem 

načrtno, vsakodnevno ukvarjale. Jaz bi ... ti ljudje bi imeli res možnost samo to delati. 

Postaviti spletne strani, računalniške igre, nekaj interaktivnega, kar otroke privablja. To imajo 

gospodarske firme zelo dobro narejeno. V bistvu privabljajo otroka kot potrošnika. Ampak 

recimo, banka – figurice in ne vem, kaj še vse, da te privabi. Ampak tukaj ... v tem delu pa 

sodelovanje, ampak to skupno sodelovanje. V šolskem prostoru pogrešam več tega ... da je to 

taka tematika, imajo problem, bodo prišli s policije in potem se, po moji oceni, naredi samo 
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kljukico. To nima nobenega efekta. Jaz naredim svoje delo in grem. Ampak skupaj s šolo, 

skupaj z učitelji, notri, ta trenutek, narediti nekaj skupaj, iti naprej, jaz sem gost, jaz pridem in 

grem. Vi ste noter vključeni. Zakaj ne vključiti še kakšnega starša? Govorimo o internetnih 

zlorabah otrok. Starši, ki sedaj imajo računalniška znanja, ki imajo mogoče poklice, vezane na 

to, pa pri sestavi raznih programov dajmo vključit otroke. Mi lahko pripravimo program za 

drugi razred osnovne šole, ampak pri sedmem razredu bi jih jaz aktivno vključila. Naj oni 

povejo, kje je problem. Tako bomo največ reševali.  

S: Potem bi bilo dobro, da bi v preventivno dejavnost vključevali tako starše kot tudi 

otroke? 

K: Ja. Saj vidite sami, pri obveznih šolah za starše ali na roditeljskih sestankih hodijo 

angažirani starši. Zelo težko je privabit druge. Jaz bi šla tukaj res v širino. Otroke povabit, 

starše povabit, skupaj delati, imeti delavnice.  

S: Po vaših izkušnjah, kakšen je odnos slovenske družbe do nasilja in konkretno do 

spolnega nasilja nad otroki? Je družba dovolj osveščena ali je to še vedno tabu tema? 

K: Je še vedno tabu. Še vedno tabu. Sicer z osveščanjem ugotavljajo, da je prisotno, izražajo 

zaskrbljenost, vendar po drugi strani je zelo apatična družba. Jaz sem lahko, kot občan, zelo 

zaskrbljena zaradi porasta spolnih zlorab med otroki, se lahko tega zavedam, kaj pa do 

trenutka, ko moram iti pričat na sodišče? Potem pa ne bi. Tukaj je ta problem. Moramo delati 

veliko na osveščenosti in na tem, da smo mi del družbe, da se to zgodi lahko komurkoli, 

kadarkoli in da se lahko borimo proti temu vsi in hkrati vsak izmed nas kot posameznik. 

Apatija – tega se moramo znebiti. Angažiranost nas vseh. 
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6.2 Priloga 2: Prepis intervjuja s šolsko svetovalno delavko 

Spraševalec (v nadaljevanju S): Kakšno je vaše mnenje o preventivi, ki se dogaja v 

šolskem prostoru? 

Šolska svetovalna delavka (v nadaljevanju ŠS): Moje mnenje je, da je v šolskem prostoru 

premalo poudarka na preventivi - kakršnikoli. 

S: Kakšna je vloga pedagoških delavcev pri preventivi pred spolno zlorabo otrok? 

ŠS: Menim, da je vloga pedagoških delavcev pri preventivi pred spolno zlorabo predvsem v 

tem, da otroke ozaveščajo tudi o tej problematiki in jih opremijo z znanjem, potrebnim 

vedenjem in veščinami, da otroci ne bi postali žrtve spolnih zlorab oz. da bi znali ustrezno 

reagirati – v primeru take izkušnje.  

S: Kakšne informacije bi morali otrokom nujno posredovati, tako v vrtcu kot v osnovni 

šoli, v smislu preventive pred spolnimi zlorabami? 

ŠS: Menim, da bi otrokom v vrtcih ali v OŠ morali posredovati naslednje informacije: da 

zaupajo svojim občutkom, da morajo nekomu takoj povedati, ko so prepričani ali zaskrbljeni, 

da se je nekaj zgodilo, kar ni prav. Otroke je potrebno naučiti ustreznih verbalnih (odločno 

reči NE) in vedenjskih reakcij (pojdi stran, povej nekomu…) v primeru ogrožajočih situacij. 

Potrebno jih je naučiti tudi, da ni prav, da ljudje, ki so starejši ali večji od njih, gledajo ali se 

dotikajo njihovih intimnih delov telesa, razen če rabijo pomoč.  

Predvsem otroke v OŠ je potrebno tudi opremiti z informacijami, kam se lahko obrnejo v 

primeru, da so žrtve spolnih zlorab (anonimni telefoni, nevladne organizacije, pristojni CSD, 

policija).  

S: Kakšen način podajanja informacij bi morali biti uporabljen za preventivo spolnega 

nasilja v osnovni šoli? 

ŠS: Delavnice s strani zdravstveno – vzgojnih strokovnih delavcev, vendar ne šele v višjih 

razredih. 

S: Katere vsebine iz preventive bi morale biti v sklopu dni dejavnosti, obveznega pouka? 

ŠS: Ozaveščanje s področja raznih odvisnosti in pomoč, ozaveščanje s področja spolnosti in 

spolnih zlorab ter pomoč, skrb za duševno zdravje, socialne veščine. 
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S: So po vašem mnenju pedagoški delavci dovolj izobraženi in usposobljeni za 

preventivno dejavnost v osnovni šoli? 

ŠS: Menim, da so za preventivno dejavnost v osnovni šoli bolj izobraženi in usposobljeni 

svetovalni delavci.  

S: Kako bi bila preventiva pred spolnimi zlorabami še bolj uspešna? 

ŠS: Menim, da bi se o tej problematiki morali več pogovarjati na raznih nivojih družbe 

(družina, vrtec, šola, zdravstvene ustanove). 

S: Vidite mogoče kje luknje v sistemu za preventivo spolnega nasilja pri otrocih? 

ŠS: Veliko luknjo vidim v sistemu izobraževanja nasploh, ker se preventivi – kakršnikoli 

posveča premalo pozornosti in so v ospredju vsa druga znanja in spretnosti z različnih 

področij. 

S: Kakšno bi bilo optimalno sodelovanje policije, Centra za socialno delo, šole in 

nevladnih organizacij pri preventivi pred spolnimi zlorabami? 

ŠS: Morda več učinkovitih skupnih projektov (delavnic) na tem področju, prilagojenih za 

predšolske in osnovnošolske otroke; večje delovanje na ozaveščanju otrok; več zloženk o 

spolnih zlorabah, ki bi bile prilagojene različni starosti otrok in dostopne v šolah. 

S: Kje so možnosti izboljšav preventivnega dela tako na šolskem področju kot tudi pri 

sodelovanju med institucijami? 

ŠS: Menim, da je možno, da se preventivno delo na šolskem področju izboljša le, če bo več 

prostora v učnih načrtih namenjeno tudi temu področju.  

S: Bi bilo dobro v preventivno dejavnost vključevati tako starše kot otroke? 

ŠS: Seveda. 
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6.3 Priloga 3: Primer kodiranja 

TEKST KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

... 

S: Katere vsebine iz 

preventive bi morale biti v 

sklopu dni dejavnosti, 

obveznega pouka? 

ŠS: Ozaveščanje s področja 

raznih odvisnosti in pomoč, 

ozaveščanje s področja 

spolnosti in spolnih zlorab ter 

pomoč, skrb za duševno 

zdravje, socialne veščine. 

 

S: So po vašem mnenju 

pedagoški delavci dovolj 

izobraženi in usposobljeni 

za preventivno dejavnost v 

osnovni šoli? 

ŠS: Menim, da so za 

preventivno dejavnost v 

osnovni šoli bolj izobraženi 

in usposobljeni svetovalni 

delavci.  

 

S: Kako bi bila preventiva 

pred spolnimi zlorabami še 

bolj uspešna? 

ŠS: Menim, da bi se o tej 

problematiki morali več 

pogovarjati na raznih nivojih 

družbe (družina, vrtec, šola, 

zdravstvene ustanove). 

... 

 

 

 

 

Otroke bi morali ozaveščati s 

področja raznih odvisnosti.  

Otroke je potrebno osveščati 

s področja spolnosti in 

spolnih zlorab ter pomoči. 

V sklopu preventivnih 

dejavnosti bi morali 

obravnavati tudi skrb za 

duševno zdravje in socialne 

veščine. 

 

 

 

Za preventivno dejavnost 

bolj izobraženi in 

usposobljeni svetovalni 

delavci. 

 

 

 

 

 

O spolnih zlorabah bi se 

morali več pogovarjati.  

Pogovor o spolnih zlorabah 

na vseh nivojih družbe. 

... 

 

 

 

 

INFORMACIJE 

 

 

INFORMACIJE 

 

 

INFORMACIJE 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA PEDAGOŠKIH 

DELAVCEV 

 

 

 

 

 

 

IZBOLJŠANJE 

PREVENTIVE 

IZBOLJŠANJE 

PREVENTIVE 
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S: Vidite mogoče kje luknje 

v sistemu za preventivo 

spolnega nasilja pri 

otrocih? 

