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OSEBNOSTNE STRUKTURE ZAPORNIKOV IN SPECIFIČNE 

ZAKONITOSTI PRI DELU Z NJIMI 

Uroš Prelog 

 

Čeprav sem posamezne stvari predstavil v predavanjih, to še ne pomeni nujno, da se boste z 

njimi srečali tudi v medosebnem odnosu z obsojencem, saj boste z njim v specifičnem odnosu, 

ki bo kratkotrajen in ne bo vključeval posebnih frustracij za zaprto osebo. Zato predstavljene 

teme morda ne bodo tako zelo očitne, kot bi bile sicer. Seveda pa je to odvisno tudi od 

obsojencev, s katerimi boste delali, in seveda od vaše občutljivosti za omenjene teme. Nekateri 

ljudje so lahko bolj pozorni nase in na sogovornika, drugi spet manj, saj se pogovoru povsem 

spontano prepustijo. Kljub omenjenemu pa je dobro za vsakogar, ki pride v stik z zaprtimi ljudmi, 

da se zaveda problematike, ki sem jo predstavil, da bi bili lahko tako bolj pozorni na nekatere 

stvari, na katere morda sicer ne bi bili, in da bi se zavedali, da obstajajo tudi načini, kako 

povečamo možnost konstruktivnega dialoga z zaprtimi, kako vzpostavimo varno bližino, ki vam 

bo pomagala podati vsebine z vašega strokovnega področja, da bodo obsojenci lahko od vas 

kaj odnesli v svoje življenje. To, kar bodo odnesli, pa jih lahko le bogati in s tem doprinese h 

kvaliteti njihovega življenja ter s tem posledično tudi vsaj nekoliko zmanjša verjetnost za 

ponovitev kaznivih dejanj.  

 

 MEDOSEBNI ODNOS Z ZAPRTO OSEBO IN DILEMA DISTANCA – BLIŽINA 

 MEDOSEBNI ODNOS Z ZAPRTO OSEBO, ODNOS MOŠKI – ŽENSKA, MOŠKI – MOŠKI 

 MEDOSEBNI ODNOS: RAZKRIVANJE OSEBNIH STVARI 

 VZROKI ZA AGRESIVNO VEDENJE 

 O KRIVDI IN SRAMU IN KAKŠNO VEDENJE LAHKO POVZROČATA 

 O PONOSU 

 O TEKMOVALNOSTI 

 O NAVEZANOSTI NA DRUGEGA ČLOVEKA 

 O SPOSOBNOSTI ODLOŽITVE ZADOVOLJITVE POTREBE 

 KAKO SE ODZOVEMO NA AGRESIVNO VEDENJE 

 O KORISTNOSTI DISTANCE DO NAPORNEGA SOGOVORNIKA  
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Moj namen, ko sem izbral to šalo v obliki mini stripa, je bil predvsem pokazati, kako zelo 

popačeno je videnje nekoga, ki se agresivno obnaša. Še posebej to velja za agresivnost znotraj 

družine, saj se tam takšno vedenje odvija že vrsto let in je zato zelo utrjeno s strani storilca, na 

žalost pa tudi s strani žrtev. In ravno v tem stripu je krasno prikazana storilčeva miselna 

perspektiva, ki je seveda osupljivo napačna, vendar storilec vanjo trdno verjame. Popolnoma 

namreč verjame, da je za njegovo agresivno vedenje kriv nekdo drug, ki se ne obnaša v skladu 

z njegovim prepričanjem, kako bi se moral obnašati. Agresivno vedenje in osebna prepričanost 

v svoj prav pa se seveda s časom samo še utrjujeta s tem, da agresivnež večkrat na silo doseže 

svoje. Večkrat ko je bila uporaba sile »uspešna«, bolj se je takšno vedenje in prepričanje utrdilo. 

Razumevanje te storilčeve perspektive, ki je seveda usmerjena predvsem v zadovoljevanje 

njegovih lastnih potreb in želja, nam olajša vzpostavljanje tiste potrebne distance, ki je nujna, 

če hočemo zmanjšati negativen vpliv agresivnega govorca na nas. Ne smemo pričakovati 

takojšnjih opaznih sprememb, toda s časom in vajo boste lahko dobili primeren občutek za 

distanco in tako tudi sami ugotovili, da vam sčasoma omogoči manj stresa in boljše rezultate. 

 

 

 

 


