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POVZETEK 

 

V zadnjem času je veliko razvez in posledično tudi otrok, ki živijo le z enim od staršev, z 

drugim staršem pa imajo občasne stike. V diplomskem delu želim raziskati, kakšen je odnos 

ločenega očeta z otrokom, očetovo doživljanje odnosov in kakšne posledice imajo ti odnosi za 

otroka in očeta. Starši se iz različnih razlogov odločijo za razvezo. Otrok po ločitvi staršev 

živi le z enim staršem, drugega pa večinoma videva bolj redko. Običajno je oče tisti, ki je 

odsoten, ki ne živi več s prejšnjo partnerico in skupnim otrokom. Na otroka močno vpliva 

odnos med staršema, namreč partnerski odnos med staršema predstavlja otroku vzorec za 

medsebojne odnose in odnose med spoloma. Otrok, ki je ločen od enega ali obeh staršev, ima 

pravico, da redno vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo z obema staršema, razen če je to 

v nasprotju z njegovimi koristmi. Stiki z »odsotnim« staršem lahko otroku in prav tako staršu 

veliko pomenijo. Nekateri očetje bi radi v varstvo in vzgojo dobili otroke ali jih pogosteje in 

več videvali na stikih. 

 

Preko kvalitativne raziskave sem z metodo intervjuja raziskovala in analizirala naravo odnosa 

med otrokom in ločenim očetom ter ugotavljala, kako to vpliva na življenje očeta. Rezultati 

raziskave so naslednji: Dober odnos med staršema vpliva na dober odnos otrok – oče. 

Kvalitetni in pogosti stiki med otrokom in očetom so pomembni za njun odnos. Očetovo 

pozitivno doživljanje srečanj z otrokom vpliva na zadovoljstvo z očetovsko vlogo. Otrokov 

pozitiven odnos do očeta pozitivno vpliva na očetovo samopodobo. Odnos otroka in očeta 

pred razvezo ni nujno enak tudi po razvezi. Očetje si po razvezi večinoma ustvarijo novo 

življenje. 

 

Ključne besede: ločitev, odnos otrok – oče, stiki, očetovstvo. 
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ABSTRACT  

 

Nowadays, there are a lot of divorces and consequently children, who live with one of the 

parents and have occasional contacts with the other one. In my diploma I want to find out 

what kind of relationship father and a child have after divorce, father's feelings about that 

relationship and the conseqences of this relationship for a father and a child. Parents decide to 

divorce because of different reasons. After divorce a child lives with only one parent, 

meanwhile he rarely sees the other one. Most often there is the father, who is absent and 

doesn't live with ex-wife and their child. For a child divorce is a great shock and it's even 

worse if suddenly he doesn't see one of the parents any more or if they express hatered 

towards each other. The relationship between parents has a strong influence on their child, 

partner's relationship between parents namely represents to a child a pattern for mutual 

relations and relations between sexes. A child, separated from one or both parents, has the 

right to keep personal contacts regularly and to keep direct connection with both parents, only 

if it is in opposition to his benefits. Contacts with an absent parent can mean a lot to a child 

and also to his parent. Some fathers would like to bring up and care for their children or have 

more contacts with them.  

 

In qualitative research through interview method, I explored and analysed the nature of 

relationship between a child and a divorced father and discovered what kind of influence it 

has on father's life. Results of research are next: Good relationship between parents influences 

on the relationship father – child. Qualitative and constant contacts between father and a child 

are important for their relationship. Father's positive feelings about contacts have influence on 

his confidence with father's role. Child's positive relationship to father has influence on 

father's self esteem. Relationship between a father and a child before and after divorce is not 

necessarily the same. Fathers often create a new life/relationship after divorce.  

 

Keywords: divorce, relationship child - father, contacts, paternity. 
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I. UVOD 

 

V diplomskem delu Odnos med otrokom in očetom po ločitvi želim raziskati, kakšen je odnos 

ločenega očeta z otrokom, očetovo doživljanje odnosov in kakšne posledice imajo odnosi za 

otroka in očeta. Za obravnavano temo sem se odločila, ker sem slišala za primere ločenih 

družin, kjer so bile za otroka zelo neurejene razmere, oče in mama sta bila nenaklonjena drug 

drugemu, v nekaterih primerih se tudi stiki med očetom in otrokom niso izvajali. Kasneje sem 

tudi na delovnem mestu naletela na precej vzgojno težavne, agresivne otroke, ki niso 

upoštevali avtoritete in preko preživetega časa v odnosu z njimi, pogovora s kolegi ugotovila, 

da izhajajo iz ločenih družin, kjer tudi otrok čuti posledice materinega in očetovega 

negativnega odnosa.  

Danes je vse manj sklenjenih zakonskih zvez, veliko je izvenzakonskih skupnosti in 

enostarševskih družin. Danes se razveže že vsak tretji zakonski par. Razveze so dokaj pogost 

pojav, vendar predstavljajo bolečino in spremembo ne samo za starše, ampak tudi za otroka. 

Otroku sta za optimalen razvoj potrebna tako mati kot oče (Brajša, 1987; Tomori, 1989), 

vendar se v primeru razveze lahko zanj precej spremeni. Otrok je po ločitvi/razvezi staršev 

dodeljen v skrbništvo enemu od staršev, z drugim so stiki praviloma dogovorjeni. Večinoma 

je otrok dodeljen materi, in sicer v 82 % primerov. Očetom je otrok dodeljen v 8 % primerov, 

deljeno skrbništvo je določeno v 10 % primerov (Rener, Humer, Žakelj, Vezovnik in Švab, 

2008). 

Za otroka je ločitev velik pretres, še huje pa je, če nenadoma enega od staršev ne vidi več ali 

če mama in oče izražata sovraštvo. Na otroka močno vpliva odnos med staršema, namreč 

partnerski odnos med staršema predstavlja otroku vzorec za medsebojne odnose in odnose 

med spoloma (Tomori, 1989). Otrok ima pravico do obeh staršev, zato bi mu morali biti 

zagotovljeni stiki z obema staršema. Konvencija ZN o otrokovih pravicah pravi, »da ima 

otrok, ki je ločen od enega ali obeh staršev, pravico, da redno vzdržuje osebne stike in 

neposredno zvezo z obema staršema, razen če je to v nasprotju z njegovimi koristmi« 

(Zupančič, Novak, Žnidaršič Skubic in Končina Peternel, 2005, 72). Stiki med otrokom in 

očetom so velikega pomena tako za otroka kot očeta. Če so stiki kvalitetni in dokaj smiselno 

preživeti bo to pozitivno ne samo za njun odnos, ampak tudi za razvoj očetove generativnosti 

in otrokov življenjski razvoj. Kljub temu da so ženske in moški enakopravni, obstajajo med 
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njimi razlike. Tudi materinska in očetovska vloga sta nekoliko drugačni, vendar druga drugo 

dopolnjujeta. Očetje se danes dejavno vključujejo v vzgojo otroka. Obstajajo primeri očetov, 

ko jim je kratena pravica do stikov z otrokom; in s tem seveda tudi otroku, vendar obstajajo 

vzvodi državnih organov, ki poskrbijo, da se stiki zopet redno izvajajo. Očetje bi radi v 

varstvo in vzgojo dobili otroke ali jih pogosteje in več videvali na stikih. Sami stiki so, četudi 

se redno izvajajo, so večinoma vsak drugi vikend, kar je malo za izgradnjo kvalitetnega 

odnosa med otrokom in očetom. 

 

V diplomskem delu so glede na zgoraj navedeno teorijo pričakovani naslednji rezultati. Kadar 

je odnos med staršema dober, je tudi odnos otrok – oče boljši, kot če imata starša negativen 

odnos. Kadar so stiki med otrokom in očetom kvalitetni, smiselno preživeti in pogosti, je tudi 

njun odnos dober. Če oče pozitivno doživlja srečanja z otrokom, je bolj zadovoljen z 

očetovsko vlogo. Če je očetu omogočena pravica do stikov z otrokov, je bolj zadovoljen z 

očetovsko vlogo. Kadar ima otrok pozitiven odnos do očeta, to pozitivno vpliva na očetovo 

samopodobo. Če je imel oče dober odnos z otrokom pred razvezo, ga bo imel verjetno tudi po 

razvezi, saj je odnos nekaj kontinuiranega.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. LOČITEV/VPLIV LOČITVE NA OTROKA 
 
Število razvez narašča in s tem število otrok, ki živijo le z enim staršem. To so lahko (Mikuš 

Kos, Makarovič, 1983, 163): 

- otroci razvezanih staršev 

- otroci neporočenih staršev, ki so živeli v družinski skupnosti, a so se ločili 

- otroci, rojeni zunaj zakona in zunaj družinske skupnosti 

- otroci, ki jim je en roditelj umrl ali pa je dalj časa odsoten iz družine, npr. zaradi 

zdravljenja, dela v tujini (teh ne bomo upoštevali)  

 

Otrokovo doživljanje po ločitvi 

Otrok po ločitvi staršev doživlja mešana čustva. »Počutim se kot Humpty Dumpty« (Smith, 

1995, 102) pravi otrok po ločitvi. Kot da ga nihče več ne more sestaviti nazaj. Razpet je med 

očetom in mamo, med očetovo in mamino … Prevevajo ga občutki krivde za ločitev staršev. 

Ker so starši preveč zaposleni s svojimi problemi, ne opazijo otrokovega stresa in molka, ali 

pa si njegov molk razlagajo napačno. Tišino si razlagajo tako, kot da je otrok že prebolel 

njuno ločitev. Otroka prevevajo različna čustva: žalost, jeza, tesnoba oz. strah glede 

prihodnosti in zmedenost. Večina otrok, ki so jih anketirali, noče, da bi se starši ločili. Tudi 

Mikuš Kosova in Makarovičeva (1983) sta mnenja, da otroci doživljajo ločitev kot bolečo 

izkušnjo in kot motnjo. Tudi otroci, ki ločitev sprejmejo kot dober način rešitve medosebnih 

odnosov, ne ostanejo čustveno neprizadeti. Otrok ob in po razvezi občuti strah, jezo, depresijo 

in občutke krivde. Šele približno po enem letu se stanje izboljša, pri nekaterih otrocih pa traja 

še dlje.  

 

V obdobju procesa ločitve in po ločitvi otroka najbolj čustveno prizadene (Mikuš Kos, 

Makarovič, 1983, 165–166): 

- »vse večji konflikti že pred in med ločitvijo 

- spremembe v odnosu med starši in otrokom, povezane s stresno situacijo in 

čustvenimi stiskami staršev 

- dezorganizacija družine 
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- izguba enega starša 

- materialni primanjkljaji v življenju z enim staršem 

- fantazijska ogroženost otroka kot posledica nerazumevanja, nezmožnosti 

predvidevanja nadaljnjih dogodkov in emocionalna prizadetost 

- negotovost nove situacije« 

 

Pri večini otrok se čustveno ravnovesje doseže v drugem ali tretjem letu po razvezi. Včasih pa 

se tej krizni situaciji pridružijo tudi drugi dejavniki, kot so nadaljnji konflikti, napetosti, nova 

družina nima organizacijske sheme idr., kar lahko privede do resnejših razvojnih motenj pri 

otroku. Spremljajoči dogodki in okoliščine ter tudi kvaliteta življenja otroka pri enem od 

staršev v družini po razvezi vplivajo na otrokovo čustveno ravnovesje (Mikuš Kos, 

Makarovič, 1983). To so npr. materialne življenjske okoliščine – gmotno in stanovanjsko 

stanje, prehrana, organizacija življenja, odnosi med razvezanimi starši, stiki s staršem, ki je 

odšel iz družine, prisotnost drugih odraslih oseb v gospodinjstvu, ki lahko vplivajo: 

soodločajo, sodelujejo pri vzgoji oz. prevzemajo opravila pri negi otroka itd., pomoč, ki jo 

družina lahko prejema iz širše socialne mreže. 

 

Otrok doživlja starše kot nekaj enovitega, brez svojih potreb in želja (Miller, 2000, 60, 61). 

Otrok se sprašuje, ali ga bosta imela starša sploh še rada, če se tudi med sabo nimata rada. 

Tudi Zig Ziglar (2007, 53) navaja trditev: »Največ, kar lahko starši naredijo za svojega otroka 

je to, da ljubijo svojega partnerja.« Otroci zanikajo, da sta se starša ločila, čutijo pa krivdo in 

odgovornost za dogajanje med staršema. Verjamejo, da bodo lahko vse popravili, če bodo 

sami pridni. Preveva jih občutek nemoči, zapuščenosti, imajo potrebo po dodatni pozornosti, 

so vzgojno problematični, včasih se tudi vedejo agresivno, še posebej če so priča nasilju med 

staršema. Dogajajo se jim nenadne spremembe, saj nekaj časa živijo pri enem staršu, potem 

pa gredo na srečanja z drugim.  

 

Razlike v odzivanju otrok na razvezo 

Gre za interakcijo več dejavnikov, in sicer so to situacijski dejavniki, stres in viri pomoči ter 

zaščite. Vsak otrok (Mikuš Kos, Makarovič, 1983) je poglavje zase, zato je potrebno 

upoštevati tudi: otrokov temperament, razvojno raven, spol in pretekle izkušnje. To se še 

posebno pokaže ob stiskah, v stresu in ob hudih obremenitvah. Po temperamentu težavni 
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otroci so bolj dovzetni za neugodne razmere, in sicer se le-ti težko prilagajajo na spremembe, 

so bolj impulzivni, bolj nestanovitni in vzgojno težavnejši otroci. 

