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Love yourself so much 

that when someone treats you wrong, 

you recognize it.  

(Rena Rose) 
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POVZETEK 

V diplomskem delu smo raziskali, v kolikšni meri, če sploh, se spolno nasilje dogaja 

med mladostniki z zmernimi motnjami v duševnem razvoju v institucijah in na kakšen 

način ter koliko se strokovni delavci aktivno vključujejo v preventivo omenjene 

problematike. 

V prvem delu so predstavljene značilnosti mladostništva, ki so prisotne bolj ali manj 

pri vseh mladostnikih, ne glede na to, ali imajo motnje v duševnem razvoju ali ne. 

Opredeljene so motnje v duševnem razvoju s poudarkom na zmernih motnjah v 

duševnem razvoju, spolno vedenje ter doživljanje ljubezni in spolnosti pri 

mladostnikih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Pojasnjen je pojem spolno 

nasilje in analiziran Posebni program vzgoje in izobraževanja pri področjih, ki 

zajemajo cilje spolne vzgoje. 

V drugem delu so prikazani rezultati empirične raziskave, v kateri je sodelovalo 

sedemnajst mladostnikov z zmernimi motnjami v duševnem razvoju in trideset 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Podatki so zbrani s pomočjo individualnih 

intervjujev z mladostniki z zmernimi motnjami v duševnem razvoju in s pomočjo 

anketnih vprašalnikov za specialne in rehabilitacijske pedagoge. 

Raziskava je pokazala, da 43 % mladostnikov z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju pokaže svojo naklonjenost, ljubezen do drugih ljudi, tako da jih objame – 

kadarkoli in kjerkoli. Njihovo razumevanje, doživljanje spolnosti in ljubezni je zelo 

različno. 65 % mladostnikov z zmernimi motnjami v duševnem razvoju je mnenja, da 

ni razlik med izkazovanjem ljubezni, naklonjenosti do staršev, prijateljev oziroma 

punce/fanta. Med vrstniki 59 % mladostnikov z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju opaža pojav spolnega nasilja, 41 % pa jih je potrdilo, da so bili tudi sami 

žrtve. 77 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov opaža spolno nasilje med 

svojimi učenci, ki se po mnenju polovice anketiranih dogaja najpogosteje med 

odmori. Najbolj pogosto vedenje, ki se pri tem kaže, je objemanje in otipavanje. Žrtve 

spolnega nasilja so po njihovem mnenju tako dekleta kot fantje. 68 % specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov je odgovorilo, da bi lahko na področju preventive 

spolnega nasilja med mladostniki z zmernimi motnjami v duševnem razvoju naredilo 

več. Kar 82 % pa si želi dodatna izobraževanja in usposabljanja na temo spolnega 

nasilja. 

Ključne besede: mladostništvo, zmerne motnje v duševnem razvoju, spolnost, 

spolno nasilje, spolna vzgoja. 
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ABSTRACT 

This thesis explores to which extent, if any at all, sexual violence occurs among 

adolescents with moderate dysfunction inside institutions and the means and 

frequency of expert workers' active participation in the prevention of the mentioned 

issue.   

In the first part, adolescent characteristics that are more or less present with all the 

adolescents, regardless of the presence or lack of mental development dysfunction, 

are introduced. Mental development dysfunction with special emphasis on moderate 

mental development dysfunction is defined, as well as sexual behaviour and the 

experiencing of love and sexuality in persons with the said dysfunction. The term 

sexual violence is explained and the Upbringing and education special program in 

areas that encompass sexual education goals is analysed.  

In the second part, the results of the empirical research that comprised seventeen 

adolescents with moderate mental development dysfunction and thirty special and 

rehabilitation pedagogues, are shown. The data that is shown was gathered using 

individual interviews of the adolescents with moderate mental development 

dysfunction and questionnaires for the special and rehabilitation pedagogues. 

The research shows that 43 % of the adolescents with moderate mental development 

dysfunction express their affection, love toward other people by hugging them – 

anytime and anywhere. These adolescents' understanding and perception of love 

varies a lot. 65 % of adolescents with moderate mental development dysfunction are 

of the opinion that there is no difference between expressing love, affection toward 

their parents, friends or their girlfriend/boyfriend. Among peers, 59 % of the 

adolescents with moderate mental development dysfunction have noticed the 

presence of sexual abuse, while 41 % of them have confirmed being victims of the 

said abuse themselves. 77 % of the special and rehabilitation pedagogues have 

noticed sexual abuse among their students and half of the pedagogues are of the 

opinion that the abuse happens most often during the recess period. The most 

common behaviours displayed are hugging and groping. In the peadagogues' 

opinion, the victims of the sexual abuse are girls as well as boys. 68% of the special 

and rehabilitation pedagogues answered that more could be done in the area of 

preventing sexual abuse among adolescents with moderate mental development 

dysfunction. As much as 82 % of the pedagogues would want to be additionally 

educated and trained on the topic of sexual abuse. 

Keywords: adolescence, moderate mental development dysfunction, sexuality, 

sexual violence, sexual education. 
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1 UVOD 

»Tu so pred nami, z očmi, ki se iskrijo, prosijo, prezirajo, sprašujejo, toda vse bolj v 

isti višini z našimi, včasih z obrazom, posutim z množico mozoljev, ki pričajo, da je 

pred nami bitje sredi burne preobrazbe« (Braconnier, 2001, str. 23). S temi besedami 

je Braconnier zelo nazorno povzel glavne značilnosti mladostnikov. Celostni razvoj 

mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju (zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju - ZMDR) je nekoliko upočasnjen, a ne glede na to, poteka razvoj normalno, 

preko vseh faz in obdobij. Značilnosti posameznega obdobja torej ostajajo pri vseh 

bolj ali manj enake, kar potrjujeta tudi Fenwick in Smith (1997). 

»Rojeni ste kot spolna bitja, s čimer ni nič narobe. To je edini način, kako se roditi. 

Biti človek pomeni biti spolno bitje« (Osho, 2014, str. 115). Vsi ljudje smo spolna bitja 

in mladostniki z ZMDR niso nobena izjema. Tega pa mnogi, ki se dnevno srečujejo z 

njimi in z njihovim izražanjem spolnosti, ne morejo sprejeti. Zanje veljajo različna 

posplošena mnenja, ki jim odrekajo pravico do nekaterih elementarnih potreb 

življenja. Mednje spada tudi spolnost. Njihove potrebe po naklonjenosti, ljubezni in 

pripadnosti so včasih bistveno večje od naših. Čustva izkazujejo bolj neposredno in 

manj kontrolirano, zato nas njihove oblike spolnega vedenja pogosto zbegajo.  

Spolno nasilje odraslih nad otroki je nekaj, o čemer se govori in je kaznivo. Spolno 

nasilje mladostnikov – tudi mladostnikov z ZMDR nad vrstniki pa je tabu, na katerega 

velika večina ne pomisli oziroma ga ne jemlje dovolj resno. Prav tako mladostniki teh 

stvari ne počnejo in ne dopuščajo samo zato, ker si to želijo ampak tudi zato, ker jih 

nihče ni poučil, kateri dotiki so »dobri« - primerni in kateri »slabi« - neprimerni ter 

kako se pred slednjimi zavarovati in nanje reagirati. Poučevanje o telesnem, še 

posebej pa o ustreznem seksualnem razvoju in obnašanju je težka, vendar 

neizogibna naloga in nenazadnje odgovornost vseh nas, ki smo z otroki in 

mladostniki v dnevnih stikih. Ta naj ne bo vezana samo na predvidene učne ure, 

ampak na odkrite zasebne in skupinske pogovore kadarkoli je to potrebno. 
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2 TEORETIČNI UVOD 

2.1 Mladostništvo 

Definicija mladostništva 

adolescénca -e ž (e ̣̑ ) ped. doba človekovega razvoja med puberteto in zrelostjo, 

mladostna doba: izobraževanje mladega človeka v dobi adolescence ♪ 

mladóstništvo -a s (o ̣̑ ) knjiž. mladostna doba, adolescenca: otroštvo in 

mladostništvo ♪ (Pridobljeno s http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) 

Mladostništvo oziroma s tujko adolescenca (lat. adolescere, kar pomeni dozorevati) 

je eno izmed razvojnih obdobij, ki se dogaja med koncem otroštva in začetkom 

zgodnje odraslosti. Glede na starost, mladostništvo traja približno med 11. in 24. 

letom starosti. Spodnjo mejo mladostništva je objektivno lažje določiti, saj je navzven 

bolj očitna kot zgornja meja. Različne stroke, kot so npr. pravo, sociologija, 

psihologija, andragogika pri določitvi omenjenih mej mladostništva uporabljajo 

različna merila. Nekatera so bolj subjektivna druga bolj objektivna, zato se 

kronološke opredelitve zgornje meje mladostništva med seboj nekoliko razlikujejo. 

Med nekaterimi avtorji prihaja do razlik tudi pri določanju spodnje meje 

mladostništva. Razlog za to so, pubertetne spremembe, ki se v povprečju prej 

pojavljajo med dekleti kot med fanti (Zupančič, 2004). 

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) mladostništvo razdelimo na tri 

obdobja (Vičič, 2002): 

‒ zgodnje mladostništvo: od 10. do 14. leta 

‒ srednje mladostništvo: od 15. do 19. leta 

‒ pozno mladostništvo: od 20. do 24. leta 

 

Braconnier (2001) pravi, da je mladostništvo obdobje nasprotij. Čustvena 

nestabilnost, večja občutljivost, ranljivost in nepredvidljivost vedenja so pogosta 

stanja, ki jih mladostniki v tem obdobju doživljajo in se z njimi, vsak na svoj način, 

spopadajo. Poleg tega si želijo odkrivati in spoznavati svet ter izkoristiti vsak trenutek 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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v življenju, da bi spoznali in doživeli čim več.  

Po drugi strani pa se včasih umikajo vase, v svoj svet, kjer se lahko predajajo 

sanjarjenju, fantazijam in se tako umaknejo od vsakdanjosti. Pogosto menjavajo svoj 

zunanji videz in se preizkušajo v različnih slogih vedenja, da bi se našli in potrdili 

med vrstniki. Vrstniki imajo v življenju mladostnika velik pomen. Omogočajo mu, da 

se išče, pritrjujejo mu v vedenju in se na njegovo vedenje odzivajo. V družbi vrstnikov 

se uči sodelovanja, doživlja uspehe in poraze in z njimi tekmuje. Zanimati ga začne 

nasprotni spol in tako pridobiva svoje prve izkušnje tudi na področju spolnosti in 

ljubezni med dvema (Braconnier, 2001). 

Vrstniki na mladostnika ne gledajo kot na otroka, hkrati pa mu tudi ne postavljajo 

pretiranih zahtev po odraslosti in odgovornosti, kar je za mladostnika v tem obdobju 

zelo pomembno. V njih tako dobiva občutek varnosti in bližine in se počuti 

enakovrednega. V takih skupinah pridobiva ogromno novih stališč, prepričanj in 

vrednot. Začne se obnašati po novih normah. S tem mu skupina »pomaga« pri 

izgradnji lastne identitete in samopodobe (Vičič, 2002). 

Mladostnik v obdobju adolescence zapušča varno zavetje otroštva in se podaja na 

pot odraslosti, samostojnosti. Pri tem se sreča z novimi nalogami, izzivi, zahtevami 

okolja, ki jih mora usvojiti, da bo lahko uspešno deloval v družbi.  

Razvojne naloge so torej posledica posameznikovega telesnega razvoja, vrednot, 

osebnega zanimanja ter družbenih zahtev okolja. Predstavljajo znanja, načine 

vedenja, stališča in spretnosti, ki se pojavijo v določenem obdobju posameznikovega 

življenja (Havighurst, 1972; Klaczynski, 1990, v Zupančič, 2004). Njihova uspešna 

razrešitev pa poleg družbenega odobravanja in prilagojenega vedenja v družbi nudi 

posamezniku osebno zadovoljstvo in prvi korak do uspešnega nadaljnjega razvoja. 

2.1.1 Puberteta 

Mladostništvo ali adolescenca se začne z obdobjem pospešenega telesnega razvoja, 

ki mu pravimo puberteta. Braconnier (2001) pravi, da se danes začne puberteta bolj 

zgodaj kot v preteklosti, v starosti nekje med 10–13 let, kar pomeni pretežno v 
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zgodnjem obdobju mladostništva. Navaja, da je puberteta skupek bioloških in 

anatomskih sprememb, zaradi katerih otrokovo telo postane odraslo in je tako 

sposobno reprodukcije. Puberteta se pri dekletih pogosto začne prej kot pri fantih. 

Pojav prve menstruacije in rast prsi je prvi znak za to. Fante pa začnejo skrbeti dlake, 

mutiranje in velikost spolnega uda. Mladostniki šele zdaj spoznavajo, da postajajo 

spolna bitja, ki so sposobna ustvariti novo življenje.  

V njih poteka prava »biološka revolucija«, ki se ji morajo prilagoditi ter jo obvladati. 

Telesne in fiziološke spremembe zgodnjega mladostnega obdobja torej označujejo 

začetek telesnega razvoja. To je ena izmed najbolj odločilnih in dramatičnih razvojnih 

posledic, ki jih mlad človek v svojem zgodnjem obdobju doživi. 

»S telesnimi spremembami mladostnik hkrati doživlja tudi psihološke. Želje, ideale, 

vzorce in zanimanja iz otroštva pušča za seboj. Iskati začne, sprva previdno in 

obotavljaje, nove stvari, ki bi ga zanimale in veselile. Oblikovanje identitete, to, da jo 

spozna sam, in to, da jo priznajo drugi, je v adolescenci velik izziv. Oblikovati 

identiteto pomeni za mladostnika odkriti, kaj ima rad, česa si želi, skratka, kaj sploh 

pričakuje od življenja« (Braconnier, 2001, str. 33). 

2.1.2 Razvojne naloge v mladostništvu 

Že na samem začetku, ko smo definirali pojem mladostništvo oziroma adolescenca, 

smo omenili, da je to tudi obdobje, v katerem se srečamo z razvojnimi nalogami, ki jih 

moramo, če želimo v družbi uspešno delovati, razrešiti. 

Braconnier (2001) pravi, da se temeljne razvojne naloge v obdobju mladostništva 

niso bistveno spremenile – mladostnik se mora osvoboditi od staršev, poiskati svoj 

jaz in hkrati pot do čim bolj neodvisnega in samostojnega življenja. 

Horvat in Magajna (1987) navajata in opisujeta osem razvojnih nalog v mladostništvu 

(povzeto po: Zupančič, 2004): 

1. ustvariti zrelejše odnose z vrstniki obeh spolov (vrstniško sprejemanje in 

odobravanje mladostnika), 

2. oblikovati svojo spolno vlogo in spolno identiteto, 

3. sprejemanje in učinkovito uporabljanje svojega telesa, 
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4. oblikovanje čustvene neodvisnosti od staršev in drugih odraslih, 

5. pripravljanje na zakon in družinsko življenje (razvoj sposobnosti empatije, 

izražanja čustev in reševanja konfliktov med partnerjema), 

6. oblikovanje odnosa do dela in priprava na poklicno udejstvovanje (pridobivanje 

ustreznih delovnih navad in učinkovitih tehnik učenja), 

7. oblikovanje lastnega sistema vrednot in etičnih načel (oblikovanje identitete), 

8. želja in sposobnost opravljati družbeno odgovorne dejavnosti. 

 

Horvat in Magajna (1987) sta mnenja, da lahko oblikovanje identitete pojmujemo kot 

ključno razvojno nalogo, saj vključuje večino razvojnih nalog, kot so: prilagajanje na 

telesne spremembe, čustvenega osamosvajanja, poklicnega odločanja pa vse do 

oblikovanja vrednotne usmeritve. Identiteta se ne razvije v celoti v obdobju 

adolescence. Zahteva namreč razvite spoznavne, sociokognitivne sposobnosti, 

veliko mero samostojnosti in socialnih izkušenj. 

Vsako razvojno obdobje nam poleg razvojnih nalog prinaša tudi različne potrebe, ki 

so za posamezno obdobje pomembne in jih je potrebno zadovoljiti, da bi se zmogli 

čim uspešnejše soočati z izzivi in pričakovanji družbe, v kateri živimo.  

Nekatere potrebe se v mladostništvu izrazijo močneje in njihovo zadovoljevanje 

postane pomembnejše, kot je bilo v otroštvu. Najpomembnejše potrebe mladostnika 

so (Vičič, 2002): 

‒ potreba po samostojnosti, doseganju lastnih ciljev brez pomoči drugih, biti 

nekaj posebnega, unikatnega;potreba po sprejetosti in čustveni podpori (od 

vrstniške skupine, staršev, partnerja …); 

‒ potreba po pripadnosti in enačenju z neko skupino, predvsem s skupino 

vrstnikov; 

‒ potreba po potrjevanju lastnih vrednot, stališč, mnenj; 

‒ potreba po spolnosti. 

 

Braconnier (2001), pri potrebah mladostnika navaja tudi potrebo po zasebnosti. 
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2.1.3 Vloga staršev 

Ob vsej tej lepoti, spremembah, novostih, eksperimentiranju, ki jih prinaša 

odraščanje, pa se »pojavljajo tudi tesnobe in stiske, ki mladostnikom jemljejo energijo 

in moč« (Braconnier, 2001, str. 18). 

Na tem mestu pride do izraza naloga staršev in celotne družbe oziroma vseh nas, ki 

smo v stiku z mladostniki, da jim pomagamo na tej poti do odraslosti in jim čim 

uspešneje omogočimo postati samostojni posamezniki, polni zaupanja vase.  

Braconnier (2001, str. 24) je lepo zapisal »To je obdobje, ki ni niti začetek niti konec, 

kajti zdaj je pred mladostnikom tako rekoč ves svet. Toda če vrelec življenja včasih 

bruha z neverjetno močjo, je posoda, ki naj bi ga prestregla, še vedno krhka, lomljiva; 

utrditi in okrepiti bi jo morala okolica, še posebej družina.« 

Obdobje odraščanja je preizkušnja tudi za starše. V tem času se nemalokrat 

zamajejo temelji družine, saj njihov otrok, kateremu so še pred kratkim znali 

prisluhniti, mu pomagati, ga razumeti in vzgajati, postane uganka. Uganka, ki je ne 

razumejo, saj ne vedo ali nočejo uvideti, da njihov otrok želi kar naenkrat pretrgati 

popkovino in postati odrasel. Sprašujejo se, kako ravnati v določenih situacijah, da 

ne bi še bolj zaostrili in zapletli medsebojnih odnosov (Braconnier, 2001). 

Mladostniki svojih staršev ne zavračajo. Od njih si želijo le pomoči, nasvetov in 

zaščite, obenem pa z nasprotovanji, ki jih izražajo v odnosu do staršev, le preverjajo 

njihovo stabilnost (Zupančič, Svetina, 2009). 

»Njihova vloga je vloga usmerjevalcev in zaščitnikov, razumevajočih, pozornih, a 

hkrati na dovolj veliki razdalji, spoštljivih in nevsiljivih; mladostniku zaupajo in mu 

dopuščajo majhen del te svobode, ki si jo tako zelo želi, obenem pa mu znajo – 

odločno in, to je najtežje, vedno znova – postaviti meje, kadar je treba« (Braconnier, 

2001, str. 31). 

Starši, učitelji, vrstniki – in družba na splošno – imajo ogromen vpliv na prilagajanje 

mladostnika na spremembe v odraščanju. Od njih je namreč odvisno, ali bodo 
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postale vir ponosa, strahu ali zmedenosti. Kljub temu se tem spremembam ne 

moremo izogniti, nobeden ne more spremeniti dejstva, da bodo nastale. Mladostnik 

se pač mora naučiti, kako naj jih obvlada. In vsi mi, ki živimo z njim, smo mu lahko v 

pomoč, soočiti z njimi in se nanje prilagoditi, pa se more sam. 

V rezultatih raziskave, ki je ugotavljala, katera vprašanja slovenske srednješolce oz. 

mladostnike najbolj zanima, so prišli do ugotovitev, da jih najbolj zanimajo vprašanja, 

povezana z osamosvajanjem od staršev, prijateljstvo in nova poznanstva, razvedrilo 

in zabava, potovanja, ljubezen in spolnost (Ule, 1995 v Zupančič, Svetina, 2004). 

Braconnier (2001) pravi, da so mladostniki še preveč sramežljivi, da bi o 

spremembah v odraščanju spraševali toliko, kot jih v resnici zanima. Meni, da so 

radovedni veliko bolj, kot bi lahko presodili po njihovih besedah. Zato priporoča, da 

jim pustimo kakšno knjigo, da si jo lahko vzamejo v roke in jo prelistajo, odkrito ali na 

skrivaj, pomembno je, da jo bodo listali. 

Vse, kar smo do sedaj omenjali, velja bolj ali manj za vse mladostnike, ne glede na 

to, ali imajo motnje v duševnem razvoju. To nakazujeta tudi Fenwick in Smith (1997), 

ko pravita, da razvoj pri mladostnikih poteka različno hitro in da so njegove 

značilnosti v povprečju pri vseh enake. Meje dozorevanja pa so pri vsakem 

mladostniku zelo različna. 

2.2 Odraslost 

Rekli smo, da puberteta začne spreminjati telo iz otroškega v odraslo. Ko obe telesi, 

tako moško kot žensko, doživita to celostno preobrazbo, sta na koncu sposobni 

nadaljevati človeško vrsto. Mladostnik tako postane spolno/biološko zrel in obdobje 

pubertete se zaključi. Kar pa za adolescenco ne velja. Obdobje mladostništva traja 

še več let po doseženi biološki zrelosti. Do izoblikovane osebnosti pa je namreč še 

dolga pot. Vprašanje, ki se na tem mestu pojavi, pa je, kdaj pravzaprav postanemo 

odrasli, zreli? 

Fenwick in Smith (1997) nas opozarjata na dejstvo, da telesni in čustveni razvoj ne 

hodita z roko v roki. Pravita, da je otrok lahko telesno že močno razvit, kar pa še ne 
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pomeni, da je tudi njegovo vedenje »odraslo«. Njegov vrstnik istih let, ki v telesnem 

razvoju nekoliko za njim zaostaja, je lahko veliko bolj zrel in odrasel. 

M. Zupančič (2004) pojasnjuje, da je zrelost stanje oziroma obdobje v življenju, ko 

oseba doseže nivo delovanja; čustvenega, telesnega, spoznavnega, socialnega in 

moralnega, odraslega. Posameznik pa ne doseže zrelosti na vseh področjih razvoja 

hkrati. 

Na vprašanje, »kdaj postanemo odrasli«, je po mojem mnenju najbolje odgovorila 

Nataša Končnik – Gorišič (2004), ki meni, da si odrasel takrat, ko lahko sam poskrbiš 

zase, ko znaš sprejemati odločitve, ki koristijo tebi in drugim. Zrel si takrat, ko ravnaš 

tako, da se drugi ob tebi počutijo varne, zadovoljne in ljubljene. 

V družbi in v posameznih družbenih skupinah znotraj neke družbe pa se merila, ki 

opredeljujejo vlogo odraslega, razlikujejo. Ne glede na to, pa ta merila vključujejo 

vsaj enega izmed spodaj navedenih normativnih dogodkov, ki so (Zupančič, 2004, 

str. 512): 

‒ zaključek izobraževanja, 

‒ vstop na delovno mesto, 

‒ vodenje neodvisnega »gospodinjstva«, 

‒ oblikovanje razmeroma stabilne partnerske zveze ali zakona, 

‒ starševstvo. 

 

2.3 Motnje v duševnem razvoju 

Motnje v duševnem razvoju (MDR) se pojavljajo pri vseh narodih in v vseh obdobjih 

človeštva. Ne gre za bolezen, temveč za stanje, zato te oblike motenj ni mogoče 

zdraviti. Osebe z MDR imajo pomanjkljivo razvit intelekt oziroma znižane sposobnosti 

za učenje, njihov jezikovni in motorični razvoj je slabši. Pogosto imajo težave tudi na 

socialnem področju in pri komunikacijskih veščinah. Njihove sposobnosti so lahko 

trajno poškodovane, zato je tudi njihov razvoj počasnejši. 

Vsi ljudje imamo potrebe in osebe z MDR niso prav nobena izjema. Želijo si socialnih 

stikov, topline in varnosti, ustrezne nastanitve, dostopa do primerne izobrazbe, želijo 
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si zaposlitve in samostojnosti. Vsakršna oblika pomoči, namenjena osebam z MDR, 

mora biti usmerjena k povečanju njihovih potencialov in njihovega vključevanja v 

normalno življenje v družbi. Z izobraževanjem in usposabljanjem pa podpiramo 

njihov razvoj in v veliki meri izboljšamo zmožnosti in sposobnosti za samostojno 

življenje. Ves ta proces pa pospešuje zgodnje odkrivanje in pomoč takega stanja. 

2.3.1 Definicija motenj v duševnem razvoju 

Strokovnjaki definirajo motnjo v duševnem razvoju (MDR) iz različnih vidikov. 

Obstajajo številni kriteriji, zato je težko oblikovati eno samo definicijo, ki bi bila dovolj 

široka, da bi zajela vse značilnosti oseb z MDR in poenotila različna gledanja. Prav 

tako ni možno upoštevati en kriterij kot edino pomemben. 

Najpogosteje kot definicijo MDR uporabljamo uradno definicijo American Association 

of Mental Retardation (2002), ki pravi: »Motnje v duševnem razvoju karakterizirajo 

veliki primanjkljaji na področju intelektualnega funkcioniranja, kot tudi na področju 

socialnega prilagajanja, ki se kažejo v pomanjkanju konceptualnih, socialnih 

sposobnosti in sposobnosti prilagajanja. Znaki motenj se začnejo kazati pred 18. 

letom starosti.«  

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2003, 93/2004, 97/2005, 

25/2006, 23/2007, 8/2008, 14/2010, 58/2011 – ZUOPP-1) določa, da imajo otroci z 

MDR nižjo splošno ali specifično raven inteligentnosti, znižane sposobnosti na 

govornem, kognitivnem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin. 

