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ne recite

S tarševskega učbenika z navo-
dili za ravnanje z najstniki ne 
boste našli, vsak starš si mora 

spisati svoj delovni zvezek, obstaja 
pa nekaj dobrih smernic. »Če živita 
oče in mama z otrokom in se lahko 
o nastalih težavah pogovarjata, smo 
že zmagali. Samo vprašanje časa je, 
kdaj se bodo težave odpravile. Ob 
tem je pomembno, da se starši vpra-
šajo, kako se počutijo ob tem otroku. 
Jezno, nemočno, obupano? Kaj, če se 
vaš otrok počuti natančno tako – ne 
vemo, zaradi česa? Treba bo ugoto-
viti, katera občutja bo treba mehča-
ti pri otroku. Od staršev si želimo 
pomiritve, zato je pomembno, da se 
pred urejanjem zagate kot starši naj-
prej umirimo, nato začnemo urejati 
stanje,« na začetku pogovora poja-
snjuje Drago Jerebic. Drugo koristno 
smernico poda Sara Jerebic: »Naj-
boljši kompas pri starševstvu je po-

Preprostih navodil, kako se soočati s pogosto napornimi najstniki, ki so v 
marsikateri družini pravi izziv, ni. Sta pa s konkretnimi usmeritvami postregla 
Sara in Drago Jerebic, zakonska in družinska terapevta, ki sta pred desetimi 
leti ustanovila Družinski inštitut Bližina ter se v tem času srečala z več kot 1200 
družinami, opravila več kot 400 predavanj in gostovala v več kot 450 radijskih 
oddajah. Svoje izkušnje sta strnila v pravkar izdanem priročniku za zakonce, 
starše in najstnike Bližina osrečuje. Njuni klienti niso možje, žene, najstniki, 
otroci, njun klient je odnos, pravita. Odnose lahko vedno spremenimo.

Kako 
ravnati z 
najstniki?
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najstniku, da je 
problematičen

nas lahko zavedejo, medtem ko se 
o lastnih čustvih ne moremo zmoti-
ti. »Majhni otroci težave sporočajo 
z jokom, mama ob otroškem joku 
čuti stisko, ki jo mora pomiriti. Po-
zneje pa je popolnoma enako, le da 
najstnik na težave ne opozarja z jo-
kom, temveč z neprimernim vede-
njem, izrazitim čustvovanjem, ki ni 
v sorazmerju s tistim, zaradi česar 
je nastalo,« razlaga Sara Jerebic, ki 
je razvila poseben model obravnave 
otrok, pri svojem delu pa se največ 
posveča otrokom, ki so doživeli re-
lacijske travme.

kako se približati 
zaprtemu najstniku?

Nekateri starši ne začutijo svoje-
ga otroka in takrat naj se preprosto 
vprašajo, kako so se počutili v tisti 
starosti in kakšno ravnanje so si že-
leli od svojih staršev.

stavljanje vprašanja: kaj ob tem čutim 
jaz? Kaj doživljam ob otrokovem rav-
nanju? Ko nam hči zabrusi: mama, 
ti si butasta, lahko vzkipimo: ti, smr-
klja, se pa z mano ne boš tako pogo-
varjala, kaj vse sem zate storila … Hči 
bo jezikala nazaj in vrteli se bosta v 
začaranem krogu. Če pa se umirimo 
in ugotovimo, kaj doživljamo, da so 
nas njene besede prizadele, da nas 
bolijo, lahko razumemo, da sta tudi v 
hčeri prizadetost in bolečina. Le ugo-
toviti moramo, kaj hčer boli. Lahko 
da je bilo kaj narobe v šoli, morda so 
jo prizadele sošolke in je to prenesla 
na mamo. Tako je dala svojo bolečino 
mami, naj jo predela, podobno kot ta-
krat, ko je bila še majhen otrok.«

Terapevta svetujeta, da se posku-
simo z najstnikom pogovoriti, ne 
pa konfliktno dokazovati, kdo ima 
prav. Pogosto so naše interpretacije 
o mislih otroka povsem zgrešene in 

So danes otroci res 
drugačni?