ŠS: Veliko luknjo vidim v 

sistemu izobraževanja 

nasploh, ker se preventivi – 

kakršnikoli posveča premalo 

pozornosti in so v ospredju 

vsa druga znanja in spretnosti 

z različnih področij. 

 

S: Kakšno bi bilo 

optimalno sodelovanje 

policije, Centra za socialno 

delo, šole in nevladnih 

organizacij pri preventivi 

pred spolnimi zlorabami? 

ŠS: Morda več učinkovitih 

skupnih projektov (delavnic) 

na tem področju, prilagojenih 

za predšolske in 

osnovnošolske otroke; večje 

delovanje na ozaveščanju 

otrok; več zloženk o spolnih 

zlorabah, ki bi bile 

prilagojene različni starosti 

otrok in dostopne v šolah. 

 

 

 

 

Luknje za preventivo so v 

sistemu izobraževanja. 

Preventivi se posveča 

premalo pozornosti.  

V ospredju so druga znanja 

in spretnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za preventivo pred spolnimi 

zlorabami bi moralo biti več 

skupnih projektov. 

Delavnice bi morale biti 

prilagojene za različne 

starosti.  

Več bi morali delovati glede 

osveščanja otrok. 

Primanjkuje zloženk o 

spolnih zlorabah; 

prilagoditev različnim 

starostim; dostopne v šoli. 

 

 

 

 

 

ŠOLSKI PROSTOR in 

PREVENTIVA 

ŠOLSKI PROSTOR in 

PREVENTIVA 

ŠOLSKI PROSTOR in 

PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBOLJŠANJE 

PREVENTIVE 

IZBOLJŠANJE 

PREVENTIVE in 

PRILAGODITEV 

PREVENTIVE 

IZBOLJŠANJE 

PREVENTIVE 

 

IZBOLJŠANJE 

PREVENTIVE 
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6.4 Priloga 4: Primer tabele kategorij 

KATEGORIJE KODI 2. REDA KODI 1. REDA 

Preventivno delovanje Metode preventive Lutkovna predstava na temo 

spolnih zlorab. 

Brošura Nekatere skrivnosti 

ne smejo ostati skrite.  

Preko mamljivih, vabljivih 

vsebin predstaviti težko 

tematiko.  

Strip kot delovni pripomoček 

za preventivo.  

Knjige, revije, risbe, oglasi, 

igrane situacije, vloge, 

delavniški modeli kot metoda 

preventive 

Prilagoditev preventive Različna dela so prilagojena 

za različne starosti. 

Različni pripomočki za 

pristopanje do otrok. 

Prilagoditev pripomočkov 

starostnim in razvojnim 

skupinam. 

Preventivo v šolskem 

prostoru bi morali prilagoditi 

glede na spol.  

Upoštevanje okolja pri 

preventivnih dejavnostih.  

Pri preventivnih dejavnostih 

je potrebno postaviti širok 

kontekst.  

Potrebno je izkoristiti pobude 

učencev.  

V preventivo bi bilo dobro 

vključiti tudi starše.  

Za preventivo pred spolnim 

nasiljem bi morali izvajati 

delavnice s strani 

zdravstveno vzgojnih 

delavcev. 

Izboljšanje preventive Delavnice bi morale biti 

dovolj zgodaj izvedene. 

O spolnih zlorabah bi se 

morali več pogovarjati. 

Pogovor o spolnih zlorabah 

na vseh nivojih družbe. 

Za preventivo pred spolnimi 

zlorabami bi moralo biti več 

skupnih projektov.  
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6.5 Kategorije akcijskega raziskovanja (delavnice) 

Znanje 

Iz odgovorov učencev v evalvacijah lahko sklepamo, da so bila tovrstna srečanja za učence 

poučna, da so se na njih nekaj naučili, pa čeprav samo to, da morajo v kritičnih situacijah reči 

»Ne!« ter da morajo o vseh neprijetnih situacijah, v katerih se znajdejo, povedati starejši oz. 

odrasli osebi. Presenetilo me je, da sem že na prvem srečanju v eni izmed evalvacij dobila 

odgovor, kjer je eden izmed učencev napisal, da se je naučil nekaj novega o spolni zlorabi, pa 

čeprav tega nismo nikjer omenjali. Zdelo se mi je primerno izhodišče za nadaljnja srečanja, 

saj mi je bilo pomembno izkoristiti informacijo, da otroci o tem že nekaj vedo.  

Učenci so v evalvacijah navedli, da so se naučili »nekaj o človekovih in otrokovih pravicah«, 

»da moramo biti spoštljivi do drugih«, »da ima vsak otrok pravico reči 'ne'«, »kako 

odreagirati na neprijetne dogodke«, »kako moramo ravnati v kakšni situaciji«. Spoznali so 

tudi, kakšne so vrste nasilja in tudi »kaj narediš v primeru nasilja«. Ključnega pomena je, da 

so uzavestili tudi dejstvo, da za nasilje ni kriva žrtev. Nekaj učencev je trdilo, da se morajo od 

sedaj naprej o svojih čustvih pogovoriti, jih prikazati na drugačen način, ne pa z nasiljem. Z 

vidika spolne zlorabe so spoznali naslednja dejstva: kako odreagirati v primeru spolne 

zlorabe«, »kako se lahko spolni zlorabi izognem«, »različne vrste zlorab«, »da spolna zloraba 

ni lepa, prijetna«, »da so tudi fantje žrtve spolne zlorabe«, »da zaradi spolne zlorabe nekateri 

ne spijo«, »sorodnik te lahko nadleguje«, »da te zvabi z drugimi stvarmi, da te spolno 

nadleguje«, »da te lahko zlorabijo ženske« itd.  

Uporabnost 

Z vidika uporabnosti so učenci navedli, da morajo o slabih skrivnostih povedati odrasli osebi. 

Spoznali so tudi, da morajo biti pri objavljanju slik in podatkov o sebi na internetu zelo 

pazljivi, saj »lahko ljudje na internetu lažejo«; »na internetu se lahko odrasli pretvarjajo, da 

so otroci, da te potem ugrabijo«. Kot uporabno ocenjujejo tudi spoznanje, da morajo povedati 

policiji, če jih kdo nadleguje. Za prihodnost na podlagi spoznanj in srečanj pravijo: »bom 

ustrezno reagiral ob nasilju«, »ne bom več uporabljal nasilja«, »da ne bom šlatal drugih 

ljudi«, »da ne bom priča nasilju«.  
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Doživljanje 

Učenci kot 'všečno' doživljajo pantomimo, risanje, delo po skupinah, delo s pomočjo 

primerov ter to, da so se zabavali in sodelovali med sabo. V skupini so se večinoma počutili 

dobro. Ni jim bilo všeč »ponavljanje snovi od prejšnjič« in »dajanje svojih primerov«. 
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6.6 Primeri učnih priprav na delavnice 

6.6.1 UČNA PRIPRAVA – Človekove in otrokove pravice 

Razred: 6.  Zaporedna številka ure: 1, 2 

Učni cilji:  

- razvijati znanje o človekovih in otrokovih pravicah 

- razvijati spretnosti skupinskega dela 

Ključne besede:  človekove pravice, otrokove pravice 

Učne oblike:  delo v skupinah 

Učne metode:  razlaga, pogovor, igra vlog 

Pripomočki: učni listi, risalni listi, voščenke, lepilo, plakat s pravili 

Uporabljena literatura: Konvencija o otrokovih in človekovih pravicah 

 

POTEK  DELA 

 

1. Uvodna motivacija (5 min) 

Ob prihodu v razred učence prosim, da stole v učilnici dajo v krog. Med tem časom na tablo 

obesim pravila, ki bodo veljala tekom naših srečanj. Ko se učenci razporedijo v krog, jih 

seznanim z nadaljnjim potekom dela. Napovem jim, da se bomo pogovarjali o  nasilju, spolnih 

zlorabah, človekovih in otrokovih pravicah ... Ker so to občutljive teme, je zelo pomembno, da 

vzpostavimo krog zaupanja, zato je bistveno izpostaviti 3 pravila:  

- Dogovorimo se, da spoštujemo zasebnost vsakega posameznika. Kar se v skupini 

govori, posluša, izraža, ostane v skupini.  

- Vsi so povabljeni k aktivnosti (tj. izražanju mnenja, stališč), vendar pa jih ne bomo silili, 

da bi povedali nekaj, česar ne želijo.  

- Določimo pravila za govorjenje in poslušanje: ko eden govori, ga drugi poslušamo in ne 

prekinjamo.  

 

2. Osrednji del  

 

2. 1. (15 min) Kot uvod v osrednji del na temo človekovih in otrokovih pravic zastavim 

naslednja vprašanja:  

- Kaj pomeni biti človek? Kaj pomeni biti otrok? 

- Zakaj imamo pravila in zakone? 

- Zakaj imajo otroci poseben dokument, ki posebej zagotavlja njihove pravice?  

- Kakšne pravice poznamo? 

- Kje ste izvedeli za te pravice? 

- Katero posebno pravico bi morali imeti vsi otroci? 

- Katero pravico so že kdaj tebi kršili? Ali poznate kakšno državo, ki krši človekove 

pravice? Poznate kakšno državo, v kateri ljudje nimajo (ali niso imeli) pravic zaradi 

svoje vere/rase? 

