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PREISKOVALNI INTERVJU
Dr. Igor Areh
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Priprava

in

načrtovanje

Vključi

in

pojasni

Izpoved Zaključek Ocena

Pristop zbiranja informacij
PEACE: pet faz

(Walsh & Bull, 2010)

Preparation 

& 

Planning

Engage 

& 

Explain

Account Closure Evaluation
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Zakaj uporabiti pristop zbiranja informacij?

Usposabljanje: od kolegov, delovne izkušnje in skromne 

povratne informacije.

Pomanjkanje sistematičnega pristopa k zbiranju dokazov.

Razvoj poklicnih veščin (profesionalizem).

Bolj učinkovito preiskovanje.

Model temelji na psihološki znanosti

– Kognitivni intervju

– Upravljanje pogovora
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Zmanjšanje možnosti težav v sodnih postopkih.

Pridobitev verodostojnih informacij od žrtev in 

prič.

Osredotočenje na informacije in ne na priznanje.

Povečanje zaupanja javnosti v delo organizacije.

Zakaj uporabiti pristop zbiranja informacij?
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Zmanjša možnost pojava zamere ali užaljenosti 

s strani osumljencev.

Omogoča izogibanje učinku bumeranga (izigran 

osumljenec spremeni odnos do preiskovalcev).

Bolj etičen pristop.

Boljša priprava na sodne obravnave (pričanje 

na sodišču).

Zakaj uporabiti pristop zbiranja informacij?
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Glavne pomanjkljivosti pri klasičnem intervjuvanju

Prekinjanje intervjuvanca.

Vprašanja, ki iščejo kratke odgovore.

Izražanje preiskovalčevih mnenj, stališč.

Hitro „streljanje“ vprašanj.

Preskakovanje tem pogovora.

Pretirano zadrževanje pri določenih temah.

Domneva o tem, da intervjuvanci ne želijo 

sodelovati in da so vedno redkobesedni.
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NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA

Prva faza
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Pred začetkom intervjuja

Kolikšen je prispevek intervjuja z določeno 

osebo k uspešnosti preiskave?

Kaj je znanega o intervjuvancu?

Zakonske določbe (omejitve)?

Kaj bomo skušali doseči z intervjujem?

Načrt izvedbe, poteka intervjuja.

Opredelitev vprašanj in njihovega vrstnega 

reda.
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POGOVOR,

GRADNJA RAPORTA

IN

AKTIVNO POSLUŠANJE
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I. POGOVOR

Posreduj intervjuvancu informacije glede na 

njegove izkušnje (npr. vrsta prestopka, 

življenjska zgodovina, SES).

Z vsebino pogovora sporočaš, kakšen odnos 

obstaja med obema.

Page  11

Dva komunikacijska kanala

Besedna komunikacija

–vsebina pogovora

–govorne napake

Nebesedna komunikacija

–drža telesa

–očesni kontakt

–kretnje, gibi

Ne ugotavljamo laganja, ker je to nezanesljivo.

– Je oseba sproščena ali vznemirjena, napeta?

– Napetost ≠ laganje
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Simbolika odnosa

Hierarhični, vertikalni zgoraj – spodaj odnos

–Prva oseba ima višji status kot druga oseba

–Preprečuje razvoj odkritega, iskrenega odnosa

Vodoravni odnos

–Status oseb ni pomemben

–Najbolj produktiven – obe osebi sodelujeta 

(dovzetnost in odzivnost).



5

Page  13

Pravila za spreminjanje naslavljanja

Sprejemljivo

–Formalno k neformalnemu

• „Vesel bi bil, če me kličeš Igor.“

• "Te lahko kličem kar Tim?“

Nesprejemljivo

–Neformalno k formalnemu

• Opozarja na spremembo v odnosu.

• Lahko je razumljeno kot neiskrenost (kar sva prej 

govorila, ko sva se tikala, je sedaj nepomembno).
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Premišljeno pogovorno vedenje

Očesni kontakt, nasmeh, odzivnost.