 

Starši jih večkrat kritizirajo, saj nanje prenašajo svojo jezo in agresijo ter anksioznost. Nanje 

se ustvarja večji pritisk in obenem so ravno ti otroci manj sposobni obvladovati take odnose 

(Mikuš Kos, Makarovič, 1983). Če je otrok že v času pred razvezo staršev imel psihosocialne 

težave, se bodo te po razvezi še povečale z dolgotrajnimi emocionalnimi motnjami. Če otrok 

ni tako ranljiv in je psihično odporen, lahko tudi hude psihosocialne okoliščine prenese, brez 

da bi to nanj precej negativno vplivalo. 

 

Razvojna raven otroka in odziv na razvezo 
Različno stari otroci se na razvezo odzivajo različno. 

a) majhni otroci 
Mlajši težje razumejo celotno situacijo kot starejši. Razlagajo si jo po svoje. Ne znajo oceniti 

stanja ob razvezi, motivov in čustev svojih staršev, svoje lastne vloge in slabše predvidevajo o 

razpletu stresnih dogajanj ob razvezi. Ker je mlajši otrok močno odvisen od staršev (Mikuš 

Kos, Makarovič, 1983), ga tudi ločitev precej bolj čustveno prizadene. Z izgubo enega od 

staršev domišljijsko pričakuje tudi izgubo drugega. Majhen otrok sam sebe obtožuje in si 

nasploh neustrezno razlaga vsa čustva in dejanja ob razvezi. Otrok bodisi sanja, da bosta 

starša nekoč spet skupaj in bo vse v redu, bodisi pesimistično tuhta, da ga bosta zapustila oba 

starša. Manjši otrok ima manjše obvladovalne sposobnosti, tj. možnosti kvalitetnega 

aktivnega spoprijemanja s težavami. 

 

Za dečka, mlajšega od treh let, je ločitev od očeta še posebej travmatična. Fant je navezan na    

mamo in govori: »Ko bom velik, se bom poročil z mamo« (Smith, 1995, 103). Tudi očeta 

ljubi, vendar mu oče predstavlja rivala, tekmeca za mamo. V primeru, da oče zapusti družino, 

bo deček zmagal; vendar še vedno ostaja v negotovosti, da bi se oče lahko maščeval. To se 

odraža v dečkovih sanjah, v katerih se mu prikazujejo pošasti, zveri ipd. Deček pri teh letih 

noče biti več mamin dojenček, ampak tudi očkov majhen deček, namreč oče mu predstavlja 

identiteto moškega. Deklica, mlajša od treh let, ima željo poročiti se z očetom. Ko oče zapusti 

družino, si ta dogodek razlaga tako, kot da je ona naredila kaj narobe. Za njeno samopodobo v 

prihodnosti so zelo pomembni stiki in zagotovilo, da jo oče ljubi, čeprav živi drugje. 
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Otrok ločenih staršev občuti tesnobo/strah, saj ga je zapustil oče in strah ga je, da ga bo tudi 

mama. Za otroke, katerih starši se ločijo, je značilno nihanje razpoloženja, zmedenost, težave 

med spanjem, neizražena jeza, ki lahko eksplodira, razne motnje, celo izguba zavesti, žalost, 

osamljenost oz. samevanje, molk, prestrašenost, razočaranost, otrok izgubi zaupanje, da bo 

ljubljen, in s tem pridobi težave pri navezovanju ljubezenskih stikov. 

 

Otrok pred 5. letom starosti ne razume ločitve. Lahko razume to, da je oče odšel. Prevevajo ga 

občutki krivde (»ker nisem bil priden«). Občuti žalost in ne razume, da je oče za vedno odšel. 

Meni, da če bo priden, bo oče prišel nazaj. Verjame v čudeže, zato denimo čaka pri oknu in 

sanjari, da se bosta oče in mama ponovno poročila in bo spet vse v redu (Smith, 1995). 

 

b) srednje otroštvo  
Otroci v starosti pred obdobjem adolescence so malo bolj realni od najmlajših. Tudi oni so 

žalostni in imajo občutek krivde. Njihovi miselni procesi o čemerkoli so oteženi, zato imajo 

težave v šoli. Nekateri otroci ločenih staršev lahko ločijo šolo od doma in so uspešni v šoli, 

saj jim šolska rutina daje gotovost, varnost. 

 

Poseben primer predstavljajo edinci in najstarejši otroci v družini. Imajo težave ob zapuščanju 

doma, saj jih tare tesnoba zaradi starša, ki je doma. Ti otroci pogosto prevzamejo starševsko 

vlogo. Namesto v odraščanje vso svojo mentalno energijo usmerijo v so-partnerstvo. Namesto 

odsotnega starša namreč nase prevzamejo odgovornost. Starši mu rečejo: »Ti si zdaj glava 

družine« (Smith, 1995, 102). Gre za neprimerno odgovornost, breme za otroka. Otrok igra 

vlogo partnerja (saj npr. spi v materini postelji) in je starš svojim mlajšim bratom in sestram, 

kar kasneje ob separaciji prinaša težave in zmedenost. 

 

Če otrok ne sprejme dogodka odhoda enega od staršev iz družinske skupnosti, poskuša 

vzbujati pozornost s tem, da poskuša starša združiti nazaj skupaj, se obnaša kot namišljeni 

bolnik, uprizori razne nesreče kot padec z drevesa. Sam pri sebi si misli: »Če nikogar ne skrbi 

zame, ni vredno paziti nase« (Smith, 1995, 102). 

 

6–8 let stari dečki so zaradi ločitve najbolj prizadeti, saj bolj občutijo bolečino ob izgubi 

očeta. Odhod očeta občutijo, kot da jih je zavrgel, oz. celo tako hudo, kot da bi bili brez hrane. 

9–10 let stari dečki to bolečino občutijo manj. Oni ob odhodu očeta občutijo sramoto, in da bi 
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prekrili svoj stres, se zamotijo z neprekinjeno aktivnostjo. Zelo močno so nasršeni proti 

tistemu staršu, ki jih je zapustil, še posebej proti očetu, saj jim je on model za učenje. 

 

c) adolescenca 
Otroci v adolescenci (Mikuš Kos, Makarovič, 1983) doživljajo veliko začetne bolečine in 

jeze, vendar ko je razveza mimo, znajo jasno določiti odgovornost in prispevek enega in 

drugega starša za razvezo. Lažje razrešijo konflikt lojalnosti in lažje reorganizirajo svoje 

življenje tako na socialnem kot psihičnem področju. Poleg družine ima napram mlajšim 

otrokom veliko več možnosti, da čustveno bližino najde izven družine – pri prijateljih, 

sosedih, v šoli. Velikokrat se zgodi, da adolescenti kmalu po razvezi staršev tudi sami 

zapustijo dom.  

 

V adolescenci (Smith, 1995) se otroku pojavljajo dileme, kateri starš ima prav in kateri ne, 

kdo je kriv za ločitev in kdo ne. Dekleta se še iščejo v lastnem čustvenem svetu in spolni 

vlogi. Zaskrbljene so zaradi lastne prihodnosti glede navezovanja stikov oz. prihodnosti v 

ljubezni. Želijo si stabilnega zakona/zveze. Ta dekleta so morala prehitro odrasti. Navajena so 

večje neodvisnosti. 

 

Narobe je to, da starši zapuščajo svoje otroke. Morali bi odraščajoči otroci zapuščati svoje 

starše. Ko starši zapustijo otroke, se ti pogosto počutijo depresivno, osamljeno in v nekaterih 

primerih gre tudi za samomorilna nagnjenja. Imajo občutek, da ga nobeden od staršev ne 

mara, ker sta prestroga. Počuti se kot da »nikamor ne spada«. Otrok staršem očita, da mu 

rečejo, da ga ljubijo, čeprav občuti, da jih ne briga/skrbi za njegovo življenje. To občuti kot 

izdajo. 

 

d) vsi otroci 
Pri večini otrok ločenih staršev se duševni razvoj ustavi. Da bi pridobili pozornost in se s tem 

vrnili v življenje pred ločitvijo, nazadujejo, npr. spet močijo posteljo. Pri lajšanju bolečine ob 

razhodu/ločitvi staršev je otroku pomembno pomagati, namreč otroci imajo občutek 

drugačnosti, nemoči, žalosti, strahu in so pod stresom (Smith, 1995). Občutljivi otroci 

varujejo sorojence. Otroku lahko precej pomaga ljubeča družina in njeni prijatelji, največ pa 

starši. Pomembno je jasno razložiti otroku, kaj se dogaja, in sicer na način, da to razume. 

Potrebno je prisluhniti otrokovim občutkom, čustvom, željam, kje bo živel in kako se bo 
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zveza staršev nadaljevala. Otrok mora vedeti, da ga imajo starši radi in da jih skrbi zanj, 

čeprav se starša več ne ljubita. Otrok ne sme biti sel, vohun ali »ciljani pepček« oz. vmesni 

člen med staršema. 

 

Uradne bitke/boji med staršema v ločitvenem procesu: »jaz imam prav, ti pa ne!« na otroka 

vplivajo destruktivno (Smith, 1995). Starši naj ostanejo vsaj v družbi otrok v prijateljskem 

odnosu. Še poseben problem za starša predstavlja sprejemanje novega partnerja bivšega 

partnerja, kar lahko vpliva na otroka. Zavrnitev, ljubosumje, jeza lahko vodijo do tega, da 

starš postane nerazumen v vedenju do otroka. Puberteta oz. odraščanje in poleg tega še drugi 

problemi lahko pri otroku sprožijo hud stres. 

 

Otrokov spol in odziv na razvezo 

Razveza bolj neugodno vpliva na fante kot na dekleta. Pri dekletih emocionalne in 

psihosocialne težave izzvenijo dve leti po razvezi. Pri nekaterih se kasneje znova odražajo v 

obliki nestalnih heteroseksualnih odnosov. Tudi življenje fantov (Mikuš Kos, Makarovič, 

1983) se po približno dveh letih normalizira; vendar pa ostaja veliko več fantov, ki še naprej 

kažejo različne odklone. Imajo več vedenjskih težav in problemov v medsebojnih odnosih. 

Mlajši otroci se vedejo do domačih kot precej odvisni, rabijo pomoč, pozornost in ljubezen; 

dečki se vedejo tudi agresivno. 

 

Izguba očeta predstavlja za dečka večje breme kot za deklic. Pri dečku se pojavlja agresivno 

in socialno neustrezno vedenje, saj mu primanjkuje trdno discipliniranje, navadno s strani 

očeta. Dečki so bolj ekpanzivni, agresivni in se socialno neustrezno vedejo v splošnem. 

»Dobro je znano, da so otroci na splošno manj ubogljivi do mater kot do očetov« (Mikuš Kos, 

Makarovič, 1983, 168), zato je za dečke izjemnega pomena, da imajo ob sebi očeta. Ta 

predstavlja večjo moč in avtoriteto. Za dečka je pomembno, da ima moški model za učenje in 

posnemanje vedenjskih vzorcev.  

 

Dečki se ob razvezi staršev znajdejo v težji situaciji kot deklice. Dečki so ob razvezi bolj 

pogosto priča konfliktov staršev, agresivnosti, so večkrat žrtve družinskih prepirov. Starši jih 

večkrat odklanjajo, še posebej se po razvezi to dogaja s strani mame. Tudi drugi pomembni 

ljudje, kot so vrstniki, učitelji … vidijo dečka razvezanih staršev v bolj negativni luči kot 
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deklico. Dečki doživljajo več stresa in depresivnih stanj, deležni so manjše pomoči in opore v 

svojem okolju kot deklice.  

 

Otrokove pretekle izkušnje in odziv na razvezo 

Na otrokovo psihosocialno počutje razveza staršev ne vpliva tako močno, kot če je v igri še 

več stresnih dejavnikov. Če gre le za en dejavnik, to za otroka ni tako usodnega pomena, kot 

če nanj vpliva več stresnih situacij hkrati. Raziskave kažejo, da dva dejavnika na otroka 

vplivata s štirikratno močjo. Rutter (v Mikuš Kos, Makarovič, 1983, 169) je našel šest 

družinskih dejavnikov, ki so v zvezi s psihosocialnimi motnjami otrok; med njimi je tudi 

ločitev otroka od starša in kronična konfliktna situacija med staršema.  

 

Spremembe v otrokovi življenjski situaciji, ki sledijo razvezi 

V otrokovi življenjski situaciji se po ločitvi dogajajo spremembe na ravni (po Mikuš Kos, 

Makarovič, 1983, 169):  

- praktičnega vsakodnevnega življenja 

- odnosov in funkcioniranja družine 

- širše socialne mreže družine 

 

a) Spremembe na ravni praktičnega vsakodnevnega življenja 

Po ločitvi se v otrokovem življenju na ravni praktičnega vsakdana spremenijo naslednje stvari 

(Mikuš Kos, Makarovič, 1983, 169): 

- poslabša se ekonomska situacija družine 

- poslabša se otrokova življenjska situacija (le ena oseba prevzema skrb v 

gospodinjstvu) 

- mati ima mnoge obveznosti; poleg delovnega mesta še skrb za gospodinjstvo in skrb 

za otroka 

- vsaj začasno (dokler se stvari ne uravnovesijo) kaotični in neorganiziran življenjski 

stil 

- družinske vloge niso razdeljene med več ljudi, tudi ostale obveznosti se ne porazdelijo 

med več članov 
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- otrok dobi manj pozornosti kot prej, z njim se manj ukvarjajo, slabše skrbijo zanj 

(slabša in neredna prehrana, nereden odhod v posteljo, slabša zmogljivost in 

učinkovitost v šoli zaradi manjše kontrole staršev) 

- stanovanjsko vprašanje (še posebno breme za otroka je menjava prebivališča, kar 

povzroča dodaten stres in s tem otrok izgubi tudi pomembno podporo širšega 

poznanega okolja, ki jo je imel prej) 

- nekateri starši še naprej živijo v istem stanovanju, zato se konflikti nadaljujejo, kar 

slabo vpliva na otroka 

 

b) Spremembe na ravni funkcioniranja družine in družinskih odnosov 

Spremembe ob razvezi in življenju otroka z enim staršem se kažejo tudi skozi naslednje 

komponente (Mikuš Kos, Makarovič, 1983): 

- pomen odsotnosti očeta 

- pomen družinskih konfliktov ob razvezi 

- večja obremenjenost matere, živeče same z otrokom 

- spremembe v odnosih mati – otrok 

- spremembe v celotni življenjski situaciji (stvarne, socialne in psihološke spremembe 

pri otroku) 
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2. ODNOS MED PARTNERJEMA/STARŠEMA 
 

Propad ljubezenske zveze 

Včasih so za propadlo zvezo/par rekli: »Nista mogla priti skupaj,« danes pa rečemo: »Nista 

mogla skupaj živeti« (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, 114). Povečana svoboda predstavlja 

novo obliko prisile. Včasih nadzor in omejitve, danes pa ideali, prisile glede ljubezenske 

zveze. Če pogledamo skozi današnje kriterije, pravita Beck in Beck-Gernsheim (2006), se 

prejšnje oblike skupnega življenja po konfliktih in padcih nič manj ne razlikujejo od 

današnjih. Danes je problem najti nove oblike zvez, ki dovoljujejo svobodo in so še vedno 

trajne. 