Deloma je to res, predvsem po 
zaslugi napredka tehnologije, ki 
nam je po eni strani zelo v pomoč, 
po drugi pa je lahko velika cokla. 
Otroku se ob uporabi računalnika 
ali tablice dvigne raven dopamina 
in počuti se krasno. Ko mu tablico 
vzamemo, raven dopamina pade 
in otroku postane dolgčas, nič 
ga ne zanima, vse drugo mu 
je brez smisla. Zasvojenost s 
pametnimi telefoni, družbenimi 
omrežji, s spletom pušča globlje 
vzorce kot zasvojenost s trdimi 
drogami. Pri drogah dobiš v telo 
neko substanco, pri zasvojenosti 
z računalnikom pa se z vedenjem, 
ki ga nenehno pretirano 
ponavljaš, v možganih izločajo 
kemikalije in ti sporočajo, da ti to 
nujno potrebuješ – tako kot zrak 
in vodo. Najstnik se mora uriti v 
vrstniških odnosih, v katerih si 
bo pridobil izkušnje, virtualni svet 
je lahko zelo varljiv. Zato morajo 
po mnenju zakoncev Jerebic 
starši otrokom omejiti uporabo 
tehnologije, tudi zato, da se bodo 
lažje spopadali z življenjem. 
Že zelo zgodaj so otroci danes 
navajeni na intenzivno dogajanje, 
klasične družabne igre so jim 
že preveč dolgočasne, vendar 
življenje ni vedno intenzivno, 
opozarja Jerebic. »In potem 
hočemo menjavati partnerje, 
razpoloženje menjavamo z 
drogami, hrano, različnimi stvarmi 
in drugimi odnosi.«
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Nagrade za življenjsko delo 
so v duhovitem stilu podelili 
tudi igralcema Katji Levstik 
in Andreju Nahtigalu ter 
tehničnemu mojstru Tonetu 
Kuzmi, ki so odšli v pokoj.

Direktor Drame 
Igor Samobor 

se je na svoj govor 
tako temeljito pripravil, 

da je bil »malce« predolg. 
Jernej Šugman se je v svoji 
starčevski opravi pojavil na 
odru in mu rekel, naj zadevo 

malo skrajša, ker mora iti 
Janez škof na zadnji 

avtobus. 

je povedala, da je Marka pred krat-
kim zadela kap in da jo po tem do-
godku vsakič, ko ga zagleda, zabo-
li do bolečine, tako je srečna, ker je 
preživel. In da ga še vedno ljubi, tudi 
na erotičen način. Kot največjega 
gentlemana so vsivprek hvalili Bori-
sa Juha in njegova soproga, igralka 
Mojca Ribič, ni imela čez njega po-
vedati nobene žal besede. Povedala 
je, da se je na odru vedno bolj bala 
zanj kot zase, on pa se je, ko je na 
odru gledal njo, razjokal od gano-
tja. Boris Juh je lani dobil nagrado 
bert za življenjsko delo na področju 
filmske igre. 

Mojca ima vendar kekca! Saša 
Pavček nam je razkrila, da je bila v 
Borisa zaljubljena kot deklica, tako 
zelo, da se je želela poročiti z njim in 
ko je domačim to povedala, so ji re-
kli, da ima Boris vendar Mojco, ona 
pa: »Mojca ima vendar Kekca!«

Igralke so se vse po vrsti zahvalile 
štirim umetnikom, da so lahko stale 
z njimi na odrskih deskah,  se uči-
le od njih, Saša Pavček pa se jim je 
zahvalila tudi, da so nam dali tako 
čudovite otroke. 

Najbolj zabaven pa je bil trio 
Šugman, Zrnec, Emeršič, ki so 
na odru, postarani za nekaj de-
setletij, uganjali oglasne norčije: 
priporočali so razne tabletke za 
ostarele, na primer persen, da se 

ne sekiraš, če nisi dobil vloge, ali 
bilobil, če pozabljaš besedila. Pri 
tem so se tako neumno smejali, 
da se je tresla od smeha tudi vsa 
dvorana.  

Na koncu so vsem štirim igral-
cem podelili priznanja za življenjsko 
delo in vsako priznanje poimenovali 
po enem od igralcev. Tako je Marko 
Okorn dobil »bana«, Ivo Ban »okor-
na«, Dare Valič »juha« in Boris Juh 
»valiča«.  Vsi štirje so bili nasmejani 
in počaščeni.  
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Če si otrok ne pusti blizu, se zapira 
v svojo sobo in se ne želi pogovarjati, 
vztrajajte. »Mladostnik mora poka-
zati, da odrašča, da je samostojen, da 
marsikaj ve, mora izraziti sebe in nor-
malno je, da se upira. Pomembno pa 
je, da mama vztraja – četudi bo treba 
enajstkrat potrkati na vrata, govoreč: 
mene pa zanima, kako si in kaj poč-
neš. In čeprav vam bo najstnik rekel, 
da ste zastareli in nimate pojma, bo 
v odraslosti posnemal vaša dejanja. 
Otrok vam ne bo izkazal priznanja 
in vam ploskal, češ, dobro ste storili. 
Morda čez 30 let,« pravi terapevtka.