- Ali poznate kakšen dokument, ki razglaša človekove pravice? 
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2. 2. (40 min). Učence naključno razdelim na 8 manjših skupin. Povem jim, da se bomo igrali 

kviz o človekovih in otrokovih pravicah, zato naj si vsaka skupina poišče prostor, kjer jih ostali 

ne bodo slišali. Ko se učenci razporedijo, jim dam naslednja navodila:  

»Vsaka skupina bo dobila majhen listek, na katerem bo napisana ena izmed pravic. V skupini se 

potihem o njej pogovorite in jo potem s pantomimo poskušajte uprizoriti. Ostale skupine bodo 

ob uprizoritvi te pravice poskušale ugotoviti, za katero pravico gre, kasneje pa se bomo o tem 

tudi pogovorili. Torej, ker gre za pantomimo, vam ni dovoljeno uporabljati glasov ali 

pripomočkov, samo kretnje. Časa za pripravo pantomime imate 10 min, pri izvedbi pa morate 

sodelovati vsi člani skupine.« 

 

Ko skupina odigra uprizoritev, ostale skupine poskušajo ugotoviti, za katero pravico gre. Ker 

gre za kompleksno definicijo, lahko za pravilen odgovor smatramo že najboljši približek. Po 

koncu vsake uprizoritve učencem postavim naslednja vprašanja:  

- Po čem ste spoznali, da gre za to pravico? 

- Se vam je kdaj zgodilo, da vam je bila ta pravica kršena? 

 

Ko učenci končajo z vsemi uprizoritvami, se pogovorimo s pomočjo naslednjih vprašanj:  

- Ali je bilo lažje ali težje uganiti pravice, kot ste pričakovali? 

- Kako ste se v skupini odločili, kaj bi uprizorili kot ilustracijo neke pravice? Na kaj ste 

najprej pomislili, ko ste dobili listek z navodilom? 

- Katere pravice so del vašega vsakdanjika? 

- Ali ste vedeli, da sploh imate vse te pravice, ki smo jih omenili? Za katere ste danes 

prvič slišali? 

 

 

3. Zaključni del (30 min) 

3. 1. Učencem v skupinah razdelim risalne liste in voščenke. Sledijo naslednja navodila:  

»Tisto pravico, ki ste jo prej imeli napisano na listu in ste jo s pantomimo uprizorili, boste sedaj 

z voščenkami narisali na risalni list. Nad vsako sliko prilepite listek z napisano pravico, plakate 

pa bomo kasneje obesili na oglasni deski pred razredom. V skupini se najprej dogovorite, kako 

boste posamezno pravico narisali. Časa za to imate 20 minut.«  

 

3. 2. Po zaključku te aktivnosti se z učenci posedemo nazaj v krog. Razdelim jim liste za 

evalvacijo. Povem jim, da je evalvacija anonimna in pomembna za izboljšanje naših nadaljnjih 

srečanj.  
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PRILOGA: PRAVICE, NAPISANE NA LISTKIH, KI JIH DOBI VSAKA SKUPINA 

Vsi otroci imajo pravico do počitka in igre in da se 

vključujejo v različne aktivnosti.  

 

Otroci imajo pravico do brezplačnega izobraževanja.  

 

Otroci imajo pravico do zdravstvenega varstva.  

 

Otroci imajo pravico do čiste pitne vode, hranljive 

prehrane in čistega okolja. 

 

Vsak otrok ima pravico, da je zaščiten pred spolno zlorabo. 

 

 Vsak otrok ima pravico do zaščite pred nevarnimi drogami.  

 

Otroci ne smejo biti poceni delovna sila ali vojaki. 

 

Vsak otrok ima pravico do varnosti in do zaščite pred 

poškodbami in zanemarjanjem. 
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6.6.2 UČNA PRIPRAVA – Čustva 

Razred: 6.  Zaporedna številka ure: 3, 4 

Učni cilji:  

- Spodbujati občutljivost za čustva drugih 

- Razvijati veščine prepoznavanja in izražanja osnovih čustev 

- Raziskati občutenja in odkriti, kako vplivajo na naše obnašanje 

- Učenci spoznajo značilnosti neprijetnih situacij 

- Učenci spoznajo, da imajo v vsaki neprijetni situaciji pravico reči: »NE!«  

Ključne besede:  čustva, občutenja, neprijetne situacije 

Učne oblike:  skupinsko delo, delo v parih 

Učne metode:  razlaga, delo na primerih 

Pripomočki: flomastri, učni listi 

Uporabljena literatura: Bregant, A. (ur.). (1999). Prvi koraki: metodični priročnik za 

poučevanje človekovih pravic. Ljubljana: Amnesty International Slovenije, 1999 

 

Vtič-Tršinar, D. (2004). Iskalci biserov: priročnik za razredne ure. Maribor: ekološko-kulturno 

društvo Za boljši svet 

 

POTEK  DELA 

 

1. Uvodna motivacija (15 min) 

1. 1. Učenci na začetku ure sedijo v krogu. Povem jim, da se bomo danes pogovarjali o čustvih. 

Nato dva učenca (prostovoljca) pošljem iz razreda. Povem jima, da ju bomo poklicali, ko bosta 

lahko prišla nazaj.  

Medtem ko ju ni, si v razredu izberemo eno čustvo, ki ga bomo predstavili, ko se bosta vrnila 

(npr. sreča, jeza, razočaranje, razburjenje, osamljenost, dolgčas, sovraštvo, zavist ...). Učenca 

pokličem nazaj v razred. Njuna naloga je, da uganeta, katero čustvo jima predstavljajo sošolci.  

Igro ponovimo približno petkrat, vsakič z drugim parom prostovoljcev.  

 

Po koncu dejavnosti vsaki dvojici zastavim naslednja vprašanja:  

- Je bilo težko uganiti čustvo? 

- Kako sta uganila? 

Vprašanja postavim tudi celotnemu razredu: 

- Se vam zdi dobro, da veste, kako se počutijo ljudje okoli vas? Zakaj? 

- Kaj bi se zgodilo, če se nihče ne bi zmenil za čustva drugih? 

- Ste vsi isto čustvo prikazovali na isti način? Kaj nam to pove? 

 

2. Osrednji del  

2. 1. (30 min) Učencem napovem, da se bomo pogovarjali o neprijetnih situacijah, v katerih se 

vsi včasih znajdemo, in kakšna čustva nas ob tem preplavljajo. Učence povabim, da se 

domislijo nekaj situacij, v katerih bi se/so se počutili neprijetno oziroma nevarno.  

V kolikor s strani učencev ni predlogov, lahko za predlog podamo naslednje primere:  

- Dobil si negativno oceno pri testu iz matematike.  

- Starša tvojega najboljšega prijatelja sta se ločila, zato se je odselil. 

- Ker si bil pri slovenščini trikrat brez domače naloge, ti starša zvečer ne dovolita igrati 

igric na računalniku.  

Pri vsaki situaciji, ki jo naštejemo, postavim naslednja vprašanja:  

- Kako se počutijo osebe v dani situaciji? 

- Kaj bi lahko naredili za rešitev nastale situacije? 
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- Na kaj nas opozarjajo neprijetna čustva? 

- V katerih primerih je strah dober? 

 

Učencem nato v trojkah razdelim liste z opisi neprijetnih situacij (v prilogi). Učenci situacijo 

najprej sami preberejo in poskušajo odgovoriti na dodana vprašanja. Ko učenci s tem delom 

zaključijo, v krogu preberemo vsako zgodbo in skupaj odgovorimo na vprašanja, ki se nahajajo 

pod listom. Pri vprašanju o možnih izhodih iz dane situacije še posebno povabim k sodelovanju 

ostale, ki niso odgovarjali na vprašanja iz tega listka.  

Učence pripeljemo do naslednega sklepa: V vsaki neprijetni situaciji imam pravico reči 'NE'! 

 

2. 2. (20 min) Učencem razdelim liste, navodilo, ki ga dobijo, pa je naslednje: »V skupinah, kot 

ste bili prej, imate sedaj drugačno nalogo. Zgodbam, o katerih smo se prej pogovarjali, ste sami 

določali konec, in tudi razmišljali, kako bi sami reagirali v tovrstni situaciji. Sedaj pa želim, da 

zgodbam konec spremenite tako, da bodo osebe, ki so se znašle v neprijetni situaciji, jasno 

izrazile svojo voljo in izrekle svoj »NE!«.  

 

 

3. Zaključni del 

3. 1. (20 min) Vsakemu učencu razdelim učni list, na katerem je seznam občutenj. Navodilo je 

naslednje: »V parih z zeleno barvo označite vsaj 10 besed, ob katerih se počutite dobro in z 

rdečo barvo 10 besed, ob katerih se počutite slabo. S sošolcem se pogovorita, v kateri situaciji 

ste občutili tovrstna občutenja.« 

 

3. 2. Ob koncu zadnje aktivnosti učencem razdelim še liste za evalvacijo (priloga).  
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1. Mojčini in Irenini starši gredo danes na koncert in bodo pustili dekleti sami 

doma. Ob odhodu ju opomnijo še na nekaj podrobnosti:  

- tujcem ne smeta odpirati vrat; 

- Po telefonu ne smeta nikomur povedati, da sta sami doma.  

Starši obvestijo tudi sosede, da sta dekleti sami, in jih prosijo, naj malo popazijo 

na njiju.  