Časovno primerna razdelitev govora (80 : 20).

Dovoli, da intervjuvanec čuti svobodo v 

razvoju pogovora.

Uporabljaj premolke.

Pozorno poslušaj kar oseba pripoveduje.
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Nepremišljeno pogovorno vedenje

Prevlada, dominiranje v pogovoru..

Sledenje načrtu, da dosežeš osebni cilj.

Omejevanje intervjuvanca v svobodi izbire tem.

– Uporabljanje predhodno pripravljenih trditev, ki so 

neovrgljiva dejstva.

– Postavljanje vprašanj, ki omejujejo odgovore.

– Ne daješ časa za premislek.

Motenje pogovora

• prekinjanje, hitro menjavanje tem.

Moteče poslušanje

• Če nisi pozoren, to lahko daje občutek, da že veš 

odgovor.
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II. Gradnja odnosa (raporta)

1. Spoštovanje

2. Empatija

3. Podpora

4. Pozitiven pristop, vljudnost

5. Odprtost

6. Brez predsodkov

7. Neposreden, direkten pogovor

8. Pogovor enakovrednih strani
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1. Spoštovanje

Osnovno vedenje iz katerega izhajajo 

druga vedenja kot so:

• Olika, vljudnost

• Iskrenost

• Biti pozoren
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Tehnika SOFTENS

 Nasmeh (ne ogrožajoč in nalezljiv)

 Odprta drža (ne prekrižane, razprte roke in 

odprte dlani so znak želje po interakciji).

 Nagnjenost naprej (pri sedenju - zanimanje, 

pozornost).

 Dotik (rokovanje, morda dotik podlahti).

 Očesni stik (spodbujamo razvoj odnosa).

 Kimanje (spodbuja nadaljevanje pogovora).

 Podporne besede in premolki (medmeti –

aha, mhm, eh …)
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2. Empatija

Sposoben videti in razumeti stvari s 

perspektive drugega

–Kako posameznik gleda na določene okoliščine.

–Kako razume te okoliščine.

–Kaj čuti v teh okoliščinah.

–O čem se odloča in kaj namerava  v tej situaciji.
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Empatija – oditi na drugo stran problema

Ti

Problem

Intervjuvanec

Oba gledata na 

problem z 

drugačne 

perspektive

Cilj: poglej problem 

s perspektive druge 

osebe.
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3. Podpora

Ustvari „pogovorni prostor“
– Ko vi govorite, ne zveste ničesar!

– Pravilo 80 : 20 %

Podporne pripombe
– „Vem, da se je včasih težko spomniti.“

Deluj pomirjujoče
– Brez naglice, dovolj časa in intervju se bo razvil. Če je 

vznemirjenje preveliko, ustavi intervju (empatija!).

Pomagaj pri spominski obnovi (kognitivni intervju).

Uporaba nebesednih orodij za opis izkušnje
– Ilustratorji, risbe, ponazoritve.
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4. Pozitivističen pristop

Vljudnost, spoštljivost.

–Nikoli ne reci:

• „Verjetno mi ne moreš pomagati pri tem.“

• „Ni ti treba odgovoriti, če ne želiš.“

Nikoli se ne opravičujemo, ker omenjamo 

določeno temo ali zadevo.

Ne izkazuj negotovosti ali dvoma – vi vodite 

intervju!
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5. Odprtost

Odkrita interakcija.

–Pokaži, če ti kaj ni jasno, ali če nečesa ne veš ali 

razumeš.

• Če ni primerno takoj, si zapiši in preveri kasneje. Ne 

dovoli, da ti podrobnost uide.

Ustvari vtis, da si vreden zaupanja.

–Odpri nov „bančni račun zaupanja“.

Brez pretvarjanja, blefiranja. Namesto tega izrabi svojo 

neinformiranost.

–Zaradi blefiranja tvegamo, da zgubimo verodostojnost.