Vse to pa se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo. 

Wallin pravi (1950), da je MDR stanje resne in trajne poškodbe osrednjega živčnega 

sistema. Vzroki zanjo so lahko naslednji: zaostajanje v razvoju nevronov, poškodba 

živčnega tkiva v prenatalnem ali zgodnjem postnatalnem obdobju. Po tej definiciji je 

osnova za MDR težka in neozdravljiva poškodba osrednjega živčnega sistema 

(Novljan, Jelenc, Kotar, 1997). 
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Benda (1954) pravi, da je oseba z MDR tista oseba, ki je nesposobna upravljati sama 

s sabo oziroma s svojim delom ter potrebuje skrb in nadzor za lastno zaščito in 

zaščito okolja (Novljan, Jelenc, Kotar, 1997). 

Lačen navaja (2001), da MDR pomeni pomembno omejitev v vsesplošnem 

funkcioniranju posameznika. Je podpovprečno splošno intelektualno funkcioniranje, 

ki se pojavlja v razvojni dobi in je vezano na neadekvatnost adaptivnega reagiranja 

(vedenja) in to na področjih komunikacije, samostojnosti, razumevanja in 

socializacije. 

Nadalje Lačen pravi, da je oseba z MDR tista oseba, ki doseže pri testiranju rezultat, 

ki bistveno odstopa na vsaj dveh področjih adaptivnega vedenja: skrb za samega 

sebe, komunikacija, domača opravila, orientacija v okolju, samousmerjanje, 

funkcionalno akademska znanja, prosti čas, zdravje in varnost, delo in zaposlitev, 

socialno interpersonalna sposobnost. 

Analiza opredelitve MDR nam pokaže, kako so le-te definirane kot (Lačen, 2001, str. 

11): 

‒ MDR niso nekaj stalnega in nespremenljivega; taka definicija opredeljuje MDR 

razvojno. Osebo z MDR se opazuje v razvoju in nalogah, ki ustrezajo njeni 

starosti; 

‒ stanje osebe z MDR je danes takšno, v preteklosti je bilo mogoče drugačno, v 

bodočnosti pa bo lahko zopet drugačno; tako navedena definicija se usmeri 

samo na sedanje stanje in ne prognozira za naprej; 

‒ izhodišče je v tem, kako neka oseba funkcionira, kako je socializirana in kako 

se odziva v konkretnih življenjskih situacijah; po tej definiciji se MDR 

opredeljuje preko adaptivnega vedenja (potenciala). 

 

MDR se ne razumeva več kot neke absolutne lastnosti posameznika, temveč kot 

stanje, odvisno od načina interakcije osebe z MDR s svojimi vrstniki v svojem okolju. 

V ospredje ni več postavljen intelektualni razvoj, temveč nivo pomoči, ki jo 

posamezna oseba potrebuje na enem ali več adaptivnih področjih (Lačen, 2001). 

Mnogi avtorji se strinjajo, da definicija MDR vključuje dejstvo, da so MDR stanje, ki se 

pojavi v razvojnem obdobju (pred zrelostjo), in da so odkloni v vedenju in vsi ostali 
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simptomi, ki so značilni za osebe z MDR, lahko prisotni pri vseh ostalih ljudeh, pa naj 

bodo to otroci ali odrasli. 

2.3.2 Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (ZMDR) imajo znižane kognitivne 

sposobnosti. Na področju glasbe ali likovne umetnosti pa imajo lahko zelo dobro 

razvit talent. V razgovoru navodila razumejo in nanje ustrezno odgovorijo. Osebe, ki 

ne govorijo, navadno razvijejo nadomestno komunikacijo, kar pomeni, da 

komunicirajo neverbalno, z govorico telesa ali s pomočjo slik. Zmorejo se usposobiti 

za enostavna, praktična opravila, kot so npr. zlaganje izdelkov, sortiranje, lepljenje, 

delanje po šabloni, po navodilih in pod nadzorom. Kljub temu, da so deloma odvisni 

od pomoči drugih, so lahko v življenju uspešni (Pravilnik o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003). 

Odrasle osebe z ZMDR ne presežejo umske ravni sedemletnika. Ne smemo pa jih 

med seboj primerjati, saj populacija oseb z ZMDR kaže že od rojstva intelektualno in 

fizično inferiornost in nezrelost. Delno lahko razvijejo govorico, ki je navadno 

neskladna. Besedni zaklad je skromen, le redki se naučijo pisati in brati. Velikokrat 

so prisotne razne telesne deformacije, ki so izrazite na glavi in zobovju. Motorika je 

pogosto motena, še posebej fina motorika rok. Oviran je tudi psihomotorični razvoj, 

vendar ne v vseh smereh in področjih enako. Posledično imajo težave pri oskrbi 

samega sebe in pri praktičnih nalogah. Nikoli se ne morejo popolnoma poklicno 

osamosvojiti znajo pa se obvarovati pred očitnimi fizičnimi nevarnostmi. Delajo pod 

nadzorstvom, ki jih vodi, saj pri usvajanju spretnosti in navad pogosto potrebujejo 

prikazovanje, ponavljanje in veliko spodbud. Prisotne so pogosto tudi vedenjske 

motnje, ki so odvisne od številnih dejavnikov, predvsem pa od narave in stopnje 

možganske okvare. Če so okvare, hujše je vedenje bolj hiperaktivno, včasih tudi 

destruktivno. Odvisno pa je tudi od njihovega splošnega fizičnega stanja, 

osebnostnih lastnosti, emocionalne stabilnosti in socializacije. Njihovo vedenje je v 

marsičem podobno vedenju običajne populacije, še posebno v težnji po ljubezni. 

Pogosto so trmoglavi, egocentrični, pretirano afektivni, netolerantni do drugih in 

naivni v pogledu svojih želja in teženj. Z zgodnjo in ustrezno obravnavo se osebe z 
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ZMDR lahko naučijo različnih spretnosti in kontroliranja svojih nagonov (Šalamun, 

1997). 

2.4 Spolnost in ljubezen 

Spolnost je elementarna potreba, je aktivnost človeka, ki je enakovredna vsem 

ostalim človekovim aktivnostim. Ni nekaj skrivnostno odmaknjenega, tudi ni nekaj, 

kar bi bilo potrebno skrivati in o tem govoriti šepetaje (Hrastar, 2013). 

Spolnost velja še vedno za temo, o kateri marsikdo še danes z zadržkom govori ali 

pa sploh ne. Je nekaj tako človeškega, naravnega in zato neverjetno lepega, saj smo 

zaradi nje tukaj. Z njo smo povezani že od samega začetka in nemogoče jo je 

izkoreniniti.  

Spolnosti ni mogoče uničiti, na srečo, saj je življenjska energija. Samo zastrupljena je 

in onesnažena, vendar jo je mogoče očistiti (Osho, 2014). 

Osho, največji duhovni učitelj iz Indije, je predstavil poglede na spolnost in z njimi 

poskušal pomagati ljudem, da se spolnosti ne bi več bali, da je ne bi več zatirali, se je 

sramovali, ampak jo sprejeli s hvaležnostjo in radostjo ter v njej uživali. O spolnosti je 

povedal takole: 

»Rojeni ste kot spolna bitja, s čimer ni nič narobe. To je edini način, kako se roditi. 

Biti človek pomeni biti spolno bitje. Ko ste bili spočeti, vaša mama in oče nista molila, 

nista poslušala duhovnikove pridige. Nista bila v cerkvi, temveč sta se ljubila. Že celo 

misel na to, da sta se vaša starša ljubila, ko ste bili spočeti, je težavna. Ljubila sta se. 

Njuni spolni energiji sta se srečevali in se zlivali ena v drugo. Nato ste bili spočeti v 

globokem spolnem aktu. Prva celica je bila spolna celica, iz nje pa so potem zrasle 

druge. Vse vaše telo je spolno, nastalo je iz spolnih celic. Zdaj jih je že na milijone« 

(Osho, 2014, str. 115). 

S temi besedami je Osho povzel eno najpomembnejših spoznanj, ki se dotika 

spolnosti in sicer to, da smo ljudje spolna bitja že od rojstva. Pravi, da je spolna 

energija, energija življenja, ki je ne moremo nadzirati. 
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Tudi Požarnik (1984) se strinja, da je spolni nagon oz. libido del človekove biološke 

dediščine in je zato eden temeljnih življenjskih nagonov. Spolni nagon se kaže kot 

želja, ki sili človeka v pogon, k dejavnosti, cilj te dejavnosti pa je zadovoljitev potrebe 

in vzpostavitev ravnotežja v samem človeku in okolju, v katerem živi. 

V splošnem velja nekakšno stereotipno razmišljanje, da imajo moški močnejši spolni 

nagon, a Požarnik (prav tam) se s tem ne strinja. Pravi, da se spolno vedenje in 

doživljanje žensk delno razlikuje od moških zaradi različne vzgoje. 

Biološko gledano je spolnost namenjena predvsem razmnoževanju oziroma 

nadaljevanju, ohranjanju vrste. To je le delček resnice o spolnosti. Človeška spolnost 

je zapleten pojav in je mnogo več kot le spolni akt. 

Spolnost je v mnogih pogledih družbeni pojav. Vsak izmed nas išče in si želi uživati v 

prijateljstvu, sprejetju, toplini, družbi in naklonjenosti, zato spolnost ne more biti 

ločena od socialnega razvoja, odnosov, prepričanj, vrednot in nenazadnje od 

predstave o nas samih. Pripravljeni smo narediti vse, da le dobimo občutek 

sprejetosti, ljubljenosti in smo videti privlačni. Imeti prijatelja, s katerim lahko delimo 

občutke, misli in izkušnje – to so naše najgloblje in najpomembnejše človekove 

potrebe. Naša spolnost vsekakor presega fizične občutke in nagone, saj vključuje 

razumevanje nas samih kot ženske ali moške (»Sexuality education for children and 

youth with disabilities«, b.l.). 

Spodaj je navedenih devet dejstev, ki zajemajo definicijo spolnosti. 

1. Spolnost je več kot le telo in seks (čeprav vključuje tudi te stvari). 

2. Spolnost vključuje našo spolno identiteto (občutek, da smo moški ali ženska). 

3. Spolnost vključuje našo spolno vlogo (idejo o tem, kako naj se obnašamo kot 

moški oz. ženska). 

4. Spolnost vključuje našo spolno orientacijo (heteroseksualno, homoseksualno 

ali biseksualno). 

5. Spolnost vključuje občutke o našem telesu oziroma o naši telesni podobi. 

Slaba telesna podoba ima velik vpliv na našo sposobnost imeti zdrave 

odnose. Oseba s slabo telesno podobo lahko misli, da si ne zasluži dobrega 
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partnerja in pogosto se lahko zgodi prav to. Takšna oseba si lahko najde 

partnerja, ki je ne spoštuje ali jo lahko celo zlorabi. 

6. Spolnost vključuje naše spolne izkušnje, misli, ideje in fantazije. 

7. Spolnost vključuje način, kako medija, družina, prijatelji, vera, starost, 

življenjski cilji in samopodoba oblikujejo našo spolno identiteto. 

8. Spolnost vključuje način kako izkušamo intimnost, dotike, ljubezen, sočutje, 

veselje in žalost. 

9. Spolnost izražamo z načinom, kako govorimo, kako se nasmehnemo, stojimo, 

sedimo, se oblačimo, plešemo, se smejimo in nenazadnje, jočemo  

(Pridobljeno iz http://www.srcp.org/for_all_parents/definition.html). 

 

Če povzamemo; spolnost je del tega, kar smo, kar verjamemo, kar čutimo in kako se 

odzivamo na druge. 

Omenili smo, da je del resnice o spolnosti ta, da je namenjena le reprodukciji 

oziroma ohranjanju vrste. A Walter (1986) nam predstavi še dve funkciji, ki jih prinaša 

spolnost (Mišić in Teodorović, 1994, str. 162): 

‒ funkcija socializacije (medsebojno komuniciranje), 

‒ funkcija užitka (občutek individualne sreče in zadovoljstva), 

‒ reproduktivna funkcija (nadaljevanje človeške vrste). 

 

Nekatere osebe zaradi različnih bioloških in psihosocialnih razlogov ne morejo izvesti 

ene izmed teh funkcij (npr. reproduktivne). Sem lahko spadajo tudi osebe z MDR, a 

to še ni razlog pa tudi ne sme biti, da jim preprečimo spoznavanje ostalih funkcij 

spolnosti. Funkcija užitka in socializacije veliko pripomoreta k razvoju osebnosti, pa 

naj gre za »zdravo« osebo ali osebo z MDR. 

»Spolnost zajema biološke, psihološke, socialne, čustvene in duhovne razsežnosti 

naših življenj. Spolnost se začne z nami ter z našim odnosom do samega sebe, 

potem se razširi na odnose z drugimi. Naš odnos do samega sebe vključuje to, kar 

menimo o sebi kot osebi, kot o spolnem bitju, kot o ženski ali kot o moškem, kaj 

menimo o svojem telesu ter kaj čutimo o spolnih dejavnostih in spolnem vedenju. 

Naši odnosi z drugimi lahko vključujejo partnerstvo, čustveno intimnost, ljubezen 

in/ali spolne aktivnosti. Vsi smo spolna bitja, ne glede na motnje ali bolezni in vsi 
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imamo pravico do zadovoljujočega spolnega življenja« (»Sexuality defined«, b.l., str. 

1). 

2.4.1 Kaj je seks? 

Ljudje uporabljamo besedo »seks« zelo različno. Kar »seks« pomeni za eno osebo, 

je lahko za drugo osebo to povsem nekaj drugega. 

Z besedo »seks« mislimo na veliko število različnih stvari, aktivnosti, ki jih ljudje 

svobodno izberejo, da lahko izrazijo svojo spolnost. 

Večina ljudi ob besedi »seks« pomisli na vaginalni seks, ampak ta definicija je preveč 

enostavna. Zakaj? Veliko je ljudi, ki nočejo ali ne morejo imeti te vrste seksa ali te 

vrste seksa ne prakticirajo vsak dan, ampak imajo lahko še vedno zelo polno spolno 

življenje. Zdaj je nekoliko lažje razumeti, zakaj so otroci pa tudi odrasli večkrat 

zmedeni. 

Definirati, kaj seks je, zgolj na podlagi aktivnosti, ne da bi upoštevali človekove 

individualne posebnosti in želje, ne gre. Konec koncev, posilstvo ni seks, čeprav 

lahko vsebuje vaginalni, oralni ali analni seks. 

V čem je torej skrivnost? V kontekstu. 

Kadar oseba potisne prst v vagino partnerke, to je seks. Kadar isto naredi ginekolog 

med pregledom, to ni seks. Enako je pri poljubljanju. Seks je, kadar poljubiš svojega 

partnerja/partnerko; seks ni, kadar poljubiš teto/strica, ko pride prvič na obisk po 

petih letih. 

Kadar se torej pogovarjamo o seksu, govorimo o sporazumnem seksu. Če imaš seks 

sam s sabo (se samozadovoljuješ), to ne sme biti problem, ampak, če imaš seks z 

drugo osebo, je pomembno, da je to seks, ki je sporazumen in svobodno izbran od 

vseh udeležencev. 

(Pridobljeno iz http://www.scarleteen.com/article/advice/whats_sex) 

 

http://www.scarleteen.com/article/advice/whats_sex
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2.4.2 Spolnost in osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Spolnost je najlepši in najobčutljivejši del človekovega življenja, je plod naših izkušenj 

in osebnostnih lastnosti, a je v družbi še vedno tabu tema. Po drugi strani pa so 

mediji in cel planet z njo obsedeni, ampak samo če imamo opravka, grobo rečeno, z 

»lepimi telesi in bistro pametjo«. Če k spolnosti dodamo še MDR oziroma kakšno 

drugo obliko hendikepa, pred katero se ljudje raje obrnejo stran, naletimo na dodatno 

neodobravanje, križe in težave. 

Vedno kadar je govora o MDR in spolnosti, na žalost prehitro naletimo na predsodke 

in stereotipe. Stereotip je nekakšna fiksna oziroma ustaljena predstava o nečem, ki 

se je razvila in izoblikovala v preteklosti, a ostaja kljub drugačni družbeni situaciji 

nespremenjena. Velik vpliv ima na dojemanje in poglede različnih značilnosti in 

posebnosti posameznika. Sprejema se jih brez večjega premisleka in zaradi tega 

začnejo veljati kot splošne, delujoče in glavne resnice skozi ves čas. Stereotipi niso 

nujno negativni, za razliko od predsodkov, saj temeljijo predvsem na nepoznavanju, 

nevednosti in ignoranci. Predsodki pa se izražajo skozi negativen in odklonilen odnos 

do nečesa, o katerem marsikdaj ne vemo oziroma nočemo nič vedeti. Ampak, ker 

slonijo na stereotipih, jim to daje podporo, podlago in navsezadnje razlog za obstoj. 

Stereotipi in predsodki so v družbi močno zakoreninjeni. Vanjo namreč vnašajo 

vzorce obnašanja in razmišljanja. Borba z njimi vsekakor ni lahka, a se boj z njimi 

nedvomno izplača.  

Pomembno je, da se zavedamo, da predsodki in stereotipi niso stvar samo drugih 

ljudi do oseb z MDR. V njih in z njimi živijo tudi oni sami. To pa negativno vpliva na 

dojemanje njih samih, kar ima lahko resne posledice. Nastane lahko resna ovira v 

njihovem življenju, kar jim lahko onemogoča celo osamosvojitev, ki pa je naš in 

njihov glavni cilj. 

Znanih je kar nekaj stereotipov, ki se dotikajo oseb z MDR, eden od teh pravi, da 

oseb z MDR spolnost ne zanima, da so povsem aseksualne in brez sposobnosti, da 

bi v njej uživale. Po drugi strani pa se uveljavlja mnenje večine, da so osebe z MDR 

preveč naklonjene seksualnosti in da je ne znajo kontrolirati.  
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Tudi B. Nojič (2007) v tem primeru pravi, da se osebe z MDR zelo dobro zavedajo 

svojih nagonov, vendar včasih ne vedo, kako jih potešiti na družbeno sprejemljiv 

način. Avtorica vidi največji problem tudi v tem, da osebe z MDR nikoli ne odrastejo 

in da jih vse preveč dojemamo kot »večne otroke«. 

Ne dovolimo jim odrasti, ne pustimo jim odgovornosti, ki bi jo lahko razvili v zadostni 

meri in jim s tem omogočili večjo samostojnost, ki si jo tako želijo in jim veliko 

pomeni. Zato je večina staršev tudi mnenja, da jim moramo prepovedati vstop v 

kakršenkoli intimen odnos, saj je to za otroke prepovedano. Tudi potrebe po spolni 

vzgoji ne vidijo, ne doma in ne v institucijah.  

Dejstvo pa je, da so te osebe zmožne razviti zdravo spolno identiteto oziroma 

predstavo o sebi kot o spolnem bitju. To lahko dosežejo samo s pomočjo pravilnih in 

ustreznih informacij, ki ne vsebujejo stereotipov in predsodkov. Da bi to lahko vsaj 

nekoliko omilili, pa je potrebno ozaveščati javnost tudi o teh stvareh.  

Po zaslugi Delhijske deklaracije iz leta 1995, ki jo je sprejela mednarodna liga za 

pomoč duševno prizadetim, ki je dopolnila deklaracijo iz leta 1971, se tudi tabuizirana 

področja ukoreninjajo v zavest širšega kroga ljudi. Poleg pravice do spolnosti v njej 

najdemo tudi pravico do samostojnega bivanja. Vprašalnik Marijana Lačna nam je 

nazorno nakazal, da se je odnos do spolnosti oseb z MDR v zadnjem desetletju zelo 

spremenil. Kar tri četrtine vprašanih ima pozitiven odnos do te pravice oseb z MDR. 

Lačen poudarja (1993), da spolni nagon pri osebah z MDR ni nič bolj ali manj 

intenziven kot pri zdravih, vendar pa se zaradi nižjih socialnih zavor kaže bolj 

direktno. 

Pravica do intimnosti ni le njihova osnovna pravica – naša dolžnost je, da jim pri tem 

pomagamo. Temeljni argument za to pravico je v tem, da so ljubezen, intimnost in 

spolnost osnovani na fizioloških temeljih, ki pa nimajo nobene veze z razumom in s 

pametjo. Potreba po spolnosti spada med osnovne fiziološke potrebe, le-te pa pri 

osebah z MDR načeloma niso prizadete (Lačen, 2001). 

B. Nojič (2007) pravi, da spolnost oseb z MDR ni nič drugačna od spolnosti drugih 
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ljudi, saj imajo iste občutke in potrebe kot vsi ostali. Tudi oni imajo željo po 

raziskovanju telesa ter vzpostavitvi partnerskega odnosa s fantom ali punco. 

»Veliko mladostnikov z MDR si enako kot njihovi vrstniki želi več kontrole nad svojim 

življenjem, da sami odločajo o stvareh, ki so jim pomembne. To jim prinaša 

zadovoljstvo in občutek, da so soustvarjalci lastne zgodbe ter niso le lik v njej« 

(pridobljeno iz http://www.aktivni.si/odnosi-in-seks/odrascanje-in-spolnost-oseb-z-

motnjami-v-dusevnem-razvoju/). 

Leta 1971 je z strani OZN bila sprejeta Mednarodna deklaracija o pravicah duševno 

prizadetih ljudi. Del tega dokumenta se nanaša na spolnost oseb z MDR in pravi, da 

imajo osebe z MDR (Declaration on the rights of mentally retarded people, 1972; 

Petek, 1998):  

‒ pravico do socialno-seksualne edukacije, 

‒ pravico do informiranosti in pridobivanja seksualnega znanja, 

‒ pravico do izražanja spolnih potreb v skladu z družbenimi normami, 

‒ pravico do sodelovanja v odločanju o kontroli rojstev, izbiri zakonskega 

statusa, rojstvu in vzgoji otrok, 

‒ pravico do življenjskih razmer in strokovne pomoči, ki omogoča uresničevanje 

teh pravic. 

 

Ta deklaracija je prvič opredelila osebe z MDR kot spolna bitja. S tem so jim priznali 

tudi pravico do spolnosti. Ideje, ki so predstavljene v tej deklaraciji, pa na žalost še 

danes ponekod veljajo le na papirju. Pravice oseb z MDR so na področju spolnosti 

pogosto kršene in nespoštovane. Leta 1995 so pozornost želeli spet usmeriti na 

pravice oseb z MDR, zato so dopolnili Delhijsko deklaracijo in od takrat naprej so 

ponujene smernice za učinkovito uresničevanje pravic duševno prizadetih. Poudarja 

tudi vlogo družine pri edukaciji in rehabilitaciji teh oseb (The Delhi Declaration, 1993). 

Kot družba smo počasi presegli gledanje, da so spolni odnosi namenjeni zgolj 

nadaljevanju vrste in da so dopustni le v edini pravi, t. j. krščanski družini. Pri tem pa 

smo spregledali populacijo oseb z MDR. Spolnost je osnovna človekova potreba, ki 

je sama sebi namen in lahko služi samo zadovoljitvi osebe kot take. Zakaj se ne bi 

tudi pri osebah z MDR držali te misli (Lačen in Ošlak, 1985). V razvitem svetu so s 
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spodbujanjem gibanja za človekove pravice in seksualno revolucijo strokovnjaki 

začeli skupaj delati v smeri spolne vzgoje oseb z MDR. Namen je bil predvsem 

vzpostaviti razumevanje lastne seksualnosti in jim približati primerne načine spolnega 

izražanja. V ZDA so npr. že vzpostavili cilje, smernice in učni načrt za spolno vzgojo. 

Izobraževati so začeli tudi starše in delavce v ustanovah ter načine, kako se 

spopadati s temami, kot so npr. sterilizacija in problematično seksualno izražanje 

(Kempton in Kahn, 1991). V nekaterih državah (Nizozemska, Danska, Švica in 

Nemčija) so šli v prizadevanjih za uresničevanje pravic oseb z MDR tako daleč, da so 

izobraževali in usposabljali celo prostitutke, da bi lahko nudile spolne užitke tej 

skupini ljudi. Storitve, ki jih opravljajo, so: nudenje masaže, telesnega stika, 

dotikanja, objemanja in pomoči pri doseganju orgazma. Spolni odnos v vseh oblikah 

pa je možen tudi v nekaterih drugih državah (Ledsom, 2003). 

Danes je o spolnosti oseb z MDR napisanega in povedanega bistveno več kot v 

preteklosti in to v veliki meri na bolj pozitiven način. Že dolgo so jim priznane pravice 

do svobodne spolnosti in uživanja v intimnosti. Vsake pravice vključujejo tudi 

nekatere odgovornosti in nič drugače ni v tem primeru. Med te odgovornosti spadajo 

(Videmšek, 1999, str. 30–31): 

‒ skrb pred neželeno nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi, 

‒ spoštovanje čustev drugega in zavedanje, da posameznik ne sme s silo ali 

grožnjo drugega prisiliti v spolni odnos.  

 

Področje spolnosti oseb z MDR tako ni več tak tabu kot je bil nekoč. Je predmet 

mnogih debat v strokovnih krogih. To nam pove, da se stvari obračajo na bolje. Še 

vedno pa menimo, da smo še daleč od idealnega stanja. Vprašanje je, ali bodo 

osebe z MDR kdaj imele povsem enake pravice, kot jih imamo »navadni« ljudje.  