Okoli 21. ure pozvoni pri vratih. Mojca steče do vrat in jih hoče odpreti. Njena 

starejša sestra jo še pravočasno ustavi: »Ne, ne smeva odpreti. Si pozabila, kaj 

sta naročila oči in mamica?« Irena steče k vratom in pogleda skozi kukalo. Pred 

vrati stoji tujec. 

»Rad bi oddal paket!« zakliče moški pred vrati.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako se počutita dekleti? Je to zanju prijetna ali neprijetna situacija? 

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju? 

 
Vir: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

 

 

2. Mateja je učenka 6. razreda. Ker je že velika punca, ji mama in oče dovolita, 

da hodi sama peš v šolo. Pred kratkim je poleg Mateje na poti v šolo ustavil 

avtomobil. Mateja je po ulici hodila sama. Voznik je odprl okno, jo nasmejano 

pozdravil in prijazno vprašal, če ve, kje je osnovna šola in če se želi peljati z 

njim, saj gre on v šolo popravit vodovod.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako počuti Mateja? Je to zanjo prijetna ali neprijetna situacija? 

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju? 
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3. Klemnova največja želja je, da bi bil sprejet v Petrovo tolpo. Ima jih za »ful 

kul tipe«. Toda člani tolpe se mu samo smejijo: »Mi ne rabimo majhnih otrok, 

poleg tega pa si ti ena velika reva.« Klemen jim zagotovi, da on že ni reva. »No, 

dobro,« meni Peter, »to nam moraš dokazati. V papirnici blizu šole sem videl 

zelo lep mobitel. Če si ga upaš ukrasti, potem spadaš k nam.  

Ko Klemen vstopi v prodajalno, se ne počuti najbolje, ampak dokazati mora, da 

ni reva. Nemirno stoji pred polico in nemo opazuje mobitel, ki mu ga je opisal 

Peter. Previdno se obrača na levo in desno, mora ga samo vzeti s police in 

neopazno spustiti v žep svoje jope. Toda nekaj ga zadržuje ... 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako se počuti Klemen? Je to zanj prijetna ali neprijetna situacija? Je ravnal 

pravilno? 

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju? 

 
Povzeto po: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

 

 

4. Tine in Aljaž sta Mihova prijatelja. Mama je Mihu dovolila, da gre danes po 

pouku z njima nakupovat in mu dala denar, da si lahko kaj kupi. Iz šole so se 

skupaj odpravili do trgovskega centra v centru mesta. Najprej so se ustavili v 

trgovini, kjer so prodajali moderne kavbojke in športne majice.  

Ko so si izbirali majice in jih hoteli pomeriti, je Tine opazil, da ena majica nima 

pritrjenega varovala. Zabičal je Mihu: »Če želiš še biti naš prijatelj, boš zame iz 

trgovine odnesel to majico!«  

Miha se zdrzne ... Kaj če ima majica skrito varovalo?  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako se počuti Peter? Je to zanj prijetna ali neprijetna situacija?  

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju? Ali sta res prava prijatelja? 
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5. Jure in Nace – v šoli veljata za »frajerja«, saj si vse upata – gresta po pouku v 

park. S sabo povabita Gregorja. Jure predlaga, da bi s kamni skušali zadeti luči v 

parku in tekmovali, kdo jih bo razbil več.  

Nace Juretov predlog takoj sprejme in pobere kamen. Kamen vzame tudi Jure. 

Gregor, ki se z njima ne druži pogosto, pa se obotavlja. Ve, da Juretovo in 

Nacetovo ravnanje ni pravilno, zato ne želi sodelovati. Tudi njegovi starši ga ne 

bi odobravali. Odločno jima pove, da delata škodo, saj so luči v parku zato, da 

se lahko varno sprehajamo tudi ponoči. Jure in Nace se mu začneta smejati in ga 

izzivati, da je bojazljivec.  

Jure, ki je nekoliko spretnejši, že s prvim kamnom zadene luč in jo razbije. Tudi 

Nace ne zaostaja veliko za njim. Z metanjem kamnov nadaljujeta in poškodujeta 

šest luči.  

V parku se nenadoma pojavi policist, ki je slišal hrup ob razbitju stekla. Jure in 

Nace poskušata zbežati, a ju ustavi drug policist.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako se počuti Gregor ob početju prijateljev? Je to zanj prijetna ali neprijetna 

situacija? Je ravnal pravilno? 

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju, če bi te k vandalizmu spodbujala 

prijatelja? 
Vir: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

 

6. Jani je bil povabljen na Tonijevo zabavo za rojstni dan. Tonijeva starša imata 

počitniško kočo na obrobju gozda, kjer bo zabava tudi potekala. Toni je povabil 

tudi nekatere starejše prijatelje, ki so imeli že svoje avtomobile. Zvečer sta starša 

Janija peljala na zabavo. Ko sta Tonijeva starša odšla, so starejši fantje prinesli 

alkohol in zavojčke trave. Začeli so jih ponujati med mlajše fante. Toni je, kot 

slavljenec, dobil največji kozarec in čeprav mu okus po alkoholu ni bil všeč, je 

želel izpasti 'frajer'. Ni bilo dolgo, ko so alkohol in travo začeli ponujati Janiju. 

»Mamin sinček, pa ne, da se bojiš enkrat potegnit'?« 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako se počuti Jani? Kaj pa Toni? Je to zanju prijetna ali neprijetna situacija?  

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju? 
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7. Peter je dijak prvega letnika srednje šole v kraju, ki je od njegovega doma 

oddaljen preko sto kilometrov, zato mora Peter ostati v dijaškem domu. Tako 

mu je neprijetno zapustiti dom ... Prvi dan šole je spoznal svoje sošolce in bilo 

mu je malo laže, čeprav je bil med njimi najmlajši. V dijaškem domu je dobil 

posteljo v sobi, ki si jo je delil s še štirimi fanti. Bili so starejši od njega.  

»Kaj pa ti, mali, pri mami bi moral ostati,« je dejal eden med njimi. Očitno je 

imel glavno besedo. Zabavali so se na njegov račun. Nato so mu ponudili 

cigareto. Branil se je. Glavni ga je divje pogledal in ukazal: »Vzemi, ali pa jih 

boš fasal. Ne bomo v sobi z dojenčki!« 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako se počuti Peter? Je to zanj prijetna ali neprijetna situacija?  

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju? 

 

 

 

8. Tjašin najljubši šolski predmet je matematika. Pri pouku vse račune izračuna 

prva, pri testu pa ponavadi osvoji vse točke. Na žalost pa ostali sošolci ne 

marajo tega predmeta, saj se jim zdi brezveze, pa še učiteljica preveč zahteva. 

Med odmorom ji sošolka Tina pove, da so se v razredu dogovorili, da bodo pri 

jutrišnji kontrolni nalogi vsi nalašč pisali enico. Tjaša ji pove, da ona tega ne bo 

storila. Po pouku do nje pristopi Miha in ji zagrozi, da bo »imela težave«, če ne 

bo skupaj z njimi pisala enice. Tjaša je zaskrbljena ...   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premisli, kako se bo nadaljevala zgodba.  

Kako se počuti Tjaša? Je to zanjo prijetna ali neprijetna situacija?  

Kako bi ti ravnal v takšnem položaju? 
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agresiven  svoboden  žalosten  

ambiciozen  prijateljski  gotov  

brezskrben  negotov  zaupljiv  

cenjen  srečen  močan  

drzen  ljubljen  neprijazen  

enegičen  zavrnjen  vreden  

jezen  prestrašen  sramežljiv  

ljubeč  čil in zdrav  odgovoren  

nasilen  nedolžen  utrujen  

navdušen  zamerljiv  zlorabljen  

nestrpen  kriv  biti pod pritiskom  

nezadovoljen  mogočen  šibek  

obtožen  neodvisen  napet  

odvisen  optimističen  ne ljubljen  

osramočen  nemočen  zaskrbljen  

pogumen  neodločen  nezaupljiv  

potrt  ekstrovertiran  brez opore  

prikrajšan  pesimističen  zaželjen  

privlačen  ponižan  vzvišen  

samozavesten  neodgovoren  fizično slaboten  

tekmovalen  poln zanimanja  brezvoljen  

zadovoljen  osamljen  nemiren  

zavisten  sproščen  zguba  

zbegan  ljubosumen  nezaželjen  

zdolgočasen  prizadet  imeti podporo  

 

POIMENUJMO SVOJA 

OBČUTENJA 
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Kaj je bilo na današnjem srečanju 

najmanj uporabno? 

Kako sem se počutil v skupini? 

Kaj sem se naučil uporabnega, novega?  
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6.6.3 UČNA PRIPRAVA – Nasilje 

Razred: 6.  Zaporedna številka ure: 5, 6 

Učni cilji:  

- Učence seznaniti, kako morajo reagirati v nasilni situaciji  

- Učenci prepoznajo različne oblike nasilja in vedo, kako se pred njim obraniti 

- Pri učencih uzavestiti, da je za nasilje in zlorabe vedno v celoti odgovoren tisti, ki 

nasilje povzroča, in nikoli tisti, ki nasilje doživlja 

Ključne besede:  nasilje, čustva, neprijetne situacije 

Učne oblike: skupinsko delo 

Učne metode:  razlaga, delo na primerih 

Pripomočki: učni listi, list za evalvacijo 

Uporabljena literatura:  

Vtič-Tršinar, D. (2004). Iskalci biserov: priročnik za razredne ure. Maribor: ekološko-kulturno 

društvo Za boljši svet 

 

POTEK  DELA 

 

1. Uvodna motivacija (5 min) 

1. 1. Na začetku ure učenci sedijo v krogu. Kot ponovitev iz prejšnjega srečanja postavim 

vprašanje: »Kako se počutiš danes na lestvici od 1 do 100? Zakaj?« Odgovarjajo drug za 

drugim. Snov prejšnjega srečanja ponovimo s pomočjo naslednjih vprašanj:  

- Kaj so čustva? 