 

Uravnavanje obljub in zaupanja ter razočaranj in konfliktov je pot k svobodi. Srečo 

predstavlja trajna zveza, ki jo dosežemo z mukami. Ljubezen ostaja »živa utopija, kot osnutek 

boljšega sveta« (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, 114). Vprašanje je, kaj bi bilo, če bi se lepa 

ljubezen spremenila v muko … »Resnična ljubezen je v navadi, v tem, da se skupaj postaraš« 

(prav tam, 2006, 115, po Cohen, 1984, 18). 

 

Danes je vse bolj pomembna svoboda, cilji so spremenljivi, vera je lahko svobodna ali je 

sploh ni, vrednote so drugačne. Marsikdo si predstavlja, da so otroci lahko utelešenje smisla 

njihovega življenja. To se ne dogaja le v nižjih socialnih slojih, ampak čedalje več (Beck in 

Beck-Gernsheim, 2006) v krogu visoko izobraženih. Nič v življenju ni gotovo, zato je lahko 

smisel življenja kar otrok. Zaposlenost staršev, skrb za otroke, odrekanje in sam otrok poveže 

partnerja in hkrati krade čas za kakovostno partnerstvo. 

 

Dogovor med staršema, komu bo otrok dodeljen v vzgojo in varstvo 

Po ločitvi naj bi se starša dogovorila, komu bo dodeljen otrok. Če se sama ne moreta 

dogovoriti, posreduje sodišče. Bolje za otroka je, da oče in mati sprejmeta dogovor, se 

uskladita. Zelo priporočljivo je, da se upoštevajo želje in čustva otroka. Sicer na koncu vedno 

obvelja beseda odraslih. Če se partnerja ne moreta dogovoriti (Smith, 1995), si lahko 

pomagata z mediacijo. Partnerja s pomočjo te metode opogumljajo, da izrazita lastna čustva 

in da se osredotočita na dobrobit otroka, kar je v krizni situaciji težko, ker še vedno občutita 

jezo in bolečino zaradi razveze. 
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Ločitev je proces, skozi katerega se zvrstijo čustva (Smith, 1995): 

- zanikanje 

- žalost 

- jeza oz. bes, ki je lahko že na meji z blaznostjo 

- sprejemanje 

- neodvisnost (ko razvezani že gleda v prihodnost) 

- vera vase in pogum za nove korake/spremembe 

 

Število ločitev v Sloveniji narašča. Večina se loči v zgodnji odraslosti, v starosti pod 45 let 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004; po Statistični urad RS, 2003). Ločitev kot dolgo trajajoč 

proces se začne že mnogo pred pravnim postopkom. Že pred dejansko ločitvijo se med 

partnerjema zmanjšuje intimnost, čustvena navezanost, skrb za partnerja; apatija, 

indiferentnost in izkazovanje negativnih čustev pa naraščajo. 

Faze ločevanja: 

- 1. faza: nekaj je narobe, partner se spremeni, ima več negativnih lastnosti oz. celo 

pozitivne postanejo negativne, več konfliktov, usmerjenost v odnose izven 

družine, še ugodna naravnanost in reševanje konfliktov s partnerjem. 

- 2. faza: užaljenost, prizadetost, jeza, razočaranje, nedobrohotnost do partnerja, 

motivacija za konstruktivno reševanje problemov se zmanjšuje, misel na ločitev in 

njene negativne posledice (tudi za otroke). 

- 3. faza: eden od partnerjev se odseli, pravno in ekonomsko ločevanje, vmešavanje 

sorodnikov in drugih v reševanje partnerskih konfliktov, premoženjsko vprašanje, 

žalost, krivda. Čustvena prizadetost je večja pri tistem, ki ni začel ločitve, če je 

nenadna, če eden ne želi ločitve, če sorodniki in drugi ne podpirajo ločitve. 

- 4. faza: reorganizacija družine, definiranje medsebojnih odnosov, odnosov z otroki 

in skupnimi prijatelji. Če je bilo veliko konfliktov in če se ponovno poročijo, je 

med partnerjema po ločitvi manj stikov (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, 700). 

 

Slovenske raziskave kažejo, da je več moških kot žensk, ki se ponovno poročijo; nekateri že 

ločeni se še enkrat ločijo, predvsem zaradi problemov z otroki iz prvega zakona, ki težko 

sprejmejo, da si je njihov oče ustvaril novo življenje z novo žensko in družino. 

 

Brajša (1987) pravi, da je ob razvezi zakona moški kot oče prikrajšan tako formalno, 

zakonsko, kot neformalno. Zelo redko mu prisodijo majhne otroke, veliki pa so ponavadi bolj 
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navezani na mater, malo manj na očeta, zato imajo z njim manj ali celo nič stikov. Otroci se 

tudi sicer prej postavijo na materino stran, torej proti očetu, kar pa niso objektivni razlogi. 

Oče je za njih materin izdajalec, mati pa žrtev. 

Tudi Brajša (1987) trdi, da se ponovno poroči več moških kot žensk. Vzrok za to je lahko ta, 

da ženska najde »novega partnerja« v otroku, ki ji daje čustveno in psihološko oporo. Tu se 

kaže materina egoistična in ne altruistična narava. Otrok od tega nima koristi. Še ko je 

odrasel, mu mati očita nehvaležnost in navrže, kako se je zanj žrtvovala. Otrok ima take 

občutke krivde, da ne upa zapustiti matere in ne išče življenjskega partnerja. 

 

Konfliktna zveza ali razveza staršev? 

Kaj je za otroka bolje: konfliktna zveza ali razveza staršev? To ni nevtralna, ampak zelo 

občutljiva tema, kjer je stroka v osemdesetih letih verjela v dve možni skrajnosti (Mikuš Kos, 

Makarovič, 1983): prva je feministična, namreč, da je za otrokov razvoj zadostna mati in da 

oče ni nujno prisoten; druga pa poudarja pomen popolne družine za otrokov razvoj, 

nepopolno družino pa smatra kot neustrezno za otroka. Mikuš Kosova in Makarovičeva 

(1983, 171) pravita, da so otroci, ki živijo le z enim staršem »srečnejši« od tistih, ki še naprej 

živijo v sicer popolni družini, vendar hkrati polni konfliktov. Res je, da se v prvem letu po 

razvezi konflikti le še stopnjujejo, vendar je dolgoročno za otroka in tudi za starše bolje, da ne 

vztrajajo v skupni obliki življenja. 

 

Otroci bi želeli živeti z obema staršema in nočejo ločitve, starši pa imajo raje ločitev kot 

večno prepir. V družinah pride tudi do nasilja, alkohola, prepirov med staršema, kar je za 

otroka zelo škodljivo. Take in podobne nevzdržne razmere privedejo do ločitve. Dober odnos 

z enim od staršev lahko pretehta slabega z drugim (Smith, 1995). Za otroka se dela  manj 

škode, če sta starša ločena, kot če živita skupaj v večni »vojni«. Tudi samohranilstvo ima 

negativne plati, kot so nizki dohodki in s tem slab standard življenja, jezna mama; še posebej 

občutljivi so dečki, ki pogrešajo očeta in so nanj jezni; spolne zlorabe itd. 

 

Otroci prav gotovo trpijo zaradi ločitve svojih staršev. Nekateri menijo, da bi morali starši 

zavoljo otrok vztrajati v zvezi, četudi je zelo hudo. Ne zavedajo pa se tega, da otrokom bolj 

škodujejo z nenehnimi prepiri in nerazumevanjem, napetim in razrvanim življenjem. Po 

ločitvi se partnerja »divje borita za denar, gospodinjsko opremo in otroke« (Ballhausen, 1994, 

102). Partnerja se nočeta več videti in hočeta pričeti življenje na novo. Otroka bi dobil eden 
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od njih, ne pomislita pa na to, da otrok trpi že pred ločitvijo, ko tečejo napeti boji. Velikokrat 

otrok celo misli, da je on sam kriv za ločitev. »Zakon je torej razpadel, partnerja se ločita, spet 

sta prosta. Toda čeprav sta se kot par ločila, bosta vse življenje ostala starša svojim otrokom. 

In tej odgovornosti se ne sme nobeden izmuzniti, tega se morata oba zavedati« (prav tam, 

102). 

 

Jelenc pravi, da »ni smotrno vzdrževati družinsko skupnost le zaradi otrok, če oče in mati ne 

moreta zagotoviti svoji družini zadovoljivega sožitja in čustvenega soglasja. Otroci so v taki 

skupnosti izpostavljeni hujšim čustvenim pritiskom in drugim nepravilnostim, kot če živijo le 

z enim staršem« (Jelenc, 1969, 104). V prejšnjih generacijah, ko je bilo tudi precej manj 

ločitev, je veljalo mišljenje, da bi morali starši kljub težavnemu zakonu zaradi otrok ostati 

skupaj. Danes pa odkrivajo, da zakonski prepiri otrokom bolj škodujejo kot ločitev. Prepiri 

slabo vplivajo na otroke: so žalostni, zaskrbljeni in prestrašeni. Tudi starši zaradi 

preobremenjenosti s prepiri manj ustrežejo otrokovim potrebam. Dečki postanejo agresivni, 

deklice pa zaprte vase in zaskrbljene. Otroci se na zakonske spore ne navadijo; temveč je 

večja izpostavljenost botra večji občutljivosti. Nasilni spopadi, predvsem o otroku in taki, ki 

dajo otroku občutek, da je razpet med starša, naredijo otroku največ škode (Papalia, Olds, 

Feldman, 2003). Količina konfliktov v zakonu je lahko usodna za otroke. Če je prepirov res 

veliko, je zanje bolje, da se starši ločijo (30 % družin), v 70 % družin bi bilo po raziskavah 

(prav tam, 2003) za otroke bolje, če bi starši ostali skupaj. Če se konflikti nadaljujejo in 

stopnjujejo, je za otroke bolje, da se starši ločijo. Včasih ločitev zaradi zmanjšanja pogostosti 

konfliktov izboljša življenje otrok, včasih pa ne. Dejavnik, ki to določa, je tudi osebnost 

otroka: če je ta družaben, inteligenten in brez vedenjskih težav in ima občutek nadzora nad 

življenjem, ga ločitev in prepiri ne bodo toliko potrli kot otroka z drugačnimi lastnostmi. 

 

Ljubezen in ločitev 

Obstaja razlika med ljubeznijo med dvema odraslima osebama in ljubeznijo med staršem in 

otrokom: 

a) Ljubezen med odraslimi  

Ljubezen med dvema odraslima osebama sloni na spolni privlačnosti. Močna zveza pa je 

skupek medsebojnega razumevanja in sodelovanja, spoštovanja individualnosti in 

neodvisnosti. Oba partnerja sta, kar sta, in se vsak počuti posebnega kljub svoji nepopolnosti. 
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Pomembno je zaupanje med partnerjema in dajanje ali prejemanje opore v ključnih trenutkih 

(Smith, 1995). 

 

b) Ljubezen med staršem in otrokom 

Ljubezen med staršem in otrokom je brezpogojna ljubezen, kar pomeni, da karkoli bo otrok 

naredil, bo še vedno ljubljen s strani starša (Smith, 1995). V primeru, da otroci živijo v 

groznih razmerah, upajo, da se bodo nekega dne stvari spremenile in bodo dobili ljubezen. 

Res je, da otroci, ki jih starši spoštujejo, tudi sami spoštujejo starše. Razlika med ljubeznijo 

dveh odraslih oseb in starševsko ljubeznijo je tudi v tem, da gre za stalno ljubezen – otrok in 

starš sta del drugega in ta ljubezen traja, odkar otrok živi. Starši nosijo odgovornost za svoje 

otroke, vendar prinašajo tudi zadovoljstvo, vsakič drugačno v različnih obdobjih otrokovega 

razvoja. Spremembe so rast k zrelosti otroka, zato so dobrodošle. 

 

Nekateri starši ne znajo pokazati skrbi za otroke, ker jih je sram. Niso samo besede način, 

kako starši pokažejo otroku, da ga imajo radi, tudi z izražanjem zadovoljstva, da so otroci ob 

starših, da se veselijo njihovega uspeha, so sočutni, ko gre vse narobe, in preprosto skupaj z 

njimi preživijo del svojega časa. Otroci kdaj sprašujejo svoje starše: »Koga imaš rajši, mene 

ali mojega brata/sestro?« (Smith, 1995, 109). In starši naj bi na to vprašanje odgovorili takole: 

»Ljubim te, ker si to, kar si, in zelo poseben zame, ker …« Če bo otrok to vedel, se ne bo več 

primerjal s svojimi sorojenci, saj je dovolj ljubezni za vse. 