– „Takrat me tam ni bilo, zato bi rad, da mi opišeš 

dogajanje.“
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6. Brez predsodkov

Nekaj veste o intervjuvancu, ampak ne vsega!

Tisto, kar veste, ne sme povzročiti pojav pristransko 

vodenega intervjuja.

– Intervjuvanec lahko zazna vašo pristranskost.

• Če jo zazna, potem lahko:

–pove malo ali nič,

–zavaja,

–odkloni sodelovanje.
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7. Neposreden in preprost pogovor

Premori.

Kratke in preproste povedi.

Preproste besede (brez strokovnega (tehničnega) 

žargona).

Brez pokroviteljstva (sva enakovredna partnerja).

Preverjaj ali te razume.

Uporabljal vizualne pripomočke (zemljevid, skica, 

predmeti).
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III. Aktivno poslušanje

Bodi pozoren na znake, ki povedo kaj se dogaja v 

intervjuvancu in poskušaj narediti nekaj s temi 

ugotovitvami.

Sprejmi in razčleni intervjuvančeve informacije.

Bodi pripravljen ignorirati lastni načrt pogovora in 

poslušati.

Nasmeh, odprta drža, nagnjenost naprej, dotik, 

očesni kontakt, prikimavanje, podporne besede in 

premori.
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Aktivno poslušanje

Povzemanje

–Ponavljanje ključnih idej ali podrobnosti z lastnimi 

besedami.

–Zrcaljenje čustev ali preverjanje občutkov

• „Tega vas je bilo strah?“

• „Dvomili ste v to?“
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Aktivno poslušanje

Opazuj vedenje

– Nivo vznemirjenosti in spremembe v vedenju.

– Premikanje telesa in spremembe v kretnjah.

– Namen opazovanja NI ugotavljanje laži!

– Poskusimo lahko ugotoviti razlog za vznemirjenost.
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VKLJUČI IN POJASNI

Druga faza
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Prva faza pogovora

Vključevanje intervjuvanca

–Navežeš stik.

–Prilagodi se intervjuvancu.

• Kako nasloviti intervjuvanca in kako se predstaviti?

• Ugotovi, če ima kakšne potrebe (WC, žeja …).

• Pokaži, da ti je mar zanj.

–Ustvariti je treba tako ozračje pogovora, da bo 

intervjuvanec pripravljen sodelovati.
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Profesionalno in skrbno vedenje

Potencialne intervjuvance obveščamo o tem 

kar se dogaja (npr. o tem kdaj bodo 

intervjuvani).

Kava, voda, čaj, prigrizki …

Prepričajte se ali so zaradi pridržanja nastale 

kakšne domače težave in da je za to 

poskrbljeno (npr. pobiranje otrok iz vrtca, šole 

…).
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Pojasnitev razlogov za intervju

1. Razlogi za intervju.

2. Predstavitev okvirnega poteka pogovora.

3. Predstavitev aktivnosti oz. rutin, ki bodo 

izvajane.
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1. Razlogi za intervju

Ne predvidevaj, da oseba ve, zakaj je povabljena 

na razgovor. Vedno preveri.

Ne predvidevaj, da intervjuvanec pozna tvoje delo.

Intervjuvanec naj ve, kakšno je njegovo tveganje.
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2. Predstavitev poteka intervjuja

Povemo, da bodo dali izjavo v zvezi z določenim 

dogodkom.

O katerih stvareh se bomo pogovarjali (tudi vrstni 

red).

Poudarimo, da je osnovni namen razgovora 

ugotoviti resnico.

Povzamemo preden dobimo pristanek na razgovor 

– s povzetkom jih znova zavežemo k točno 

določenim stvarem.
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3. Predstavitev rutine intervjuvanja

Pojasnite vlogo prisotnih oseb.

Navedite kdo, kako in zakaj bo delal zapiske.

Razložite, kaj je namen snemanja.

Pojasnite lastne ugotovitve o nepravilnostih.