- Kako se čustva kažejo? 

- Kaj vpliva na nastanek čustev? ipd.  

 

 

2. Osrednji del  

2. 1. (20 min) V uvodu v osrednji del napovem, da se bomo pogovarjali o nasilju. Učencem 

postavim naslednja vprašanja:  

- Kaj vse je nasilje? Naštejmo nekaj primerov, nekaj oblik.  

- Sedaj pa poskušajmo to, kar smo povedali, razvrstiti v dve kategoriji (besedno in telesno 

nasilje). Ali je psihično nasilje tako hudo kot fizično? 

- Kaj doživljate kot nasilje? 

- Ali so naše misli lahko nasilne? (navezava na: če nekomu želimo nekaj hudega ali mu 

privoščimo nesrečo, vsaka grda beseda, vsaka klofuta, vsak pretep, umor, vojna  vse 

se začne v naših glavah. To pomeni, da so izvor vsega).  

- Zakaj ljudje ravnamo nasilno? (navezava na: ker ne znamo drugače, ker mislimo, da 

bomo s tem rešili svoj problem, ker se ne obvladamo, manjka nam strpnosti in 

razumevanja) 

- Ali smo večinoma vsi ljudje do določene mere nasilni? 

- Kaj nasilje še spodbuja? (navezava na: filmi, druženje z nasilnimi ljudmi ...) 

- Kako si lahko pomagamo, če smo nasilni? 

- Od kod izvira naša jeza? 
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2. 2. (30 min) Vsakemu učencu posebej razdelim list z zgodbo o Betty Ann, ki ga potiho 

preberejo (priloga). Ko učenci končajo s tihim branjem, nadaljujemo s pomočjo vprašanj:  

- Zakaj so se otroci spravili na Betty Ann? V čem je bila drugačna od njih? 

- Zakaj se je vse začelo ravno takrat, ko je pisala boljši spis kot Susan? 

- Kaj so pravzaprav počeli? Ali je to, kar so počeli, nasilje? 

- Kdaj je avtorica zgodbe spoznala, kaj pravzaprav počnejo? 

- Kako se je po tistem obnašala do Betty Ann? 

- Kaj se je zgodilo z Betty Ann? 

- Kako je mogoče, da se zgodi, da cel razred sodeluje v taki stvari? 

- Poglejte malo po razredu. Se dogaja kaj podobnega? 

- Ali se zavedate, kaj čuti drugi, ko mu izrečete grdo besedo? Ko ga zafrkavate? Ali se 

kdaj postavite v njegovo kožo? 

- Ali si za nasilje, ki si mu priča v razredu, morda na šoli, odgovoren tudi ti? 

- Na koga se lahko obrneš v primeru nasilja? 

- S katero pravico iz prvega srečanja lahko povežemo tole zgodbo? 

 

Učence pripeljemo do naslednjih sklepov: Nasilje je zloraba moči in nespoštovanje osebnih 

meja druge osebe. Nasilje je vedenje, ki je naučeno in vedno hoteno vedenje. Pri nasilju je moč 

vedno neenakomerno razporejena. Nasilja ne smemo enačiti s konfliktom. Vsaka oblika nasilja 

je nedopustna in nesprejemljiva. Nasilje ni nikoli opravičljivo. Za nasilje in zlorabe je vedno v 

celoti odgovoren tisti, ki nasilje povzroča, in nikoli tisti, ki nasilje doživlja. To povežemo s 

pravico do varnosti. 

 

2. 3. (25 min) Učenci sedijo v krogu. Navodilo je naslednje: »Razdelila vam bom liste, na 

katerih so opisane različne situacije, v katerih je izraženo nasilje. V paru to opisano situacijo 

preberite in premislite, za katero vrsto nasilja gre. Zakaj?«  

 

 

3. Zaključni del 

3. 1. (10 min) Učencem razdelim liste za evalvacijo (priloga). Povem jim, da so ti vprašalniki 

anonimni in da lahko brez skrbi po resnici napišejo, kaj jih je motilo oz. so se novega naučili ter 

kaj si želijo v prihodnje.  

 

   

 

 

 

 

 



     Mezinec, N. (2016). Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli  

 

85 

 

Zgodba o Betty Ann 

Napake. Vsi jih delamo. Če imamo srečo, nas včasih reši 

radirka, napako zradiramo, obrišemo mrvice in od naše 

malomarnosti ostane komaj opazna lisa. Pogosto pa se to ne da 

... 

Bila sem v osmem razredu, ko se je zgodilo nekaj, česar nisem 

mogla izbrisati. Celo domišljija je nemočna, da bi lahko 

izbrisala ali odmislila tisto, kar sem, pravzaprav smo mi vsi 

naredili Betty Ann.  

Na našo šolo je prišla iz Clevelanda. Za naš osmi razred v Richmondu je bil Cleveland na 

drugem planetu. Prišla je iz Clevelanda s svojimi kmečkimi bluzami, zavihanimi nogavicami 

in čudnimi pojmi.  

Zdi se mi, da se je vse skupaj začelo, ko je napisala boljši spis kot Susan Henderson. Susan je 

pisala najboljše spise v razredu in bili smo zelo ponosni nanjo. Njena tedenska zgodba je bila 

tako dobra, da jo je gospa Johnson vsak petek prebrala pred razredom. Susan je naslonljena 

nazaj in s svinčnikom za ušesom sedela v svoji klopi in se vsem zdela kot obetajoč literarni 

genij, za katerega bomo lahko kdaj rekli, da ga poznamo.  

In tudi v petek po prihodu Betty Ann je Susan vrtela svinčnik, se naslanjala na svoj stol in 

čakala, da sliši najboljši spis. Svojega, seveda.  

Pa ni bil njen. Bil je spis Betty Ann, ki je predstavila črnskega pesnika Langstona Hughesa. 

Naša šola je bila zasebna in belska. Večina odraslih, ki smo jih poznali, je Martina Luthra 

Kinga obsojala. V celoti je bilo pretresljivo poslušati spis Betty Ann, ki nam je predstavila 

Hughesov »Črni božič«, njegov opis »otroka iz javorjevega sirupa« in kako so mu pesmi 

Carla Sandburga zdele kot krvave pesemske grudice, ki so padale na papir iz ran človečnosti. 

Gospa Johnson je prebrala do tam, ko je Langston Hughes napisal oesem o tem, kako rad ima 

lubenico in da bi s ponosom ponudil kos angleški kraljici, če bi jo srečal. Takrat sva se s 

sošolko Agnes spogledali in začeli sva oponašati angeško krajico, kako jé kos lubenice. Cel 

razred se je začel smejati. Ostanka spisa nismo slišali in vsi razen Betty Ann smo morali ostati 

po šoli. Naslednjega dne pri kosilu je Betty Ann pod solato našla sporočilo, kjer je pisalo, da 

nam je žal, da pa v bifeju zagotovo nimajo lubenic.  

Po tistem smo se v razredu norčevali iz nje. Kar koli je oblekla, rekla ali jedla, je v nas 

vzpodbudilo zlobno opazko. Postala je naša žrtev. Vse pogosteje je bila bolna. Po cele tedne 

je manjkala v šoli, toda zgodbice o njej so se širile tudi brez nje.  

Nekega dne sem dobila skupno nalogo z Betty Ann. Tisti dan, ko so se delile teme, me ni bilo 

v šoli, zato so mi jo določili. Vsi so se norčevali iz mene in smejala sem se z njimi. 

Dan, preden je bilo treba nalogo oddati, sem morala po šoli iti k njej, da bi delali skupaj. 

Njena mama je pripravila krožnik piškotov in ves čas prihajala v sobo, da bi videla, če še kaj 

potrebujeva. Rekla je, da sem edina prijateljica Betty Ann, ki je prišla na obisk po šoli, in da 

je tega zelo vesela. Čez čas je zazvonil telefon. Bil je zame. Mama je bila v kuhinji, ko sem z 

druge strani žice slišala hihitanje: »Si že dobila lubenico?« 

Odgovorila sem ji in se smejala. Videla sem mamo Betty Ann, ki je stala v kuhinji s hrbtom 

proti meni in se delala, kot da ne posluša. A zdelo se je, kot da je vse slišala. Odložila sem. 

»Zakaj ne marate Betty Ann? Ona vas ima rada ...« 

Nikdar prej ali pozneje mi ni nihče postavil vprašanja, ob katerem bi mi bilo tako hudo. Če bi 

prijaznost ubijala, bi bila Betty Ann v enem tednu mrtva. Toda bilo je prepozno. Starši so jo 

prepisali na drugo šolo, pozneje pa smo zvedeli, da je doživela živčni zlom. Čez leta sem jo 

nekoč videla pri zdravniku. Njena postava je bila sključena, obraz siv, njene oči pa so topo 

strmele nekam v prazno. Ni me prepoznala.  