 

Konflikti med staršema, vpletanje otroka 

V obdobju, ko se starša ločujeta, prihaja med njima do precej konfliktov (Mikuš Kos, 

Makarovič, 1983). Na nesrečo otroka včasih celo njega vključujeta vanje. Starš poskuša 

otroka spraviti na svojo stran in podpihuje v njem sovraštvo do drugega starša. Otrok se zato 

mora odločiti, da pristopi na stran enega od staršev. Tukaj se pojavlja vprašanje lojalnosti. 

Otroci so zaradi tega zmedeni in se počutijo ogrožene. Najraje bi ohranili dobre odnose z 

obema staršema.  

 

Konflikti med staršema in vpletanje otroka vanje zavede otroka, da začne izigravati enega od 

staršev in celo manipulirati z njim. Otrokovo vedenje še poglablja konflikte med staršema ali 

vpliva na prepire med staršem in njegovim novim partnerjem. Medsebojno kritiziranje in 
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omalovaževanje med staršema še podpre otrokovo pristransko mnenje in s tem otrok več ne 

idealizira staršev ali enega od njih (Mikuš Kos, Makarovič, 1983, 170). 

 

Otroci »outsiderji« imajo ponavadi tudi starše »outsiderje«, ki se borijo za premoč. Ne znajo 

se dogovoriti glede vzgoje in otroku ne znajo postaviti mej. Starša poskušata dobiti otroka na 

svojo stran, zato poskuša otrok izigravati enega starša poti drugemu (Skynner, Cleese, 1994). 

Starša se vlečeta za otroka, ker oba mislita, da imata prav. Oče trdi eno, mati drugo, otrok pa 

je izigran. Večina otrok želi ljubiti oba starša, zato se postavi enkrat na eno stran, enkrat na 

drugo stran. Otrok poskuša urediti konflikte med staršema in zato je pripravljen narediti 

marsikaj. Sam postane problematičen in s tem zbuja pozornost staršev, onadva pa se vsaj v 

nečem strinjata – v otrokovi problematičnosti. Starša poskušata sodelovati med sabo ali pa 

vsaj pri vzgoji otroka več ne igrata vojne. Otrok bodisi postane nagajiv in takrat starša skupaj 

usmerita vso jezo na otroka. Bodisi ustvari kakšen zdravstveni ali psihološki problem, da 

pritegne starševsko ljubezen in skrb. Spet mu uspe oba starša spraviti skupaj. 

 

Tudi Millerjeva (2000) opozarja na otrokovo neobičajno vedenje, namreč takrat naj bi se 

odrasli odzvali in poiskali strokovno pomoč bodisi svetovalnega delavca, terapevta, 

socialnega delavca bodisi koga drugega. Ta vedenja so regresija, nizko samospoštovanje, 

depresija, izbruhi in bolezen. 

 

Na to, kako otrok presoja in kako ravna, vplivajo čustva. Če je otrok jezen, pogosto ne ravna 

v skladu z moralnimi pravili. Povsem drugače pa je, če se otrok vede nesprejemljivo zaradi 

čustvene prikrajšanosti. To se pogosto dogaja v času ločitve in po njej. Otrok želi pritegniti 

pozornost staršev z neprimernim vedenjem. Pokaže, kaj vse si upa. Otrok v srednjem ali 

poznem otroštvu že občuti občutke krivde, ki pa jih poskuša ublažiti. In sicer tako da išče 

krivce izven sebe – v starših, vrstnikih, prijateljih … To lahko počne zavestno ali nezavedno, 

ko se z različnimi obrambnimi mehanizmi bori za ugodnejšo predstavo o sebi (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004). 

 

Kadar zakonca prenašata krivdo drug na drugega in se zato prepirata, se včasih težko ločita, in 

sicer zato, ker partnerja bolje delujeta skupaj, kot če bi živela vsak zase. Eden brez drugega ne 

moreta. Če se ločita, nimata več koga, na kogar bi zvalila krivdo. Kateri od zakoncev lahko 

celo doživi duševni zlom, tudi do samomora lahko pride. Nekateri pari se ločijo in kasneje 

spet pridejo skupaj, ker ne morejo eden brez drugega (Skynner, Cleese, 1994). 
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Tudi nekateri drugi avtorji trdijo, da je za otroka pomembno, da se starša razumeta – imata 

trdno koalicijo staršev. Lidz je sestavil koncept o pogojih, ki morajo biti zagotovljeni, da se 

lahko otrok razvija v družinski skupini (Čačinovič Vogrinčič, 1992, 41): 

- Koalicija staršev 

- Ohranitev generacijskih razlik 

- Sprejemanje vloge lastnega spola 

 

• Koalicija staršev 

Koalicija ali enotnost in povezanost med starši pomeni, da starša drug drugemu dajeta 

podporo v vlogah, da drug drugemu dajeta občutke varnosti in gotovosti. Starša drug drugega 

upoštevata in se zato ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Starša imata med sabo ustvarjeno 

diado, ki je otrok ne more prekiniti. Koalicija staršev otroku omogoča identifikacijo z 

roditeljem istega spola in primarni objekt ljubezni v staršu drugega spola. Koalicije ni tam, 

kjer ne spoštujeta drug drugega, tekmujeta za otrokova čustva, kjer rešujeta lastne konflikte v 

odnosu do otroka. Če med staršema ni koalicije, kar se v primeru ločitve velikokrat dogaja, 

mora otrok izbirati. Odloči se za enega starša, od drugega pa odtuji, vendar ne gre brez 

občutkov krivde. Lahko poskuša znova povezati starša med seboj, obema poskuša ustreči v 

njunih pričakovanjih, kar je nemogoče. Lahko nase prevzame vlogo krivca za njune 

nesporazume. Če starša ne znata razrešiti svojih konfliktov, otrok postane razbremenjevalec 

le-teh.  

• Ohranitev generacijskih razlik 

Otrok naj bi bil odvisen od staršev. To mu daje občutke varnosti in možnosti za razvoj – in ne 

obratno. Če mora otrok svojim staršem dajati čustveno oporo, kar se velikokrat zgodi v 

enostarševskih družinah, je ogrožen njegov razvoj. 

 

• Sprejemanje vloge lastnega spola 

Če sta starša v dobri koaliciji, sta tudi dobro vzpostavila vsak svojo spolno vlogo, zato bo tudi 

otrok našel svojo spolno identiteto. Dober odnos med staršema onemogoča konflikt in 

odvrača otroka od seksualiziranega odnosa s starši. Če enega od staršev določenega spola 

podcenjujejo, je to slabo za otroka. Za otroka je čustveno hladen in trd starš istega spola bolj 

usoden kot starš enakih lastnosti nasprotnega spola, in sicer zato, ker se z njim identificira; 

npr. za deklico je bolj usodna hladna mama kot hladen oče. 
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Brajša izpostavi problem, da se partnerja ne razvezujeta kot zakonca, ampak kot starša. To je 

rezultat podjarmljanja zakona družini. Zakon očeta in mame ne obravnava enakopravno, 

ampak da prednost materi. Žena je v prednosti za dodelitev otrok, saj se blagostanje otroka 

veže na mamo in ne na očeta. Brajša opozarja, da gre za manipulacijo z otroki, nikakor pa ne 

za skrb. »Otroci so samo navidezno v ospredju. V resnici so v ospredju najpogosteje starši in 

njihovi interesi, pri tem pa je mati v boljšem položaju kot oče (Brajša, 1987, 96).« Svetinja 

materinstva ni to, kar mislimo, da je. Ne gre le za otrokove koristi, ampak tudi materine. 

 

Sovražnost med staršema v času ločitve se vleče tudi v dogovore o skrbi za otroke. Bolje za 

otroke bi bilo, če bi se starša zavzemala predvsem za otrokovo korist (Charlish, 1998). Če 

otrok noče videti starša, je to lahko le začasno, lahko je nanj jezen, ker ga je po njegovem 

mnenju zapustil. Stiki naj bi bili prožni, namreč če bi otrok rad šel npr. k prijatelju na 

praznovanje rojstnega dne, je dobro, če sta starša toliko razumevajoča in ustrežeta otrokovi 

želji. Neka mama je z bivšim partnerjem našla pot: »Z bivšim možem ne živita več skupaj, 

imata pa skupne starševske dolžnosti, čeprav ni preprosto vedno dati na stran svojih želja, 

zato da imajo potrebe otrok prednost« (Ellison, 2001, 129). 

 

Otroci niso zmožni sami presoditi o lastnih koristih. Otroci iz nižjih razredov osnovne šole 

enega starša dojemajo kot slabega, drugega dobrega. Postavijo se na stran enega starša, 

drugega pa sovražijo, obtožujejo, da je kriv za ločitev. Wallerstenova in Kellyjeva (v 

Charlish, 1998) pravita, da otroci kasneje obžalujejo take goreče trditve, zato njihova mnenja 

o starših niso zanesljiva. V adolescenci postanejo otroci že bolj preudarni. 

 

Vpliv partnerskega odnosa staršev 

Partnerski odnos staršev predstavlja otroku vzorec za medsebojne odnose in odnose med 

spoloma; kakovost partnerstva med staršema pa neposredno vpliva tudi na njihovo 

starševstvo. Otrok preko odnosov in starševskih vlog svojih staršev spoznava, kaj pomeni 

moškost in kaj ženskost. Pomen starševstva za otroka je torej v doživljanju lastne spolne 

vloge in gradnji lastne spolne predstave. Drugi pomen starševstva je v tem, da spodbuja in 

omogoča funkcionalno starševsko vlogo. Starševstvo je le del odnosa in identitete starša. Starš 

poleg te vloge prevzema tudi naslednje vloge (Tomori, 1989): partner, uslužbenec, 

ustvarjalec, prijatelj in otrok svojih staršev … Če sta starša zadovoljna tudi z drugimi 

življenjskimi vlogami, potem občutita zadovoljstvo tudi kot starša. 
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Oba, ženska ali moški, se lahko preveč naslanjata na starševstvo (lahko tudi na katero drugo 

vlogo) in zanemarjata ostale vloge. Npr. ženska, ki je nezadovoljna in se ni potrdila v 

življenju, se pretirano naslanja na materinsko vlogo, kar se kaže kot čustveno nezadovoljstvo 

in pretirana navezanost na otroka. Do otroka je preveč zaščitniška, posega v njegovo 

intimnost, vzdržuje nesamostojnost in nezrelost. Moški, ki se ne potrdi v delu, ustvarjalnosti, 

išče potrditev v družini in otrocih. Do otrok ima vzvišeno in slepo avtoriteto, zato jim 

postavlja omejitve, prepovedi in zahteva podrejanje. S tem pokaže lastno veljavo in hkrati 

zdravi rane svojega samospoštovanja. Otrok zato očeta sovraži in je negotov vase. Današnja 

družba zahteva od ženske, da je dobra mama, od moškega pa, da je uspešen pri delu.  

 

Bolj pomembno je, da sta starša trdna v doživljanju svoje spolne vloge, kot to, da sta 

konformna družbenim normam. Trdnost materinega in očetovega doživljanja spolne vloge je 

bolj pomembna za otrokovo trdnost kot njuna usklajenost vlog z družbo, namreč otroku 

škodijo nestalni, spreminjajoči se vzorci in ohlapna vzgojna sporočila. Za nemoteni otrokov 

razvoj sta potrebna oba starša. Vzgojitelj istega spola je potreben za istovetenje, vzgojitelj 

nasprotnega spola pa za sprejetje in potrditev. Komplementarnost obojega pa vpliva na 

ustrezno oblikovanje spolne vloge. Starši, ki so prisotni ob otrokovih stiskah, prispevajo k 

otrokovemu oblikovanju vloge. Starša, ki se bojujeta za družinske odločitve, spremenita 

otrokove predstave o sodelovanju med partnerjema (Tomori, 1989). 

 

Če je mati do očeta sovražna in kritična, bo tudi otrok očeta doživljal bolj ambivalentno, 

negativno; hkrati pa težje sprejemal spolno vlogo od svojega očeta. Dečke lahko spremlja 

motnja v spolni identifikaciji, deklice pa v adolescenci motnje v vzpostavljanju 

heteroseksualnih odnosov. Pred in v adolescenci (Mikuš Kos, Makarovič, 1983) so otroci še 

posebej občutljivi glede erotičnega in spolnega življenja svojih staršev, ki vzpostavljajo 

odnose z drugim partnerjem in ne več z očetom ali mamo. Verjetno je to zanje tako 

obremenjujoče zaradi lastne prebujajoče se seksualnosti. Mati (Tomori, 1989) lahko 

neposredno vpliva na otrokovo dojemanje očeta. Bodisi mati povsem prepušča odločitve 

očetu bodisi mu jih neprestano preprečuje bodisi besedno sili očeta v odnos z otrokom, 

dejansko pa se postavi vmes med njiju. Oče se posledično odtuji od družine, postavlja 

omejitve in je strog. Starši, ki so s svojo spolno identiteto zadovoljni in cenijo identiteto 

drugega, imajo dober vpliv na otroka. Otrok, kateremu so starši naklonjeni, je sproščen do 

drugega spola. 
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3. ODNOS MED OTROKOM IN OČETOM/STIKI 
 

Odsotnost očeta in otrokov razvoj 

Oče ima bistveno vlogo v funkcioniranju družine in v razvoju otroka. V družini, kjer živi mati 

sama z otrokom, mora mati prevzeti naloge očeta. V primeru, da otrok živi tudi z drugimi, 

npr. s sorodniki, sorojenci, očimom, prijatelji, sosedi, lahko očetovsko vlogo deloma 

nadomestijo tudi oni. Vloga očeta se po kvaliteti razlikuje od nadomestne vloge drugih ljudi. 