Približevanje najstniku Drago Je-
rebic opisuje kot približevanje divje-
mu plašnemu konju – počasi, rahlo-
čutno, miroljubno. »In nikar ne reci-
te najstniku, da je težaven! Trenutno 
imate težavo z najstnikom predvsem 
vi, bodite nenapadalni. Pomembno 
je, kako se najstnik počuti doma, to 
pa je odvisno predvsem od odnosa 
med očetom in mamo. Zato je pri 
delu z najstniki v prvi vrsti treba de-
lati s starši. Pogosto se zgodi, da se 
po izboljšanju odnosa med starši 'ču-
dežno' umirijo tudi najstniške muhe 
(tako jih poimenujejo starši, op. a.).«

Droge in slaba družba
Kako naj vzgojim otroka, da bo 

znal drogam in tveganemu vedenju 
reči ne? Terapevta odgovarjata, da je 
temeljna preventivna akcija staršev 
ta, da se otrok doma počuti dobro. 
Zasvojenost je vedenje, ki spreminja 
razpoloženje. Če poskrbimo, da otro-
ku doma ni preveč grozno, smo že na 
dobri poti, da ta ne sili v pretirano 
uporabo nadomestkov. »Otroci mo-
rajo izraziti tisto, kar čutijo, in če tega 

ne morejo, kaj bodo storili ob slabem 
počutju? Posegli bodo po nadomest-
ku. V Sloveniji je težava alkohol, ker 
je pri nas tako družbeno sprejemljiv. 
Se odrasli znamo zabavati brez nado-
mestkov? Ima oče nadzor nad količi-
no popite pijače? Zgledi vlečejo. Če 
ni hudih stisk, če se otrok čuti razu-
mljenega, ne bo potreboval alkohola 
in drugih drog, da bi z njimi uravna-
val razpoloženje.« Torej sta najboljša 
preventiva pred drogami medsebojna 
povezanost in svobodno izražanje o 
svojih čustvih in doživljanjih.

kdaj prvič sam na morje?
Ob dilemi, kdaj je najstnik dovolj 

star za samostojne počitnice s prijate-
lji, si je treba postaviti tri vprašanja. 
»Prvič, pomembno je, s kakšnim do-
govorom lahko živita mama in oče. V 
njunih želodcih mora biti vse mirno. 
(Joj, potem jaz nikoli ne bom smel ni-
kamor, se bo pridušal najstnik!) Mor-
da bo v notranjosti mame in očeta 
lažje, če bosta vedela, kam in s kom 
gre otrok, kje bo bival in ali bo zra-
ven kdo od odraslih, ki mu zaupata. 
Dejstvo je, da najstnik (še) ne more 
predvideti vseh težav. Če gredo de-
kleta šotorit na morje, je dobro, da jih 
starši soočijo z nekaterimi neprijetni-
mi vprašanji: kaj boš naredila glede 
strahu pred pajki; ni nujno, da bodo 
v kampu zadostili tvojim higienskim 
standardom, kako se boste odzvale 
na nočna nadlegovanja ali praskanje 
po šotoru kakšnih razposajenih fan-
tov … Hči bo seveda ob tem izpra-
ševanju protestirala, a starši otroku 
tako omogočajo, da prihaja v stik z 
vsemi strahovi. Ob tem se pri starših 
strah manjša, pri najstnici pa veča. 
Morda bodo lahko celo sklenili kom-
promis, da gredo na morje tudi starši, 
in sicer v drug apartma. Pomembno 
je, da se zvrsti čim več demokratičnih 
razprav že tri mesece pred načrtova-
nimi počitnicami,« svetuje Drago Je-
rebic, ki podaja podobne predloge za 
zabave.

Zakaj ne bi z otrokom sklenili ka-
kšnega dogovora in zakaj ne bi ob 
zabavi v zidanici starši v kleti kuhali 
golaža, medtem ko se mladi zabava-
jo zgoraj? V čem je težava, če se pri-

kažejo zgolj enkrat v večeru in pobe-
rejo krožnike? Terapevta z raznovr-
stnimi izkušnjami, Drago Jerebic je 
nekaj let vodil tudi skupino za moške 
storilce nasilnih dejanj, staršem pri-
poročata, naj najstniku čim večkrat 
omogočijo, da lahko svoje prijatelje 
povabi domov. »Otrok pa bo to sto-
ril, če prijateljev starši ne bodo ves 
čas kritizirali. Ugriznite se v jezik! 
Tako boste vsaj videli, s kom se vaš 
otrok druži. Dobro je tudi, če spo-
znate starše prijateljev svojih otrok 
… Sicer pa: če je otrok sposoben de-
setih enot odgovornosti, mu lahko 
damo deset enot svobode. Če je spo-
soben samo dveh enot odgovornosti, 
mu damo samo dve enoti svobode.«