Zaprosite prisotne, da se predstavijo in pojasnijo 

njihovo vlogo.

Napovemo odmore.
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IZPOVED

Tretja faza
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Vprašanja

Naj bodo preprosta in razumljiva za intervjuvanca.

Naj bodo kratka.

Upoštevati je treba kronološko in logično zaporedje.

Postavimo le eno vprašanje naenkrat.

Govorimo mirno, umirjeno – to znižuje verjetnost 

konfrontacije.
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Primerna vprašanja

Odprta vprašanja (TED):

– Prosim, povejte mi …

– Pojasnite kako …

– Opišite …

Preiskovalna vprašanja:

– kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj in kako

Primerna zaprta / usmerjena vprašanja (zahtevajo le 

kratke odgovore)

– Kdaj se je to zgodilo?

– Kje živi ta oseba?

– Kdo je to rekel?
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Neprimerna vprašanja

Sugestivna (vodilna) vprašanja

– Neposredno sugestivna

• „Ali ni dejstvo to, da …“

– Posredna, prikrita sugestivna

• Temeljijo na sarkazmu. Zanikanje namiguje na 

nesposobnost.

– „Zagotovo ne verjameš tega, da …“

– Vpletajoča vodilna

• navaja posameznika, da se vplete.

– „Moraš pa priznati, da …“

– Opravičljivo vodilna

• Minimizirajo ali maksimizirajo težo KD

– „Kar si naredil, je čisto naravno, ali ne?
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Neprimerna vprašanja

Vprašanja s prisilno izbiro

– Si vzel denar, pištolo ali potne liste?

Večkratna vprašanja

– Si ga videl? Je sedel ali stal? Je bil oblečen v jakno?

Zavajajoča vprašanja

– Je bil moder avto, ki je odpeljal Audi A4?
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Druge pomanjkljivosti

Izogibati se je treba jezikovno kompleksnim vprašanjem

– „Kaj je moški, ki je nosil puško, delal, medtem, ko je nameraval 

ukrasti denar?“

Izogibajte se žargonu

– „Kaj praviš na to, da si obtožen kršenja 43. člena ZKP-ja?“

Izogibajte se nikalnim stavkom

– „Saj nisi videl barve njegovih las kaj ne da ne?“

Izogibajte se podajanju lastnega mnenja ali trditev

– „Imamo kar nekaj dokazov iz katerih lahko ugotovimo, kdo je 

storilec.“

– „Svetujem ti, da …“
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Lahko pa:

Še enkrat postavite vprašanje na katerega ni bilo 

odgovora, a uporabite malo drugačne besede.

– Prvotno vprašanje: „Ti je kdo pomagal pri tem ropu?“

– Ponovljeno vprašanje: „Si oropal trgovino sam?“

Vabilo z iztočnico – uporabite intervjuvančeve 

besede

– „Rekla si, da je bil moški videti čudno. Kako je bil videti?“
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Intervjuvanec zavije na stranpot

Mirno in vljudno ga opozorimo, da je skrenil s 

teme.

Skušamo potrpežljivo in vljudno poslušati kratek 

čas.

Se intervjuvanec ponavlja? Razišči, kaj naj bi to 

pomenilo.
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Prava struktura razgovora

Tema 1

Kaj

Kdaj

Kdo
Zakaj

Kje

Kako

Tema 2

Kaj

Kdaj

KdoZakaj

Kje

Kako

Tema 4

Kaj

Kdaj

Kdo
Zakaj

Kje

Kako

Tema 3

Kaj

Kdaj

Kdo
Zakaj

Kje

Kako

Povzetek

Povzetek
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Povzetek pogovora

Po vsaki podrobno obdelani temi, je treba povzeti vse 

kar ste zvedeli.

– To dokazuje, da pozorno poslušate,

– omogoča, da si bolje zapomnite podrobnosti,

– omogoča naraven prehod na naslednjo temo,

– omogoča premislek o dodatnih temah, ki jih je treba raziskati 

naknadno.