 

Očetov posredni vpliv je tak: 

»Najpomembnejši posredni vpliv očeta na otrokov razvoj je v njegovi suportivni vlogi do 

matere« (Mikuš Kos, Makarovič, 1983, 171). Ta se kaže v čustveni opori materi, daje ji 

občutek varnosti, pomaga pri hišnih delih, negi otroka, s tem, da mater ceni, ji dviga 

samopodobo.  

Očetov neposredni vpliv je naslednji: 

Oče pomaga otroku oblikovati vedenje, se socializirati, disciplinirati, mu je model, ga uči 

praktičnih stvari. Če otrok živi le z enim staršem, to pomeni, da le en starš prevzema 

odgovornost obeh. Eden od staršev otroku ne more nuditi toliko kot oba starša skupaj. 

Sposobnosti, veščine, interesi, znanje dveh staršev skupaj tvorijo večjo celoto kot lastnosti le 

enega izmed njiju. 

 

Vloga enega od staršev je biti amortizer v napetostih in konfliktih med otrokom in drugim 

staršem. Ta starš kompenzira neugodne vplive enega starša (bodisi je neustrezen starš, ima 

škodljiv odnos do otroka) s tem, da otroku daje nek občutek stalnosti, varnosti. Če živita otrok 

in mati sama, se bodisi pozitivni bodisi negativni odnosi in vedenje matere bolj odražajo na 

otroku kot v »popolni družini«. Tam interaktivno v svoji vlogi nastopa tudi oče.  

 

Odnos oče – otrok pred in po razvezi 

Raziskave (Mikuš Kos, Makarovič, 1983, 172) so ugotovile, da je malo povezave med 

kvaliteto očetovstva pred in po razvezi oz. med obdobjem, ko oče še živi z otrokom in ko se je 

odselil drugam. Občasni stiki z otrokom so za nekatere očete (ki so bili prej zelo navezani na 

svoje otroke) zelo naporni; za druge (ki pred razvezo niso bili tako dejavni pri vzgoji) pa so se 

odnosi izboljšali, so bolj angažirani pri vzgoji, so dejavni in skrbni. Zgodi se, da imajo očetje 

takoj po razvezi več stikov z otroki kot pred njo, vendar so čez čas stiki redkejši. Več stikov 
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imajo očetje s sinovi kot s hčerami. Če je bil odnos (Tomori, 1989) med otrokom in očetom 

pred razvezo dober, je očetova odsotnost za otroka manj škodljiva. Otrok je v vsakem primeru 

prizadet in čustveno precej prikrajšan, vendar v primeru dobrih odnosov z očetom že pred 

razvezo bolje prenese izgubo.  

Če je bil odnos med staršema pred razvezo slab in nezadovoljujoč, mati prenese na otroka te 

negativne predstave o očetu. Če mati čuti zamere in krivice, težko skrije čustva pred otrokom. 

Slab partnerski odnos že v otrokovem zgodnjem otroštvu ovira oblikovanje njegove spolne 

vloge in kasnejše stike z nasprotnim spolom. Očetova odsotnost naj bi bolj negativno vplivala 

na fante kot na dekleta, saj se ne morejo identificirati z materjo (Tomori, 1989). 

 

Pomen stikov 

Predšolski otrok še nekaj let po odhodu očeta žaluje za njim (Mikuš Kos, Makarovič, 1983). 

Za otroka, še posebej za dečka, so zelo pomembni redni in pogosti stiki z očetom, razen če gre 

za osebnostno motenega očeta ali izjemno konfliktne odnose med staršema. Za nemoten 

razvoj otroka je zelo pomembna medsebojna podpora staršev in interes očeta za otroka. Stiki 

očeta z otrokom niso pomembni le za otroka, ampak za vse tri, tudi mamo in očeta. Mati je 

časovno razbremenjena in v času, ko se otrok sreča z očetom, lahko počne stvari, ki jih sicer 

ne bi mogla – zabava, razvedrilo, navezovanje stikov … 

 

Stiki veliko pomenijo tako otrokom kot očetom. Očetje, ki imajo redne stike z otroki, se 

počutijo bližje otrokom kot pred razvezo. Za vzrok so navedli več intenzivnega in smiselno 

preživetega časa z otrokom. Preko pogostih stikov očetje vidijo smisel življenja. Skrb za 

otroke pomeni skrb zase in razvoj očetovske generativnosti. Preko skrbi za otroke tudi sami 

osebnostno rastejo (Zavrl, 1999). 

 

»Očetovstvo na obroke« ali »težko je biti oče, če ne živiš skupaj z otrokom«  

Razveza vpliva tudi na očeta: na njegovo doživljanje le-te in na odnos z otrokom, s katerim ne 

živi več. Veliko raziskav je ugotovilo: »Težko je biti oče, če ne živiš skupaj z otrokom« 

(Mikuš Kos, Makarovič, 1983, 173). Očete prizadene predvsem odsotnost otroka, prekinitev 

in zmanjšanje stikov z otrokom, spremenjena očetovska vloga in vprašujejo se, kako 

organizirati skupna srečanja/bivanje. 
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»Očetovstvo na obroke« (Zavrl, 1999, 211)  prinaša frustracijo in bolečino. Očetje imajo 

potrebo po generativnosti: vrniti, predati in biti v srcu nekoga drugega. Družba ignorira želje 

očetov, da bi imeli otroke pri sebi, in je kriva, da uniči ne samo življenje otroka, ampak tudi 

očetovo življenje. Očete, ki so bili pred razvezo precej aktivni, kasneje, ko dobijo pravico le 

do stikov, tarejo občutki izgube, globoke bolečine in depresije, izolacije in deprimiranosti. V 

izjemnih primerih pride tudi do samomorov, umorov, amnezije, brezdomstva … Očetje so 

frustrirani, nesrečni v vsakem primeru – če vzdržujejo stike, ker otroke videvajo le vsak drugi 

vikend, in tudi če prekinejo stike, občutijo v sebi neko praznino. 

 

Zavrlova izpostavi teorijo, da so očetje, ki imajo stike, bolj permisivni in ponavadi 

posredujejo bolj razvedrilne in prijateljske kot vzgojne vsebine. Že pred razvezo so dajali 

prednost materi in niso imeli toliko besede pri vzgoji. Očetje so na začetku zmedeni in 

zaskrbljeni in ne vedo, kako naj oblikujejo srečanja, navežejo stik z otrokom, še posebej z 

majhnimi otroki. Problem predstavljajo neredni in redki stiki (Zavrl, 1999). 

 

Očetje se čutijo prikrajšane, ker ne živijo skupnega življenja in niso vsak dan v interakciji z 

otrokom, ne morejo spremljati otrokovega čustvenega sveta in razvoja, saj je otrok na 

kratkotrajnih srečanjih zadržan. Časovno omejeni obiski onemogočajo, da bi se vzpostavilo 

sproščeno vzdušje. Ni spontanosti, vlada umetna, prisiljena situacija in brez prave vsebine. 

Očetje se čutijo bolj kompetentne pri športnih in rekreacijskih dejavnostih. Ves čas se 

sprašujejo, kako bi še zapolnili čas. Problem za očete so stiki z več otroki hkrati, ko je težko 

vzpostaviti interakcijo s posameznim otrokom (Mikuš Kos, Makarovič, 1983). Očetje 

velikokrat ne vedo, kako naj se vedejo. Srečanja so neredna in samo pod določenimi pogoji, 

zato očetje izgubljajo občutek intimnosti, ki je nekoč bil. Očetje in otroci so si kot tujci. 

Očetje ne vedo, ali in kako naj vzgajajo otroke. Nekateri očetje gredo v drugo skrajnost in 

zelo natančno načrtujejo srečanja. Zamislijo si vrsto aktivnosti, da niti oče niti otrok ne 

moreta zadihati. V ZDA takim očetom pravijo »Disneyland Daddies« (Loewen, 1993 v Zavrl, 

1999, 215). Ker se očetje z otroki še vedno ne počutijo sproščeno, tudi intimnega odnosa ni. 

Tako razvajanje lahko očeta še bolj oddalji od sina. Bolj primeren je vsakdanji način. 

 

Raziskave so pokazale, da tretjina odsotnih staršev takoj izgubi kontakt z otrokom, tretjina pa 

po petih letih konča s stiki (Smith, 1995, 106). Gre namreč za prehude bolečine, ker starš 

otroka videva le za kratek čas; z redkimi stiki starš težko vpliva na otroka, težko se drug na 

drugega navežeta. Tudi materialne razmere, npr. razdalja in pomanjkanje denarja, otežujejo 
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stike. Starš in prav tako otrok sta zaznamovana z bivšo zvezo, ki vedno znova na površje 

privleče stare rane. 

 

Stiki/obiski otroka pogosto potekajo nesproščeno, ker oče z otrokom ni v stiku in je zato 

nemočen, neprepričan vase; ne ve, kaj bi počel z otrokom. Otrok se dolgočasi, izziva, počne 

nevarne stvari in opozarja očeta, da bo mama huda, če ne bo dobro pazil nanj. Starša po 

ločitvi lahko tekmujeta za otrokovo ljubezen, kar otrok močno občuti in se odzove po svoje 

(Ballhausen, 1994). Ko mama ohladi svojo jezo nad partnerjem, je njej in otroku laže. Otrok 

gre bolj sproščen na obisk k očetu, mama pa lahko tisti čas izkoristi zase. Takrat počne stvari, 

ki jih sicer v otrokovi družbi ne bi. Poleg tega je bolj sproščena in partnerju zaupa, da bo 

poskrbel za otroka. Tudi Zavrlova (1999) pravi, da večina otrok ločenih staršev redko videva 

svoje očete. Prvi dve leti po razvezi so stiki dokaj redni, potem pa pojenjajo, prav tako tudi 

drugi načini ohranjanja odnosa: pisma, e-pošta, telefonski klici. Preživnino na začetku še 

plačujejo redno, kasneje se to preneha. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na pogostost in kvaliteto stikov (Zavrl, 1999) so različni. Ponavadi 

ne gre za to, da se oče ne bi zanimal za stike. Življenjski pogoji po razvezi nadvladajo 

kvaliteto odnosa oče – otrok pred razvezo. Življenjska prelomnica je lahko selitev očeta in 

temu sledi večja fizična razdalja, ki onemogoča pogostejše stike. Tudi ponovna poroka 

zmanjšuje stike med biološkimi očeti in otroki (nove družinske obveznosti omejujejo očeta za 

stike z otrokom). Oče izgubi stike, če nima trdnih družinskih vrednot, torej kadar mu 

starševska naloga ne pomeni veliko. Tudi odnos starša, ki ima v oskrbi otroka, močno 

pripomore k pogostosti in kvaliteti stikov. 

 

Loewen (Zavrl, 1999) navaja naslednje dejavnike, ki določajo pogostost stikov: 

1. pričakovanja, vgrajena v našo kulturo, 

2. nasprotovanje ali konflikt s staršem, ki mu je pripadla pravica do varstva in vzgoje 

otrok, 

3. emocionalni značaj obiskov, 

4. sama ureditev in praktična izpeljava obiskov ima za posledico umeten odnos med 

otrokom in očetom, 

5. pritiski s strani očetovih novih obveznosti in odnosov. 
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Kakšni so kontakti/stiki? 

Otrok ima po razhodu staršev o sebi največkrat tako sliko, da je nezaželen in neljubljen. Otrok 

se kot nezaželenega in neljubljenega še posebno doživlja, če se stiki ne ohranjajo (Smith, 

1995). Mati včasih hoče, da oče ohranja stike, čeprav ima njena jeza slab vpliv na srečanja. 

Včasih oče pošilja le kartice in darila, namreč tudi on ima novo življenje in noče slabih 

spominov iz preteklosti. Medsebojna pomoč med staršema, da bi bila lahko čim boljša starša, 

lahko pripomore k manjši psihični škodi za otroka. Otrok je odvisen od staršev, zato je 

potrebna odkritost do njega. Očetje pogosto ne vedo, kam naj peljejo svoje otroke, ki se zelo 

hitro spreminjajo. Smithova (1995) pravi, da imajo v Veliki Britaniji »Contact Centres«, kjer 

se odvijajo srečanja med otrokom in staršem, ki ne skrbi za otroka, in kjer poskrbijo, da se 

njihov odnos neguje/razvija.  

 

Kako ima starš lahko rad otroka, če ga sploh ne videva in kako naj se srečanja odvijajo na 

neprimernem prostoru? Kako težko je staršem, ki imajo medsebojne konflikte? Je primerno 

kupovanje sladic in igrač namesto odnosa/stikov? Otroci bi radi, da si starši zanje vzamejo 

čas, želijo neko zagotovilo, da jih imajo radi, podprto ne le z besedami, ampak da jim dajo 

vedeti, da imajo posebno mesto v očetovem srcu. Lažje je, če se stiki izvedejo pri 

babici/dedku ali drugem sorodniku doma, da se čas posveča le otroku, ki se ga ne ignorira v 

pogovoru odraslih ali se ga pusti, da sam gleda televizijo. Najboljši stiki so taki, ki vključujejo 

tako čas za aktivnost, kot za tišino, pogovor oz. za nekaj že znanega in nekaj novega (Smith, 

1995). 

 

Če ima oče stike, se srečanja odvijajo različno (Zavrl, 1999). Oče naj sklene dogovor, kdaj in 

kje so stiki, da bosta tudi mama in otrok pričakovala, se pripravila na očetov obisk. Ko je oče 

z otroki, kaže do njih pozornost, naklonjenost, ko pa je stikov konec, ni več tega. Zato so 

otroci zmedeni in razočarani. Slabost je, da ima oče malo vpliva na načrtovanje otrokove 

prihodnosti. Otrokovo zavračanje še ogroža kvaliteto stikov. Oče pogosto doživlja mešana 

čustva; tudi kako se oče spoprime z žalostjo in nemočjo, vpliva na kvaliteto stikov. Če oče 

živi blizu otroka, se stiki lažje in kvalitetnejše izvedejo. Če se v prvem letu po razvezi ne 

vzpostavijo stiki otrok – oče, potem je kasneje še težje. Prepiri in nesodelovanje med staršema 

lahko ovirajo vzpostavljanje lepega odnosa otrok – oče. 