Radirk pa ni. 
Vir: Vtič-Tršinar, D. (2004). Iskalci biserov: priročnik za razredne ure. Maribor: ekološko-kulturno društvo Za boljši svet 
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Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki situaciji kot priča? 

 

Situacija 1: Soseda telefonira v telefonski govorilnici. Vidno 

je razburjena. Njen očitno agresivno nastrojen partner pride h 

govorilnici in začne kričati in preklinjati. 

  

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki situaciji kot priča? 

 

 

 

Situacija 2: Prideš mimo skupine fantov, ki oponaša 

glas punce, ki stoji na postaji in čaka na avtobus. Fantje 

so s svojimi visokimi glasovi zelo 

vsiljivi. 

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki situaciji kot priča? 

 

 

 

Situacija 3: Opaziš skupino mladih, ki se 

znaša nad mačko tako, da jo mečejo v zrak, 

kot bi bila žoga. 
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Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki  

situaciji kot priča? 

 

 

 

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki  

situaciji kot priča? 

 

 

 

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki  

situaciji kot priča? 

Situacija 4: Tvoj prijatelj živi ob 

mestnem trgu. Ko prideš k njemu, vidiš, 

da ima njegova mama modrice, on pa je 

ravnokar jokal.  

 

 

 

 

 

 

Situacija 5: Slišiš, kako nekdo govori 

vulgarne stvari mladi punci, ki hodi po 

cesti.  

 

 

 

 

 

 

Situacija 6: Medtem ko si na trgu, slišiš fanta, ki 

trenira rugby, kako razlaga drugim, da je prejšnji 

večer pretepel svojo mamo. Veš, da z mamo živita 

sama, saj se je oče odselil.  
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Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki  

situaciji kot priča? 

 

 

 

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki  

situaciji kot priča? 

 

 

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki  

situaciji kot priča? 

 

Situacija 7: Skupina punc na tvoji šoli se pripravlja, da bo napadla tvojo 

sošolko, ker je po njihovih besedah 

»preveč luštna«.  

 

 

 

 

 

Situacija 8: Tolpa v tvojem razredu te 

opozori, da bodo postali težavni, če boš zopet 

dobil petico pri matematični kontrolki. 

Kontrolka bo to popoldne in ti si zaskrbljen, 

kljub temu pa bi rad dobil dobro oceno.  

 

 

 

 

 

Situacija 9: Rebekina družina je revna in njena oblačila 

so oguljena. Gregor vidi Rebeko in zavpije: »Pri vas 

doma vsi smrdite!« 
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Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki situaciji kot priča? 

 

 

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki situaciji kot priča? 

 

Za katero vrsto nasilja gre?  

Zakaj? 

Si že bil kdaj priča tovrstnemu nasilju? 

Kaj bi naredil, če bi se znašel v taki situaciji kot priča? 

Situacija 10: Ana ima poškodovano nogo in hodi z berglami. 

Jana se ji glasno posmehuje: »Poglejte nerodo, ki šepa!« 

 

 

 

 

 

 

 

Situacija 11: Renata in njeni prijatelji se lovijo. Renata pove 

Juretu, da ga drugi fantje ne marajo, zato se ne more igrati z 

njimi.  

 

 

 

 

 

 

Situacija 12: Fantje otipavajo deklico.   
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6.6.4 UČNA PRIPRAVA – Spolna zloraba 

Razred: 6.  Zaporedna številka ure: 7, 8 

Učni cilji:  

- Učenci prepoznavajo primere spolnih zlorab 

- Učenci prepoznavajo izhode iz neprijetnih situacij, ki vključujejo spolno zlorabo 

- Učenci uzavestijo, kje so meje dovoljenih in nedovoljenih dotikov in posegov v njihovo 

telo in zasebnost.  

- Otroci spoznajo, da so ta dejanja kazniva in da o njih morajo povedati naprej.  

Ključne besede:  spolna zloraba, pravica do telesa 

Učne oblike:  skupinsko delo, individualno delo 

Učne metode: razlaga, naključno oblikovanje skupin 

Pripomočki: učni listi, list za evalvacijo 

 

POTEK  DELA 

 

1. Uvodna motivacija  

 

1. 1. (25 min) Učencem razdelim liste z obrisom človeškega telesa. Navodilo, ki ga dobijo, je 

tako: »Dobili ste liste, na katerem je obrisano človeško telo. Za izvedbo te naloge boste 

potrebovali rdeč in zelen flomaster. Na tem obrisu telesa z zeleno barvo pobarvajte tiste dele 

telesa, za katere menite, da so dotiki prijetni, z rdečo pa tiste, za katere mislite, da so dotiki 

neprijetni oz. prepovedani.« 

Ko otroci te dele pobarvajo, sledi pogovor v krogu:  

- Za katere dele telesa menite, da so dotiki dovoljeni npr. mami, zdravniku, učitelju, 

sosedu ...? 

- Na katerih delih telesa so dotiki po vaše prepovedani? 

- S katero pravico (iz predhodnega srečanja) bi lahko to aktivnost povezali? 

- Kakšna čustva preplavljajo človeka, ko se ga nekdo dotika na način, ki mu ni prijeten in 

ni primeren? 

- V katerih primerih lahko govorimo o zlorabi našega telesa? 

- Lahko zlorabe našega telesa potekajo tudi brez stika, npr. na internetu? Kako? 

- Kako lahko preprečimo, da pride do spolne zlorabe? 

 

Po potrebi postavljamo še dodatna vprašanja. Aktivnost zaključimo z naslednjimi sklepi:  

- Vaše telo je samo vaše.  

- Naučiti se morate reči 'ne' vsem situacijam, ki vas ogrožajo.  

- Nihče nima pravice, da se vašega telesa dotika na način, ki vam ni prijeten. 

- Različni ljudje imajo različne meje, do katerih lahko ljudje posegajo.  

- Ko gre za nedovoljeno dotikanje intimnih predelov, je to spolna zloraba in nasilje.  

- Spolna zloraba je ena izmed vrst nasilja.  
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2. Osrednji del 

2. 1. (45 min) Učenci sedijo v krogu. Navodilo je naslednje: »Razdelila vam bom liste, na 

katerih so opisane različne situacije, ki vključujejo spolno zlorabo. V trojkah to opisano 

situacijo preberite in premislite, kaj se vama zdi – so te situacije za nastopajoče osebe prijetne 

ali neprijetne? Zakaj?  

 

Ko učenci s tem delom zaključijo, v krogu preberemo vsako zgodbo in skupaj odgovorimo na 

vprašanja, ki se nahajajo pod listom. Pri vprašanju o možnih izhodih iz dane situacije še 

posebno povabim k sodelovanju ostale, ki niso odgovarjali na vprašanja iz tega listka. Dodatna 

vprašanja, ki jih lahko uporabimo:  

- Kako bi lahko osebe drugače ravnale? 

- Kakšne so skupne lastnosti teh situacij? 

- Poznate koga, ki se je znašel v kakšni podobni situaciji? 

- Poznate še kakšno situacijo, v kateri je prišlo/bi lahko prišlo do kakšne izmed vrst 

spolne zlorabe? 

- Bi se lahko katera od teh situacij zgodila tudi vam? Kako bi takrat ravnali? 

- Na koga se lahko obrnete v primeru nasilja in zlorab? 

 

Zaključimo z opredelitvijo, v kakšnih situacijah govorimo o spolni zlorabi/nasilju.  

 

3. Zaključni del  

3. 1. (10 min) V zaključnem delu z učenci izvedemo pisno evalvacijo srečanja. Razdelim jim 

liste, na katerih sta dva obraza (smešen in žalosten), poleg njiju pa 8 oblačkov. V oblačke, ki so 

narisani poleg smešnega obraza, učenci napišejo, kateri pojmi so bili zanje novi oz. jih sedaj 

bolje razumejo. V oblačke poleg žalostnega obraza pa napišejo, kateri pojmi so se jim zdeli 

neuporabni oz. so jih že poznali.  
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 Vir: http://www.sparklebox.co.uk/topic/ourselves/bodies.html#.VqdG7SrhDIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

htps://www.google.si/search?q=human+body&espv=2&biw=1366&bih=623&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

iy65qunsfKAhXDYg8KHfnDAwkQ_AUIBigB#tbs=itp:lineart&tbm=isch&q=girl&imgrc=aL5RX730Df2I6M%3A   
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Situacija 1: Maja živi v stanovanjskem bloku. Ker hodi že v četrti razred in ker 

ji mama zaupa, po pouku sama počaka doma. Že nekajkrat jo je na stopnišču 

počakal sosed, ki ima v stanovanju čudovito muco, in jo povabil, naj jo pride 

pobožat. Maja po nekajdnevnem prigovarjanju vendarle vstopi, čeprav jo je 

mama vedno opozarjala, naj ne zaupa tujcem. Sosed za njo zapre vrata, Maja pa 

vzame v roko muco. Sosed prisede poleg nje na kavč in jo začne božati po nogi.  

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako se počuti Maja? 

- Ali je bil sosedov namen res ta, da bi Maja lahko pobožala muco? 