Čisto enakih pravic morda ne bodo imele, ker jih ne moremo povsem enačiti z 

zdravimi posamezniki, ker v samem bistvu to niso. Naša naloga pa je, da jim te 

pravice in odgovornosti, ki zadevajo njihovo spolnost, čim bolj približamo, da bodo v 

njej tudi one lahko uživale, enako kot mi. 
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2.4.3 Oblike spolnega vedenja oseb z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju 

Področje čustvenega in erotičnega družba še nekako sprejema. Pojav prvih oblik 

spolnega vedenja oseb z ZMDR pa vzbudi vznemirjenje, nerazumevanje in 

odklonilen odnos. Vedeti moramo, da osebe z ZMDR odraščajo prav tako kot njihovi 

zdravi vrstniki po enakih zakonitostih. Razlike nastajajo le med razkorakom dejanske 

in duševne starosti. V začetnih obdobjih razvoja razlike še niso tako očitne, 

raziskovanje telesa je skoraj v istem obdobju kot pri zdravem otroku. Bolj specifične 

in razčlenjene oblike spolnega vedenja pa se pri osebah z ZMDR pojavljajo nekoliko 

pozneje. Večina pa jih zaradi stopnje razvoja, te višje oblike seksualnega vedenja 

sploh ne doseže (Hrastar, 2013). 

Najpogostejša in pogosto edina oblika spolnega vedenja pri osebah z ZMDR je 

samozadovoljevanje (masturbacija). Gre za povsem naravno aktivnost spoznavanja 

lastnega telesa s ciljem doseči spolno zadovoljitev. A problem vsekakor ni v tem. 

Osebe z ZMDR niso sposobne kontrolirati teh svojih nagonov in ne zmorejo odložiti 

zadovoljitve, zato na začetku tudi veljavnih omejitev ne upoštevajo. Želijo se 

zadovoljiti kadarkoli in kjerkoli, ne glede na okoliščine, kar pa je lahko za okolje zelo 

moteče. Zato je naloga vseh strokovnih delavcev in staršev, da jim postopoma in z 

doslednostjo razložimo, da to početje ni napačno, ampak je dovoljeno in sprejemljivo 

le v prostoru, kjer so lahko sami. Pogostost in intenziteta ni pomembna, saj s tem 

oseba svojemu zdravju ne škoduje, ampak se sprosti, kar lahko ugodno vpliva na 

kasnejše vedenje (Hrastar, 2013). 

Te aktivnosti se začnejo pojavljati v razvojnem obdobju med 3. in 5. letom starosti, pri 

osebah z ZMDR pa se pojavijo nekoliko kasneje, kar je odvisno od upočasnjenosti 

njihovega razvoja. Značilne igre v tem obdobju so tudi igre tipa » ati in mami« ali 

»zdravnik«, ki služijo predvsem spoznavanju in raziskovanju razlik med spoloma. Z 

odraščanjem pa se lahko že pojavljajo prave spolne igre. Največkrat se v tem 

obdobju deklice in dečki družijo predvsem z istospolnimi vrstniki, to pa nikakor ne 

kaže naravnanosti k homoseksualnosti, ampak so le izraz razvojnega obdobja. 

Nekatere spolne aktivnosti oseb z ZMDR ostanejo vedno na tem nivoju. V našem 

kulturnem prostoru le-te niso sprejemljive, zato lahko prihaja do sprememb v vedenju 
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in skrivnih prekrškov. Težave nastopijo, kadar postanejo objekt teh aktivnosti manjši 

otroci, a s preusmerjanjem spolnih aktivnosti takega v sprejemljivejše vzorce 

vedenja, je mogoče tudi to razrešiti (Hrastar, 2013). 

Zanimanje za nasprotni spol se spet pojavi v obdobju pubertete, takrat pa ima spolna 

igra že željo po spolni zadovoljitvi. Problem se pojavi, ker dogajanja ne razumejo 

celostno in ker imajo znižano sposobnost kontrole. Mnogi zato le redko pridejo do 

pravega spolnega odnosa in ostajajo pri nespretnih poizkusih spolnega približevanja. 

Te aktivnosti so predvsem poljubljanje, objemanje, telesni dotik, otipavanje in 

občasno medsebojna masturbacija. Takšne oblike spolnega vedenja so v določenih 

situacijah sprejemljive in jih ni potrebno preprečevati. V primeru, ko pa se kontrola 

seksualnih impulzov tako zniža, da lahko pride do neprijetnih dogodkov, pa je 

potrebno nujno ukrepati v smislu preusmerjanja aktivnosti v sprejemljivejše okvire 

(Hrastar, 2013). 

B. Nojič (2007) navaja naslednje oblike spolnega vedenja oseb z MDR: 

‒ Izražanje radovednosti in želja po znanju s področja spolnosti. Osebe z MDR 

iščejo informacije o spolnosti verbalno ali neverbalno. S tem izražajo 

pripravljenost na učenje v obliki programa spolne vzgoje oziroma 

usposabljanja. Pomembno je, da na vprašanja starši ter strokovni delavci 

odgovarjajo profesionalno. 

‒ Spoznavanje in raziskovanje telesa. Tukaj gre za aktivnost, ko se oseba sama 

ali v paru z drugo osebo opazuje, se raziskuje ali otipava. Je način spolnega 

izražanja, ki se pojavlja že v zgodnji mladosti, ki sporoča, da je oseba 

pripravljena za pridobivanje informacij o spolnosti. 

‒ Samozadovoljevanje. Gre za obliko vzburjenja lastnega telesa, pri katerem 

oseba spozna svoje telo brez vpliva drugih in je ena izmed prvih oblik 

doživljanja spolnosti. Osebe z MDR se lahko pretirano samozadovoljujejo, kar 

lahko ovira opravljanje njihovih dnevnih aktivnosti. V najslabšem primeru se 

lahko celo poškoduje. Je povsem normalno spolno izražanje, ki je sprejemljivo 

le v primernem času in prostoru. O tem, kdaj in kje, pa je treba osebo z MDR 

poučiti. 

‒ Slačenje. Je normalno človeško dejanje, ki je dopustno le v intimnih prostorih. 

Kadar oseba to izvaja na neprimernem mestu, je zanjo potrebno izdelati 
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program, ki bo namenjen odpravi te oblike vedenja. 

‒ Razkazovanje intimnih delov telesa. To obliko vedenja osebe z MDR izvajajo 

zato, da bi spolno vzburile sebe ali ljudi iz okolice. Gre za neprimerno obliko 

spolnega vedenja, zato jo je potrebno preprečiti in osebo o tem poučiti. 

‒ Zmenek. Gre za druženje dveh oseb, ki izražata iskanje skupnega spolnega 

interesa. Je običajna in dopustna oblika socialne izkušnje, ampak mora biti s 

strani staršev ali strokovnega delavca in obeh oseb z MDR, načrtovana. 

Priporoča se, da je vsebina zmenka že vnaprej dogovorjena. 

‒ Petting. Združuje vse oblike telesnega stika, kot so dotikanje intimnih in drugih 

delov telesa, poljubljanje, z namenom doseči spolno vzburjanje. Če je petting 

svobodna odločitev in je uporabljen brez prisile, je to povsem običajno spolno 

vedenje in v kolikor se izvaja na primernem mestu, ga ne smemo preprečevati. 

Kadar pa se vedenje pojavlja v neprimernih okoliščinah, ga je potrebno 

prekiniti in osebi dodatno informirati. Petting je ena izmed najbolj razširjenih 

oblik spolnega vedenja med osebami z MDR. 

‒ Spolni odnos. Je oblika intimnega odnosa med dvema osebama. Osebam z 

MDR je treba dopustiti svobodno izbiro spolnega partnerja, tudi če gre za 

osebo istega spola. Pri tem jih ne smemo omejevati ali uporabljati izraze, ki so 

žaljivi. Kdaj in kje bo spolni odnos potekal, je potrebno osebo z MDR najprej 

poučiti. Pomembno pa je, da se oseba dobro zaveda, da spolnega odnosa ne 

sme dopustiti, kadar: 

 oseba posega v pravice drugega, 

 želi partner imeti spolni odnos na javnem mestu, 

 osebi še nista polnoletni, 

 osebi nista bili vključeni v program spolne vzgoje, 

 osebi ne kažeta dovolj velike odgovornosti do spolnosti. 

 

V priročnik za spolno vzgojo je zgoraj omenjene oblike spolnega vedenja vključila 

defektologinja Brigita Nojič, ampak vira informacij ob zapisu ni navedla. Nikjer tudi ni 

zaslediti, da bi do zaključkov prišla s pomočjo znanstvenih ugotovitev. Sklepamo 

lahko, da gre za prepričanja, ki temeljijo na njenih lastnih izkušnjah in literature. 

Vrstni red zapisa oblik spolnega vedenja tudi izstopa, saj zaporedju spolnega razvoja 

nikakor ne sledi. Prav tako ni zaslediti razlik med spolnim vedenjem oseb z MDR in 
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spolnim vedenjem oseb brez MDR. Pomembno je poudariti, da zgoraj zapisano ne 

velja za vse osebe z MDR. Priporočila o vnaprejšnjem dogovoru o vsebini zmenka in 

določitvi časa in kraja, kjer bi spolni odnos potekal, se ne ujemajo z možnostjo lastne, 

svobodne izbire oseb z MDR. Izpolnitev vseh omenjenih kriterijev, ki naj bi jih oseba 

z MDR morala doseči, preden se za spolni odnos odloči, je zelo težka. Na primer, 

določene kriterije, kot je dovolj velika odgovornost do spolnosti, je težko oziroma 

nemogoče preveriti in se na podlagi tega odločiti, ali se oseba z MDR sme odločiti za 

spolni odnos ali ne. 

Gebhard (1973 v Požarnik 1984) je raziskoval spolno vedenje oseb z MDR. Rezultati 

raziskav so pokazali, da mladostniki pred puberteto le redko sodelujejo pri 

heteroseksualnih aktivnostih in občutno več pri homoseksualnih aktivnostih. V tem 

času (pred puberteto) se tudi bolj pogosteje samozadovoljujejo, potem pa te razlike 

med osebami z MDR in ostalimi mladostniki počasi izginjajo.  

Spolno vedenje mladostnikov z MDR je v splošnem zelo odvisno od njihovega 

inteligentnega kvocienta. Čim nižji je IQ, tem bolj je njihovo spolno in socialno 

zorenje moteno.  

Ob spolnem življenju oseb z MDR se srečamo z nekaterimi posebnimi težavami. Pri 

obravnavanju teh težav pa moramo upoštevati naslednje (Požarnik, 1984): 

‒ Pouk o spolnosti, anatomiji, fiziologiji in zanositvi mora biti sestavni del vzgoje 

in priprave teh ljudi na življenje. 

‒ Ker ploditvena sposobnost teh ljudi največkrat ni prizadeta, moramo posvetiti 

največjo pozornost načrtovanju družine. Ne smemo namreč pričakovati, da 

bodo moški z MDR redno uporabljali kondom. Zato so se izkazali za zelo 

uporabne uterini obročki. Le pri majhnem delu žensk, ki so pod stalnim 

nadzorstvom staršev ali zdravnika, se obnesejo tudi kontracepcijske tablete. 

‒ Številni starši in zdravstveni, socialni ter pedagoški delavci, ki imajo opraviti z 

osebami z MDR, so v zadregi zaradi njihovega samozadovoljevanja ali se celo 

zgražajo nad njim. Zato se morajo najprej sami dokopati do spoznanja, da je 

samozadovoljevanje naravno in normalno spolno vedenje.  

 

Pri osebah, katerih okolica ne sprejme njihovega spolnega vedenja, se pojavljajo 
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neugodne spremembe v vedenju. Običajno so zelo razdražljivi in lahko celo 

napadalni do ljudi, ki jih omejujejo pri samozadovoljevanju ter nestrukturiranih oblikah 

spolnega vedenja. 

Veliko čustvenih težav oseb z MDR izhaja iz potlačenih in zavrtih seksualnih potreb 

(Lačen in Ošlak, 1985, Lačen 2000). Kadar jim je preprečen telesni stik in spolna 

zadovoljitev, se pogosto lahko pojavijo naslednja negativna vedenja: 

‒ Avtoagresija in agresija, ki se kaže z grizenjem, tepežem, nekateri si lahko 

celo poškodujejo svoje spolne organe. S tem nas samo opozarjajo, da jih ne 

razumemo in da jim nekaj manjka (Debenak, 2007; Lačen 2007). 

‒ Stereotipno iskanje nadomestnih zadovoljitev. Najpogostejše so: 

homoseksualnost (praviloma brez spolnega akta), pretirano 

samozadovoljevanje in druge oblike deviantnih vedenj (Lačen in Ošlak, 1989; 

Lačen 2007). 

‒ Psihične težave: depresija, razdražljivost, napetost (Lačen in Ošlak, 1985). 

‒ Razdražljivost in napadalnost do ljudi, ki jim omejujejo izražanje njihovega 

spolnega nagona (Hrastar, 1994). 

‒ Nasilno spolno vedenje, še posebej pri posameznikih, ki so bili sami žrtve 

takih dejanj (Bratković, 2000). 

 

Hrastar (2013, str. 6) pravi: »Zavedati se moramo, da mnoge osebe z motnjo v 

duševnem razvoju živijo na robu družbe z občutji nesprejetosti in neljubljenosti. S 

spolno aktivnostjo pa doživljajo, da so sprejeti, ljubljeni in zaželeni, čeprav so v 

resnici pogosto zlorabljeni. Zato je pomembno, da za njih čustveno pomembne 

osebe znajo zapolniti te potrebe in s tem zmanjšujejo možnost iskanja nadomestnih 

zadovoljitev«. 

Hrastar trdi (2013), da se občasno med osebami z MDR lahko vzpostavijo prava 

partnerska razmerja. Kadar se to zgodi, pa je nujna in zaželena pomoč okolice, ki 

ima nalogo poskrbeti za ustrezne nastanitvene pogoje, poučiti te osebe o zaščiti pred 

nezaželeno nosečnostjo in pomagati partnerjema razreševati življenjske stiske. 
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2.4.4 Pomen spolnosti in ljubezni skozi oči mladostnikov z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju 

Pravijo, da ljubezen ne pozna meja. Je svobodna in gre tja, kamor jo zanese. Je vse 

okoli nas. Okoli mene. Okoli tebe. Ne zanima jo zunanji videz in inteligenčni kvocient. 

Vsakemu je dana priložnost, da jo nekega dne spozna in uživa v njeni veličini. 

Vprašanje je samo, ali smo dovolj pogumni, da se ji prepustimo. Prepustimo pa se ji 

lahko samo takrat, ko se sami zavemo, da smo je vredni in vanjo verjamemo.  

Osho (2014, str. 129) o tem razmišlja tako: »Ljubezen bi se morala bolj pokazati. 

Ljudje bi morali vedeti, da se ljubezen dogaja. Majhni otroci bi morali vedeti, kaj je 

ljubezen. Videti bi morali, kako se imajo ljudje radi.« 

S temi besedami je Osho želel poudariti pomen družine, okolice in nenazadnje tudi 

družbe, ki v veliki meri vplivajo na to, kako bomo ljubezen spoznali in jo nato 

doživljali. Družina je prva, osnovna družbena celica, v kateri se o ljubezni do sebe in 

drugih največ naučimo. Zato menimo, da je naša naloga, kot družbe ta, da širimo 

ljubezen, jo spodbujamo in delimo. Kako to najlažje naredimo? Enostavno. Imejmo 

radi sebe, privoščimo si, da nas objame ljubezen, a je hkrati ne zatirajmo pri drugih. 

Ljubezen je gonilna sila življenja in če lahko žene nas, zakaj ne bi tudi vse ostale, pa 

čeprav vsakega na svoj način. 

Hrastar (2013) dodaja, da smo vsi čustvena bitja ter da so osebe z MDR včasih lahko 

še bolj čustveni kot mi, zdravi ljudje. Njihove potrebe po naklonjenosti, pripadnosti in 

ljubezni so bolj izrazite kot naše. Zadovoljevanje teh potreb pa je v veliki meri 

odvisno tudi od stališč staršev oseb z MDR do njihove intimnosti.  

Kotar, Mencej in Pavčič (1979) so mnenja, da imajo starši pomembno vlogo pri 

oblikovanju odnosa do spolnosti. Le-ta pa ostane zakoreninjena že v otroški dobi in 

se kasneje odraža v mladostništvu. V raziskavi iz leta 2009 so nekatere osebe z 

MDR izpostavile nezadovoljstvo njihovih bližnjih z vstopom v partnerski odnos in 

nezaupanje staršev, ki je posledica strahu pred propadom zveze. Mladostniki z MDR, 

stari od 13 do 17 let menijo, da je spolni odnos doma ali v delovnih prostorih 

prepovedan (avtorji povzeli po Healy, McGuire, Evans in Caley, 2009). McCabe je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tina Krivec; diplomsko delo 

26 

leta 1999 ugotovil, da imajo osebe z MDR do določenih spolnih aktivnosti negativen 

odnos, ki je domnevno vzrok pomanjkanja znanja s tega področja (Servais, 2006). 

Raziskavo v obliki razgovora o spolnosti sta Lesseliers in Van Hove izvedla med 46 

osebami z MDR in tako prišla do ugotovitev, da se za spolni odnos ne odločajo, ker 

ga pojmujejo kot nekaj »umazanega« ali zaradi nestrinjanja staršev (Servais, 2006). 

Ti podatki so pokazatelji pomanjkljivosti v oblikovanju odnosa do spolnosti. V največji 

meri so zato odgovorni starši in strokovni delavci v socialni bližini. Rezultati te 

raziskave so jasno pokazali, da so osebe z MDR v veliki večini izražale željo po 

spolnosti, a do njene uresničitve ni prišlo zaradi pomanjkanja zasebnosti (Servais, 

2006).  

Slovenske in tuje raziskave namreč kažejo, da se odnos in mišljenje oseb z MDR do 

spolnosti načeloma ni veliko spremenil. Pomembno pa je vseeno izpostaviti, kako se 

pridobivajo informacije o doživljanju oseb z MDR. Razlika je namreč, ali so podatki, 

pridobljeni neposredno z osebami z MDR, ali posredno, preko staršev in strokovnih 

delavcev, slednji v veliki večini ne kažejo dejanskega doživljanja spolnosti oseb z 

MDR. To potrjujejo tudi raziskave izvedene leta 1988, v kateri je polovica staršev 73 

mladostnikov in mladostnic z Downovim sindromom v razgovoru s Pueschelom in 

Scolom potrdila zanimanje njihovih otrok za nasproten spol in samozadovoljevanje, 

željo po spolnem odnosu pa so izpostavili le štirje starši (Servais, 2006). Iz tega 

lahko razberemo, da si mnogi starši pred izražanjem spolnih potreb njihovih otrok še 

vedno zatiskajo oči. Zanimivo bi bilo izvedeti starost staršev, ki so bili vključeni v to 

raziskavo, saj bi bilo tako razumevanje rezultatov raziskave in njena interpretacija 

boljša. 

Na podlagi omenjenega lahko povzamemo, da so osebe z MDR na tem področju 

zelo vodljive in da jih starši v veliki meri usmerjajo v skladu s svojimi prepričanji, ki pa 

so pogosto negativno naravnana. Dejstvo je, da si osebe z MDR želijo izražati svojo 

spolnost, da čutijo potrebo po intimnosti in partnerstvu, le-ta pa je s strani okolice 

ovirana, a menimo, da se z vse večjim splošnim družbenim sprejemanjem odnosa do 

spolnosti in dostopa do informacij odstotek oseb z MDR, ki si intimnosti in partnerstva 

želijo, narašča. 

D. Črešnik (2013, str. 3) je v članku, Ljubezen je sreča, zapisala: »Rada bi poudarila, 
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da pod pojmom spolnost pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ne gre vedno za 

aktivnost izključno spolne narave, ampak ta pojem vključuje zaljubljenost, 

romantičnost, trajno čustveno vez. Želijo, da bi imeli nekoga ob sebi in bi jih imel rad, 

nekoga, ki bi jih držal za roko, jim ponudil nasmeh ali poljub. Želijo si iskrene ljubezni, 

nekoga, ki je samo njihov, ne da bi imeli spolne odnose. Znajo dajati ljubezen in 

ljubezen sprejemati.«  

To potrjuje tudi raziskava iz leta 2009, izvedena v zahodni Irski, kjer so osebe z MDR 

povedale, da se najbolj pogosto s partnerjem odpravijo v kino ali na pijačo, obrok. 

Ter da sta najpogostejši obliki spolnega vedenja poljubljanje in držanje za roke 

(Healy, McGuire, Evans in Carley, 2009 v Kotar, Mencej in Pavčič, 1979). 

B. Nojič (2007, str. 10) iz svojih izkušenj povzema naslednje: »Možnost vstopiti v 

partnerski odnos je za vsakega izmed nas zelo pomembna, še posebno pa za osebo 

z motnjami v duševnem razvoju. Prek sprejetosti v okolju, v katerem živi oseba z 

motnjami v duševnem razvoju, ta pridobiva svojo identiteto, z doživljanjem lastne 

spolnosti pa samozavest in osebno spoznanje biti »normalen moški« ali »normalna 

ženska« - biti sprejet takšen, kot sem!«. Dodaja: » Spolnost je neločljivo povezana s 

človekom. Pomembno vlogo ima pri vzpostavljanju medosebnih odnosov, predvsem 

pri pojmovanju vrednot, kot so: ljubezen, bližina, toplina, nežnost, čutnost in 

erotičnost«. 

Iz vsega zgoraj omenjenega lahko sklepamo, da mladostnike z MDR področje 

ljubezni, spolnosti zanima in da si jo želijo tako kot vsi mi. Naloga vseh nas, ki 

delamo in smo v vsakodnevnem stiku z njimi pa je, da jim na tem področju stojimo ob 

strani in jih usmerjamo, da razvijejo zdrav ljubeč odnos do sebe in drugih. 

2.4.5 Stališča staršev oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju do 

spolnosti njihovih otrok 

Stališča družbe do spolnosti oseb z MDR se kljub marsikaterim spremembam na 

bolje, niso bistveno spremenila. Čeprav smo jih priznali kot spolna bitja, je v večini 

tako le na papirju, dejansko pa še vedno razmišljamo v smeri, da osebe z MDR 

nimajo dovolj razvitih potreb, čustev, občutkov glede spolnosti in ljubezni – da tega 
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preprosto niti ne razumejo.  

»Pogosto tako razmišljajo tudi njihovi starši. Z gotovostjo lahko trdim, da nimajo prav. 

Ko se pogovarjam z njimi, kaj hitro ugotovim, da imajo tudi osebe z motnjami v 

duševnem razvoju želje, vprašanja, hormone, občutke, čustva itd. Niso popolnoma 

nič drugačni od nas! Razlikujejo se le v svojem nekoliko upočasnjenem razvoju in v 

pomanjkanju nekaterih norm; te bi morali razvijati skupaj z njimi prav njihovi najbližji, 

ki jih tudi najbolje poznajo. Za razvoj in oblikovanje spolne identitete in vloge so 

ključnega pomena zgodnje socialne in čustvene izkušnje ter reakcije ter vplivi ožjega 

in širšega okolja skozi različna kronološka obdobja« (Nojič, 2004, str. 51). 

P. Skuber (1998) pravi, da je v družini spolna tematika večkrat občutljivo in 

nedotakljivo področje. Za spolne težave naših zdravih mladostnikov se niti ne 

zanimamo, se zanje ne zmenimo, čisto drugače pa je z mladostniki z MDR. Slednji 

živijo tesno ob starših in imajo glede tega manj možnosti, saj starši vsako tovrstno 

željo po tem nemudoma negativno ovrednotijo in zatrejo. Starši so naenkrat soočeni 

z vedenjem, katerega pri svojih »otrocih« niso vajeni in ne nanje pripravljeni. Ko 

starši naenkrat opazijo, da se njihov »otrok« razvija v spolno bitje in se začnejo pri 

njih kazati sekundarni znaki pubertete, si pogosto rečejo, »zdaj pa še to«! Starši so 

tako v precepu. Po eni strani, si želijo, da bi bil njihov otrok srečen, v to spada tudi 

njegova spolnost; po drugi strani pa se bojijo spolnega vedenja hčere ali sina. 

B. Nojič dodaja, da starši vse prevečkrat delajo napako s tem, da 

samozadovoljevanje in telesni stik otrok, mladostnikov z MDR, dojemajo kot 

napačno, škodljivo, nemoralno. Oni pa se odzivajo povsem spontano. Raziskujejo 

telo, dotikajo se svojih intimnih delov in to tudi na javnih mestih. Menim, da je slednje 

res napačno, in če želite nemoralno, a nikakor to ne velja za samozadovoljevanje 

samo.  

Starši so pogosto mnenja, da je šele v obdobju pubertete potrebno začeti s 

poučevanjem, informiranjem o spolnosti. Kar nekaj staršev in vzgojiteljev je še vedno 

prepričanih, da če otrokom podajo temeljna dejstva o zanositvi, o prvi menstruaciji, o 

nevarnostih prezgodnjih spolnih odnosov ipd., so storili dovolj. Čeprav je pomanjkljiv 

pouk boljši kot nič, se otrok, ki je bil nepopolno poučen, pogosto znajde praznik rok v 
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mladostništvu, ko bi moral svojo spolno energijo že usmerjati k vrstnikom 

nasprotnega spola (Glonar-Vodopivec, 1984). 

Naloga staršev, vzgojiteljev, učiteljev in vseh oseb, ki so na kakršenkoli način z njimi 

v kontaktu je, da jih začnejo čim bolj zgodaj ozaveščati že v zgodnji mladosti, kakšna 

so družbena pravila sprejemljivega spolnega vedenja. 

Osho (2014, str. 99) pravi: »Zatiranje spolnosti, tabuiziranje spolnosti je sam temelj 

človeške zasužnjenosti. Človek ne more biti svoboden, če spolnost ni svobodna. 