 

Charlisheva govori o spodbujanju stikov z odsotnim roditeljem (1998), namreč ločitev je 

težka za oba partnerja, zato je važno, da se vsak član družine privadi na obiske odsotnega 
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starša in da sovražnost med staršema mine. Poleg tega očetje razvijejo bolj zaupljiv odnos z 

otroki, če varujejo otroke in skrbijo za igro. Otroci morajo sicer imeti zagotovljene trajne stike 

z obema staršema. Ne glede na vse ostanejo pravi oče, mama in stari starši za vedno v 

otrokovem srcu, člani nove družine jih ne morejo nadomestiti. Za otroka sta navsezadnje 

najpomembnejša oče in mama in sta vedno v njegovih mislih ne glede na stike. 

 

Potrebno je gojiti pozitivni odnos glede stikov (Charlish, 1998, 92): 

Vsak od staršev ima svoje mnenje in to bi morala oba starša spoštovati. V odnosu do otrok 

morata starša delovati složno. Otrokom naj starša ne bi kazala svoje krhkosti in ranljivosti. 

Pošten, odkrit pogovor o vseh otrokovih vprašanjih, čustvih in strahovih je produktiven. 

Starša ne smeta tekmovati med sabo, kdo ima prav. Starš, ki skrbi in vzgaja otroka, nima 

pravice nadzorovati stikov med otrokom in drugim roditeljem. Otroci imajo pravico veseliti 

se stikov. Če si otrok želi kontakta z odsotnim staršem, mu mora mama omogočiti vsaj 

telefonski klic. Dobri stiki so tako kratkoročno kot dolgoročno velikega pomena za otroka. 

Starši, ki živijo z otrokom, naj bodo uvidevni do otroka, naj razumejo, da imajo otroci kakšne 

skrivnosti, ki jih delijo z očetom, z mamo pa ne. Otrok je izpostavljen različnim življenjskim 

slogom ter pravilom in to morata starša spoštovati. Starši ne smejo postati čustveno odvisni 

od otroka, ampak morajo imeti pred očmi dejstvo, da je otrok odvisen od njih in jih potrebuje. 

Otroci težko sprejmejo starševega novega partnerja, zato je bolje, da ga starši predstavijo 

otroku kasneje in ne takoj po ločitvi, ki je že sama po sebi velik šok za otroka. Če starši 

postavijo na prvo mesto otroka, bodo pozabili na sovraštvo in zagrenjenost do bivšega 

partnerja. 

 

Ustvarjanje domačega ozračja med stiki/kvalitetni stiki je velikega pomena, namreč otroci 

obiščejo starše same zaradi njih samih. Očetom nanje ni treba narediti vtisa, jih razvajati ali 

jih zaposliti z igrami in izleti, morali pa bi biti korak pred njimi. Važno je vzeti si čas za 

otroka. Z otroki je dobro navezati sproščen odnos. Otroci so veseli, če so del novega življenja 

očeta in spoznajo njegove prijatelje. Staršu ni treba biti gostoljuben, ampak zgolj prijazen, 

pokazati veselje, da vidi otroka, objeti ga. Pomembno je, da se otroci pri očetu počutijo 

sproščeno. Vse to krepi odnos med očetom on otrokom. 

 

Vsak otrok srečanja doživlja drugače (Smith, 1995). Nekdo sočustvuje z odsotnim staršem, 

drug je nanj besen, tretji je zmeden … Včasih otroci nočejo videti odseljenega starša, ker je 

strah pred staršem, s katerim živijo, prevelik. Otrok misli, da je v primeru, če se zabava z 
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enim staršem, nezvest staršu, s katerim živi. Lahko se identificira z odsotnim staršem in je 

tudi deležen vseh negativnih čustev, ki jih ostali člani čutijo do njega. Vsak otrok po ločitvi 

do staršev čuti drugače, kot je pred njo. Težava očetov glede stikov je lahko naslednja. Otroka 

hoče peljati ven, ko mu to ustreza, češ da je to njegova pravica. V primeru, da mora čakati na 

ustrezen čas, to občuti kot svojo nemoč in kot kazen. 

 

Nekateri otroci po ločitvi več vidijo očeta, kot so ga pred njo, mogoče zato, ker je prej za 

otroka skrbela le mati, zdaj pa je skrb porazdeljena med oba starša. Ločitev je lahko dober 

nov začetek. Oba starša lahko sodelujeta s šolo, kar je lahko prednost, ker vsak drugače vidi 

otroka, kot tudi vsak otrok drugače vidi enega starša.  

 

Nekateri otroci, ki se vrnejo domov s srečanja s staršem, ki ga redkeje vidijo, so grobi in 

težavni, celo tako da starš/mama misli, da bi morali prekiniti stike z očetom. Otroci so v teh 

primerih bolj jezni kot žalostni, saj jih obiski spomnijo, da sta starša ločena. Težavno 

obnašanje otroka zaustavi plaz vprašanj, kje in kako se je srečanje odvijalo. O bolečini in 

žalosti se otrok noče pogovarjati z mamo. Tudi če je otrok doživel zelo zabaven dan, ga 

zaključi s težavnim vedenjem, ker občuti čustven stres. Najboljši način za rešitev teh težav je 

pogovor z otrokom ob pravem času (Smith, 1995). 

 

Skupno preživet čas je zaklad 

Službene in ostale obveznosti kradejo čas tudi očetom. Hčere in sinovi pa bi čim več časa 

preživeli s starši. Starši so velikokrat pod pritiskom, da bi prosti čas z otroki smiselno 

preživeli. Meekerjeva govori o odnosu oče – hči in glede skupnega preživljanja časa pravi 

tole: »Čas, ki ga preživljate s svojo hčerjo, ne bi smel biti zaznamovan s pritiskom. Od vas 

namreč ne pričakuje, da boste karkoli naredili; želi samo biti z vami. Zato ne skrbite, s kakšno 

dejavnostjo jo boste zabavali« (Meeker, 2009, 64). Dodaja, da si hči želi le očetovo 

pozornost, ki pa mora biti redna. Hči in oče naj bi že od malega preživljala čas v dvoje, tako si 

bosta tudi v času viharnega odraščanja blizu.  

Čas za družino se je skozi desetletja, pravi Meekerjeva (prav tam), močno skrajšal. Posledično 

je tudi komunikacija v družini slabša. Še posebno za očete, ki nimajo skrbništva nad otrokom, 

je čas dragocen. Potrebno je najti drobne skupne trenutke, saj hčeri veliko pomeni že sama 

telesna navzočnost očeta, ker ji daje občutke varovanosti. Otroci, ki preživijo s starši več časa, 

so bolj povezani z njimi in imajo manj težav pri odraščanju. Oče bi lahko veliko naredil za 

svojo hčer že s tem, da bi se večkrat z njo pogovarjal. Ker moški ponavadi malo govori in več 
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posluša, je lahko dober poslušalec, in ker je moški nagnjen k iskanju rešitve težav, je lahko 

glas razuma za hčer in tudi ženo. 

 

Če ni stikov … 

Otroci imajo pravico poznati oba starša, razen v nekaterih primerih ne, npr. kadar s svojim 

vedenjem starš povzroči velik strah pri otroku, zaradi nasilja, alkoholizma … Odsotnega 

starša otrok lahko idealizira, kar ima vpliv tudi na odnos med njima. Starš skrbnik je lahko 

kriv za prikrajšanje otroka za odsotnega očeta (Smith, 1995). Vprašanje, ki se poraja mami, 

je, ali bo oče alkoholik, ko bo otrok poreden, nasilen do svojega otroka in ali prav iz tega 

razloga gre zaupati otroka v varstvo očetu. Težko je presoditi, ali je škodovanje za otrokova 

čustva že preveliko. Otrok morda noče imeti stika z očetom, ker nikoli poprej z njim sploh ni 

imel nikakršnega odnosa.  

 

Charlisheva (1998) navaja naslednje možnosti, kdaj so stiki z odsotnim roditeljem škodljivi: 

- če starši niso v prijateljskih odnosih 

- če med staršema vlada odkrito sovraštvo in jeza  

- če ni dobrih pogojev za ustvarjanje novega življenja brez enega od staršev 

- če otroci ločenih staršev postanejo razvajeni zaradi zasipavanja z darili 

- če je eden od staršev preveč popustljiv, drugi preveč strog (preveč avtoritativen) 

- če se mora otrok prilagajati na dva domova 

Stiki niso koristni, dodaja Zavrlova (1999), kadar ima oče do bivše žene negativen odnos, 

drugačna vzgojna načela in kadar je čustveno nezrel. 

 

Kaj hočejo otroci? 

Otroci si glede stikov želijo nekaj samostojnosti, prožnosti in rednih stikov brez prepirov med 

staršema. Otrokom ni všeč, da si oče izmišlja izgovore, zakaj ga ne more obiskati; nenatančno 

določen čas obiska (ker se otrok ravno takrat igra s prijateljem). Otrokom ni všeč, da oče in 

mama drug drugega krivita, se prepirata, da oče odpelje le enega otroka, drugega pa »pozabi« 

doma (Charlish, 1998). Otrok je hudo prizadet, če ga starš neha obiskovati (Schoberl, 2006). 

Težko razume, da nekdo, ki ga ima rad, nima želje, da bi ga videl. Otrok ima pravico vedeti, 

zakaj je starš prenehal vzdrževati stike. Tudi na ta način se lahko nesporazumi rešijo. Če si 

oba, tako otrok kot starš, želita stikov in delata na tem, se bodo stiki ohranili, sicer ne. 
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Na očetove stike z otrokom pogosto vplivajo (po Zavrl, 1999) mnenje bivše žene o njegovih 

starševskih sposobnostih, njen pogled na otrokove potrebe, njena nerazrešena čustva in 

sovražen odnos med staršema. 

 

Zakaj starši, ki ne živijo z otroki, prekinejo stike (Charlish, 1998)? 

- ker ni možnosti, da bi si ustvarili novo življenje 

- ker se ne zanimajo za otroka 

- ker ima mati negativen vpliv na obiske (naredi jih neprijetne, preprečuje stike, 

prepove stike, mlajši otroci se težko odtrgajo od matere, če je tudi ona prisotna) 

- zaradi prevelike razdalje in posledično velike izgube časa in denarja 

- zaradi otrokovega zavračanja roditelja 

- zaradi očetove ponovne poroke in novih otrok 

 

Zakaj očetje redko videvajo svoje otroke (Zavrl, 1999)? 

Ne da se predvidevati, kateri oče bo vzdrževal stike, kateri ne, saj ni nobene zveze med 

starševstvom pred in po razvezi. Nekateri, ki so bili prej dobro povezani z otrokom, prekinejo 

stike; drugi, ki niso bili vpleteni, pa postanejo skrbni starši. Sami stiki so lahko krivec, saj pri 

očetih sprožijo negativne reakcije (oče bi rad videl otroka, vendar je situacija nezavidljiva). 

Koliko bo oče videval svojega otroka, je odvisno od otrokovih značilnosti. Očetje imajo manj 

stikov z mlajšimi otroki kot z adolescenti, več stikov pa s sinovi kot s hčerami. Otroci, ki se 

dobro privadijo na nove odnose, imajo več stikov z očetom. Vsak oče ima več vlog. Je 

delavec, ljubimec, kolega, prijatelj. Včasih nove zadolžitve očetu preprečujejo, da bi še naprej 

obiskoval otroka. Manj ko videva otroka, manj pomemben je otrok v njegovem življenju. 

Tudi finančne zmožnosti včasih preprečujejo nadaljevanje stikov. Zahodna kultura namiguje, 

da oče ni zelo pomemben, kar se lahko projicira tudi na otroke. Prostor, čas stikov, očetove 

nove zadolžitve in drugačni odnosi vplivajo na kvaliteto stikov. Nesodelovanje ali sprtost med 

bivšima partnerjema vpliva na fizične in psihične motnje. Intenzivnost čustev je najbolj 

problematična pri stikih, saj doživljanje intenzivnih čustev odvrača od stikov. 

  

Kadar se stiki prenehajo, so otroci zelo prizadeti. Občutek imajo, da jih je oče zapustil, kar 

zelo vpliva na njihovo samopodobo. Pravijo, da jih oče nima rad, sicer bi jih obiskal. Občutki 

zapuščenosti in neljubljenosti zelo vplivajo na otrokovo osebnost. Različne raziskave (Zavrl, 

1999) ugotavljajo, da si otroci večinoma želijo stikov z očetom, da so otrokom stiki z očetom 

enako pomembni kot biti z mamo, da očetje lahko z vzdrževanjem stikov ublažijo možne 
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negativne posledice materine vzgoje. Stiki naj bi bili redni, pogosti in rutinski, le tako bi otrok 

občutil tudi pomembno očetovo stran vzgoje. 

 

4. PRAVNI VIDIK DODELITEV, PREPREČEVANJA STIKOV 
 
Konvencija Združenih Narodov o otrokovih pravicah določa, da je potrebno pri vseh 

dejavnostih upoštevati otrokovo korist. Otrokova korist pomeni zadovoljevanje njegovih 

potreb v njegovo korist. Pravno je treba je konkretizirati vsak primer posebej z okoliščinami. 

Starši naj bi svoje obnašanje prilagodili otrokovim potrebam (Zupančič, Novak, Žnidaršič 

Skubic in Končina Peternel, 2005). 