- Kako se bo, po vaše, zgodba nadaljevala? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 

 

 

 

Situacija 2: Tine je navdušen športnik in redno obiskuje krožek gimnastike. 

Trener ga ima zelo rad in mu večkrat prigovarja, da iz njega »pa še nekaj bo«. 

Njemu in staršem ponudi, da bi ga še dodatno treniral za državno tekmovanje. 

Starša sta se strinjala, saj vesta, da je Tine res talentiran in da ga to veseli. Tine 

pred kabinetom športne vzgoje počaka trenerja, da opravita določena merjenja, 

ki so potrebna za prijavo na tekmovanje. Trener ga povabi v svoj kabinet in za 

njim zaklene vrata, z izgovorom »da ju nihče ne bi motil in bi imela čas zase.« 

Tine mu verjame. Trener mu reče, naj se sleče do spodnjega perila, da ga bo 

lahko stehtal in izmeril. Tine se sleče, ko pa ga učitelj tehta in meri, ga večkrat 

»mimogrede, po nesreči«, poboža po spolovilu.  

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako se počuti Tine? 

- Ali je bil trenerjev namen res samo ta, da bi Tineta izmeril in stehtal? 

- Kako se bo, po vaše, zgodba nadaljevala? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 
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Situacija 3: Eva izhaja iz družine, v kateri so štirje otroci. Oče in mama delata v 

tovarni. V družini se lepo razumejo. Eva je najstarejši otrok, stara je 10 let. K 

njim pride večkrat na obisk očetov brat Marjan. Eva je že večkrat opazila, kako 

jo Marjan gleda in ji večkrat nosi darila, ki si jih Eva potihem želi. Nekega dne 

sta morala iti oba starša ponoči v službo. Ker za majhne otroke nista dobila 

varstva, se je za pomoč ponudil stric Marjan. Otroci so bili navdušeni, saj se je 

Marjan vedno z njimi igral, vedeli pa so tudi, da bodo lahko zvečer malce več 

gledali televizijo. Marjan je Evi, kot najstarejši punci, dovolil, da lahko gleda 

televizijo malce več časa kot ostali otroci. Eva je to ponudbo z veseljem 

sprejela. Zvečer je obsedela na kavču, ko se je poleg nje vsedel stric Marjan. 

Začel ji je pripovedovati, kako je lepa, bistra, pametna punca. Pri tem jo je pričel 

božati po licih in vratu. Eva ni vedela, kaj storiti. Kmalu je Marjan s svojim 

početjem nadaljeval tudi visoko po nogah.  

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako se počuti Eva? 

- Kako se bo, po vaše, zgodba nadaljevala? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 

 

 

Situacija 4: Ana se vrača iz baleta domov. Pozno popoldan je že in dela se že 

mrak. Ko hodi po ulici proti domu, se ji nenadoma približa neznani starejši 

moški. Ana se spomni, kaj ji je mama naročila, naj stori v takih situacijah. Ko se 

ji je približal, je Ana opazila, da pod dolgim plaščem nima hlač kljub temu, da je 

bilo zunaj že hladno. Roke je držal v žepih in jo čudno gledal ... Ko je šla mimo 

njega, je kar naenkrat razprl svoj plašč, pod katerim je bil gol. Ana se je 

prestrašila in stekla domov, saj se je bala, da ji neznani moški sledi. Ana sedaj 

ponoči ne more spati.  

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako se počuti Ana? 

- Kakšen je bil interes tega moškega, ki se je Ani razkazoval? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 
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Situacija 5: Mija in Lara sta najboljši prijateljici. Stari sta devet let in skupaj 

hodita na bližnjo osnovno šolo. Neko popoldne sta sedeli pred mehanično 

delavnico in čakali prevoz domov. Približal se jima je tridesetletni sosed Simon, 

srečno poročen očka z dvema hčerkama, ki ju je zvabil noter z izgovorom, da 

»potrebuje pomoč«. Ko sta vstopili v delavnico, jima je začel razkazovati revije, 

kjer so bile na slikah gole ženske in moški. Sprva se jima je zdelo smešno. 

Kasneje je Simon odpel svoje hlače in pokazal, kar je skrival v njih. Prestrašeni 

sta se umaknili in zbežali.  

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako sta se počutili Mija in Lara? 

- Kakšen je bil Simonov interes? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 

 

 

Situacija 6: Starša 12-letne Mojce sta se že pred leti ločila. Mojca očka še kar 

pogreša, saj ga vidi le enkrat na dva tedna. Njena mama si je v tem času že našla 

novega fanta, Damjana, ki je malce starejši od mame. Vedno je prijazen do 

Mojce in jo razvaja z različnimi darili. Večkrat pride ponjo v šolo in jo pelje na 

trening gimnastike. Ko je mama zvečer v službi, pride prespat v njuno 

stanovanje, da Mojca ni sama doma. Nekega večera, ko se je Mojca po tuširanju 

odpravila v posteljo, je prišel v njeno sobo, da ji vošči lahko noč. Tokrat je bilo 

njegovo obnašanje 'čudno'. Prisedel je na njeno posteljo in jo začel božati po 

obrazu. Kmalu jo je začel poljubljati na usta. Mojca je do sedaj videla tako 

poljubljati se samo starejše fante in dekleta. Kmalu ji je začel slačiti spodnje 

hlačke in ji zabičal, da mora o tem molčati ... 

 

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako se počuti Mojca? 

- Kakšen je bil Damjanov interes? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 

- Bo Mojca kdaj lahko prebolela to zlorabo? 
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Situacija 7: Marko je 11-letni fant. Z mamo in očetom živi v majhnem mestu, v 

stanovanju na mestnem trgu. V družini se dobro razumejo. Posebno rad ga ima 

oče, saj ga vedno razvaja z različnimi darili in ugodnostmi. Ko sta ob nedeljah 

kdaj sama doma in je mama v službi, lahko Marko zjutraj poležava na kavču in 

gleda televizijo, popoldan pa gre lahko na obisk h kateremu od svojih sošolcev. 

Tudi to nedeljo ni bilo nič drugače. Mama je morala v službo, Marko pa se je 

zleknil na kavč pred televizijo. Oče je v kuhinji pripravljal kosilo zanju, kar 

naenkrat pa je prisedel k njemu na kavč, ker bi se rad z njim pogovoril 'o moških 

stvareh', ki jih počnejo 'vsi očetje' in da ne bo nikoli odrasel, če jih ne bo vedel. 

Slekel je hlače in prijel svoj spolni ud v roke. Začel je masturbirati in k temu 

početju spodbujal tudi Marka. Nato je v roke prijel tudi Markov ud.  

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako se počuti Marko? 

- Kakšen je bil očetov interes? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 

- Bo Marko lahko še kdaj zaupal očetu? 

 

Situacija 8: Mateja je na spletnem omrežju spoznala Tadeja, ki je star 13 let – 

ravno toliko kot ona. Tudi po več ur sta klepetala in Mateja je imela občutek, da 

sta si usojena. Podobno sta razmišljala, izhajala sta iz podobnih družin, tako kot 

ona je imel rad smučanje in plavanje. Kar naenkrat pa je začel Tadej Mateji 

pošiljati nenavadna sporočila. Želel je, da se slika v spodnjem perilu, saj bi rad 

videl njeno lepo telo. Mateja, ki je bila v virtualnega Tadeja malce zaljubljena, 

je to storila. Čez nekaj dni je zahteval, da se slika popolnoma gola, in mu slike 

pošlje, sicer jo bo poiskal in jo slikal sam. Grozil ji je, da bo njene gole slike 

poslal njenim staršem in sošolcem.  

Premisli in odgovori na naslednja vprašanja: 

- Kako se počuti Mateja? 

- Kakšen je bil Tadejev interes? 

- Kako bi sam reagiral v tovrstni situaciji? 

- Je bil ta Tadej pravi 13-letnik, ali je bil to samo 'izmišljen lik'? 
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6.6.5 UČNA PRIPRAVA – Spolna zloraba (kam po pomoč?) 

Razred: 6.  Zaporedna številka ure: 9, 10 

Učni cilji:  

- Učenci prepoznavajo značilnosti situacij, v katerih lahko pride do spolnih zlorab, in 

mite, ki veljajo za spolne zlorabe 

- Učenci vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč v primeru nasilja in zlorab 

- Učenci poznajo razliko med dobrimi in slabimi skrivnostmi 

Ključne besede:  spolna zloraba, pomoč 

Učne oblike:  delo v paru, samostojno delo 

Učne metode:  razlaga, debata 

Pripomočki: narezani listki za sporočila, učni list, list za evalvacijo 

 

POTEK  DELA 

 

1. Uvodna motivacija  

1. 1. (10 min) Učencem napovem, da se bomo tudi na tem, zadnjem srečanju, pogovarjali o 

spolni zlorabi in kako se ji lahko izognemo. Navodilo, ki ga učenci na uvodu dobijo, je 

naslednje: »Vaša naloga je, da na listke, ki ste jih dobili, oblikujete SMS-stavek, ki bo dolg 

največ 8 besed. Ta SMS naj bo namenjen nekomu, ki ga ni bilo na teh srečanjih, v njem pa mu 

morate povedati, kaj ste se dosedaj naučili/kaj je bilo dobrega na teh srečanjih.« Listke potem s 

pomočjo žogice preberemo v krogu (nekdo prebere svoj SMS in žogico poda naslednjemu).  