Sara Jerebic staršem sporoča, naj 
se ne bojijo zameriti se svojemu otro-
ku. Če mama ni pomirjena s tem, da 
otrok odhaja na take počitnice, naj 
reče ne. »Lahko da zaupa hčerki, ne 
more pa zaupati družbi, ki je ne po-
zna – tako ji bo lahko prihranila mar-
sikatero prasko. Otrok se bo v druž-

Ali ena klofuta škodi?
Starše ob vprašanju, češ, 
ena klofuta pa res ni nič kaj 
takega, Jerebic izzove: »Ali 
lahko razumete, da vas ima 
nekdo rad, če vas udari? 
Otrok, ki mu je mama za 
kazen vzela mobitel, mi bo 
povedal, da je mama tečna in 
zoprna, ne bo pa rekel, da ga 
nima rada. In ko mi kateri od 
staršev reče, da so ga starši 
tepli in ve, da so ga imeli radi, 
odvrnem: zakaj ste pa proti 
temu, da učitelj udari vašega 
otroka?«

Prekmalu v spolnost
»V revijah za najstnike lahko najdemo članek z naslovom Kako fanta oralno 
zadovoljiti. Otroci si tega ne želijo. Katero dekle si pri 13, 14, 15 letih želi 
spolnega odnosa? Želi si pripadati, da bi jo imel nekdo rad, da bi jo prijel za 
roko, da bi se sprehodila po mestu, da bi jo videli, češ, poglejte, on je moj, midva 
sva skupaj. Pomembno je, da otroke zaščitimo, da ne bi dekle spalo s fantom 
zgolj zaradi strahu pred zavrnitvijo. Če ji fant reče, da ga nima rada, če ne bo 
spala z njim, potem je ne spoštuje! In itak ne bo ostal z njo. Otrokom je treba 
dati dovoljenje, da jim tega ni treba.« Mame na terapijah oziroma predavanjih 
pogosto vprašata, ali so si one pri 14 letih želele spolnosti. Pa odkimajo. Se 
človeška vrsta res tako hitro spreminja in je danes popolnoma drugače? 
»Fantje se ne znajo dobro čustveno povezati, po bližini in povezanosti pa mladi 
hrepenijo, zato se povežejo telesno. Dekle fanta ne bi rado izgubilo in skušata iz 
telesa iztisniti, česar nista mogla na čustveni ravni, potem pa sledi razočaranje. 
Ugotovijo, da niso popolnoma potešeni in zadovoljni.«

So danes otroci res 
drugačni?

Deloma je to res, predvsem po 
zaslugi napredka tehnologije, ki 
nam je po eni strani zelo v pomoč, 
po drugi pa je lahko velika cokla. 
Otroku se ob uporabi računalnika 
ali tablice dvigne raven dopamina 
in počuti se krasno. Ko mu tablico 
vzamemo, raven dopamina pade 
in otroku postane dolgčas, nič 
ga ne zanima, vse drugo mu 
je brez smisla. Zasvojenost s 
pametnimi telefoni, družbenimi 
omrežji, s spletom pušča globlje 
vzorce kot zasvojenost s trdimi 
drogami. Pri drogah dobiš v telo 
neko substanco, pri zasvojenosti 
z računalnikom pa se z vedenjem, 
ki ga nenehno pretirano 
ponavljaš, v možganih izločajo 
kemikalije in ti sporočajo, da ti to 
nujno potrebuješ – tako kot zrak 
in vodo. Najstnik se mora uriti v 
vrstniških odnosih, v katerih si 
bo pridobil izkušnje, virtualni svet 
je lahko zelo varljiv. Zato morajo 
po mnenju zakoncev Jerebic 
starši otrokom omejiti uporabo 
tehnologije, tudi zato, da se bodo 
lažje spopadali z življenjem. 
Že zelo zgodaj so otroci danes 
navajeni na intenzivno dogajanje, 
klasične družabne igre so jim 
že preveč dolgočasne, vendar 
življenje ni vedno intenzivno, 
opozarja Jerebic. »In potem 
hočemo menjavati partnerje, 
razpoloženje menjavamo z 
drogami, hrano, različnimi stvarmi 
in drugimi odnosi.«

Sara in Drago 
Jerebic

bi lahko izgovoril na starše, češ, moja 
mama je zatežena in za luno, in tako 
bo lažje šel skozi to.«

Pri prošnjah za različne izhode, do-
godke, koncerte ne zaidite takoj v za-
vrnitev in konflikt. Morda se sinu na 
tako želenem metal campu pridruži 
še oče in bosta imela kakovostno in 
zanimivo moško druženje. Pri tem se 
velja držati načela: veliko razpravljaj-
te, na koncu pa se odločite vi. 
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