Človek ne more biti resnično svoboden, če njegovi energiji ni dovoljeno naravno 

rasti.« 

Ne more biti svoboden, ne more biti srečen. Tudi B. Nojič navaja, da kadar otrokom, 

mladostnikom, osebam z MDR poskušamo preprečiti telesni stik in spolno 

zadovoljitev, se lahko pogosto pojavi avtoagresija. S tem, ko jim preprečimo stik z 

lastnim telesom, postanejo agresivni ali avtoagresivni. Takšno vedenje je samo 

način, s katerim nas opozarjajo, da jih zdravi ljudje ne razumemo ali jih ne želimo 

razumeti. 

V članku Stališča staršev otrok z Downovim sindromom do njihove spolnosti, Żyta in 

Strle (2010) opisujeta, česa se v bistvu, glede spolnosti mladostnikov z Downovim 

sindromom, bojijo njihovi starši in kakšne poglede imajo na to. V spodnjih vrsticah 

povzemamo nekaj njihovih ugotovitev: 

‒ strah pred spolnostjo njihovih otrok in zapletov, ki jih lahko le-ta prinaša 

(nosečnost); 

‒ strah, da se ustanove, v katere so vključeni njihovi mladostniki, ne zanimajo za 

to problematiko (Mejtnarowicz, 2002); 

‒ polovica vprašanih mater se boji, da bi bil njihov otrok žrtev spolne zlorabe, 

zato ker so osebe z Downovim sindromom preveč zaupljive do drugih ljudi. 

Način, kako otroka zaščititi pred morebitno zlorabo, je, da ga ne pustijo 

samega izven doma ali zavoda. 

 »Naivna je. Dovolj je, da se zaplete v klepet in že je med oblaki« (mati: 60 

let, hči z Downovim sindromom: 31 let). 

 »Organizirati bi morali predavanja na to temo, kako se izogniti situacijam, 
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ko te lahko zlorabijo. Samo o tem. Ne o uvajanju v spolno življenje, ampak 

samo o tem« (mati: 61 let, sin z Downovim sindromom: 23 let). 

‒ 60 odstotkov vprašanih mater spolnih odnosov ne bi dopuščale in niti 

predstavljati si tega ne morejo; 

‒ strah jih je posledic morebitnega odnosa, ampak ne samo nosečnosti, ampak 

tudi možnost, da bo njihov otrok prizadet, če bi ga druga oseba zapustila; 

 »Če bi se zaljubil, bi poskušali spremeniti, preusmeriti njegovo zanimanje 

nekam drugam. Na srečo je zanj lažje, živi bolj v svoji domišljiji« (oče: 58 

let, sin z Downovim sindromom: 32 let). 

 »Problem ni Valterjeva potreba po spolnosti. Bolj me je strah, da Valter 

napade neko žensko, ker nima pojma o teh rečeh. Po eni strani si želim, da 

bi izkusil telesno ljubezen, po drugi strani pa se bojim, da mu bo všeč in ne 

bo varno zanj ali druge. Težava je v tem, da ko se Valter vrača domov, se 

zaklepeta z vsakim, ki mu je všeč. Doma ga tudi ne morem pustiti samega, 

saj bi vsakogar spustil naprej. Zelo rad se pogovarja z ljudmi« (mati: 67 let, 

sin z Downovim sindromom: 27). 

 

Tudi čustveno manj razvite osebe potrebujejo in želijo imeti ob sebi nekoga, na 

katerega se lahko naslonijo tako v telesnem kot v duševnem pogledu. To pa ne 

morejo biti njihovi starši. Tako starši kot strokovnjaki v tej negotovosti iščejo in se 

zatekajo k rešitvam, kot je npr. sterilizacija, ki pa nikakor ni v skladu s spoštovanjem 

človekove avtonomnosti, meni Skuber (1998). 

Vsakega starša begajo vprašanja, kako bo njihov odrasli sin ali hči živel, ali bo 

sposoben živeti kot samostojen posameznik ali v partnerstvu. To zahteva iskanje 

oblik in načinov, ki bodo osebam, ki so duševno manj razvite, omogočile, da se 

spolno udejstvujejo ampak na socialno sprejemljiv način (Skuber, 1998). 

Skuber je mnenja, da tudi starši potrebujejo pomoč in nasvete glede spolnosti svojih 

otrok, tako kot jih potrebujejo na ostalih področjih življenja. Pomembno je, da svoje 

otroke priznajo kot ženske in kot moške in to je ključ, kateri v pravem pomenu 

besede odpira vrata do pravice do spolnosti. Starše opogumlja in spodbuja k temu, 

da se ne bojijo spolne aktivnosti svojih mladostnikov, saj spolnost človeka bogati.  
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Tema »seks« za osebe z MDR ne predstavlja večjega problema, večji problem 

predstavlja za strokovne delavce. Težava torej ni v duševni motnji, temveč v 

raznolikosti, vsakodnevni odvisnosti in zunanjem okolju, nekaterih razmerah, v 

katerih živijo osebe z MDR. To se kaže v tem, kako spolnost oseb z MDR razumejo 

delavci, starši in skrbniki. Empirične raziskave so dokazale, da sta spolnost in spolno 

vedenje oseb z MDR odvisna od tega, v kolikšni meri sprejemajo in dopuščajo 

spolnost njihovi starši in delavci (Nojič, 2007). 

2.5 Spolno nasilje 

Tako kot spolnost je tudi nasilje ena izmed tem, o kateri ljudje ne ravno radi 

razpravljajo. Vsakič, ko je govora o tem, le s težavo priznamo ali pa sploh ne, da se 

to dogaja v našem okolju, morda našim bližnjim ali celo nam. Sram nas je priznati, da 

ne ljubimo in nismo ljubljeni. 

Nasilje se dogaja, odkar obstaja človek. Ohranitev vrste, borba za preživetje, želja po 

nadvladi, premoči vse to je gnalo človeka v različne oblike nasilja. Zdi se mi, da so se 

takrat ljudje posluževali nasilja z namenom, da delajo nekaj dobrega – da vzpostavijo 

red, branijo družino, ljubezen, lastnino in čast. Resda na napačen način, a so vsaj 

vedeli, zakaj to počnejo. Kaj pa danes? Žal živimo v svetu »brez vrednot«. 

Materializem nas je popolnoma zaslepil, družina, prijateljstvo, ljubezen, varnost, 

zaupanje le malo komu še kaj pomeni, čeprav vsi hrepenimo prav po tem. Vedno več 

je posameznikov, ki kot otroci niso bili deležni ljubezni, pozornosti in občutka 

varnosti. Odtujili smo se drug od drugega, tehnologija se razvija, a človek kot 

družabno in socialno bitje pred očmi razpada. Ni komunikacije, ni povezanosti, ni 

socialnih veščin, ni stika. Zato ljudje iščemo stik s sočlovekom na silo in to od njega 

pod pritiskom zahtevamo ali pa si želimo le opozoriti nase, a na napačen način – 

prek različnih oblik nasilja. S tem izražamo svojo šibkost, nemoč in nevednost. 

Najhuje pa je, da se tega niti ne zavedamo. 

Pojem »nasilje« je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot »dejaven 

odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska« (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, 

Brejc, 2009). 
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Veliko avtorjev se je ukvarjalo in se še vedno ukvarja z definicijo tega pojma. Vsak 

izmed njih o tem razmišlja nekoliko drugače, v slovenščini pa besedo nasilje 

nedvomno povezujemo s silo oziroma močjo.  

Pogosto za pojem »nasilje« uporabljamo tudi besedo »zloraba«, kot bi bili 

sopomenki, vendar nista (Lešnik Mugnaioni, Koren idr., 2009). Avtorji pojasnjujejo, 

da je vsakršno nasilje zloraba in da je vsaka oblika zlorabe nasilje. Med njima obstaja 

razlika v pomenu, četudi zaznavna. Nasilje je splošnejši in bolj nevtralen termin, ki 

vključuje tako »pozitivno« kot tudi »negativno« agresivnost. Zloraba pa sporoča, da 

je šlo za »zlo rabo« nečesa ali nekoga (zloraba drog, zloraba otroka). 

Dalje avtorji dodajajo, da se pojem zloraba uporablja tam, kjer je razlika v moči (tako 

osebni kot družbeni) med žrtvijo, ki nasilje doživlja, in povzročiteljem, ki nasilje 

povzroča, velika. Tako govorimo, na primer, o zlorabi otrok (še najbolj o spolni 

zlorabi), zlorabi otrok s posebnimi potrebami, zlorabi oseb, ki so gibalno ovirane, 

zlorabi starejših, šibkejših, o zlorabi uporabnikov psihiatrije itn. 

O spolnih zlorabah in nasilju nad šibkejšimi člani družbe (otroci, osebe s posebnimi 

potrebami) je bilo že veliko povedanega. Medvrstniško spolno nasilje pa ostaja še 

nekoliko neraziskano področje.  

S tem se strinjajo tudi avtorice knjige Nasilje – Nenasilje, ki pravijo, da spolnemu 

nasilju, ki ga povzročajo vrstniki ne posvečamo dovolj pozornosti. S tem, ko mladim 

povzročiteljem pokažemo, da so nekatere oblike nasilja dopustne, spodbujamo 

razvoj nasilnih vzorcev tudi v kasnejšem obdobju in tako pozabljamo, da iz mladih 

sami delamo odrasle povzročitelje (Aničić et al., 2002). 

Ko govorimo o vrstniškem nasilju, govorimo o različnih oblikah nasilja in ne o zlorabi. 

Razlika v družbeni in osebni moči med povzročitelji in žrtvami je manjša oziroma je v 

nekakšnem relativnem ravnotežju (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc, 2009). 

Težko je ločiti spolno nagovarjanje oziroma prepričevanje od prisiljenega spolnega 

odnosa, a kljub temu je težje postaviti mejo med nedolžnim spogledovanjem, 

prijateljskimi objemi, dovoljenim spolnim povabilom in spolnim nadlegovanjem 
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(Barchoff, 1997; povzeto po Klemenc, Pahor, 2000).  

Težko je določiti jasno mejo, saj se spolno nasilje navadno pojavlja postopoma, od 

bolj blagih in nedolžnih oblik spolnega nasilja do vse bolj resnih.  

Spolno nasilje je težko definirati predvsem zaradi različnega dojemanja s strani žrtve 

in s strani povzročitelja. Ljudje, ki so bili obtoženi spolnega nadlegovanja, so se 

navadno izgovarjali, da so obtožbe žrtev pretirane in da je žrtev obtoženega vzela 

preresno (Powell, 1996; povzeto po Klemenc, Pahor, 2000).  

Zavedati se moramo, da je glavna značilnost spolnega nadlegovanja to, da je dejanje 

tretirano kot nezaželeno s strani žrtve in da je od vsakega posameznika in njegove 

subjektivne ocene odvisno, kaj doživlja kot nezaželeno oziroma nesprejemljivo. 

Spolna pozornost preide v spolno nadlegovanjem takrat, ko povzročitelj nadaljuje s 

svojim dejanjem, čeprav je žrtev jasno izrazila, da ji je takšno ravnanje neprijetno 

(Strojan, 1998). Ločnico med dovoljenim, sprejemljivim vedenjem in spolnim 

nadlegovanjem torej postavi oseba, ki je izpostavljena takšnim dejanjem. Namen, ki 

ga je pri tem imel povzročitelj nadlegovanja, tu nima pomena (Lobnikar, Pagon, 

Lozar, 2002). 

Definicija spolnega nasilja, tudi temelji na tem, ali je dejanje s strani žrtve zaželeno 

ali ne:   »Spolno nasilje/nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo 

ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk ali moških; vključuje 

nezaželeno telesno, verbalno ali neverbalno ravnanje« (Urad za žensko politiko, 

1999; povzeto po Klemenc, Pahor, 2000). 

Konkretneje pa spolno nasilje opredeljuje Habbe (2000; povzeto po Bučar-Ručman, 

2004), ki definira spolno nasilje kot namigovanje na spolnost, opolzko govorjenje, 

telesne dotike, otipavanje in vsako drugo s spolnostjo povezano dejanje, ki ne 

vključuje spolnega odnosa. 

Kuhar, Guzelj in Drolc (1999) pa pod spolno nasilje uvrščajo vsa dejanja, ki jih 

občutimo kot prisilo: opazovanje, slačenje, otipavanje, poljubljanje, siljenje h gledanju 

ali izdelavi pornografskega materiala, siljenje k masturbiranju in vzajemni 
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masturbaciji, siljenje v oralni, analni ali vaginalni spolni odnos, vtikanje prstov ali 

predmetov v anus ali nožnico, prisilen spolni odnos z živaljo. 

Munc (2011) izpostavi pomemben podatek, ki se nanaša na razumevanje in 

obravnavo spolnega nasilja. Pravi, da je izjemno občutljiva tema obravnave spolnega 

nasilja dejstvo, da vsa dejanja, ki jih uvršamo v spolno nasilje, niso za oškodovance 

neprijetna oziroma niso neprijetna ves čas. 

Primer: » Fant in dekle se v sobi božata, za kar je bil dosežen obojestranski 

pristanek, fant nadaljuje pregrobo in želi spolni odnos, dekle ga zavrača, vendar fant 

izsili odnos. Vsekakor posilstvo, vendar ves čas dekle ni čutilo neprijetnih občutkov. 

Podobno velja za zelo majhne otroke, ki jim je božanje po telesu načeloma prijetno. 

Ob odsotnosti kasneje pridobljenega sramu niti ne vedo, da je kaj narobe z dotiki po 

intimnih delih telesa« (Munc, 2011, str. 369). 

2.5.1 Vrste spolnega nasilja 

Spolno nasilje zajema vsa ravnanja spolne narave, ki jih žrtev doživlja kot 

nezaželena in neprijetna. Vsako od teh dejanj pa lahko umestimo v eno izmed vrst 

spolnega nasilja. 

Klemenc in Pahor (2000) ter Strojan (1998) nezaželena spolna ravnanja uvrščajo v tri 

oblike spolnega nasilja: fizično, verbalno in neverbalno spolno nasilje. 

Fizično spolno nasilje je fizični stik, ki je nezaželen in vsebuje vse od dotikanja, 

trepljanja, ščipanja, izsiljenih poljubov, otipavanja, drgnjenja ob telo nadlegovanega 

do resnejšega napada in vsiljenega spolnega odnosa. 

Verbalno spolno nasilje vključuje nezaželeno osvajanje, predloge ali pritisk k spolni 

aktivnosti, ponavljajoče se predloge za druženje, zmenke, žaljivo spogledovanje, 

sugestivne pripombe, namigovanja ali opolzke komentarje. 

Neverbalno oziroma vizualno spolno nasilje pa zajema kazanje pornografskih ali 

spolno sugestivnih slik, predmetov ali besedil, pohotne poglede, žvižganje za osebo, 

ki gre mimo ali spolno sugestivne geste. 
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Aničić in ostali (2002) med oblike spolnega vedenja s strani vrstnikov uvrščajo:   

‒ otipavanje, 

‒ božanje, 

‒ uporabo žaljivk s seksualno vsebino, 

‒ kazanje pornografske literature, 

‒ nagovarjanje h kazanju spolnih organov, 

‒ siljenje k spolnemu odnosu, 

‒ prisiljen spolni odnos oz. posilstvo. 

 

»O oblikah in vrstah nasilja govori tudi Kos (2004, str. 97–98) v članku Oblike in vrste 

zlorab oseb z invalidnostmi. Avtorica navaja, da so tudi invalidi žrtve fizičnih, 

čustvenih in psihičnih, ekonomskih in spolnih zlorab in zanemarjenja. Hkrati pa so 

tudi žrtve zlorab, ki so vezane na invalidnost: prevelika zaščitenost, zapiranje v sobo, 

pomanjkanje stimulacije, nadzora in skrbi, zloraba zdravil, prisilno hranjenje, 

prisluškovanje telefonskim pogovorom, ignoriranje prošenj za pomoč, nespoštovanje 

invalidove zasebnosti in intimnosti in drugo« (Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc, 2009). 

Vse te navedene oblike nasilja se globoko ukoreninijo v posameznikov celostni 

razvoj in posledice takšnega nasilja pogosto zaznamujejo posameznika za vedno in 

jih je zelo težko premagati. Razvoj spolnosti pri posamezniku z MDR lahko na nek 

način zatiramo prav z nekaterimi omenjenimi oblikami nasilja. Izpostavimo lahko 

preveliko zaščitenost in doživljanje oseb z MDR kot »večnih otrok« in nespoštovanje 

posameznikove zasebnosti in intimnosti. Najbolj boleče pa je spoznanje, da se te 

oblike nasilja pogosto pojavljajo v okolju, ki ga oseba doživlja kot varnega in mu 

zaupa (družina, vzgojno-izobraževalne institucije, zavodi).  

2.5.2 Pojavljanje spolnega nasilja 

Nič novega ni podatek, da se večina nasilja tudi spolnega dogaja ravno za »štirimi 

stenami«, skrito pred očmi družbe in med ljudmi, ki se med sabo poznajo. 

Ob tem dejstvu smo se spomnili na arabski pregovor, ki pravi, da je boljše imeti tisoč 

sovražnikov zunaj doma kot enega doma.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tina Krivec; diplomsko delo 

36 

Ljudje, s katerimi smo v vsakodnevnih stikih, nas poznajo, vedo kako reagiramo, kaj 

nam je všeč in kaj ne, zato lažje z nami manipulirajo in nas na nek način vodijo. 

Menimo, da je to vzrok, zakaj se večina nasilja dogaja med ljudmi, ki se med sabo 

poznajo.  

Spolno nasilje se lahko tako pojavlja v družini, med partnerji, otroki, starejšimi, na 

delovnem mestu in nenazadnje tudi med vrstniki. 

Aničić in ostali (2002) so mnenja, da se večina vrstniškega nasilja zgodi v šoli, njeni 

okolici, na poti v šolo ali na poti domov. Šola pa naj bi imela tudi nekaj najbolj 

nevarnih prostorov, kjer se to lahko zgodi. Vsi ti prostori so nekoliko odmaknjeni in v 

njih je težje izvajati »popoln« nadzor, kot je to možno v učilnicah, med poukom. Ti 

prostori so: stranišča, jedilnica, šolsko igrišče, hodniki in garderoba. 

D. Zaviršek (2004), Plaz (2004), Papež in Hočevar (2007) v (Lešnik Mugnaioni, 

Koren, Logaj, Brejc, 2009) pravijo, da tudi institucije s svojimi mehanizmi delovanja 

vplivajo na pojav nasilja, saj na nek način prisiljujejo, jemljejo svobodo in usmerjajo k 

družbeno-sprejemljivemu vedenju, disciplinirajo in tako postanejo sredstvo 

strukturnega nasilja.  

Vse pomembne institucije so nasilne, čeprav določene procese, ki jih izvajajo – npr. 

proces prisiljevanja, uvrščamo k t. i. pozitivni agresivnosti oziroma »dobremu« 

nasilju. Institucije, v katerih poteka prisiljevanje najbolj prikrito (socializacijsko), so v 

svojih ciljih totalno najbolj nasilne. Sem spada v prvi vrsti družina in tudi vse vzgojno-

izobraževalne institucije (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc, 2009). 

2.5.3 Žrtve in storilci 

Munc (2011) je mnenja, da pogosto označimo žrtev spolnega nasilja za tisto, ki je 

»izzivala«, »se ponujala« ali na kakšen drug način spodbujala povzročitelja, da se ni 

mogel kontrolirati in je zato izvršil kaznivo dejanje. Dodaja, da takšno posplošeno 

gledanje kaže na stanje stališč do spolnosti, stereotipno razmišljanje, odnos do 

lastne in tuje spolnosti ter tretiranje določene skupine prebivalstva kot »žrtve po lastni 

izbiri«. Kar pomeni, da so si spolni napad skoraj zaslužile zaradi lastnega vedenja. 
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Vsaka bolj občutljiva tema skriva kar nekaj mitov, ki pa niso resnice  

1. Zmotna predstava: »Žrtve izzivajo storilca z načinom oblačenja in nasploh z 

zapeljevanjem.« 

Odgovor: »Nič, kar žrtev stori ali česar ne stori, ni razlog in ni opravičilo za spolni 

napad! Če žrtev ne želi spolnega kontakta in je vanj prisiljena, gre za spolno nasilje, 

odgovornost zanj pa nosi izključno storilec. Spolno nasilje ni krivda žrtve. Spolno 

nasilje je krivda in odgovornost storilca.« 

2. Zmotna predstava: »Žrtve spolnega napada so samo mlade, privlačne 

ženske.« 

Odgovor: »Žrtve spolnega napada so osebe vseh starosti. Videz in spolna 

privlačnost žrtve sta nepomembna. Rizični dejavnik na strani žrtve je njena 

dostopnost in ranljivost. Bolj ranljivi za spolno nasilje so otroci, ženske, ostarele, 

slabotne osebe. Žrtve spolnega nasilja so tudi moški.« 

3. Zmotna predstava: »Storilci niso slovenske narodnosti in prihajajo s 

socialnega obrobja.« 

Odgovor: »Izvrševanje spolnega nasilja ni povezano z dejavniki, kot so narodnost, 

verska, rasna pripadnost, socialno-ekonomski položaj, izobrazba, zakonski stan. 

Storilci izhajajo iz vseh okolij.« 

4. Zmotna predstava: »Spolni napad je dejanje strasti in poželenja.« 

Odgovor: »Spolni napad je dejanje nasilja, spolnega fizičnega, psihičnega. Storilec s 

spolnim napadom izkaže moč nad žrtvijo, jo poniža. Storilec ne stori spolnega 

napada zato, ker ne bi mogel obvladati močnega spolnega poželenja. Strast in 

čustvo ljubezni nimata s spolnim nasiljem nobene zveze.« 

Munc (2011, str. 368) pojasnjuje »Pogosto je spolni napad izraz občutka moči in ne 

gre toliko za dejansko zadovoljitev spolne sle. Storilec uživa v podrejanju 

oškodovanca, v občutku, da ga ima pod nadzorom, s tem ko oškodovanec zaradi 

ustrahovanja ostane brez moči. Spolna zadovoljitev je na drugem mestu. Nekateri 

storilci niti niso zmožni doživeti vrhunca oz. zadovoljitve v nasilnem spolnem odnosu. 
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Njihov motiv, ki mu sledijo, je nadvlada. Kažejo pa ga skozi seksualizirano vedenje, 

ki je družbeno nesprejemljivo, neprimerno in nenazadnje tudi kaznivo.« 

5. Zmotna predstava: »Moški ne more biti spolno napaden.« 

Odgovor: »Moški so žrtve spolnega nasilja iz istih razlogov kot ženske. Storilec zlomi 

njihov odpor s fizično premočjo, grožnjami, rizičnim in psihičnim nasiljem, z zlorabo 

zaupanja in odnosa. Temno polje primerov spolnega nasilja, katerega žrtve so moški, 

je zelo veliko.« 

6. Zmotna predstava: »Oseba, ki je žrtev spolnega napada, je iz sebe, 

pretresena, histerična, veliko joče. O spolnem nasilju bo takoj nekomu 

povedala in dejanje prijavila policiji.« 

Odgovor: Spolno nasilje ima različne posledice. Vsaka žrtev se odziva, vede, ravna 

na svoj način. Lahko je vidno prestrašena in razburjena, pogosto joka, lahko pa je 

čustveno otopela in deluje hladno ter neprizadeto. Verodostojnosti žrtvine prijave in 

izpovedi o spolnem nasilju ne smemo presojati na podlagi prisotnosti oziroma 

odsotnosti pričakovanega vedenja, posledic. Zaradi sramu, strahu, odnosa s 

storilcem žrtve pogosto ne povedo o spolnem nasilju. Do prijave velikokrat ne pride 

ali pa jo žrtev vloži šele po določenem času, včasih tudi po nekaj letih 

(http://arsvitae.si/sl/page/view/Nasilje). 

Aničić in ostali (2002) menijo, da prevečkrat otipavanje fantov jemljemo površinsko. 

Mislimo, da to delajo, ker so radovedni, kako izgledajo spolni organi deklet in da je to 

le ena izmed vmesnih stopenj v njihovem spolnem dozorevanju. S takšnim načinom 

mišljenja pomen problematike zmanjšujemo in nasilje opredelimo kot družbeno 

sprejemljivo vedenje. Poudarja še, da se moramo zavedati, da pri vseh oblikah 

nasilja povzročitelj dokazuje svojo moč. »Otipavanje je oblika spolnega nasilja in ga 

moramo tako tudi obravnavati!« 

Problem pri vrstniškem nasilju je, da so vanj vpletene celo skupine otrok in mladih 

(Aničić 2002): 

‒ nekateri kot žrtve, 

‒ nekateri kot povzročitelji in povzročiteljice, 

‒ nekateri kot opazovalci in opazovalke. 

http://arsvitae.si/sl/page/view/Nasilje
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Vrstniško nasilje prizadene vseh in prav vsi potrebujejo pomoč, saj večina ne 

razume, kaj se dogaja, ne razume svoje vloge in so zato prestrašeni. 

»In na koncu še preziranja vredne tihe priče. Pogosto srečujem ljudi, ki so prepričani 

v svoje lepe misli in lepa stališča, ki nasilje odklanjajo kot gnusno. Hkrati v svoji 

zagledanosti ne vidijo nasilja pred njihovimi očmi in ne delujejo. Prezira so vredni 

predvsem zato, ker so v veliko boljšem položaju, njih nasilni odnos nima v krempljih, 

opazujejo od zunaj in imajo potencialno moč, ki je ne uporabijo. Nočejo si umazati 

lepe slike o samih sebi in se »bojijo« posledic. Sem sodijo vsi tisi, ki ne pokličejo 113, 

kadar soseda kriči zaradi udarcev, tisti, ki nočejo stopiti na prostor za priče, kadar jih 

pozove sodišče. In sem sodijo tudi, žal, vsi tisti kvazistrokovni delavci različnih 

institucij, ki zvedo za primere nasilja pri svojem delu, vendar jih zaradi svojega 

ljubega miru pospravijo v predale in pozabijo. Tako pozabijo tudi na same 

oškodovance in postanejo sostorilci nasilja. Na srečo so po naši zakonodaji 

tudi kazensko odgovorni za svojo opustitev ovadbe« (Munc, 2011, str. 126). 