 

Če se starša ne moreta sporazumeti glede varstva in vzgoje otrok, o otrokovih stikih in 

izvrševanju starševske skrbi, jima pri tem pomaga CSD. Če ne more pomagati niti CSD, 

odloči sodišče. Predlogu, ki ga starša dasta na sodišče, morata priložiti potrdilo, da sta 

poskušala rešiti sporazum preko CSD. Sodišče pri odločitvah upošteva samo koristi otrok, s 

tem da pridobi mnenje CSD; poleg tega lahko upošteva tudi otrokovo mnenje (Zupančič, 

Novak, Žnidaršič Skubic in Končina Peternel, 2005, 37). 

 

Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje o tem, pri kom bi otrok živel. Otrok preudari dobre in 

slabe plati življenja pri mami ali očetu. Presodi, če bi lahko trpel izgubo prijateljev in starega 

okolja, bratov in sester in navsezadnje izgubo drugega starša. Otrok je v veliki dilemi, kako 

povedati staršema želje, pri kom bi rad živel. Starša morata otroka upoštevati, saj gre za 

njegovo prihodnost. Žal brez prizadetosti enega od staršev ne gre, zato mora biti otrok pri 

razgrinjanju želja pošten, odkrit, obziren in se naj hkrati zahvali za preteklo skrb in odkritost. 

Navedel naj bi tudi razloge, zakaj se je odločil živeti pri enem staršu (Schoberl, 2006). 

 

Če se staršema ne uspe dogovoriti o varstvu in vzgoji otroka, o tem odloči sodišče. V primeru 

sporazumne razveze sodišče ne odloča, ampak se zakonca sama sporazumeta; sodišče 

odloči, ali je odločitev v skladu z otrokovimi koristmi. Oba starša sta enako odgovorna za 

otrokovo vzgojo in razvoj. »Starša, ki živita skupaj, otrok pa z njima, izvršujeta starševsko 

skrb sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Starša, ki ne živita skupaj in nimata skupnega 

varstva in vzgoje, sporazumno odločata o vprašanjih izvrševanja starševske skrbi, ki bistveno 

vplivajo na otrokov razvoj; o vprašanjih dnevnega življenja odloča tisti od staršev, ki ima 
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otroka v varstvu in vzgoji. Če se starša v eni ali drugi situaciji ne sporazumeta o bistvenih 

vprašanjih izvrševanja starševske skrbi, odloči sodišče v nepravdnem postopku« (Zupančič 

idr., 2005, 39). 

Ko starša ne živita več skupaj, obstaja možnost, da je otrok je v varstvu in vzgoji obeh 

staršev. V teh primerih je pozitivno to, da si eden od staršev ne lasti otroka in ne otežuje ali 

onemogoča stikov z drugim staršem. 

 

Očetje imajo po razvezi precej težav pri vzdrževanju starševskih odnosov, namreč njihovo 

novo ustvarjeno življenje jim preprečuje stike, tudi zaradi konfliktov z bivšim partnerjem in 

prepričanja, da so ostali brez starševskih pravic (Zavrl, 1999). »Matere z razlogom, da bi po 

razvezi zakonske zveze onemogočile osebne stike očeta z otrokom, uporabljajo raznovrstna 

sredstva, ki pa so očitno v nasprotju s koristmi otroka. Matere zato, da bi onemogočile osebne 

stike očeta z otrokom, podajo lažno ovadbo o spolni zlorabi otroka« (prav tam, 189). V 

Ameriki matere celo izpodbijajo očetovstvo otroka. 

 

Nekateri starši svojim otrokom preprečujejo stike z razvezanim staršem. Ponavadi niso 

razrešili konfliktov z zakoncem, zato so nanj še vedno jezni, nezaupljivi in prepričani, da jim 

bivši partner želi le slabo. Ta prepričanja prenašajo tudi na otroka in ga želijo obvarovati pred 

drugim staršem. Ovirajo stike in se lažejo, da je otrok bolan. Otroku pripovedujejo slabe 

stvari o drugem staršu, da bi ga očrnili. S tem lahko dosežejo ravno obratno – da si otrok še 

bolj želi stikov z drugim staršem. Otrok se čuti negotovega, zmedenega in prizadetega. Oba 

starša ima rad, vsakega na svoj način. Ne ve, komu oz. čemu bi verjel. Očrnjenega starša 

otrok polagoma začne sumničavo gledati, lahko celo ustvari odklonilen odnos do njega. Otrok 

je razpet med čustva sovražnosti in naklonjenosti. Če je otrok dovolj star, se zna postaviti po 

robu tistemu staršu, ki blati odsotnega starša. Otrok ima pravico do obeh staršev in do 

stikov z obema (Schoberl, 2006). 

 

Otrokovi stiki 

Pravica do stikov pripada ne samo staršem, ampak predvsem otroku. Otrokova korist je 

odločilnega pomena pri določanju stikov. Ne gre zgolj za stike otroka s starši, ampak tudi z 

drugimi osebami, ki so otroku blizu. Starša sta zavezana k obojestranskemu lojalnemu 

obnašanju pri zagotavljanju pravice do stikov. Tisti starš, pri katerem je otrok, »mora opustiti 

vse, kar drugemu od staršev otežuje stike; dolžan je tudi vzpostaviti pri otroku ustrezen 
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(pozitiven) odnos do stikov« (Zupančič idr., 2005, 39). Tisti starš, ki ima pravico do stikov, 

drugemu ne sme oteževati vzgoje.  

 

Sodišče lahko odloči, da se pravica starša do stikov odvzame ali omeji, in o načinu 

izvrševanja stikov (kdaj, kje, kako), če je to potrebno. Sodišče lahko odvzame staršu, ki živi z 

otrokom, varstvo in vzgojo otroka in odda otroka drugemu staršu, če bo ta omogočal stike in 

je to v otrokovo korist. Če eden od staršev otroku ves čas vceplja odklonilen odnos do 

drugega starša, naj bi sodišče ukrepalo. V primeru, da otrok do stikov s staršem, ki ne živi z 

njim, čuti globok, utemeljen odpor, je treba staršu zaradi otrokovih koristi odvzeti pravico do 

stikov, in sicer ne glede na to, če mu sovraštvo vceplja tisti starš, pri katerem živi. 

 

Starša naj bi se sama (sporazumna razveza zakonske zveze) ali s pomočjo CSD dogovorila o 

stikih. Če ne gre drugače, odloči sodišče. Otrok ima pravico do stikov tudi z osebami, s 

katerimi je družinsko povezan ali si je blizu, razen če je to v nasprotju z njegovo koristjo. To 

so »otrokovi stari starši ter (pol)bratje in (pol)sestre; nekdanji rejniki, prejšnji ali sedanji 

zakonec oziroma zunajzakonski partner enega ali drugega od njegovih staršev« (Zupančič 

idr., 2005, 40). O stikih se dogovorijo: otrok, njegova starša in oseba, s katero želi otrok imeti 

stike. To je sporazum o tem, ali in kako bo otrok izvrševal svojo pravico do stikov s tretjo 

osebo. 

Zakon o pravici do stikov pravi, da mora biti otroku omogočeno vzdrževanje, negovanje in 

podpiranje stikov z osebami, ki mu veliko pomenijo. To se izvede preko obiskov, 

dopisovanja, telefonov in tudi interneta. Pravica do stikov je pravica otroka in pravica starša, 

ki ne živi z njim. Otrok, star nad 15 let, se lahko sam odloči, kako bo navezal stike. 

Preprečevanje stikov je kršitev in zato sodišče kaznuje tistega, ki to počne (Schoberl, 2006). 

 

Konvencija ZN o otrokovih pravicah pravi, »da ima otrok, ki je ločen od enega ali obeh 

staršev, pravico, da redno vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo z obema staršema, razen 

če je to v nasprotju z njegovimi koristmi« (Zupančič idr., 2005, 72). Če otrok čuti do stikov s 

staršem, ki ne živi z njim, globok, utemeljen odpor, je temu staršu odvzeta pravica do stikov 

prav zaradi varovanja otrokovih koristi. 

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, kot tudi da se iz utemeljenih razlogov upre 

stikom. Pri vprašanju, ali odtehta roditeljeva pravica do stikov ali otrokova upravičenost, da 

se upre stikom, pripomore zgolj otrokova korist. Če ima torej otrok odpor do stikov, se stiki 

prekinejo, ne glede na starševo pravico do stikov. 
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Konvencija ZN o otrokovih pravicah pravi, da se lahko otrok loči od staršev proti njihovi 

volji, če je to v njegovo korist ali če je to nujno, ker starši ne živijo skupaj. Poudarjen je velik 

pomen družinskega okolja za razvoj otroka. Otrok ima tudi pravico, da starši zanj skrbijo.  

 

Zaskrbljujoč problem so matere, ki otežujejo ali celo preprečujejo stike, kar se zgodi v 

primeru konfliktnih odnosov med bivšima partnerjema; kot primer naj navedem, da je skoraj 

40 % ameriških mater že kdaj otroku preprečilo stike z očetom (Zavrl, 1999). Očetje ponavadi 

niso tako nesrečni zaradi razhoda s partnerico, ampak predvsem zaradi prenehanja stikov z 

otroki. V sebi občutijo praznino. Problem je tudi, če se sklep sodišča ne upošteva oz. mati 

preprečuje stike in če je oče tudi finančno na tleh. 

 

Očetje so zelo prizadeti, ko se borijo na sodišču, da bi jim dodelili otroka. Veliko je očetov, ki 

niso več mogli prenašati bolečine in prekinili stike z otrokom. Neki oče pravi (Zavrl, 1999), 

da je prav, da se prisili očeta, ki noče prevzeti odgovornosti za otroka, da plačuje svoj delež. 

Prav tako bi to moralo veljati za žensko, ki je posestniška in maščevalna, saj s tem negativno 

vpliva na otroka. Vendar jo naš pravni sistem le še spodbuja k takemu vedenju. 

Posledice po očetovi prekinitvi stikov z otrokom so (Zavrl, 1999): 

- nezadovoljstvo očetov, ker so stran od otrok 

- otroci so mnenja, da jih je oče zapustil 

- oče je zmeden, ker ga je žena zapustila 

- depresija in nezmožnost na delovnem mestu 

 

Od očetov se po eni strani zahteva vedno več pri vzgoji in skrbi za otroke, po drugi strani pa 

se po razvezi dodeli otroke večinoma materam. Zato je vse več jeznih očetov, saj ostanejo 

praznih rok. Zavrlova (1999) pravi, da se časi spreminjajo, in tudi ženske vse bolj podpirajo 

sodelovanje moških pri vzgoji. Vse več pravnikov, sodnikov in bivših partneric priznava 

prizadevno delo očetov. 

 

Preživnine 

Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, kar se presoja po starševih 

materialnih in pridobitnih zmožnostih. Starš, ki se noče zaposliti ali ki je zmanjšal obseg 

svojega zaslužka z namenom, da mu ne bi bilo treba plačevati preživnine, pri tem ni uspešen. 

Če ima starš veliko premoženje, je zmožen plačevati preživnino. 
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Pri določanju višine preživnine se upošteva kriterij zagotavljanja otrokove koristi. Preživnina 

naj ne bi zagotavljala, da so pokriti le najosnovnejši stroški za otrokovo preživetje, ampak 

celotne potrebe otroka, zlasti pa stroški »bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, 

izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih potreb otroka« (Zupančič idr., 2005, 48). 

Otrokova korist zahteva, da se višina preživnine odmeri glede na potrebe posameznega otroka 

in ne glede povprečnih stroškov otroka iste starosti. Polnoletne otroke so starši dolžni 

preživljati le, če se redno šolajo. Redno šolanje ni vezano na redni ali izredni študij, ampak na 

zgornjo starostno mejo 26 let, do katere so upravičeni tako do otroškega dodatka kot do 

preživnine. 

 

Z razvezo se oče vpraša, ali bo še naprej finančno podpiral svoje otroke, glede na to, da so 

dodeljeni materi. Dejavniki, ki vplivajo na ne-/plačevanje preživnine (Zavrl, 1999, 162): 

- nekaterim očetom res primanjkuje dohodkov, medtem ko drugi zaradi malo 

preživetega časa z otroki opustijo plačevanje preživnine, tretji so si ustvarili nove 

družine in skrbijo za posvojence  

- kratkotrajna zakonska zveza 

- tradicionalna razdelitev družinskega dela 

- ponovna poroka (če sta imela pred razvezo starša vsak vlogo pri starševstvu, in sta 

drug drugega cenila kot starša, je verjetno, da bosta tudi po razvezi ohranila dobre 

starševske odnose; če ni bilo dobrih odnosov med njima, je oče nagnjen k 

neplačevanju in očetovski izključenosti) 

- če ni čustvene naklonjenosti s strani otrok, oče odneha s stiki in plačevanjem 

preživnine 

- družbeno zaželeno je plačevati preživnino, zato nekateri očetje nakažejo večjo 

vsoto, kot je domenjeno 

- očetje, ki videvajo svoje otroke in so aktivno vključeni v njihovo vzgojo, bolj 

redno plačujejo preživnino 

- nizek materialni standard onemogoča plačevanje preživnine 

- nekatere matere nočejo, da očetje plačujejo, ker jim potem pripade vsa avtonomija 

o odločanju glede otroka 

- velika razdalja bivališča očeta od otroka 

- če sodišče dodeli skupno varstvo in vzgojo otrok, so očetje bolj redni plačniki 
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- očetje, ki malokrat vidijo svoje otroke, menijo, da jim ni treba plačevati tako 

visoke preživnine, ker tudi ne vidijo toliko svojih otrok  

 

5. OČETOVSTVO 
 

Pomen očetovstva 

Pomen očetovstva za očeta samega je neizmeren. Utrjuje življenjske vrednote in dopolnjuje 

lastno človeško vrednost. Oče prenaša pomembna znanja naprej. Tudi sam postaja preko 

otroka bolj zrel, sprejemljiv za novo in bolj strpen do drugačnega. Oče naredi korak naprej k 

zreli in oblikovani osebnosti. Oče preko otrokovega razvoja doživlja kontinuiranost življenja 

in doživlja smiselnost, medčloveško povezanost, prizadevanje, poštenost in se spopada s 

samim seboj (Tomori, 1989). 

