
SODELOVALI SMO NA 
MEDOBČINSKEM OTROŠKEM 

PARLAMENTU V TRZINU (20.1.2006)

Letos smo na parlamentih razmišljali o tabujih – prepovedanih stvareh 
ali temah, o katerih se nerado govori.

OŠ Rodica so zastopali: Eva Plaznik, Marko Grabnar in Rok Mokorel.



O NAŠI PREDSTAVITVI
Smo učenci Osnovne šole Rodica, 
kjer je res špica,
prijazna je vsaka tršica.

Smo EKO šola,
kjer narava dobro rola,
pomagata še Zdrava in UNESCO
šola.

Naša šola je res prima,
na hodnikih nam jabolko kima
in pri nas se vedno najde rima.

(napisali: Eva, Marko in Rok)



Z ANKETO SMO UGOTOVILI, DA SO 
NAŠI TABUJI NAJPOGOSTEJE…

• nasilje (še posebej v družini),
• spolnost (zlasti spolne zlorabe in homoseksualnost),
• odvisnost (najpogosteje od alkohola),
• smrt in smrtonosne bolezni,
• drugačnost (še posebej tista, ki je posledica telesnih ali duševnih okvar, ali tista, ki jo 

povzroča revščina),
• problem je tudi sprejemanje in razumevanje čustev tako pri sebi kot pri drugih.



TABU JE BUUUU? ZAKAJ?
• ker nas je o nekaterih stvareh sram govoriti,
• ker nas je o nekaterih stvareh strah govoriti,
• človek se ob neki stvari lahko čuti krivega, 

jeznega ali zelo žalostnega – močno 
čustvuje,

• človeku je lahko neprijetno, ne ve, kako se 
bo odzvala okolica,

• nekaterim temam se izogibamo, ker nas 
skrbi, da bi človeka lahko še dodatno 
prizadeli,

• drugim je težko odkrito pokazati svoja 
čustva,

• o nekaterih temah se tudi javno premalo 
govori – nekateri tabuji so povsem odveč, 
povzročajo veliko krivic (nasilje, zlorabe…); 
če bi tudi mediji, strokovnjaki, politiki o tem 
govorili, bi lahko vplivali na zmanjšanje 
problemov, ki jih žrtve in storilci skrivajo za 
zid tabuja.



POVEDATI HOČEMO, DA…
…bodo tabuji med nami verjetno vedno obstajali. Kdo ve, 

kaj bo tabu našim otrokom. Žal pa mnogi tabuji 
zlasti otrokom povzročajo preveč težav in stisk.

Predlagamo:

T – ne skrivajmo obstoječih problemov za tabuji. 
Odprimo možnosti za pogovor, poslušanje, 
razumevanje…

A – odrasli lahko pomagat okrepiti glas javnosti, ki ne bo 
več tiho podpiral nasilja v družinah, nestrpnosti do 
drugačnih, alkoholizma in drugih odvisnost.

B – otroke je treba okrepiti z informacijami (npr. telefoni 
za pomoč v stiski, branje in pogovor o knjigah s 
tabu temami, pogovor z zaupnimi osebami, 
spoznavanje ustanov za pomoč ljudem v težavah, 
poučevanje otrok o njihovih pravicah).

U – potrebno je spoštovati posameznikovo zasebnost, ne 
silimo, če o nečem noče govoriti. Temu bi lahko 
rekli tudi pravica do tabuja.



IN ŠE NEKAJ UTRINKOV S 
PARLAMENTA V TRZINU

Na začetku nas je ogrel Adi Smolar.

Parlament sta vodila učenca OŠ Trzin.
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