2.6 Spolna vzgoja 

»Neka mati mi je pripovedovala, kako je moški sledil njeni hčerki najprej na avtobusu, 

potem pa še po poti domov in celo v hišo. Potem je oče hišo zaklenil in poklical 

policijo, da je prijela osumljeno osebo. Ob tem poročanju sem razmišljal, da bi se ves 

postopek lahko skrajšal ali presekal že med potjo, če bi le hčerka vedela kaj več o 

spolnosti. Verjetno je bilo hčerko strah, verjetno je ob tem tudi kaj posebnega 

doživljala – to pa ni nazadnje zanimalo nikogar, pomemben je bil le še zasledovalec« 

(Skuber, 1998, str. 1112). 

Skuber je s tem primerom izpostavil pomembne vidike spolne vzgoje. Prvi izpostavlja 

že znano dejstvo, da je spolnost še vedno tabu tema, o kateri se premalo govori, 

posledice tega pa pogosto nosijo otroci, posamezniki z MDR, saj jim nobeden ni 

pojasnil, kaj se z njimi v odraščanju dogaja, da je njihovo telo njihova last, ki jo 

morajo znati braniti in nenazadnje, da spolnost ni grešna in da imajo pravico v njej 

uživati na družbeno sprejemljiv način. Drugo kritično spoznanje pa je, da kljub 

»pravici do informiranosti in pridobivanja seksualnega znanja«, jim je le-ta, zaradi 

negativnih stališč staršev in družbe, pogosto odvzeta. 
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Tudi B. Nojič (2004) se v članku, Stališča staršev do spolnosti oseb z MDR, strinja, 

da so osebe z MDR prikrajšane za kar nekaj pravic, prav zaradi negativnih stališč in 

mnenja njihovih staršev, da so »večni otroci«, ki se spolnosti sploh ne zavedajo oz. je 

ne potrebujejo. 

Pravi, da starši pogosto prelagajo odgovornost poučevanja o spolnosti na zaposlene 

v Varstveno delovnih centrih (VDC) ali na učitelje v šolah. Oni pa pričakujejo, da 

bodo bistvene informacije o spolnosti, njenem razvoju, vedenju otroci dobili doma, od 

svojih staršev oz. skrbnikov. Tako smo v začaranem krogu, kjer se odgovornost in 

pomembna diskusija prelagata iz enega na drugega, oseba z MDR pa tako ostane 

brez pravih informacij. Te seveda poskuša pridobiti drugje, ampak, ali je ta 

informacija pravilna oziroma primerna, to je sedaj vprašanje, ki se nam ob tem 

poraja. 

Golob in Fijavž (2014) v učnem načrtu Intimno življenje in spolnost pravita, da ima 

poseben pomen na tem področju dobro sodelovanje s starši. Učitelji naj starše 

podprejo pri sprejemanju spolnosti njihovega mladostnika, a naj staršem tudi 

pojasnijo, da je to pravica vsakega človeka, ki jim ne sme biti odvzeta. Podpora naj 

bo usmerjena torej tudi k premagovanju strahu, stisk in dilem, ki se pojavljajo v 

vsakdanjem življenju v povezavi s spolnostjo. 

Eno od raziskovalnih vprašanj v diplomski nalogi se dotika tudi spolne vzgoje oseb z 

ZMDR. Zanima nas namreč, kakšne ukrepe izvajajo oddelki Posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja na področju preventive spolnega nasilja med osebami z 

ZMDR.  

V nadaljevanju bomo predstavili le tista področja, cilje in nekatere primere dejavnosti 

v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ki se nanašajo na preprečevanje 

spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR. 

2.6.1 Spolna vzgoja v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

Posebni program vzgoje in izobraževanja – za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju, je razdeljen na več delov: 
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‒ -obvezni del, ki traja devet let (1.–3. stopnja), 

‒ -obvezni del z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta (4. stopnja), 

‒ -nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta (5. stopnja), 

‒ -usposabljanje za življenje in delo, ki traja največ pet let (6. stopnja). 

 

 POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – obvezni del, 

obvezni del z možnostjo podaljšanja, neobvezni del (od 1. do 5. stopnje) 

V tem delu ima omenjeni program šest področij dejavnosti, izpostavili pa bi le dve 

področji: 

1.  razvijanje samostojnosti in  

2. splošna poučenost. 

 

1. Razvijanje samostojnosti 

Nekateri splošni cilji na tem področju so: 

‒ oblikovanje in privzgajanje osnovnih pravil primernega vedenja in ustreznih 

socialnih navad, 

‒ usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost. 

 

Samostojnost se razvija na petih podpodročjih. Usvajanje higienskih navad in skrb za 

varnost sta le dve izmed teh, na katerih se že kaže usmerjanje v spolno vzgojo in 

razvijanje občutka za intimnost. 

Izpostavili bi naslednje operativne cilje: 
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Tabela 1: Operativni cilji področja razvijanje samostojnosti v Posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja (od 1. do 5. stopnje) v povezavi s spolno 

vzgojo 

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

Usvajanje higienskih navad Skrb za varnost 

‒ navajajo se na intimno nego 

‒ se zaprejo na WC-ju 

‒ učenke se pustijo ginekološko 

pregledati ob prisotnosti znane 

osebe 

‒ skrbijo za zaščito pred nosečnostjo 

in pred spolnimi boleznimi 

 

Navajanje na intimno nego se začne v 2. stopnji, kar naznanja začetek usvajanja in 

pridobivanja informacij na področju spolnosti. Učenci opazujejo in sodelujejo pri 

umivanju in preoblačenju spodnjega perila, dekleta se tu lahko že s srečajo s 

pojavom prve menstruacije. Operativni cilj »se zaprejo na WC-ju« kaže na razvijanje 

občutka za intimnost. Učence se spodbuja, da zaprejo vrata za seboj in drugim ne 

dovolijo vstopa, kadar so na stranišču oziroma v kopalnici. 

Učencem na višjih stopnjah (4. in 5. stopnji) že lahko predstavimo pojem spolni 

odnos in načine kontracepcije pred nosečnostjo ter spolnimi boleznimi. Učenkam 

razložimo, kako izgleda ginekološki pregled in zakaj je potreben. Omenjene teme 

dajejo možnost, da se navežemo na »primerne« in »neprimerne« dotike oz. na 

intimne dele telesa, kdo se jih lahko  

2. Splošna poučenost 

Splošna poučenost zajema tri področja, izpostavili pa bi spoznavanje okolja. 

Splošni cilji spoznavanje okolja so: 

‒ navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo socialno 

interakcijo, socialno učenje, 

‒ razvijanje spoštljivega odnosa do sebe, oseb, (rastlin, živali), 

‒ spoznavanje zdravega in varnega načina življenja, 

‒ ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb in čustev, 

‒ vživljanje v različne vloge, 
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‒ spoštovanje drugih (razvijanje solidarnosti in medsebojne pomoči), 

‒ razvijanje odgovornega ravnanja v različnih socialnih situacijah, 

‒ pridobivanje stališč in vrednot. 

Izpostavili bi naslednje operativne cilje: 

Tabela 2: Operativni cilji področja splošne poučenosti v Posebnem programu 

vzgoje in izobraževanja (od 1. do 5. stopnje) v povezavi s spolno vzgojo 

 SPLOŠNA POUČENOST   

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Spoznavanje oseb v najbližjem 

okolju 

Človeško telo 

‒ prepoznajo čustva drugih ljudi 
‒ poznajo osnovna pravila obnašanja 

med spoloma 
‒ prepoznajo svoja čustva in čustva 

drugih ljudi 
‒ znajo izraziti pozitivna in negativna 

čustva 

‒ prepoznajo različna čustvena stanja 
‒ izražajo svoja čustva 
‒ ustrezno reagirajo v različnih 

čustvenih stanjih 
‒ poznajo čustvo ljubezen 
‒ spoznajo občutek zaupanja in 

sprejetosti 

 

Opaziti je, da je na področju spoznavanja okolja poudarek na čustvih. Cilj je učence 

spodbujati k prepoznavanju lastnih čustev in čustev drugih in k izražanju le-teh. 

Navajati in usmerjati jih je potrebno k opazovanju obrazne mimike in govorice telesa, 

da bodo lažje prepoznali znake neugodja pri vrstnikih. Z učenci se je potrebno 

pogovarjati o občutkih neugodja, kaj jih sproža in kaj si želijo v odnosih z drugimi. 

Socialne igre, igre vlog so idealen primer za razvijanje primernega vedenja med 

spoloma. Učencem predstavimo čustvo ljubezni in jih usmerjamo, da ta pojem 

uporabljajo in izražajo na primeren način.  

 POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – učenje za življenje 

in delo (6. stopnja) 

V nadaljevanju bomo povzeli le eno področje, od osmih, ki obsega ta del programa. 

To je področje Intimno življenje in spolnost. Ker je to področje še posebej namenjeno 

spolni vzgoji, ga bomo predstavili nekoliko podrobneje, a še vedno s poudarkom na 

preventivo spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR. 
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Program je sestavljen tako, da se usmerja predvsem na ozaveščanje in 

izpopolnjevanje znanja o spolnosti, intimnosti in medosebnih odnosih ljudi, poudarek 

daje tudi na sprejemanju odgovornosti za svoje vedenje in ravnanje. Vključuje 

podporo pri oblikovanju in razvoju spolne identitete, komunikacijo o spolnosti brez 

občutkov sramu, krivde ali celo strahu, usvajanju oblik spolnega izražanja v skladu z 

individualnimi potrebami, sposobnostmi in možnostmi, s pozornostjo na odnosno 

komponento z drugimi ljudmi, usvajanje socialnih veščin za vzpostavljanje 

prijateljskih in partnerskih odnosov ter prepoznavanje tveganj spolnega obnašanja in 

načinov zaščite. 

Splošni cilji: 

‒ pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in človekovi 

spolnosti, 

‒ razlikovanje oblik spolnega vedenja, 

‒ razlikovanje med kulturno sprejemljivim in nesprejemljivim spolnim vedenjem, 

‒ razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 

medsebojnega odnosa, 

‒ oblikovanje in razvoj samospoštovanja ter samouresničevanja, 

‒ prepoznavanje potencialno nevarnih okoliščin in zaščita pred zlorabo. 

 

Tabela 3: Področje intimno življenje in spolnost v Posebnem programu vzgoje 

in izobraževanja (6. stopnja)  

OPERATIVNI 
CILJI 

PRIMERI 
DEJAVNOSTI 

PREDLAGANE 
VSEBINE 

SPECIALNODIDAKTIČNA 
PRIPOROČILA 

ODNOSI MED LJUDMI IN DIALOG, ASERTIVNOST 

- zna na primeren 
način vzpostavljati 
medsebojne 
odnose z drugimi 
ljudmi, 
- zna ubesediti 
svoje 
emocionalne in 
fizične potrebe, 
- zna na 
primeren način 
izraziti svoje 
emocionalne in 
fizične potrebe. 
 
 

- se v socialnih igrah 
in družabnih 
dejavnostih druži z 
osebami različnega 
ali istega spola, 
- odkrito pove, kaj 
mu je všeč na sebi, 
na drugi osebi, 
prijatelju, znancu, 
- vzpostavlja 
emocionalne stike z 
osebo nasprotnega 
ali istega spola ter 
komunicira z njo, 
- v pogovoru spozna 
vlogo partnerskega 

- socialne igre 
- filmi s primerno 
vsebino ( Ime mi 
je Sam) 
 
 
 
 
-delavnice v 
skupini na to 
temo 
 
 
 
 
 

Učenci naj se naučijo 
prepoznati svoja čustva – 
pozitivna in negativna. 
 
 
 
 
 
Svoja čustva naj izrazijo z 
besedo ali neverbalno 
(risba, drama, simboli ipd.) 
na prijazen način. 
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OPERATIVNI 
CILJI 

PRIMERI 
DEJAVNOSTI 

PREDLAGANE 
VSEBINE 

SPECIALNODIDAKTIČNA 
PRIPOROČILA 

odnosa, strpnost in 
nežnost, 
- z igro vlog se 
nauči uporabe 
besede ne, 
- se udeležuje 
dejavnosti, s 
katerimi se povečuje 
dobra samopodoba 
in razvija 
samozavest. 
 

- pogovori 
 
 
 
- igre vlog 
 
- kartončki z 
besedami ali s 
sliko 

 
 
 
 
 
 
 
Trening asertivnosti 

SAMOZADOVOLJEVANJE 

- pozna pravila 
kulturno 
sprejemljivega 
spolnega 
vedenja, 
- zadovoljuje 
spolne potrebe 
na primeren 
način, 
- pri 
zadovoljevanju 
spolnih potreb 
poskrbi za 
zasebnost. 

- s pomočjo 
pogovora, 
primernih slik ali 
poučne literature 
loči primerno in 
neprimerno 
vedenje v javnem 
in zasebnem 
prostoru, 
 
 

- pogovori, slike, 
literatura 
 
- didaktične 
zgodbe, filmi, 
revije 

- posebej opozorimo, da 
je vulgarno izražanje 
spolnih potreb nezrelo 
vedenje, npr. če se fantje 
hvalijo z »osvojitvami«, 
kažejo vulgarne geste ali 
uporabljajo vulgarne 
besede. 
-Izjemnega pomena je 
dosledno vztrajanje pri 
izvajanju pravil  (doslednost 
pri skrbi za zasebnost) 

ISTOSPOLNA USMERJENOST IN HETEROSEKSUALNA USMERJENOST 

- se brez sramu 
pogovarja o 
spolnosti 
- spozna in loči 
dopustne in 
nedopustne 
oblike spolnega 
vedenja, 
- v intimnem 
življenju in 
medosebnih 
odnosih zna reči 
ne oziroma 
odkloniti neko za 
posameznika 
neprijetno ali 
nezaželeno 
dejanje, 
- razume termina 
spolno 
nadlegovanje in 
spolna zloraba, 
- spozna različne 
oblike spolnega 
nadlegovanja, 

- s pomočjo 
vprašanj v skupini 
spozna, kdaj, kako 
in s kom je 
izražanje 
seksualnosti 
ustrezno 
- s pomočjo 
igranja vlog 
spozna dopustne 
in nedopustne 
oblike spolnega 
vedenja, 
- v pogovoru 
spozna, da 
ustrezna 
informiranost o 
spolni zlorabi 
poveča varnost, 
- zna v primeru 
nevarnosti poiskati 
zaupno osebo. 

- delavnice v 
skupini 
- didaktični filmi 
z ustrezno 
vsebino 
- pogovori 
- fotografije, 
slike 
-oblikovanje 
plakatov 

- naučiti ga moramo, da bo 
v okoliščinah, ki mu niso 
všeč, suvereno rekel ne 
- posebej je treba poudariti 
pomen izražanja nežnosti, 
prijaznosti in spoštovanja v 
partnerskih odnosih 
 
 
- vedeti, da žrtve nikoli niso 
odgovorne za dejanja 
storilca 
- učencem je treba posebej 
poudariti, da žrtev spolne 
zlorabe ni nikoli kriva, da se 
ji je zgodila zloraba. 
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OPERATIVNI 
CILJI 

PRIMERI 
DEJAVNOSTI 

PREDLAGANE 
VSEBINE 

SPECIALNODIDAKTIČNA 
PRIPOROČILA 

- prepozna 
potencialne, za 
zlorabo nevarne 
okoliščine, 
- se zna ustrezno 
odzvati v 
tveganih 
okoliščinah, 
- zna poiskati 
pomoč v primeru 
nevarnosti 
spolne zlorabe. 

PLATONSKA IN TELESNA LJUBEZEN 

- spozna, kaj 
pomenita telesna 
ljubezen in spolni 
akt, 
- pozna razliko 
med ugodnimi in 
neugodnimi 
dotiki ter 
možnost in način 
odklanjanja 
neugodnih 
telesnih stikov, 

- s pomočjo 
pogovora, primernih 
slik, zgodb ali 
poučne literature 
spozna telesno 
ljubezen, platonsko 
ljubezen 
 
- opisuje slike s 
primerno vsebino 

Film, slikovni 
priročniki 
- delavnice v 
skupini na to 
temo 
- ogled 
didaktičnega 
filma s prikazom 
spolnega akta 
- didaktični in 
umetniški filmi in 
zgodbe s 
primerno 
vsebino 

- Nazornost je za učence v 
posebnem programu 
izjemnega pomena, zato je 
ogled didaktičnega filma 
najustreznejša metoda. 
Didaktični film zagotavlja 
konkreten prikaz, hkrati pa 
je emocionalno relativno 
nevtralen. 
- Učitelj mora biti pri 
obdelavi spolnega akta 
pozoren tudi na potrebno 
zrelost učencev in usmerjati 
svojo dejavnost skladno s 
to oceno. 

 

2.6.2 Specialno didaktična priporočila 

Mladostnike z ZMDR je potrebno spodbujati k izražanju čustev. Pri obravnavi zgoraj 

omenjenih tem in če želimo doseči zastavljene cilje, je prvi pogoj ta, da se poskrbi za 

sproščeno vzdušje v razredu, kjer bodo mladostniki brez zadrege, stiske ali strahu 

sodelovali v pogovorih. Kljub temu pa je potrebno spoštovati mladostnikovo 

zasebnost in upoštevati njegove individualne posebnosti in sposobnosti, ki so 

opredeljene v individualiziranem programu. Ključno pa je zaupanje med 

mladostnikom in strokovnim delavcem, s čimer se strinja tudi Glonar-Vodopivec 

(1984), ki pravi, da bo poučevanje spolne vzgoje doseglo svoj namen le v primeru, če 

bo le-ta usmerjena v celostni osebnostni razvoj posameznika ter bo potekalo v 

sproščenem in zaupanja vrednem okolju. 
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Zaradi omejenih sposobnosti v komunikaciji so osebe z MDR pogosto impulzivne, 

kompleksne pojme težje razumejo, zato se pogosto pojavlja družbeno nesprejemljivo 

vedenje. Zaradi teh njihovih posebnosti si pri izvedbi spolne vzgoje lahko pomagamo 

predvsem s slikovnim gradivom, različnimi pripomočki, igrami vlog. Proces učenja naj 

bo dolgotrajen med tem pa se je potrebno posvečati vsakemu posamezniku posebej 

(Nojič, 2010). Izvajalci spolne vzgoje jim nikoli ne smejo fizično pomagati pri 

samozadovoljevanju. Poudariti jim moramo, da to ni nič slabega ali prepovedanega, 

ampak je potrebno to opraviti v primernem prostoru in ob tem poskrbeti tudi za 

higieno (Debenak, 2007 pridobljeno iz http://www.handyworld-si.com/slo/article.php? 

story=20080219132629100). 

Poleg razlike med javnim in zasebnim obnašanjem je pomembno opozoriti tudi na 

primerne in neprimerne ter ugodne ter neugodne dotike. Razgaljenost, dotikanje 

lastnega telesa ter na vse tiste teme, ki so specifične za skupino, s katero delamo 

(Bratković, 2000; Nojič, 2007). 

Nojič (2007) poudarja, da je med prijateljstvom in partnerstvom tanka meja, ki je pri 

poučevanju s čisto praktičnimi vidiki medosebnih odnosov, ne smemo izpustiti. Ko se 

oseba zaveda svojega spola in spolne vloge, jo je potrebno pripraviti tudi do tega, da 

se zaveda lastnih želja in pričakovanj do partnerja, ter se tako prepusti spolnosti kot 

pomembnemu delu ljubezni. 

Bratković (2000 iz Nojič 2007) meni, da je potrebno pojasniti razliko med 

seksualnimi, prijateljskimi in družinskimi dotiki oziroma ljubkovanji. Posvetiti se je 

torej potrebno temu, kako lahko ljubezen izrazimo tudi drugače, brez dotikov. 

Nikakor ne gre pri spolni vzgoji za preprečevanje in prepovedovanje vsakršne oblike 

spolnega vedenja. Gre za to, da se osebo nauči, kdaj in kako na primeren družbeno 

sprejemljiv način izvajati določena spolna vedenja.  

Ni dovolj, da spolna vzgoja poteka samo formalno, strukturirano v šolah in ostalih 

institucijah, potrebno jo je izvajati tudi v vseh vsakdanjih življenjskih okoliščinah, v 

obliki pogovorov, svetovanja, kar je zapisano tudi v učnem načrtu Intimno življenje in 

spolnost. Le na ta način lahko cilji spolne vzgoje zaživijo in se ukoreninijo v zavest 

mladostnikov z ZMDR. 
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Program spolne vzgoje za osebe z MDR bi si moral prizadevati doseči nivo 

komuniciranja brez občutkov sramu, krivde ali strahu, temveč udeležence informirati 

o različnih vprašanjih, povezanih s spolnostjo, jih osveščati o primernih oblikah 

spolnega izražanja v skladu z individualnimi potrebami, sposobnostmi in možnostmi. 

Prav tako bi jim bilo potrebno zagotoviti možnosti in priložnosti za osvajanje socialnih 

veščin za vzpostavljanje prijateljskih in spolno-partnerskih odnosov ter jih obenem 

informirati o odgovornostih in socialnih normah spolnega obnašanja, kamor spada 

tudi spoznavanje tveganj, povezanih s spolnim obnašanjem in načinov zaščite pred 

njimi (Bratković, 2000). 

Uskladiti pa bi bilo potrebno tudi poglede na problematiko spolnosti oseb z MDR in 

doseči konsenz med psihologi, pedagogi, zdravstvenimi delavci in starši, z namenom 

izboljšanja kakovosti življenja teh oseb (Lačen in Ošlak, 1985). 

2.6.3 Kdo naj poučuje spolno vzgojo? 

Poleg dobrega načrtovanja, kako najbolje predstaviti vse vidike spolnosti in uspešno 

poučevati spolno vzgojo pri mladostnikih z MDR, je najbolj bistveno to, kakšna 

stališča glede spolnosti imamo mi sami. Na to bi bilo potrebno pomisliti in se vprašati 

še preden začnemo kogarkoli poučevati. 

Starši, delavci in učitelji bi se morali, ne glede na lastna prepričanja in stališča, ki jih 

imajo do spolnosti, zavedati, da so oni tisti, ki so odgovorni, da otroku zagotovijo 

ustrezne objektivne informacije glede spolnosti. Od tega je namreč odvisen zdrav 

razvoj otroka. 

B. Nojič (2007) meni, da je za poučevanje spolne vzgoje zrel in primeren 

posameznik, ki doživlja in gleda na spolnost kot na nekaj, kar nam je dano od narave 

in se hkrati zaveda, da imajo tudi osebe z MDR spolne nagone, ki se jih zavedajo, a 

jih ne znajo zadovoljiti. Med drugim tudi opaža, da je v Sloveniji kot tudi v tujini zelo 

malo strokovne literature in raziskav s tega področja. Druga težava pa je, da je 

starostna razlika med delavci v zavodu, šoli in mladostniki ponekod zelo velika. Ker 

so bili vzgojeni v drugačnih časovnih obdobjih z drugačnimi stališči in vrednotami, se 

skladno z njimi lotevajo tudi spolne vzgoje. 
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V učnem načrtu Intimno življenje in spolnost piše, da mora biti učitelj ustrezno 

pripravljen, imeti mora dovolj znanja in kar je najpomembnejše, imeti mora 

razčiščena stališča in občutja na tem področju. Če tega ne zmore, je bolje, da 

izvajanje prepusti učitelju, ki s poučevanjem teh veščin nima težav. 

Skuber (1998) doda, da so v poučevanju spolne vzgoje lahko uspešni samo tisti, ki 

razumejo svojo lastno spolnost. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Vedeti moramo, da so potrebe osebe z ZMDR po ljubezni, naklonjenosti, pripadnosti 

včasih večje od naših. Njihovo izražanje čustev je pristno, iskreno, bolj neposredno a 

pogosto tudi družbeno nesprejemljivo. 

Vsi starši odraslih oseb z MDR pogosto opažajo, da so bili njihovi otroci že 

zaljubljeni. Navadno so predmet njihove naklonjenosti pripadniki nasprotnega spola, 

ki obiskujejo isto šolo, delavnice kot oni ali pa so to njihovi terapevti, prostovoljci. Ne 

gre za to, da jih doživljajo kot spolni objekt. Želijo si le bolj tesnejšega stika, odnosa, 

zaradi njihove potrebe po bližini. To pa izražajo z dotikanjem, ljubkovanjem, 

pogostejšim srečevanjem pa tudi z nihanjem razpoloženja, ko se je potrebno posloviti 

(Żyta, Strle, 2010). 

Meja teh prostovoljnih dotikov nikakor ni jasna in zato lahko pride tudi do spolnega 

nasilja, ki se ga mladostniki v večini niti ne zavedajo, odrasli pa ga raje 

»spregledajo«. O spolnem nasilju odraslih nad ženskami, otroki, je bilo veliko že 

povedanega, a spolno nasilje med mladostniki – tudi med mladostniki z ZMDR ostaja 

tabu. Mladostniki teh stvari ne počnejo in ne dopuščajo samo zato, ker si to želijo 

ampak tudi zato, ker ne vedo, kako drugače reagirati. Tudi pri teh skupinah govorimo 

o spolnem nasilju, ki ga Habbett (Bučar-Ručman 2004) opredeljuje kot namigovanje 

na spolnost, opolzko govorjenje, telesne dotike, otipavanje in vsako drugo s 

spolnostjo povezano dejanje, ki ne vključuje spolnega odnosa. 