 

2. Osrednji del  

2. 1. (30 min) V uvodu v to aktivnost ponovimo značilnosti situacij, v katerih lahko pride do 

spolnih zlorab. Razdelim jim liste, na katerih so napisani miti o spolnih zlorabah. Navodilo, ki 

ga dobijo, je naslednje: »Rada bi, da bi bili s temo spolnih zlorab še bolj seznanjeni, zato sem za 

vas pripravila vprašalnik, na katerem so napisane nekatere trditve v zvezi s spolnimi zlorabami. 

Vaša naloga je, da v parih ob vsaki trditvi napišete, če je po vašem mnenju pravilna ali napačna 

– zraven torej pripišete DA ali NE. Imate 10 min časa. Lahko se posedete kamorkoli po razredu, 

ko pa boste končali, pridite nazaj v krog, da se bomo skupaj pogovorili o vaših odgovorih.« 

 

Ko se učenci posedejo nazaj v krog, začnemo z obravnavo mitov. Vsak par prebere en mit, 

diskusijo pa vodimo z vsemi učenci. To storimo s pomočjo naslednjih vprašanj:  

- Kaj se vam zdi, ta trditev drži ali ne? 

- Kakšen bi bil po vaše pravilen odgovor (če trditev ne drži)? Ipd.  

 

2. 2. (40 min) Navodilo, ki ga učenci za izpeljavo te aktivnosti dobijo, je naslednje: »Na 

prejšnjem srečanju smo govorili, kako se lahko situacijam, v katerih (lahko) pride do spolne 

zlorabe, izognemo. Povedali smo tudi, da je nujno v tovrstnih situacijah poiskati pomoč. 

Storilec spolne zlorabe večkrat govori, da je to 'mala skrivnost', ki je žrtev ne sme zaupati 

nikomur. Kaj menite, o kakšnih skrivnostih moramo povedati naprej? Razdelila vam bom liste, 

na katerem so primeri dobrih in slabih skrivnosti. V skupinah po 4 razmislite, ali bi o tej 

skrivnosti povedali nekomu ali ne.« 
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Nadaljujemo s pogovorom v krogu s pomočjo naslednjih vprašanj:  

- Ali je ta skrivnost dobra ali slaba? 

- Kam se lahko obrnemo po pomoč v takem primeru? 

- Kaj se bo zgodilo v primeru, če o zlorabi poročamo naprej? 

- Kdo je kriv za nastalo spolno zlorabo? 

- Bo storilec res uresničil grožnje, ki jih je uporabljal med zlorabo? 

 

3. Zaključni del 

3. 1. (20 min) Evalvacijo zadnjega srečanja naredimo s pomočjo delovnega lista, na katerem sta 

narisana nahrbtnik in koš za smeti. Učenci poleg nahrbtnika napišejo, kaj je bilo na tem in vseh 

ostalih srečanjih dobro, poleg koša za smeti pa tisto, kar je bilo slabo in neuporabno.  
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Razmisli o zapisanih trditvah. Obkroži 'DA', če se s trditvijo strinjaš, in 'NE', 

če se s trditvijo ne strinjaš. 

1. Otroke spolno zlorabljajo samo moški. DA NE 

2. Kadar otroci govorijo o spolnem napadu, moramo dogodek 

prijaviti policiji. 
DA NE 

3. Spolna zloraba otrok je redek pojav. DA NE 

4. Ljudje, ki spolno zlorabljajo otroke, so psihično bolni. 

 
DA NE 

5. V večini primerov so storilci spolnih zlorab tujci. Če bi se otroci 

izogibali tujcev, do spolnih zlorab ne bi prišlo. 

 

DA NE 

6. Otroci pozabijo, kaj se jim je zgodilo pri spolni zlorabi. 

 
DA NE 

7. Spolna zloraba se dogaja samo v revnih družinah. 

 
DA NE 

8. Žrtve spolnih zlorab so samo dekleta. 

 
DA NE 

9. Večina spolno zlorabljenih otrok o zlorabi nekomu pove/zaupa.  

 
DA NE 

10. Otroci sami spodbujajo spolne zlorabe z njihovim obnašanjem.  

 
DA NE 

11. Spolne zlorabe se lahko zgodijo tudi prek spleta.  DA NE 

12. Spolna zloraba je enkraten pojav.  DA NE 

13. Pri spolni zlorabi gre za spolni odnos z otrokom.  DA NE 

14. Storilci spolnih napadov pogosto pripravijo otroke do 

sodelovanja z obljubami, grožnjami in podkupovanjem.  
DA NE 

  

MITI O SPOLNI ZLORABI 
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Situacija 1: Maja med odmorom vsa vesela priteče k svoji najboljši prijateljici 

Janji. »Kaj je danes s tabo, da si tako razburjena?« jo vpraša Janja. »Z očetom 

imava lepo skrivnost. Ampak ti si moja najboljša prijateljica, tebi jo zaupam,« 

odgovori Maja. »Saj veš, da ima moja mama naslednji teden rojstni dan. Z 

očetom sva ji včeraj kupila čudovito darilo. O tem pa ne sme nič izvedeti.« 

»Jaz imam tudi eno skrivnost, pa je ne smem nikomur zaupati, niti tebi,« pravi 

Janja tiho. »Ampak medve sva prijateljici, zagotovo ne bom nikomur izdala 

tvoje skrivnosti, obljubim,« jo poskuša pregovoriti Maja.  

»Res ne vem,« še nekoliko okleva Janja. »No, dobro; je nekdo, ki me stalno 

objema in me želi božati. Včasih tudi na takih mestih in tako, kot sploh nočem.« 

»To je res grdo. Kdo počne kaj takega?« sprašuje Maja vsa prestrašena. »Tega ti 

ne morem povedati,« odgovori Janja, »rekel je, da se bo zgodilo nekaj strašnega, 

če kdo izve najino skrivnost.« 

»Ampak če je to nekaj, česar ne želiš, morava to preprečiti,« meni Maja. 

»Najbolje, da greva k učiteljici, ona ti bo znala pomagati. Lahko ji zaupava.« 

»Ja, če me boš spremljala,« prosi Janja, ki ji je odleglo, ker se je lahko nekomu 

zaupala.  

Vir: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

Premisli in odgovori na vprašanja:  

-  Je skrivnost, ki jo ima Janja, prijetna ali neprijetna/lepa ali slaba? 

- O kateri skrivnosti moraš povedati naprej, katero pa zadržati? Je Janjina 

skrivnost taka, da bi morala o njej molčati? Kaj pa Majina skrivnost? 

 

Situacija 2: Kristjan je razvil krožnik, njegov brat Florijan mu reče: »Če mi daš 

vsak teden polovico svoje žepnine, ne bom povedal mami.« 

Vir: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

Premisli in odgovori na vprašanja:  

-  Je skrivnost, ki jo ima Kristjan, prijetna ali neprijetna/lepa ali slaba? 

- O kateri skrivnosti moraš povedati naprej, katero pa zadržati? Je 

Kristjanova skrivnost taka, da bi moral o njej molčati?  
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Situacija 3: Mama ima rojstni dan. Z očetom se dogovarjata, kaj ji bosta 

podarila. Oče reče: »Ampak mami tega ne povej, to mora biti presečenje.« 

Vir: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

Premisli in odgovori na vprašanja:  

-  Je ta skrivnost prijetna ali neprijetna/lepa ali slaba? 

- O kateri skrivnosti moraš povedati naprej, katero pa zadržati? Je ta 

skrivnost taka, da bi moral o njej molčati?  

 

 

 

Situacija 4: Prijateljica ti pove, da je babici za rojstni dan napisala pesem. Prosi 

te, da tega nikomur ne poveš. 

Vir: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

Premisli in odgovori na vprašanja:  

-  Je ta skrivnost prijetna ali neprijetna/lepa ali slaba? 

- O kateri skrivnosti moraš povedati naprej, katero pa zadržati? Je ta 

skrivnost taka, da bi moral o njej molčati?  

 

 

 

Situacija 5: Sosed ti podari čokolado, te boža in te poljubi. Potem ti reče: »To je 

najina skrivnost in je nikomur ne povej.« 

Vir: Policist Leon svetuje (2009). Ministrstvo za notranje zadeve: Policija 

Premisli in odgovori na vprašanja:  

-  Je ta skrivnost prijetna ali neprijetna/lepa ali slaba? 

- O kateri skrivnosti moraš povedati naprej, katero pa zadržati? Je ta 

skrivnost taka, da bi moral o njej molčati?  
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Situacija 6: S sošolko greš v nakupovalni center. Ko se trgovka obrne stran, 

opaziš, da si sošolka v torbico položi precej drag parfum in ti reče, da o tem ne 

smeš nikomur povedati.  

Premisli in odgovori na vprašanja:  

-  Je ta skrivnost prijetna ali neprijetna/lepa ali slaba? 

- O kateri skrivnosti moraš povedati naprej, katero pa zadržati? Je ta 

skrivnost taka, da bi moral o njej molčati? 
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Poleg nahrbtnika napiši, kaj je bilo na srečanju dobro, poleg koša za smeti pa 

tisto, kar je bilo slabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://golden-duck.co.uk/the-salt-stained-book/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.123rf.com/photo_23126217_recycle-bin-rubbish-bin-trash-icon-

wastebasket.html  