– omogoča vnos popravkov ali dopolnitev v zapiske,

– spodbuja intervjuvanca, da doda še kakšno podrobnost.
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Osumljenci včasih mislijo, da bo zaradi njihovega 

nesodelovanja intervju kratek.

– Tega ne smemo dovoliti.

• Izvedi intervju v skladu z načrtom.

• Po vsakem vprašanju naredi premor.

• Ponovi namen intervjuja.

• Spomni na osnovno pravilo sodelovanja dveh strani –

poslušamo in govorimo, da se razjasnijo problemi.

Brez komentarja ali odpor do sodelovanja
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Izmikanje

Čustvene reakcije (ogorčenje, jeza, agresivnost, 

dvigovanje glasu, zmerjanje).

–Uporabite refleksijo, da umirjaš situacijo

„Vidim, da si se razburil … pa pojdiva korak nazaj … Rad 

bi zvedel, kaj te je vznemirilo?“

–Ne dovolite, da te potegne v čustvene reakcije

–Znižajte glas, nikdar se ne smej, če so jezni.

–Dopustite mu, da se „izteče“.

–Naredite premor (tišina), da se zbere.

Brez komentarja ali odpor do sodelovanja
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Ostanite mirni

–Ne dovolite, da izgubite kontrolo nad seboj,

–Ne hitite z odzivanjem na njegove reakcije,

–Uporabljajte premolke,

–Dihajte počasi in enakomerno.

Brez komentarja ali odpor do sodelovanja



17

Page  49

ZAKLJUČEK

Četrta faza
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Zaključevanje intervjuja

So izčrpane so vse teme in načrtovana vprašanja.

So bile pridobljene potrebne informacije?

So cilji intervjuja izpolnjeni?

Zaključek mora biti vljuden in profesionalen

– pojasni, da je bil intervju koristen in da si zadovoljen (če je 

tako res bilo).

– pojasni, kaj se bo dogajalo v prihodnje.

– izkaži pozitivno pričakovanje, da bodo v prihodnje 

pridobljene točne in verodostojne informacije.
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Povzetek pridobljenih izjav

Pojasnite osebi, da boste povzeli intervju, pri 

čemer bo intervjuvanec imel priložnost 

potrditi, spremeniti, razjasniti, zanikati ali 

karkoli pripomniti v zvezi s svojimi izjavami.
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Morda je ta intervju šele prvi v verigi 

naslednjih, zato ga je treba zaključiti z dobrim 

vtisom.

Profesionalen zaključek pogovora lahko zniža 

zamero in pozitivno vpliva na razvoj odnosa v 

naslednjem intervjuju.
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OCENA

(IN POVRATNE INFORMACIJE)

Peta faza
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Ocenite pridobljene informacije

Po vsakem intervjuju se vprašamo:

–Kakšno vrednost imajo pridobljene informacije za celotno 

preiskavo?

–Sem spraševal tisto, kar sem načrtoval?

–Sem sledil načrtu in namenu intervjuja?

–Sem spremenil moje začetne cilje in namen intervjuja? 

Zakaj?

–Sem obdelal tisto, kar sem hotel preveriti, dokazati?
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Ocenite pridobljene informacije

Ocena novih informacij

–Katere nove informacije si pridobil?

–Se nove informacije skladajo z že pridobljenimi?

–So se pojavila nasprotja, ki jih je treba razčistiti?

–Kakšne poizvedbe moram zdaj narediti?

–Katere informacije so preverljive?
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Oceni svojo izvedbo intervjuja

Kaj si naredil dobro?

Kaj bi lahko naredil bolje?

Na katerih področjih lahko razvijaš svoje sposobnosti?

–Kaj mi leži in kje sem šibek?

Kako si pridobil te sposobnosti?

Bi bilo dobro, če bi poiskal koga, ki bi odigral vlogo 

supervizorja?
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igor.areh@fvv.uni-mb.si

Vprašanja?
Več informacij?