Informiranost, ozaveščanje mladostnikov z ZMDR o primernih in neprimernih dotikih, 

nasveti, kako na različne načina pokazati nekomu, da ga imaš rad, sproščeni 

pogovori o spolnosti v okviru učnih načrtov in v vsakdanjih situacijah nas bodo lahko 

premaknili stopnico višje k našemu cilju: preprečevanje spolnega nasilja med 

mladostniki z ZMDR in ukinitev tabuja, ki dano situacijo le še povečuje. 
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3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Glede na predmet raziskave smo si postavili naslednje cilje: 

‒ Poiskati informacije o razumevanju spolne vzgoje in spolnega nasilja pri 

mladostnikih z MDR s pregledom literature doma in v tujini.  

‒ Dobiti vpogled v razumevanje pojma »spolno nasilje«, ustrezno spolno 

vedenje, ljubezen.  

‒ Proučiti in ugotoviti, ali se spolno nasilje pojavlja pri mladostnikih z ZMDR v 

oddelkih Posebnega programa vzgoje in izobraževanja.  

 

Raziskovalna vprašanja sovpadajo s cilji diplomske naloge: 

‒ Kakšno je razumevanje spolne vzgoje in spolnega nasilja pri mladostnikih z 

ZMDR? 

‒ Kako mladostniki z ZMDR razumejo pojme spolno nasilje, ustrezno spolno 

vedenje, ljubezen? 

‒ Koliko znanja in informacij imajo mladostniki z ZMDR o spolnem nasilju, 

ustreznem spolnem vedenju, ljubezni? 

‒ Kako vrednotijo/doživljajo mladostniki z ZMDR spolno nasilje? 

‒ Kakšen je njihov interes do pogovora o področju spolnosti, ljubezni? 

‒ Ali se spolno nasilje med vrstniki pojavlja pri mladostnikih z ZMDR? 

‒ Kdo so pogosteje žrtve spolnega nasilja v oddelkih Posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja? 

‒ Kakšne oblike spolnega nasilja so med mladostniki z ZMDR najbolj prisotne? 

‒ Kdaj se spolno nasilje največkrat dogaja? 

‒ V kolikšni meri se spolno nasilje pojavlja mesečno? 

‒ Kakšne ukrepe izvajajo oddelki Posebnega programa vzgoje in izobraževanja 

na področju preventive spolnega nasilja med osebami z ZMDR? 

 

3.3 Raziskovalna metoda 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. 
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3.4 Raziskovalni vzorec  

Vzorec zajema dve skupini oseb. V eni skupini je 17 mladostnikov starih med 15 in 

25 let z ZMDR, ki so vključeni v oddelke Posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja (PPVI) od IV. stopnje dalje, v drugi pa je 30 strokovnih delavcev – 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (SRP). V raziskavo so vključene tri šole, ki 

izvajajo PPVI v Sloveniji, njihova identiteta je prikrita. Opravili smo 17 intervjujev (9 

fantov in 8 deklet) od predvidenih 30, ker nismo uspeli pridobiti vseh soglasij staršev. 

Anketnih vprašalnikov v pisni obliki je 30. Identiteta vseh sodelujočih je anonimna. 

3.5 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika v pisni obliki in z metodo 

intervjuja. Anketne vprašalnike smo razdelili SRP januarja 2014. Med tem časom 

smo opravili individualne razgovore z mladostniki z ZMDR. 

Anketni vprašalnik v pisni obliki je namenjen SRP. Le-ta zajema vprašanja odprtega 

in zaprtega tipa. Metoda intervjuja pa je namenjena mladostnikom z ZMDR. Intervju 

je polstrukturiran in nestandardiziran, kar pomeni, da vprašanja niso vnaprej točno 

določena, so odprtega tipa. Zapisana oporna vprašanja so nam bila le v pomoč in za 

lažji nadzor diskusije. Intervjuji so potekali individualno, ločeno od skupine.  

Zbiranje podatkov je kvantitativno in kvalitativno. Anketne vprašalnike smo razdelili 

SRP na treh šolah v Sloveniji, ki izvajajo PPVI. Nekateri od teh so bili pomanjkljivo 

izpolnjeni. Med tem časom smo pridobili soglasje ravnateljev/ravnateljic šol in staršev 

mladostnikov, s katerimi smo opravili intervjuje po urniku, ki ga je predlagala 

posamezna šola. Glede na temo raziskovalne naloge smo dodali še okvirna 

vprašanja intervjuja, v upanju, da se bodo tako, predvsem starši, lažje odločili za 

sodelovanje njihovih otrok v raziskavi.  

Intervjuji so potekali individualno, ločeno od skupine, v sproščenem vzdušju, tudi pri 

mladostnikih, ki smo jih srečali prvič. Intervjuji so v povprečju trajali 20 minut in večini 

je bila tema všeč. Njihove odgovore smo zapisovali na list z okvirnimi vprašanji in 

poskušali biti čim bolj diskretni. Beleženje odgovorov je pri nekaterih mladostnikih 
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povzročalo težave, saj vprašanja niso dobro razumeli, čeprav smo jim vprašanje 

poskušali zastaviti tudi konkretneje, s primeri. Nekateri od njih so imeli nižje 

sposobnosti na področju govora in komunikacije, zato smo jih slabše razumeli. Njihov 

odgovor smo poskušali razbrati iz konteksta in neverbalnih znakov. Omenjene težave 

bi mogoče zmanjšali, če bi v takih primerih imeli pripravljene možne odgovore, a tudi 

v tem primeru, ne moremo zagotovo trditi, da bi mladostniki izbirali odgovore z večjim 

razumevanjem. V pomoč bi lahko bila tudi razredničarka, svetovalna delavka, 

mogoče varuhinja, ki mladostnika/mladostnico dobro pozna in bi »prevajala« njihove 

odgovore. Vendar bi lahko prisotnost tretje osebe lahko vplivala na njihove odgovore. 

Zato menimo, da nekateri odgovori na posamezna vprašanja ne razkrivajo realne 

slike, a kljub temu v povezavi z ostalimi odgovori razkrijejo marsikaj, kar bomo 

poskušali pojasniti v interpretaciji dobljenih rezultatov.  

Zbrane odgovore iz intervjuja in odprte odgovore iz anketnih vprašalnikov smo 

kodirali ter kategorizirali. Podatke smo predstavili grafično, tabelarično in opisno. 

3.6 Rezultati in interpretacija 

3.6.1 Intervjuji z mladostniki z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

3.6.1.1 Pojmovanja mladostnikov z ZMDR o spolnosti in ljubezni 

Zanimalo nas je, kako pojem spolnost, ljubezen doživljajo mladostniki z ZMDR 

oziroma kako ga razumejo. Predvidevali smo, da so izraz »seks« mogoče večkrat 

slišali, zato smo ga v intervjujih tudi uporabili. 

Vprašanja: » Kaj je to spolnost? Seks? Ljubezen?  
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Tabela 4: Pojmovanja mladostnikov z ZMDR o spolnosti in ljubezni 

MLADOSTNIK/-
ICA 

SPOLNOST, SEKS LJUBEZEN 

M1 »Vem, kaj je to.« »Da se imamo radi.« 

M2 »Sem na internetu videl, vem, kaj je 
to, vem, kako se dojenček rodi.« 

»Da imam rad eno 
punco.« 

M3 »Spolni del.« »Spolna vzgoja je 
prijetna, pomembna.« 

M4 »Če nekoga slačiš, zavlečuješ. To 
me grozno moti. Sem poslušal po 
radiu o spolnosti in da se to ne 
sme.« 

»Če nekoga ljubiš, si vanj 
zaljubljen. Da se družiš z 
nekom, ki ti je všeč.« 

M5 »Punca in fant sta zaljubljena in 
potem pride otrok. Ženska nosi 
otroka.« 

 

M6  »Sestra dvojčica. P. 
imam tudi rad.« 

M7  »Da si prijazen.« 

M8 »Seksanje, valjanje – ne maram 
tega delat.« 

»Vse imam rada, tudi 
učiteljice.« 

M9  »Da si vesel.« 

M10 »Mi je jasno, ampak o tem nerada 
govorim.« 

»Darila, objem, da se 
spoštuješ.« 

M11  »Da se imamo radi.« 

M12 »Fant in punca.« »Narišem risbico, 
pismo.« 

M13  »Vseh imam rada, da 
imaš fanta.« 

M14 »Da se imata dva partnerja rada« 

3 mladostniki Ni odgovora.  

 

Odgovore mladostnikov z ZMDR smo predstavili tabelarično in jih razdelili v dva 

sklopa: spolnost, seks in ljubezen. Vsak izmed njih doživlja omenjene pojme zelo 

raznoliko oziroma glede na izkušnje, ki jih ima na tem področju. Težko je govoriti o 

»pravilnih« in »nepravilnih« odgovorih, saj je doživljanje ljubezni in spolnosti zelo 

relativno, kljub vsemu pa lahko podamo nekatere ugotovitve, ki so se pokazale. Od 

14 mladostnikov (trije brez odgovora) jih je 9 odgovorilo na vprašanje o spolnosti, 

seksu. Razlogi za to so lahko različni: nerazumevanje pojma ali občutek nelagodja 

ob vprašanju na to temo, ki so ga nekateri mladostniki celo jasno izrazili z odgovori: 

»Vem, kaj je to.«/»Mi je jasno, ampak o tem ne rada govorim.« Izvor teh neprijetnih 

občutkov do spolnosti je pogosto že v primarnem okolju, ki je velikokrat posledica 

strahu in pomanjkanja informacij iz področja spolnosti oseb z MDR, kar opisujeta tudi 

Żyta in Strle (2010) v svojem članku. Tako se namreč negativna stališča, nevede, 
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prenašajo na mladostnike, kar lahko popači predstavo o spolnosti. Napačne 

predstave mladostniki pridobijo tudi iz različnih medijev, saj jim ne nudijo ustrezne 

razlage. Oprimejo se le na tisto, kar vidijo in slišijo. Ali je ta informacija pravilna, je 

vprašanje, ki se nam ob tem poraja, dodaja B. Nojič (2004). Dva mladostnika 

potrjujeta prej omenjeno z odgovorom: »Sem poslušal po radiu o spolnosti in da se to 

ne sme.«/»Sem na internetu videl, vem kaj je to, vem, kako se dojenček rodi.« Skrb 

vzbujajoča sta tudi naslednja odgovora, saj možnosti, da gre morda za izkušnjo s 

spolnim nasiljem, ni za izključiti: »Seksanje, valjanje – ne maram tega delat.«/Če 

nekoga slačiš, zavlečuješ – to me grozno moti.« 

 Mladostniki z ZMDR opisujejo ljubezen kot »imeti rad«, »druženje« z osebami, ki so 

jim všeč in jih imajo radi. To so lahko družinski člani, fant oz. punca, učiteljice. 

Ljubezen povezujejo z veseljem, prijaznostjo ter spoštovanjem. Nekaterim pomeni 

ljubezen objem, darilo, drugim risbica. Čeprav se zdi njihova razlaga skromna, je v 

njej zajeto bistvo in skrivno sporočilo, kaj si v resnici želijo. Želijo si biti ljubljeni, 

sprejeti. Želijo si okolja, ki bi bilo do njih prijazno in spoštljivo. 

3.6.1.2 Načini izkazovanja naklonjenosti, ljubezni mladostnikov z ZMDR drugim 

ljudem 

Želeli smo izvedeti, na kakšen način mladostniki z ZMDR izkazujejo svojo 

naklonjenost, ljubezen do drugih ljudi. 

Vprašanje: »Kako nekomu pokažeš, da ga imaš rad/-a?« 

Graf 1: Načini izkazovanja naklonjenosti, ljubezni mladostnikov z ZMDR drugim 

ljudem 
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Zanimalo nas je tudi, kdaj in kje oziroma ob kakšni priložnosti, naklonjenost in 

ljubezen drugim osebam izkazujejo mladostniki z ZMDR. 

Vprašanji: »Kdaj to pokažeš? Kje to pokažeš?« 

Graf 2: Načini izkazovanja naklonjenosti, ljubezni mladostnikov z ZMDR drugim 

osebam, glede na čas in kraj 

 

Želeli smo izvedeti, kateri so po mnenju mladostnikov z ZMDR tisti znaki, ki jih 

povedo, da jih ima druga oseba rada oziroma jim je naklonjena. 

Vprašanja: Kako veš, da te ima nekdo rad? Kaj reče? Kaj naredi? 

Graf 3: Doživljanje, razumevanje naklonjenosti, ljubezni mladostnikov z ZMDR 

s strani osebe, ki so ji naklonjeni, jim je všeč 

 

Največ mladostnikov z ZMDR (43 %) pokaže svojo naklonjenost, ljubezen do drugih 

ljudi z objemi. Achilles (1990 v Nojič 2007) pojasnjuje, da je želja po dotikanju drugih 

oseb v obdobju pubertete med mladostniki z MDR najbolj izražena. Pravi, da svojo 

naklonjenost v odnosu z drugimi izražajo z govorico telesa, tako da se osebi 

približajo, se jo dotikajo, jo poljubljajo na lica, božajo itn. Tako kot zadovoljujejo svoje 
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spolne potrebe po samozadovoljevanju, takrat ko začutijo željo po tem (Nojič 2007), 

tako izkazujejo svojo ljubezen, naklonjenost do drugih neodvisno od časa in prostora 

(47 %) – torej, »kadarkoli in kjerkoli«. Ob vsem tem pa jim je potrebno pokazati, kje 

so meje med nežnostjo, izkazovanjem ljubezni in spolnim nasiljem (Aničić et al., 

2002) ter kdaj in kje, je primerno, da svojo naklonjenost, ljubezen izražajo. 

Zanimivo je dejstvo, da mladostniki z ZMDR razumejo oziroma doživljajo 

naklonjenost, ljubezen s strani oseb, ki so jim naklonjene, so jim všeč na enak način, 

kakor oni izkazujejo ljubezen do drugih. Pretežno z objemi, poljubi, dotiki (21 %) in 

tako, da jim druga oseba to pove (21 %). Prav tako je po njihovem mnenju znak, da 

jih ima nekdo rad ta, da jim posveča svoj čas, se z njim druži (16 %) ali jim pokloni 

kakšno darilo, npr. nariše risbico, napiše pismo, pokloni prstan. Predvsem pa si želijo 

nekoga, ki bi jih držal za roko, jim ponudil nasmeh ali poljub. Nekoga, ki bi bil samo 

njihov, ne da bi imeli spolne odnose, pravi D. Črešnik (2013). 

3.6.1.3 Pojmovanje partnerskega odnosa mladostnikov z ZMDR 

Zanimalo nas je, koliko mladostnikov z ZMDR je trenutno v partnerskem odnosu. 

Vprašanji: »Kaj pa ti? Imaš fanta/punco?« 

Graf 4: Vključenost mladostnikov z ZMDR v partnerski odnos 

 

71 % mladostnikov z ZMDR nam je zaupalo, da imajo fanta oziroma punco, torej da 

so trenutno v partnerskem odnosu. Ob tem se poraja rahel dvom v verodostojnost 

teh podatkov, saj nismo preverjali razumevanja, kaj za njih pomeni »imeti fanta 

oziroma punco«, v čemer vidimo pomanjkljivost. Ena izmed možnosti je tudi ta, da 

imajo le simpatijo, ki jim je všeč in jim je to dovolj, da jo/ga opredelijo kot svojo punco 
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oziroma fanta. Druga možnost, ki jo vidimo, je, da so odgovarjali v skladu z njihovimi 

željami po partnerski zvezi. Kakorkoli že, dejstvo je, meni (Nojič 2007), da imajo tudi 

mladostniki z MDR prav tako kot ostali željo po vzpostavitvi partnerskega odnosa s 

fantom in punco. Prav je, da jim te želje ne zatremo. Pomembno je, da kadar se to 

zgodi, jim okolica nudi pomoč pri zagotavljanju ustreznih nastanitvenih pogojev, 

poučevanju o zaščiti pred nezaželeno nosečnostjo ter jim pomagati pri razreševanju 

življenjskih stisk, pravi Hrastar (2013). 

Zanimalo nas je, kako se mladostniki z ZMDR, ki so v partnerskem odnosu, 

obnašajo, kadar so skupaj. 

Vprašanji: »Kako se obnašata kot zaljubljen par? Kaj počneta?« 

Graf 5: Vedenje mladostnikov z ZMDR, ki so v partnerskem odnosu 

 

Na vprašanje, kako se obnašata kot zaljubljen par, kaj počneta, je 43 % mladostnikov 

omenilo druženje, pogovor. S 33 % sledijo poljubi, objemi in držanje za roko. 17 % je 

suvereno odgovorilo, da se kot par obnašata »lepo«, kljub podvprašanjem 

natančnejšega odgovora nismo dobili. Vse to potrjuje tudi raziskava iz leta 2009 

izvedena v zahodni Irski, kjer so osebe z MDR povedale, da se najbolj pogosto s 

partnerjem odpravijo v kino ali na pijačo, obrok. Ter da sta najpogostejši obliki 

spolnega vedenja poljubljanje in držanje za roke (Healy, McGuire, Evans in Carley, 

2009 v Kotar, Mencej in Pavčič, 1979). 

Želeli smo izvedeti, na podlagi katerih znakov, dejanj, mladostniki z ZMDR 

prepoznajo, da je oseba, ki jo dojemajo kot svojo punco oziroma fanta, do njih 

naklonjena oziroma vanje zaljubljena. 
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Vprašanji: »Ali je tudi ona/on zaljubljen vate? Kako veš?« 

Graf 6: Načini izkazovanja naklonjenosti, ljubezni do mladostnikov z ZMDR s 

strani osebe, ki so ji naklonjeni, jim je všeč, so vanje zaljubljeni 

 

Predstavljeni rezultati se v samem bistvu ujemajo z grafom 3, saj oba grafa 

predstavljata podobno. Le da je v grafu 6, poudarek na partnerskem, ljubezenskem 

odnosu med fantom in punco. Ugotovili smo, da večina mladostnikov z ZMDR (28 %) 

kot potrditev, da je drugim všeč, razumejo tako, da jim drugi to povedo. Nekaterim 

(11 %) je dovolj, da jih samo poboža, drugim, da se jim nasmehne (11 %), 17 % 

mladostnikov z ZMDR pa pravi, da jim je »vse jasno« že s pogledom. Ena od 

mladostnic pa predstavi zanimiv in logičen odgovor: »Druge punce ne mara.« 

Zanimalo nas je, kaj bi mladostniki z ZMDR storili, če bi jih ljubljena oseba zavrnila 

oziroma jim ne bi vračala svoje naklonjenosti, ljubezni. 

Vprašanja: »Če ni, kaj potem? Kako se počutiš? Kaj narediš?« 

Graf 7: Vedenje mladostnikov z ZMDR ob zavrnitvi njim ljubljene osebe 
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Če bi jih ljubljena oseba zavrnila, bi bila večina mladostnikov z ZMDR žalostna 

oziroma jezna (34 %). Dva mladostnika, bi prosila za nasvet. Eden psihologinjo, drugi 

pa pravi, da bi odšel do ravnateljice in ji vse povedal. Ena od mladostnic bi se fantu 

opravičila, ker mu je »slabo naredila«, druga bi se počutila »v redu«. Izpostavili bi še 

tri zanimive odgovore: »Bi našel drugo.«/»Bi mu kupila coca-colo in takoj bi bil spet 

moj.« V nobenem odgovoru, ni bilo zaslediti sovražnega, agresivnega pomena. 

Razlog za to je mogoče tudi v tem, ker jim je bila predstavljena izmišljena situacija. V 

realnem poteku dogodkov, bi se mogoče drugače odzvali, a tega ne moremo trditi 

zagotovo. 

Želeli smo izvedeti, v kolikšni meri se mladostniki z ZMDR zavedajo razlik v 

izkazovanju ljubezni, naklonjenosti do staršev, prijateljev,fanta oziroma punce.  

Vprašanja: »Kako pa prijatelju, staršem itd. pokažeš, da jih imaš rad? Je to isto, kot 

to pokažeš svojemu fantu ali punci? Obstajajo razlike? Katere?« 

Graf 8: Razlike med izkazovanjem naklonjenosti ljubezni staršem, prijateljem in 

punci/fantu po mnenju mladostnikov z ZMDR 

 

Tabela 5: Izkazovanje naklonjenosti, ljubezni mladostnikov z ZMDR do 

fanta/punce in družine/prijateljev 

 IZKAZOVANJE NAKLONJENOSTI, LJUBEZNI DO: 

MLADOSTNIK/-ICA FANTA/PUNCE DRUŽINE/PRIJATELJEV 

M1 Punci pomežiknem, jo 
stisnem za roko 

Jim povem 

M2 Fantu pomagam, z njim 
sem vesela 

Doma pomagam 

M3 Fanta poljubiš, mu daš 
darilo - srček 

Objameš, napišeš pesmico 
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Po mnenju večine mladostnikov z ZMDR (65 %) ni razlik med načinom izkazovanja 

ljubezni do fanta/punce, prijateljev in staršev. Trije so svoj odgovor utemeljili. Le dva 

odgovora (M1 in M3) pa bi lahko šteli kot »ustreznega« in »smiselnega«. Glede na 

rezultate lahko rečemo, da mladostniki z ZMDR ne razumejo, ne ločijo omenjenih 

razlik v odnosih. Eden od možnih razlogov je tudi ta, da kljub temu, da so spolna 

bitja, ki imajo svoje potrebe in nagone, osebe, katerim so naklonjeni, ne doživljajo 

vedno kot spolni objekt. Želijo si le bolj tesnejšega stika, odnosa, zaradi potrebe po 

bližini. To pa izražajo z dotikanjem, ljubkovanjem, pogostejšim srečevanjem pa tudi z 

nihanjem razpoloženja, ko se je potrebno posloviti (Żyta in Strle 2010). 

Zanimalo nas je, koliko mladostnikov z ZMDR je že doživelo izkušnjo kot žrtve 

spolnega nasilja. 

Vprašanja: »Ali se te je kdo dotikal, te božal, pa ti ni bilo všeč ? Ti je bilo neprijetno, 

te je bilo sram? «  

Graf 9: Izkušnje vseh intervjuvanih mladostnikov z ZMDR kot žrtve spolnega 

nasilja 

 

Graf 10: Izkušnje deklet z ZMDR kot žrtve spolnega nasilja  
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Graf 11: Izkušnje fantov z ZMDR kot žrtve spolnega nasilja 

 

Rezultate smo predstavili glede na spol z namenom, da bi ugotovili, katera skupina je 

pogosteje žrtev spolnega nasilja. Ugotovili smo, da ni večjih razlik in da so oboji 

enako žrtve spolnega nasilja med vrstniki. 41 % mladostnikov z ZMDR je že imelo 

izkušnje s spolnim nasiljem. Dejstvo je, da se spolno nasilje med mladostniki z ZMDR 

pojavlja in da so žrtve lahko tako dekleta kot fantje.  

Želeli smo izvedeti, kdaj in kje se je spolno nasilje nad mladostniki z ZMDR dogajalo 

ter kdo je bil povzročitelj glede na spol – punca ali fant. 

Vprašanje: »Kdaj? Kje? Kdo – punca ali fant?« 

Tabela 6: Prostor, čas, povzročitelj spolnega nasilja nad mladostniki z ZMDR 

glede na izkušnje mladostnikov z ZMDR 

MLADOSTNIK/-ICA KDAJ? KJE? KDO? 

M1 »Med malico.« punca 

M2  fant 

M3 »Pogosto se mi to dogaja. Ko jaz 
spim v sobi, mene je to prizadelo v 
srce.« 
»Med poukom« 

punca 
 
fant 

M4 »Zvečer, med tednom v sobi.« fant 

M5 »V telovadnici – garderoba.« punca 

M6 »Na hodniku.« fant 

11 Mladostnikov Ni odgovora 

*ženski spol je označen z rdečo* 

Zanimalo nas je tudi, če so se mladostniki z ZMDR komu zaupali, ga obvestili o 

dogodku. 

Vprašanje: »Ali si to komu omenil/-a?« 
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Graf 12: Zaupanje drugim osebam o spolnem nasilju s strani mladostnikov z 

ZMDR 

 

Glede na število pridobljenih odgovorov smo rezultate predstavili s pomočjo tabele. 

Rezultati kljub majhnemu številu razkrivajo nekatera dejstva. Odgovori mladostnikov 

z ZMDR kažejo na to, da se spolno nasilje med njimi najpogosteje dogaja med 

malico, zvečer/ponoči v sobi, v telovadnici – v garderobi, na hodniku in med poukom. 

Izmed odgovorov prevladujejo tisti, kjer se spolno nasilje dogaja v manj 

strukturiranem času ter tedaj, ko je zmanjšan nadzor, čeprav nekateri omenjajo, da 

se spolno nasilje dogaja tudi med poukom. Trije mladostniki z ZMDR (18 %) so 

obvestili drugo osebo o pojavu spolnega nasilja (sestre v domu, očeta, prijateljico), 

23 % mladostnikov z ZMDR tega ni storilo. Le ena mladostnica je podala razlog, 

zakaj ne. Njen odgovor je: »Ni treba, da vsi vejo.« Kljub temu, da je to edini odgovor, 

ki smo ga pridobili, kaže na potrebo po ozaveščanju mladostnikov z ZMDR o 

slabostih, ki jih prinaša prikrivanje pojava spolnega nasilja. 

3.6.1.4 Opažanje spolnega nasilja mladostnikov z ZMDR pri njihovih sošolcih v 

skupini  

Želeli smo izvedeti, ali mladostniki z ZMDR opažajo pojav spolnega nasilja v njihovi 

skupini, med svojimi vrstniki. 

Vprašanje: »Ali kdo od sošolk, sošolcev »rine« v drugega, pa jim to ni všeč?« 

Graf 13: Opažanje spolnega nasilja mladostnikov z ZMDR pri njihovih sošolcih 

v skupini 
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Zanimalo nas je kdaj, kje, kako pogosto in kdo je največkrat povzročitelj spolnega 

nasilja med mladostniki z ZMDR, glede na njihova opažanja. 

Vprašanje: »Kdo, kdaj, kako pogosto?« 

Tabela 7: Prostor, čas, pogostost in povzročitelji spolnega nasilja med 

mladostniki z ZMDR, glede na njihova opažanja 

MLADOSTNIK/-ICA KDAJ? KJE? KAKO POGOSTO? KDO? 

M1 »Pri malici, vsak dan.« fantje 

M2 »Odmori, 1 x na dan.« oboji enako 

M3 »PB, večkrat na teden.« oboji enako 

M4 »WC, razred, vsak dan.« fantje 

M5 »Med odmori, 1 x na teden.« fantje 

M6 »Med poukom, vsak dan.« ni odgovora 

M7 »Športne igre, večkrat na dan.« fant 

M8 »PB, 1 X na teden.« punca 

M9 »PB« punce 

8 Mladostnikov Ni odgovora 

*ženski spol je označen z rdečo* 

 

Več kot polovica mladostnikov z ZMDR (59 %) opaža spolno nasilje med svojimi 

vrstniki. Na vprašanja, kdaj in kje se to dogaja, se pojavljajo podobni odgovori, kot so 

že bili omenjeni. Dodali so še: stranišče in podaljšano bivanje. Opažanja 

mladostnikov z ZMDR glede časa, kraja pojavljanja spolnega nasilja med svojimi 

vrstniki ponovno potrjujejo, da se le-to pojavlja pretežno tam, kjer je težko zagotoviti 

stalen nadzor, a kljub temu še vedno opažajo spolno nasilje tudi v razredu oziroma 

med poukom. Odgovori kažejo, da se spolno nasilje pojavlja skoraj vsak dan oziroma 

tedensko. Tu bi spet radi opozorili na verodostojnost podatkov, saj so mladostniki z 

ZMDR vprašanje »Kako pogosto?« slabše razumeli. Velika večina je potrebovala 

dodatne razlage s pomočjo konkretnih primerov. Ponudili smo jim več možnih 
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odgovorov (1 x na teden, večkrat na teden, vsak dan, 1 x na mesec ipd.), med 

katerimi so izbirali in se tako lažje odločili. Menimo, da v veliki večini niso odgovarjali 

z razumevanjem, kar spet kaže na pomanjkljivost raziskave v tem delu. Povzročitelji 

spolnega nasilja so bili po njihovem opažanju pretežno fantje, čeprav omenjajo tudi 

dekleta oziroma oboji enako. 

Želeli smo izvedeti, na kakšen način mladostniki z ZMDR doživljajo, razumejo pojem 

spolno nasilje. V vprašanju smo uporabili konkretno vedenje, ki meji na zgornjo mejo 

spolnega nasilja, z namenom lažje presoje mladostnikov z ZMDR. Rezultate smo 

prikazali ločeno, glede na spol, saj smo želeli ugotoviti, če se pojavljajo kakšna 

odstopanja med fanti in dekleti. 

Vprašanja: »Kaj pa ti misliš o tem, če bi se nekdo pred tabo slekel, se te dotikal? Bi 

te to motilo?« 

Graf 14: Mnenje fantov z ZMDR o slačenju drugih oseb pred njimi in dotikanju 

ob tem 

 

Graf 15: Mnenje deklet z ZMDR o slačenju drugih oseb pred njimi in dotikanju 

ob tem 
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Raziskava je pokazala odstopanja podatkov glede na spol, pri preverjanju 

razumevanja, doživljanja spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR. Večina (56 %) 

fantov z ZMDR odgovarja, da bi jih motilo, če bi se nekdo pred njimi slekel in se jih 

ob tem dotikal. 22 % fantov z ZMDR to ne bi motilo, eden pojasni: »Na punci ne.« 

Dekleta z ZMDR so odgovarjala ravno nasprotno. Polovico deklet z ZMDR ne bi 

motilo, če bi se kdo pred njimi slekel in se jih dotikal, 37 % deklet z ZMDR bi to 

motilo. Ena od njih pojasnjuje, da bi v takem primeru zapustila prostor, druga se o 

tem, ali bi jo to motilo ali ne, ni mogla odločiti. Glede na rezultate bi lahko rekli, da 

dekleta pojem spolno nasilje slabše razumejo kot fantje oziroma ga ne doživljajo 

dovolj kritično.  

3.6.1.5 Mladostniki z ZMDR v vlogi povzročitelja spolnega nasilja 

Zanimalo nas je, ali so bili mladostniki z ZMDR tudi v vlogi povzročitelja spolnega 

nasilja. Rezultate smo predstavili ločeno glede na spol, z namenom ugotoviti, kateri 

spol prevladuje v vlogi povzročitelja spolnega nasilja. 

Vprašanja: »Kaj pa ti? Si se koga dotaknil, ga pobožal brez njegovega dovoljenja in 

si vedel, da mu to ni bilo všeč?« 

Graf 16: Mladostniki z ZMDR v vlogi povzročitelja spolnega nasilja 
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Graf 17: Fantje z ZMDR v vlogi povzročitelja spolnega nasilja 

 

Graf 18: Dekleta z ZMDR v vlogi povzročitelja spolnega nasilja 

 

Velik delež mladostnikov z ZMDR (76 %) zanika, da so bili kdaj v vlogi povzročitelja 

spolnega nasilja. Prav tako večina fantov in deklet z ZMDR odgovarja, da se nikoli 

niso nikogar dotaknili, ga pobožali brez njegovega dovoljenja. Opaziti pa je, da je 33 

% fantov z ZMDR, priznalo, da so to že storili, medtem ko je odstotek deklet z ZMDR, 

ki so odgovorile pritrdilno precej manjši – 12 %. Menimo, da je vzrok za takšne 

rezultate povezan tudi s tem, da ljudje v splošnem težje prepoznamo in si priznamo, 

da počnemo nekaj, kar ni primerno. To na nek način potrjuje graf 13, ki prikazuje, da 

je 59 % mladostnikov z ZMDR pri svojih vrstnikih opazilo pojav spolnega nasilja in ob 

tem opredelilo povzročitelje le-tega, kadar pa so postavljeni sami v vlogo 

povzročitelja se slika nekoliko spremeni. Lahko bi rekli, da gre za obrambni 

mehanizem, ki nas ščiti pred negativnim doživljanjem samega sebe. Druga možna, 

ustreznejša razlaga, glede na populacijo mladostnikov z ZMDR, ki je zajeta v naši 

raziskavi, je, da je delež mladostnikov z ZMDR odgovarjal v skladu z naučenim 

oziroma so v vprašanju prepoznali, da gre za vedenje, ki je družbeno nezaželeno in 

tako podali družbeno želen odgovor. 
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3.6.1.6 Priljubljenost teme o ljubezni, odnosih, spolnosti med mladostniki z 

ZMDR 

Želeli smo izvedeti, ali je mladostnikom z ZMDR tema o ljubezni, odnosih, spolnosti 

zanimiva oziroma ali se radi pogovarjajo o njej. 

Vprašanje: »Ali se rad/-a pogovarjaš o ljubezni, o odnosu med fantom in punco, 

spolni vzgoji?« 

Graf 19: Priljubljenost teme o ljubezni, odnosih, spolnosti med mladostniki z 

ZMDR 

 

Ugotovili smo, da je mladostnikom z ZMDR (88 %) tema o odnosih, ljubezni in 

spolnosti zanimiva in se o njej radi pogovarjajo. Ena od mladostnic pojasnjuje, da se 

rada pogovarja o ljubezni in odnosih med fantom in punco, vendar le do meje – o 

spolni vzgoji nikakor ne. 

Do podobnih rezultatov so prišli tudi v raziskavi, ki je ugotavljala, katere teme 

slovenske srednješolce oziroma mladostnike najbolj zanima. Med njimi so navedli 

tudi ljubezen in spolnost (Ule, 1995 v Zupančič, Svetina, 2004). V teoretičnem delu 

smo poudarili, da so značilnosti mladostnikov bolj ali manj enake tudi za tiste, ki 

imajo ZMDR, torej trditev, da je tema spolnosti, ljubezni priljubljena tudi med 

njimi,drži. 

3.6.1.7 Osebe, s katerimi se mladostniki z ZMDR najraje pogovarjajo o ljubezni, 

odnosih, spolnosti 

Zanimalo nas je tudi, kdo so tiste osebe, s katerimi se o omenjeni temi mladostniki z 
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ZMDR najraje pogovarjajo. 

Vprašanje: »S kom se najraje o tem pogovarjaš?« 

Graf 20: Osebe, s katerimi se mladostniki z ZMDR najraje pogovarjajo o 

ljubezni, odnosih, spolnosti 

 

Želeli smo izvedeti, kako pogosto se o spolnosti, odnosih med spoloma, ljubezni 

pogovarjajo mladostniki z ZMDR v razredu, skupaj z učiteljico. 

Vprašanje: »Kako pogosto se o tem pogovarjate v razredu?« 

Graf 21: Pogostost pogovorov v razredu o ljubezni, odnosih, spolnosti po 

mnenju mladostnikov z ZMDR  

 

Mladostniki z ZMDR pravijo, da se najraje o tem pogovarjajo z učiteljico (33 %) ter s 

prijatelji in sošolci (33 %). Tisti, ki so v partnerski zvezi, pa se najraje o teh temah 

pogovarjajo s svojo punco oziroma fantom (17 %). Nobeden izmed njih ni omenjal 

staršev, kar kaže na to, da se o ljubezni, spolnosti v družinskem krogu ne 

pogovarjajo. Graf 21 prikazuje rezultate, kjer so mladostniki z ZMDR v večini (28 %) 

odgovorili, da se z učiteljico v razredu 1 x na teden pogovarjajo o ljubezni, spolnosti 

33%

33%

17%

6%
11% Z učiteljem/-jico

S prijatelji, sošolci

S fantom/punco

Z nobenim

Ni odgovora

22%

28%

11%

39%

Večkrat na teden

1x na teden

Vsak dan

Ni odgovora



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tina Krivec; diplomsko delo 

70 

in odnosih med spoloma. Tu se spet pojavi vprašanje o verodostojnosti podatkov, s 

katerim smo se soočali pri vprašanju, kjer smo želeli raziskati pogostost pojavljanja 

spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR glede na njihova opažanja. 

Zanimalo nas je, kako ob pojavu spolnega nasilja, po mnenju mladostnikov z ZMDR, 

odreagirajo njihove učiteljice oziroma SRP. 

Vprašanje: »Kaj učiteljica naredi?« 

Tabela 8: Odzivi učitelja/-jice ob pojavu spolnega nasilja med mladostniki z 

ZMDR po mnenju mladostnikov z ZMDR 

MLADOSTNIK/-ICA ODZIV UČITELJA/-JICE 

M1 »Sploh ne vidi.« 

M2 »Ne opazi.« 

M3 »Reče, naj se umaknem in mi da kazen.« 

M4 »Ne opazi.« 

M5 »Ustrezno ukrepa. Odmakne tisto osebo, ki rine.« 

M6 »Učiteljica gre do druge učiteljice in ji to pove.« 

11 Mladostnikov Ni odgovora. 

 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri jih SRP, po mnenju mladostnikov z ZMDR, 

ozaveščajo o neprimernih in primernih načinih izkazovanja naklonjenosti, ljubezni do 

ljubljene osebe. To je eden izmed glavnih načinov preventive pred spolnim nasiljem 

med mladostniki z ZMDR, ki smo ga z naslednjim vprašanjem prav tako preverjali. 

Vprašanje: »Ali vam učiteljice razložijo, koga, kdaj, kje lahko objamemo, poljubimo? 

Vas na to opozorijo? « 

Graf 22: Razlage učiteljev/-jic o tem, koga, kdaj, kje lahko objamemo, 

poljubimo, po mnenju mladostnikov z ZMDR 
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Graf 23: Opozorila učiteljev/-jic ob pojavu spolnega nasilja 

 

Mladostniki z ZMDR opažajo različne odzive njihovih učiteljic ob pojavu spolnega 

nasilja. Trije mladostniki z ZMDR pravijo, da njihova učiteljica spolnega nasilja, ki se 

med njimi dogaja, ne opazi, posledično, zato tudi ne odreagira. Eden od 

mladostnikov odgovori v prvi osebi: »reče, naj se umaknem in mi da kazen« s čimer 

neposredno izpostavi, da je povzročitelj spolnega nasilja. Dva mladostnika pojasnita, 

da učiteljica odmakne tisto osebo, ki rine oziroma o spolnem nasilju poroča drugi 

učiteljici. Tu gre najverjetneje za prenos informacij med učiteljico podaljšanega 

bivanja razredničarki. 

53 % mladostnikov z ZMDR pove, da jim učiteljice v šoli razložijo, kdaj, koga, kje 

lahko objamemo, poljubimo in jih opozorijo (59 %), kadar opazijo spolno nasilje med 

njimi. Eden od mladostnikov doda, da se lahko objemajo samo v razredu in da se 

večkrat igrajo nekakšne igrice – predvidevamo, da gre najverjetneje za učenje, 

predstavitev teme učencem preko igre vlog. 

3.6.2 Anketni vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge 

3.6.2.1 Opredelitev spolnega nasilja SRP 

Zanimalo nas je, kako pojem spolno nasilje opredeljujejo specialni in rehabilitacijski 

pedagogi. Odgovarjali so na vprašanje odprtega tipa. Njihove odgovore smo razvrstili 

v pet kategorij. 
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Graf 24: Opredelitev spolnega nasilja SRP 

 

Nekateri SRP so v svojih odgovorih zajeli tudi več omenjenih kategorij, kljub vsemu 

pa smo odgovore predstavili glede na pogostost pojavljanja enega od elementov 

spolnega nasilja.  

37 % SRP pri opredelitvi spolnega nasilja poudari, da gre za dejanja, povezana s 

spolnostjo, kadar se druga oseba s tem ne strinja, si tega ne želi oziroma je nekaj 

storjeno proti volji človeka. 22 % SRP pogosto omenja, da gre za poseg v intimni 

oziroma osebni prostor druge osebe. 19 % SRP dodaja, da se ob tem sprožajo 

neprijetni, nelagodni občutki pri osebi, ki je žrtev spolnega nasilja. Ena od SRP pa je 

odgovorila, da gre za »nedopustno dejanje in nepopravljivo škodo. Strojan (1998 v 

Munc 2011) pravi, da spolna pozornost preide v spolno nadlegovanje takrat, ko 

povzročitelj nadaljuje s svojim dejanjem, čeprav je žrtev jasno izrazila, da ji je takšno 

ravnanje neprijetno. 

3.6.2.2 Ocene SRP o tem, v kolikšni meri so različna vedenja spolno nasilje 

Želeli smo izvedeti, v kolikšni meri, predstavljajo spodaj navedena vedenja, za SRP 

spolno nasilje. Vsako od njih so opredelili s pomočjo pet-stopenjske lestvice in svoj 

odgovor označili z »x«. Nekateri SRP niso navedli svojega odgovora pri vseh 

vedenjih. Lahko, da so med izpolnjevanjem pomotoma kakšno izpustili ali pa se niso 

znali opredeliti. Najvišjo vrednost (absolutno frekvenco) posameznega vedenja smo 

označi krepko, tista, ki najbolj izstopa, pa je označena z rdečo. 
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Tabela 9: Ocene SRP o tem, v kolikšni meri so različna vedenja spolno nasilje 

 Nikakor ni 
spolno 
nasilje 

Pretežno 
ni 

spolno 
nasilje 

Neodloče
n 

Pretežno 
je spolno 

nasilje 

Izrazit 
primer 
spolne

ga 
nasilja 

Žvižganje za vami 5 
(17 %) 

14 
(46 %) 

2 
(7 %) 

9 
(30 %) 

/ 

Kazanje slik s 
spolno vsebino 

/ 1 
(3 %) 

3 
(10 %) 

16 
(54 %) 

10 
(33 %) 

Otipavanje / / / 7 
(23 %) 

23 
(77 %) 

Pohotni pogledi / 3 
(10 %) 

3 
(10 %) 

20 
(67 %) 

4 
(13 %) 

Neželeno 
namigovanje na 
spolnost 

/ 3 
(10 %) 

2 
(7 %) 

7 
(24 %) 

17 
(59 %) 

Spolno sugestivne 
geste 

/ / 1 
(4 %) 

13 
(46 %) 

14 
(50 %) 

Ščipanje 3 
(10 %) 

5 
(16 %) 

9 
(30 %) 

8 
(27 %) 

5 
(16 %) 

Božanje, 
žgečkanje 

1 
(4 %) 

2 
(7 %) 

9 
(31 %) 

12 
(41 %) 

5 
(17 %) 

Razširjanje spolno 
obarvanih govoric 
posamezniku 

/ 1 
(3 %) 

6 
(21 %) 

14 
(48 %) 

8 
(28 %) 

Spolno obarvane 
pripombe o delih 
telesa 

/ 5 
(17 %) 

1 
(3 %) 

15 
(50 %) 

9 
(30 %) 

Objemanje 1 
(3 %) 

10 
(34 %) 

10 
(34 %) 

6 
(19 %) 

3 
(10 %) 

Nespodobne, 
opolzke geste 

/ 2 
(7 %) 

3 
(10 %) 

16 
(53 %) 

9 
(30 %) 

Objemanje in 
poljubljanje 

/ 4 
(14 %) 

6 
(20 %) 

6 
(20 %) 

13 
(46 %) 

Kazanje spolno 
sugestivnih 
predmetov 

/ / 4 
(12 %) 

       13  
(44 %) 

13 
(44 %) 

Nepotrebno 
dotikanje 

/ / 3 
(10 %) 

12 
(42 %) 

14 
(48 %) 

 

Velik delež (77 %) SRP meni, da je otipavanje najbolj izrazit primer spolnega nasilja. 

Druga vedenja, ki so jih uvrstili v to kategorijo, so še: neželeno namigovanje na 

spolnost, spolno sugestivne geste, nepotrebno dotikanje, objemanje in poljubljanje 

ter kazanje spolno sugestivnih predmetov. Slednje vedenje so označili tudi kot 

»pretežno je spolno nasilje«, čeprav je večina SRP (67 %) v to kategorijo uvrstila 
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pohotne poglede. Ostala vedenja, ki jih poleg že omenjenih SRP opredeljujejo kot 

spolno nasilje v pretežni meri, so: kazanje slik s spolno vsebino, nespodobne opolzke 

geste, spolno obarvane pripombe o delih telesa, razširjanje spolno obarvanih govoric 

o posamezniku ter božanje in žgečkanje. Glede objemanja so bili SRP najbolj 

neodločeni oziroma so ga uvrstili v kategorijo »pretežno ni spolno nasilje«. Večina je 

ob tem vedenju pripisala opombe v smislu, da je zelo odvisno od situacije (npr. 

praznovanja, izražanje čestitk) in da bi bilo potrebno ob tem dodati pridevnik 

»nezaželeno« objemanje. Barchoff (1997; povzeto po Klemenc, Pahor, 2000) 

pojasnjuje, da je težko ločiti spolno nagovarjanje oziroma prepričevanje od 

prisiljenega spolnega odnosa, a še težje je postaviti mejo med nedolžnim 

spogledovanjem, prijateljskimi objemi, dovoljenim spolnim povabilom in spolnim 

nadlegovanjem. 

3.6.2.3 Opažanje SRP o pojavu spolnega nasilja med njihovimi učenci 

Zanimalo nas je, ali SRP opažajo pojav spolnega nasilja med svojimi učenci. 

Graf 25: Odgovori SRP o tem, ali med svojimi učenci opažajo spolno nasilje ali 

ne 

 

77 % SRP je potrdilo, da je spolno nasilje prisotno med njihovimi učenci – 

mladostniki z ZMDR 

V nadaljevanju nas je zanimalo, katera oblika vedenja, ki se nanaša na spolno 

nasilje, pri mladostnikih z ZMDR najbolj izstopa. SRP so odgovarjali na odprti tip 

vprašanja, odgovore smo razvrstili v sedem kategorij. 
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Graf 26: Najpogostejša oblika vedenja spolnega nasilja med mladostniki z 

ZMDR po mnenju SRP 

 

Najpogostejša oblika vedenja spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR, ki ga SRP 

opažajo, je objemanje (26 %), sledi otipavanje (22 %) in nepotrebno dotikanje (15 

%). Druga vedenja, ki so jih še opazili, so: poljubljanje (13 %), božanje (7 %), 

žgečkanje in spolno sugestivne geste (4 %). V kategorijo »drugo« pa smo vključili 

vedenja, ki so se med anketiranimi pojavila le enkrat, to so: kazanje spolnih organov, 

posnemanje spolnega akta, dotikanje spolnih organov, kazanje slik s spolno vsebino, 

drgnjenje in nespodobne opolzke geste. Drgnjenje bi lahko bilo morda natančneje 

opredeljeno, saj se lahko mladostnik drgne ob predmet, osebo, pri čemer gre za 

spolno nasilje v primeru, da drugi osebi to ne paše ali drgnjenje izvaja samostojno, 

kar lahko nakazuje, da gre morda za samozadovoljevanje. Če mladostnik to počne v 

javnosti, na očeh vseh, je tudi to ena od oblik spolnega vedenja, ki ga opredeljujemo 

kot spolno nasilje in ga je potrebno korigirati v smislu ozaveščanja mladostnikov z 

ZMDR, da je to povsem normalno početje, ki se lahko izvaja v intimnem prostoru 

(npr. v kopalnici, v sobi). 

Anketiranim smo zastavili vprašanje tudi o tem, kdo je najpogosteje žrtev spolnega 

nasilja. Izbirali so med tremi odgovori. 
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Graf 27: Žrtve spolnega nasilja glede na spol mladostnikov z ZMDR po mnenju 

SRP 

   

SRP v 54 % menijo, da so žrtve spolnega nasilja vsi mladostniki z ZMDR, ne glede 

na spol – torej fantje in dekleta, oboji enako. 35 % SRP pa odgovarja, da so dekleta 

tista, ki so najpogosteje žrtve spolnega nasilja. Le 11 % anketiranih SRP je mnenja, 

da so spolnemu nasilju najbolj izpostavljeni fantje. »Žrtve spolnega napada so osebe 

vseh starosti. Videz in spolna privlačnost žrtve sta nepomembna. Rizični dejavnik na 

strani žrtve je njena dostopnost in ranljivost. Bolj ranljivi za spolno nasilje so otroci, 

ženske, ostarele, slabotne osebe« (http://arsvitae.si/sl/page/view/Nasilje). 

Želeli smo izvedeti, kdaj in kje se spolno nasilje najpogosteje dogaja. Vprašanje je 

bilo zaprtega tipa. Izbirali so med odgovori: med odmori, v času pouka, v 

podaljšanem bivanju, v času malice in drugo. Vse odgovore smo združili v šest 

kategorij. 

Graf 28: Čas, prostor, kjer se spolno nasilje med mladostniki z ZMDR 

najpogosteje dogaja po mnenju SRP 
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Polovica SRP opaža, da se spolno nasilje med mladostniki z ZMDR največkrat 

dogaja med odmori. Glede na razpršenost odgovorov smo nekaj od teh uvrstili v 

kategorijo »drugo«, kjer SRP navajajo, da je opaziti spolno nasilje tudi ponoči, v 

internatu, na hodnikih, kadar je gneča, med prevozom v šolo, pred poukom, v kotičku 

in po večerji. 14 % SRP opaža, da se spolno nasilje dogaja tudi v podaljšanem 

bivanju, 5 % SRP pa odgovarja, da so omenjeno nasilje zasledili v času športne 

vzgoje, predvsem med preoblačenjem v garderobi, enak odstotek anketiranih pa je 

spolno nasilje med svojimi učenci, zasledilo v času malice ter med poukom. 

Aničić in ostali (2002) pravijo, da ima šola tudi nekaj najbolj nevarnih prostorov, kjer 

se spolno nasilje lahko zgodi. Ti prostori so nekoliko odmaknjeni, zato je v njih težje 

izvajati »popoln« nadzor, kot je to lažje v učilnicah, med poukom. Ti prostori so: 

stranišča, jedilnica, šolsko igrišče, hodniki in garderoba. 

Zanimalo nas je, kako pogosto se spolno nasilje med mladostniki z ZMDR pojavlja, 

po mnenju SRP. Zastavili smo vprašanje zaprtega tipa z možnimi odgovori: vsak dan, 

enkrat na teden, večkrat na teden in drugo. Odgovore smo razdelili v šest kategorij. 

Graf 29: Pogostost pojavljanja spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR po 

mnenju SRP 

 

Opazili smo, da se po mnenju SRP, spolno nasilje med mladostniki z ZMDR dogaja 

kar pogosto. Večkrat na teden (29 %) je njihov najpogostejši odgovor. Odgovori, ki so 

si po odstotkih enakovredni, so še: vsak dan, 1x na teden in 1x na mesec. Glede na 

rezultate lahko povzamemo, da se spolno nasilje med mladostniki z ZMDR v 

institucijah pojavlja dokaj pogosto, kar kaže, da bo potrebno v prihodnje dati še več 

poudarka tej temi.  
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3.6.2.4 Odgovori SRP o tem, kdo drug jih še opozori na pojav spolnega nasilja 

med mladostniki z ZMDR 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri SRP opazijo spolno nasilje med mladostniki z ZMDR 

oziroma kdo jih v nasprotnem primeru opozori. Odgovarjali so na vprašanje zaprtega 

tipa. V grafu 30 so predstavljeni možni odgovori in rezultati, ki smo jih dobili. 

Graf 30: Odgovori SRP o tem, kdo drug jih še opozori na pojav spolnega nasilja 

med mladostniki z ZMDR  

 

Rezultati kažejo, da večina SRP spolno nasilje med mladostniki z ZMDR opazi sama, 

kar je zelo spodbuden podatek. 22 % SRP odgovarja, da jih navadno ob tem 

opozorijo učenci, ki so v to vpleteni, 19 % pravi, da jih opozorijo drugi učitelji. Drugi 

učenci o spolnem nasilju opozorijo 17 % SRP. V dveh primerih SRP o spolnem 

nasilju med mladostniki z ZMDR obvestijo celo starši.  

3.6.2.5 Odzivi SRP ob pojavu spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR 

Želeli smo izvedeti, na kakšen način reagirajo SRP, kadar opazijo spolno nasilje med 

svojimi učenci. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Od njih smo želeli, da nam postopek, 

kaj točno v tem primeru naredijo, tudi na kratko opišejo. Odgovore smo razvrstili v 

štiri kategorije, ki so predstavljene v grafu 31. 
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Graf 31: Odzivi SRP ob pojavu spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR 

 

Ugotovili smo, da precejšen delež (42 %) SRP ob pojavu spolnega nasilja reagira s 

pogovorom, v katerem povzročitelju pojasnijo, zakaj se to ne počne, jim predstavijo 

ustreznejše vedenja, nekaj od njih pa poudari, da se pogovori z vsemi vpletenimi, kar 

je veliko bolj primernejše, saj razlago, usmerjanje oziroma poučevanje ustreznejših 

oblik vedenja in zakaj so le-ta boljša, potrebujeta oba – žrtev in povzročitelj. Nekateri 

se dogovorijo za pravila, jih vizualno podprejo, uporabijo različne pravljice, zgodbice 

s podobno temo. 27 % SRP fizično odstrani, umakne učenca, ki povzroča spolno 

nasilje nad vrstniki.  

16% SRP o dogodku obvesti tudi starše in jih po potrebi povabi na sestanek s 

šolskim timom. Ena izmed SRP pa staršem ob tem tudi predlaga, naj za kazen do 

nadaljnjega učenec v šoli nima telefona, a tak način učencu nič ne pripomore k 

lažjemu razumevanju, zakaj je to, kar dela, narobe, neprimerno. 16 % SRP o 

dogodku obvesti druge strokovne delavce (npr. psihologinjo, razrednika). Ena od 

anketiranih pa odgovarja, da se v splošnem le trudi, da do takšnih situacij ne pride. Iz 

vidika zgolj preprečevanja spolnega nasilja je takšen način ustrezen, a preventiva 

spolnega nasilja ima v splošnem veliko širši pomen. Ne gre se za ustvarjanje 

umetnih okoliščin, v katerih do spolnega nasilja ne more priti, ampak je poudarek na 

pogovorih na to temo oz. poučevanju primernejših oblik vedenja s pomočjo različnih 

prilagojenih metod in oblik. Zapisane so tudi v učnem načrtu Posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja, ki smo ga podrobneje predstavili v poglavju spolna vzgoja. 

3.6.2.6 Odgovori SRP o tem, kako pogosto se z učenci pogovarjajo o ljubezni, 

medsebojnih odnosih med spoloma in spolni vzgoji 

Zanimalo nas je, kako pogosto se SRP s svojimi učenci pogovarjajo o ljubezni, 

27%

42%

13%

16%

2%
Fizično odstranim, umaknem
učenca

Se pogovorim

Obvestim starše

Se pogovorim z drugimi
strokovnimi delavci na šoli

Drugo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tina Krivec; diplomsko delo 

80 

medsebojnih odnosih med spoloma in spolni vzgoji. Podatke smo zbrali s pomočjo 5-

stopenjske lestvice. 

Graf 32: Odgovori SRP o tem, kako pogosto se z učenci pogovarjajo o ljubezni, 

medsebojnih odnosih med spoloma in spolni vzgoji 

 

Želeli smo izvedeti, kaj menijo SRP o priljubljenosti teme o ljubezni, o medsebojnih 

odnosih med spoloma med mladostniki z ZMDR. 

Graf 33: Zanimanje mladostnikov z ZMDR za teme o ljubezni, o medsebojnih 

odnosih med spoloma po mnenju SRP 

 

Želeli smo izvedeti, ali SRP v svoje pogovore o ljubezni, spolnosti, odnosih med 

spoloma vključujejo vsebine tudi na temo spolnega nasilja. 

  

3%

38%

45%

14%

0%

Da, vedno

Pogosto

Včasih

Redko

Nikoli

63%

29%

4%4%

Jih zanima

Jih delno zanima

Sploh jih ne zanima

Drugo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tina Krivec; diplomsko delo 

81 

Graf 34: Odgovori SRP o tem, ali v njihove pogovore o ljubezni in spolnosti 

vključujejo tudi vsebine na temo spolnega nasilja 

  

Zanimalo nas je, kako pogosto se SRP s svojimi učenci pogovarjajo o spolnem 

nasilju. 

Graf 35: Odgovori SRP o tem, kako pogosto se s svojimi učenci pogovarjajo o 

spolnem nasilju 

 

63 % SRP meni, da jih vsebine o ljubezni, spolnosti, odnosih med spoloma zanimajo. 

V svoje pogovore z učenci pa jih vključujejo le včasih (45 %). Vsebine na temo 

spolnega nasilja SRP tudi vključujejo v pogovore (69 %), a prav tako le včasih (50 

%), kar je bistveno premalo, glede na to, da 77 % SRP opaža prisotnost spolnega 

nasilja med mladostniki z ZMDR in to zelo pogosto – večkrat na teden (glej Graf 25 in 

Graf 29). Poleg tega pa obravnavo omenjenih tem narekuje tudi učni načrt 

Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 

3.6.2.7 Razumevanje pojma spolnega nasilja mladostnikov z ZMDR po mnenju 

SRP 

Želeli smo izvedeti mnenje SRP o razumevanju pojma spolnega nasilja pri 
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mladostnikih z ZMDR. Vprašanje je bilo odprtega tipa. 

Graf 36: Razumevanje pojma spolnega nasilja mladostnikov z ZMDR po mnenju 

SRP 

 

Večina (55 %) SRP meni, da mladostniki z ZMDR ne razumejo pojma spolno nasilje, 

prav tako posledic, ki jih le-to prinaša. SRP pojasnjujejo, da pogosto ponavljajo 

naučene fraze, ki jih slišijo od odraslih (npr. Učenci povejo, da se je njihov sošolec 

poljubljal med odmorom, on pa na odgovor na vprašanje, kaj je delal med odmorom, 

odgovori, da je seksal). Pravijo, da pojem spolnega nasilja ne razumejo kljub 

večkratni razlagi. Pogosto naj bi bil razlog tudi v tem, da ne prepoznajo neverbalnih 

znakov drugih, da jim nekaj ni všeč in še vedno nadaljujejo s svojim neprimernim 

vedenjem. Mladostniki z ZMDR, po mnenju SRP, razumejo »nasilje« samo v obliki 

fizičnega nasilja. Drugi odgovarjajo, da ne ločijo, kaj je nasilno vedenje, kaj je 

dopustno in da večkrat reagirajo nagonsko. Ena od SRP je odgovorila, da večina 

mladostnikov z ZMDR o tem ne razmišlja, dokler sami ne pridejo v stik s tem. 40 % 

SRP pa meni, da spolno nasilje razumejo kot neprijetno dotikanje in otipavanje. Dalje 

pojasnjujejo, da mladostniki spolno nasilje razumejo kot vedenje, kadar se jim nekdo 

vsiljuje, jih stisne v kot in jih pri tem otipava po intimnih predelih oziroma da ti nekdo 

naredi nekaj, kar ti »gre na živce« in ti je ob tem neprijetno. Želeli bi izpostaviti 

odgovor ene do SRP, ki smo ga uvrstili v kategorijo »drugo«, saj kaže predvsem na 

površno razumevanje spolnega nasilja s strani SRP, ki pravi: »Nekateri dobro 

razumejo, vedo, da z nepoznanimi ljudmi.« 
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3.6.2.8 Mnenja SRP o tem, ali so na ravni šole skupaj z vsemi zaposlenimi 

naredili dovolj za preventivo spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR 

Želeli smo izvedeti, ali so na ravni šole, skupaj z ostalimi strokovnimi delavci, SRP 

naredili po njihovem mnenju dovolj za preventivo spolnega nasilja med mladostniki z 

ZMDR. Glede na razmeroma majhno število pojasnil v skladu z odgovorom, ki so ga 

podali, smo večino odgovorov zapisali v obliki citatov. Rezultate SRP, ki so odgovorili 

z »lahko bi naredili več«, pa smo predstavili v obliki grafa. 

Graf 37: Mnenja SRP o tem, ali so na ravni šole skupaj z vsemi zaposlenimi 

naredili dovolj za preventivo spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR 

 

Utemeljitve SRP, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«. 

‒ »Pogovori po potrebi.« 

‒ »Če je že prišlo do prej omenjenega primera, smo se o tem z učenci pogovorili 

in jih podučili (tudi socialna služba).« 

‒ »Nihče se ne dotika delov teles, le jaz.« 

‒ »Šolska svetovalna služba jih ve.« 

 

Utemeljitve SRP, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z »NE«. 

‒ »Nimam časa. Ni bilo potrebe (do sedaj). Načrtujemo naravoslovni dan na 

temo spolne vzgoje, v okviru katerega bomo govorili tudi o tem.« 

‒ »Na šoli ni opazno spolno nasilje, zaradi tega tudi ni potrebe po posebnih 

delavnicah. Spolno nasilje se omeni v delavnicah ali med poučevanjem spolne 

vzgoje. Težko je preveriti razumevanje oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju na to temo.« 
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‒ »Preveč je ostalih vsebin, dejavnosti, delavnic …; O tem pride enkrat letno 

predavati medicinska sestra. Sama nisem dovolj usposobljena za to.« 

‒ »Spolno nasilje se pojavlja v posameznih primerih, ki jih obravnava pristojna 

služba.« 

 

Utemeljitve SRP, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z »LAHKO BI NAREDILI 

VEČ«. 

Graf 38: Predlogi SRP, kaj bi lahko naredili za večjo preventivo spolnega nasilja 

med mladostniki z ZMDR 

 

68 % SRP je mnenja, da bi lahko na področju preventive spolnega nasilja med 

mladostniki z ZMDR lahko naredili več. Dodali so nekaj svojih predlogov in rezultati 

kažejo, da je 46 % SRP odgovorilo, da bi lahko organizirali več delavnic, predavanj, 

predvsem za učence, a tudi za starše in zaposlene, s katerimi bi poskušali biti enotni 

pri stališčih o postopkih ukrepanja ob pojavu spolnega nasilja med mladostniki z 

ZMDR. Navajajo tudi, da bi lahko večkrat povabili medicinske strokovne delavce. Več 

poudarka bi lahko dali na preprečevanje prevelikega zaupanje deklet z ZMDR 

moškim, obenem pa predlagajo ustvarjanje primernih pogojev za dva zaljubljena 

oziroma določili pravila obnašanja na šoli v povezavi z omenjeno problematiko. 

3.6.2.9 Odgovori SRP o tem, ali je šola v tem šolskem letu organizirala 

delavnice, predavanja na temo spolnega nasilja 

Želeli smo izvedeti, ali je šola že organizirala kakšne delavnice, predavanja na temo 

spolnega nasilja in na kakšno temo (ime predavanja, delavnice). 
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Graf 39: Odgovori SRP o tem, ali je šola v tem šolskem letu organizirala 

delavnice, predavanja na temo spolnega nasilja 

 

Tabela 10: Število in naslov/tema delavnic, predavanj, ki so jih šole organizirale 

na temo spolnega nasilja 

ŠTEVILO NASLOV/TEMA DELAVNICE, PREDAVANJA 

1 ‒ Puberteta in čustvovanje 

2 ‒ Naravoslovni dan: Puberteta in čustvovanje – preventivni 
program zdravstvene vzgoje o odnosih med spoloma v času 
odraščanja  

‒ Delavnica Mladinskega centra NG: Odraščanje in mi 

1 ‒ Odraščanje: razvoj otroka do najstnika, odraslega; telesne 
spremembe, puberteta 

1 ‒ Odraščanje: telesne spremembe, ljubezen, spolnost 

1 ‒ Pri socialnem učenju, pri družboslovju: otrokove pravice; 
preventivna delavnica predpuberteta 

 

83 % SRP je potrdilo, da na ravni šole niso organizirali nobenih delavnic oziroma 

predavanj na temo spolnega nasilja oziroma na temo drugih vsebin, ki so s tem tesno 

povezane. Glede na to, da je velika večina SRP odgovorilo, da bi lahko na ravni šole 

naredili več in da so navedli veliko različnih predlogov, lahko sklepamo, da je 

preventiva spolnega nasilja tako rekoč v precejšnji meri odvisna od vodij vzgojno-

izobraževalnih institucij in njihovih stališč do tega problema, po drugi strani pa nosi 

del odgovornosti vsak strokovni delavec zase.  

3.6.2.10 Želje SRP po dodatnih izobraževanjih na temo spolnega nasilja pri 

mladostnikih z ZMDR 

Zanimalo nas je, ali SRP čutijo potrebo po dodatnih izobraževanjih na temo spolnega 

nasilja pri mladostnikih z ZMDR. 
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Graf 40: Želje SRP po dodatnih izobraževanjih na temo spolnega nasilja pri 

mladostnikih z ZMDR 

 

82 % SRP odgovarja, da so premalo informirani na tem področju in da bi si želeli več 

znanja na tem področju. Nekateri od njih pravijo: »Nikoli ni dovolj!« in »Imeli smo že 

več seminarjev, zmeraj pa so dobrodošle dodatne informacije.« 
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ZAKLJUČEK 

Z diplomskim delom smo želeli raziskati, v kolikšni meri, če sploh se, spolno nasilje 

pojavlja med mladostniki z ZMDR ter kakšni so načini preventive omenjenega 

problema s strani strokovnih delavcev v institucijah. S pomočjo empirične raziskave 

smo prišli do ugotovitev, da se spolno nasilje med mladostniki z ZMDR dogaja, kar je 

potrdilo 77 % SRP. Po mnenju strokovnih delavcev (54 %) so žrtve spolnega nasilja 

tako fantje kot dekleta, torej oboji enako. Želeli smo izvedeti, kako pogosto strokovni 

delavci v svoje pogovore z mladostniki z ZMDR vključujejo vsebine o spolnem 

nasilju. Polovica anketiranih je odgovorilo, da le včasih. 68 % SRP priznava, da na 

področju preventive spolnega nasilja med mladostniki z ZMDR niso storili dovolj in da 

bi lahko naredili več. Poleg tega 82 % SRP čuti potrebo po dodatnem izobraževanju 

na tem področju. 

Menimo, da so vsi mladostniki z ZMDR, ki na neprimeren način vzpostavljajo stike z 

vrstniki in ostalimi posamezniki, žrtve družbene premajhne odgovornosti do 

medsebojnih odnosov teh oseb, spolnosti in spolnega vedenja. Lahko bi sklepali, da 

smo zaradi zatiskanja oči pred tem pomembnim življenjskim področjem v tem 

primeru sokrivi tako pri zlorabi kot pri onemogočanju zdravega in sprejemljivega 

uživanja v spolnosti. 

Vsak strokovni delavec, ki se dnevno srečuje z mladostniki z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, bi se moral v svojem profesionalnem razvoju bolje zavedati 

pomena spolnosti, njene pomembnosti za celostni razvoj mladostnika ter 

odgovornosti za poučevanje, ozaveščanje, svetovanje o omenjeni tematiki tako 

mladostnikov kot njihovih staršev in širše javnosti. To je prvi korak do zmanjšanja 

predsodkov ter posledično možnosti pojava spolnega nasilja med mladostniki z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju.  

Z diplomskim delom ugotavljamo, da je potreba po izobraževanju in ozaveščanju na 

tem področju, še vedno zelo velika. Večina strokovnih delavcev v raziskavi priznava, 

da imajo premalo znanja in veščin za poučevanje spolne vzgoje mladostnikov z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju, zato bi jim morale vzgojno izobraževalne 

institucije nuditi več izobraževanj, predavanj in delavnic na to temo. Dnevni pogovori, 
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izmenjevanje izkušenj ter iskanje skupnih rešitev v sproščenem vzdušju bi 

strokovnim delavcem vsekakor koristilo, obenem pa pripomoglo k pozitivnim 

spremembam. Enako velja tudi za starše, ki se pogosto znajdejo pred izzivi, ki jih 

prinaša odraščanje njihovih mladostnikov. Poleg že omenjenih izobraževanj in 

predavanj, bi lahko le-te nadgradili z organizacijo podpornih skupin za starše, ki se 

soočajo s podobnimi vprašanji in dilemami. Z vključevanjem v tovrstne skupine bi 

starši spoznali, da niso sami, dobili bi priložnost za pogovore o temah, katerim se 

večina raje izogne, se medsebojno spodbujali ter se veselili napredkov dobre prakse. 

Poznavanje osnovnih dejstev in specialno didaktičnih priporočil s področja spolnosti 

mladostnikov z ZMDR je za starše in strokovne delavce zelo pomembno. A še bolj 

kot teoretično znanje je pomemben odnos, ki ga imajo do svoje lastne spolnosti, saj 

ga nezavedno prenašajo na mladostnike. Vzpostavitev zaupnega odnosa in iskrenih 

pogovorov v sproščenem vzdušju brez dvoumnih razlag in laži prinaša možnost 

uživanja v spolnosti na družbeno sprejemljiv način. Diplomsko delo je, upam da, tudi 

prvi korak do uresničitve teh ciljev. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje staršev mladostnikov z ZMDR za sodelovanje v intervjuju 

 

(naslov ustanove) 

     Datum: 4. 12. 2013 

 

Spoštovani starši! 

Sem Tina Krivec, absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Janeza Jermana in so-mentorice mag. 

Lidije Kastelic opravljam diplomsko nalogo z naslovom Spolno nasilje med osebami z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju v institucijah. Poleg anketnega vprašalnika, ki ga 

bom razdelila strokovnim delavcem – specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, 

moram opraviti tudi intervjuje z mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki 

so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja. Intervjuji bodo potekali 

individualno in povsem anonimno. Identiteta mladostnikov bo povsem prikrita. 

Preden pa to izvedem, potrebujem Vaše soglasje. 

V upanju na Vašo pomoč in odobritev, Vas lepo pozdravljam in se Vam že vnaprej 

iskreno zahvaljujem. 

Tina Krivec 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Podpisani/a ____________________________ soglašam, da absolventka 

Specialne in rehabilitacijske pedagogike, Tina Krivec, opravi intervju z mojim otrokom 

_________________________________na temo spolnega nasilja med mladostniki z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju za namen diplomske naloge. 

 

 

Podpis staršev: __________________________________ 



 

 

Priloga 2: Oporna vprašanja v intervjuju z mladostniki z ZMDR 

 

1. Kaj je to spolnost? SEX? (ljubezen, imeti rad) 

Kako nekomu pokažete, da ga imate radi? (Kdaj? Kje? Kako?) 

Kako veš, da te ima nekdo rad? (Kaj reče? Kaj naredi?) 

 

2. Kaj pa ti? Imaš fanta/ punco?  

Kako se obnašata kot zaljubljen par? Kaj počneta? 

Ali je tudi on zaljubljen vate – Kako veš? 

Če ni – kaj pa potem? (Kako se počutiš? Kaj narediš?) 

 

3. Kako pa prijatelju, mami, učiteljici pokažeš, da jih imaš rad, isto kot fantu ali 

punci? So razlike? Katere? 

 

4. Ali se te je kdo dotikal, te božal (žvižgal za tabo, dajal seksualne pripombe), pa ti 

ni bilo všeč ? (neprijetni občutki, občutek sramu) 

Kdaj? Kje? Kdo? 

 

5. Ali si to komu omenil ?  

Učiteljici, mami, očetu, prijatelju? Zakaj ne? 

 

6. Ali kdo od sošolk, sošolcev »rine« v druge, pa jim to ni všeč?  

DA – Kdo? Kdaj? Kako pogosto? Kaj učiteljica naredi?  

Kaj pa ti misliš o tem, če bi se nekdo pred tabo slekel, se te dotikal? Bi te to 

motilo? 

Kaj pa ti? Si se koga dotaknil, ga pobožal brez njegovega dovoljenja in si vedel, 

da mu to ni bilo všeč? 

 

7. Ali se rad pogovarjaš o ljubezni, o odnosu med fantom in punco, spolni vzgoji? 

DA – s kom se najraje o tem pogovarjaš? 

 

8. Se tudi z učiteljico o tem v razredu pogovarjate? 

Kako pogosto? 

Ali vam učiteljice razložijo koga, kdaj, kje lahko objamemo, poljubimo?  

Vas opozorijo? 



 

 

Priloga 3: Anketni vprašalnik za SRP 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Tina Krivec, absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Janeza Jermana in so-mentorice mag. 

Lidije Kastelic opravljam diplomsko nalogo z naslovom Spolno nasilje med osebami z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju v institucijah. Z reševanjem vprašalnika, ki je 

pred Vami, bi mi zelo pomagali pri njeni izdelavi. 

Anketni vprašalnik je povsem anonimen. Rezultati bodo predstavljeni le v sumarni 

obliki, tako da vaše osebno mnenje ne bo razvidno. Nepravilnih odgovorov ni, 

pomembno je le, da vprašanja dobro preberete in nanje odgovorite čim bolj iskreno. 

Le tako bo raziskava dala realne rezultate. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

Tina Krivec 

 

 

  



 

 

1. Kako bi na kratko razložili termin »spolno nasilje« ? 

_________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________

_______ 

 

2. Kaj od spodaj naštetega in v kolikšni meri je za vas spolno nasilje? Označite 

samo EN odgovor pri vsaki od naštetih trditev! Povzeto po …  Bojc, K. (2007). 

Spolno nasilje v srednjih šolah. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za organizacijske vede. 

 Nikakor 
ni spolno 

nasilje 

Pretežn
o ni 

spolno 
nasilje 

Neodloče
n 

Pretežno 
je spolno 

nasilje 

Izrazit 
primer 

spolneg
a nasilja 

Žvižganje za vami      

Kazanje slik s spolno 
vsebino 

     

Otipavanje      

Pohotni pogledi      

Neželeno namigovanje 
na spolnost 

     

Spolno sugestivne 
geste 

     

Ščipanje      

Božanje, žgečkanje      

Razširjanje spolno 
obarvanih govoric 
posamezniku 

     

Spolno obarvane 
pripombe o delih 
telesa 

     

Objemanje      

Nespodobne, opolzke 
geste 

     

Objemanje in 
poljubljanje 
 
Kazanje spolno 
sugestivnih 
predmetov 

     

Nepotrebno dotikanje      

 

 



 

 

3. Ali ste podobno vedenje opazili tudi med vašimi učenci? (Ustrezno obkroži!) 

DA          NE 

Če » DA « … 

- Katera od naštetih oblik najbolj izstopa?  

______________________________________________________________

_______ 

- Kdo je najpogosteje žrtev? (Ustrezno obkroži!) 

 fantje 

 dekleta 

 fantje in dekleta enako pogosto    

- Kdaj se najpogosteje to dogaja? (Ustrezno obkroži! Možnih je več odgovorov!) 

 med odmori 

 v času pouka 

 v podaljšanem bivanju 

 v času malice 

 drugo (Navedite!) 

_______________________________________________ 

- Kako pogosto se spolno nasilje dogaja mesečno ? (Ustrezno obkroži!) 

 vsak dan 

 enkrat na teden 

 večkrat na teden 

 drugo (Navedite!) 

________________________________________________ 

 

4. Kdo Vas na to opozori? (Ustrezno obkroži! Možnih je več odgovorov.) 

 nobeden, opazim sam/-a 

 učenci, ki so v to vpleteni (»žrtve«) 

 drugi učenci 

 drugi učitelji 

 drugo (Navedite!)________________________________________________ 

 

  



 

 

5. Kako navadno reagirate v takem primeru? (Opišite postopek; kaj točno naredite?) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Se z Vašimi učenci veliko pogovarjate o ljubezni, o medsebojnih odnosih med 

spoloma, spolni vzgoji ? (Ustrezno obkroži!) 

 

DA, VEDNO              POGOSTO              VČASIH             REDKO            NIKOLI  

 

7. Bi lahko rekli, da jih ta vsebina zanima; se o njej radi pogovarjajo? ( Ustrezno 

obkroži! ) 

 Jih zanima 

 Jih delno zanima 

 Sploh jih ne zanima 

 Drugo (Navedite!) _______________________________________________ 

 

8. Ali je spolno nasilje tudi ena izmed vsebin vaših pogovorov? (Ustrezno obkroži!) 

DA                    NE 

Če » DA « … 

- Kako pogosto se o tej temi pogovarjate? (Ustrezno obkroži!) 

 

VEDNO                   POGOSTO               VČASIH               REDKO                 

NIKOLI 

- Kako razumejo pojem »spolno nasilje« vaši učenci? (Opišite!) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

9. Ste v tem šolskem letu organizirali kakšno delavnico, predavanje na to temo?  

(Ustrezno obkroži!) 

DA                      NE 

Če » DA » … 



 

 

- Koliko? (Navedite število!) __________ 

- Kaj? (Navedite ime delavnice, predavanja + kratek opis)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. Mislite, da ste naredili dovolj za preventivo spolnega nasilja med osebami z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju? (Ustrezno obkroži!) 

 DA 

 NE 

 Lahko bi naredili več 

Če »DA« … Navedite konkretne primere: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Če »NE« … Navedite konkretne vzroke: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Če »Lahko bi naredili več« … Navedite predloge (kaj bi lahko naredili), ki so v 

skladu s pogoji vaše institucije: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Če bi imeli možnost se udeležiti seminarja, predavanja na to temo oz. pridobiti še 

nekaj dodatnih informacij bi to izkoristili? 

 Ni potrebno, v tem sem dobro podkovan/-a. 

 Da, vsekakor. Premalo sem informiran/-a na tem področju. 

 Drugo (Navedite!)________________________________________________ 
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