 

Danes je večina mnenja, da nega otroka ni le materina skrb. Več ko tudi oče vloži v vzgojo, 

več ko se ukvarja z otrokom, več pridobi tudi zase. Očetovo nepretrgano ukvarjanje z 

otrokom od spočetja naprej pomeni uspeh pri vključevanju v vzgojo. Brajša (1987) pravi, da 

je zelo pomembno, da v prvih otrokovih letih življenja otroka negujeta oba, tako mama kot 

oče. 

 

Ker narašča število zakonskih razvez, so očetje izgubili tudi svojo pravico do varstva in 

vzgoje otrok, saj večinoma ta pravica pripade materam. Po razvezi imajo očetje le občasne 

stike z otroki. Marsikateri očetje začnejo zanemarjati svojo finančno in emocionalno podporo 

otroku. Zmedeni so, ker ne vedo, kakšna je očetovska vloga. Tudi ženske služijo denar, 

avtoritarnega očeta pa skorajda ni več. V modo prihaja t. i. senzitivno očetovstvo, kar pomeni 

»imeti čustvene, vsakodnevne, skrbne odnose z otroki, biti osveščen o čustvenih potrebah 

otrok, imeti sposobnost vpogleda v njihove potrebe (Zavrl, 1999, 107).« Ne gre za konkretno 

razdelitev vzgojne odgovornosti, ampak bolj za to, da je oče pri roki, če ga mati potrebuje. V 

naši družbi se idealizira mamo kot nekoga, ki ve, kaj potrebuje otrok, in ji je že v zibelko 

položeno, da skrbi in vzgaja otroka.  
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Materina in očetova vloga 

Freud in Bowlby govorita o izjemnem pomenu prvih petih let otrokovega življenja (Brajša, 

1987), saj je takrat otrok zelo dojemljiv za zunanje vplive, oblikovanje načina življenja. Ljudi 

okrog sebe in tega, kar se nauči v teh letih, nikoli ne pozabi. Včasih so mislili, da je otrokovih 

prvih 18 mesecev življenja vzgoja le materina, oče pa je imel le posreden vpliv kot podpora 

materini vzgoji. Na kvaliteten odnos med otrokom in staršem vpliva intenzivnost in kvaliteta 

odnosov med njima. Medtem ko je očetova funkcija bolj instrumentalna, kar pomeni 

sprehode, dajanje denarja in daril, obisk govorilnih ur, je materina funkcija ekspresivna, kot 

je čustvovanje, pogovor, pomoč v bolezni … Ratmann pravi, da je otrok v prvih mesecih 

sposoben vzpostaviti odnos tako z očetom kot z mamo. Raziskave so pokazale, da ob ločitvi 

od staršev, bodisi očeta bodisi matere, enako burno reagira kar 71 % otrok. Zavrlova (1999) 

poudarja, da čustvena vez med očetom in otrokom nikakor ni šibkejša kot vez med materjo in 

otrokom.  

 

Tudi Tomorijeva govori o dveh vzgojnih funkcijah: instrumentalni – v domeni moških, in 

ekspresivni, ki prevladuje pri ženskah. Instrumentalna je za dejaven, samostojen pristop k 

nalogam, ekspanzivnost, odprtost navzven; torej dejavnost in logično mišljenje. Ekspresivna 

pa poudarja čustva, notranjo občutljivost, introjekcijo, sposobnost občutka za druge in 

odzivnost zanje, torej čustvovanje in komunikacijo (Tomori, 1989). 

 

Če je mati od začetka z otrokom, oče pa ni prisoten, je za otroka glavna mati, oče pa je njej 

podrejen. Oče se kasneje težko vključi v to zvezo, saj je otroku kot tujec. Večini odraslih 

otrok mati pomeni več kot oče, še posebno ob razvezi staršev, ne glede na to, ali so takrat 

otroci majhni ali veliki. Vzrok je ta, da je zveza z mamo bolj trdna, mati je prevladovala na za 

otroku pomembnih področjih življenja. Globoka vez že iz otroštva je ključna. Brajša (1987, 

89) predlaga: »Oba starša naj enakopravno sodelujeta pri negi in vzgoji otrok od spočetja 

naprej,« in dodaja, da vzgoja ni samo žrtev in napor, ampak ustvarja tudi zadovoljstvo. 

 

Očetova vključenost v otrokovo vzgojo po ločitvi je večja, če ima oče bolj razvito starševsko 

identiteto. Če je oče dejavno vključen v vzgojo, je to koristno za otroka. 

Dejavniki, ki vplivajo na zvezo med očetovsko identiteto in očetovo vključenostjo, so 

(Marsiglio, 1995): 

- materine vrednote in prepričanja 

Če mati podpira očeta v starševstvu, je oče bolj dejaven. 
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- očetovo mnenje o materinih starševskih sposobnostih 

- očetova čustvena stabilnost 

Očetje, ki se počutijo depresivno, tesnobno ali kako drugače trpijo, redkeje vidijo svoje 

otroke. 

- materina čustvena stabilnost 

- spol otroka 

Nekatere raziskave pravijo, da očetje več obiskujejo sinove kot hčere, druge pravijo, da 

ni razlike glede na spol otroka. Razlogi za to so, da imajo očetje in sinovi več skupnih 

interesov in aktivnosti in ker mame bolj pritiskajo na očete, naj se ukvarjajo s sinovi kot 

s hčerami.  

- odnos med staršema – tekmovanje in sodelovanje 

Individualna zanimanja in negativna čustva, kot so maščevanje, dominantnost in 

ljubosumje, razdvajajo starša. 

- očetova ekonomska situiranost in zaposlitvena stabilnost 

- podpora/pomoč bližnjih 

Pomoč bližnjih lahko očetu pomaga pri vključevanju v otrokovo vzgojo. 

 

 

Težave, ko mora oče sam skrbeti za otroka, so največje zaradi tega, ker otrok žaluje za mamo, 

oče pa zaradi izgube zakona. Če se oče kasneje še enkrat poroči, je odnos oče – hči lahko 

precej napet. Meekerjeva (2009, 133) daje naslednje napotke očetom, ki so se odločili v 

družino pripeljati novo življenjsko partnerico: 

- S hčerjo je bil oče skupaj pred prihodom nove ženske. Hči očeta življenjsko potrebuje, nova 

žena pa ne. Zato naj bi oče dal na prvo mesto hčerine potrebe in ne ženinih. Tako bi ohranil 

hčerino srečo in tudi dober zakon. 

- Hči potrebuje dovolj časa za žalovanje. Oče ji mora dovoliti, da čim dlje žaluje za mamo, ki 

jo je zapustila. Hči je žalostna in jezna hkrati. Čez čas pa sprejme življenje, le trdno oporo 

mora imeti. V primeru, da se oče zaljubi v drugo žensko, hči pa tare neizžalovana izguba, se 

hči počuti izdano. Sovraži novo žensko. Oče bi moral hčeri dati občutek, da je na prvem 

mestu in dati čas, da izžaluje izgubo, šele potem bo pripravljena sprejeti njegovo sopotnico. 

- Ker je hči otrok, žena pa odrasla, naj bi oče od žene več zahteval kot od hčere. Hčere so 

pogosto ljubosumne na novo ženo in odkrito kažejo do nje velik odpor. Problem je še večji, če 

žena ne sprejme moževe bivše partnerice, namreč takrat družini grozi razpad. Oče, ki žaluje 
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za prejšnjo partnerico, se često zaljubi v napačno žensko in tako škodi ne samo sebi, ampak 

tudi svoji hčeri. 

 

Pomen očeta v adolescenci 

V otroštvu je otrok še odvisen od staršev in drugih, ko pa pride v obdobje adolescence, 

postopno začne razvijati samostojnost. Družina mora mladostniku ne samo dopuščati 

samostojnost, ampak ga tudi spodbujati in pripraviti nanjo. Gre za samostojnost pri delu in 

odnos do ustvarjalnosti. Otrok si išče prostor pod soncem, samo družina mu ni dovolj. 

Prizadeva si širiti socialno mrežo. Mladostnik si poskuša najti nove prijatelje, dejavnosti, kjer 

se izkaže … Otrok išče novo socialno vlogo in včasih najde neprimerno, npr. ko kadi, pije … 

in s tem posnema odrasle. Oče je po svoje za razvoj otrokovega socialnega vedenja 

pomembnejši od mame. Pomen očeta v dobi odraščanja je »izrazito velik in daljnosežen« 

(Tomori, 1989, 79), namreč otrok samega sebe vrednoti glede na ocene, ki mu jih posredujejo 

starši ali drugi zanj pomembni odrasli. Mladostnik drugače vrednoti samega sebe, in sicer na 

oceni lastne samostojnosti, neodvisnosti. Bolj kot je samostojen, neodvisen, bolj se ceni. 

Mama pomeni otroku simbol navezanosti, torej neke odvisnosti oz. otroške nemoči, oče pa je 

simbol napredovanja. Očetova pomoč ne ogroža toliko otrokovega samospoštovanja, kot če bi 

mu pomagala mama. Oče je lahko tudi negativen zgled mladostniku, saj včasih ne daje le 

pozitivnih in družbeno sprejemljivih zgledov. Očetovo škodljivo ali celo razdiralno vedenje 

lahko posredno ali neposredno vpliva na otroka. Ne samo zgled, ampak predvsem odnos z 

očetom pomaga mlademu človeku pri razvoju ustreznejšega socialnega vedenja. »Dejavna 

očetova bližina« (prav tam, 82) je torej tisto, kar pomaga mladostniku pri družbeno 

sprejemljivem vedenju.  

 

Čustveni odnosi navadno olajšujejo razvoj osebnostnih in delovnih potencialov. Zato otrokovi 

bližnji lažje vplivajo nanj, kot kdorkoli drug. Mladostnik bolj kot kdajkoli prej potrebuje 

očetov stvarni pogled na svet, življenjske pasti/privlačnosti in nevarnosti ter izzive. Mati 

ponavadi želi stvari narediti namesto njega (prevzame otrokovo breme), oče pa nudi trdno 

oporo, spodbuja, je bolj odločen, drzne si tvegati in preganja morebitne strahove pri 

otrokovem razvijanju. Oče je na splošno bolj učinkovit in sproščen ter precej bolj stvarno 

spodbuja mladostnikovo osamosvajanje od doma in družine. Očetu je bolj kot materi 

pomembno odraščanje njunega otroka. Mati se ponavadi boji zanj in dvomi v otrokove 

sposobnosti, oče pa ga spodbuja in opogumlja (Tomori, 1989). 
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Neposredni očetov vpliv 

Očetovo vzgojno ravnanje in njegov čustven odnos do otroka sta velikega pomena za 

istovetenje, to pa za oblikovanje osebnosti otroka. Očetovo vzgojno delo zajema (Tomori, 

1989): 

- moškost 

- aktivno sodelovanje pri vzgoji 

- čustva do otroka 

- postavljanje omejitev 

- nepretrgana dostopnost in dosegljivost za otroka v vseh obdobjih otrokovega 

razvoja 

 

Mati v mladostniku vidi bolj otroški del osebnosti, ki nima izkušenj, je ranljiv in občutljiv. 

Mati se boji za otrokovo zdravje, razočaranja in čustvene rane, ki bi jih lahko prizadejali 

vrstniki obeh spolov in slabi vplivi. Oče vidi mladostnikovo zorenje oz. odraščanje. 

Mladostnika bolj kot mama spodbuja pri socialnih preizkušnjah, ga opogumlja. Želi, da si 

nabere novih izkušenj, daljnosežnim ciljem da prednost pred kratkoročnimi; zdravje, čustva in 

varnost pa porine na stranski tir. Oče nasploh spodbuja vedenje, ki vodi v samostojnost. 

Mladostnik potrebuje oba, tako mater kot očeta. Če oče ne vidi svoje vloge ali če v vzgoji 

preprosto ni prisoten, je to slabo za samostojnost otroka. Oče namreč postavlja več omejitev 

kot mati, zato se otrok socialno uči, utrjuje in upošteva meje, ki mu jih postavlja oče. 

Mladostnik je razpet med ekspanzivnostjo, iskanjem ugodja in izkušenostjo ter poznavanjem 

stvarnosti. Mlad človek že tako težko prenaša omejitve in zahteve; še bolj pa se jim upira, če z 

očetom nima dobrih odnosov. Zavračanje očeta pomeni zavračanje avtoritete tudi kasneje v 

življenju (Tomori, 1989). 

 

Oče, ki je možat oz. se dobro počuti v moški vlogi, predstavlja za sina moško identiteto (večjo 

samozavest, vero vase, sproščenost do ljudi, dejavnost in ni potrebe, da bi se uveljavljal med 

vrstniki) in za hčer potrditev pri razvoju njene ženskosti, kar je temelj za njene odnose z 

moškimi v življenju nasploh. Nasprotno odtujen oče nima pravega vpliva, prinaša negotovost, 

zbeganost in prešibko opredeljenost. Če je oče dejaven, zadovoljujoče doživlja sebe in sebe 

višje vrednoti kot človeka. Očetova čustva do otroka igrajo pomembno vlogo pri razvoju 

otroka. Če oče kaže naklonjenost, ima rad otroka, to sinu pomeni privlačnejše istovetenje s 

pozitivno moško vlogo, za hčer bolj spodbuden odnos z očetom in občutke varnosti. Z 

očetove strani je pomembno opazovanje, istovetenje in nagrajevanje otroka. Medtem ko 
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mama nudi v glavnem nego in zaščito, oče nudi pozorno spodbudo, priznanje, čustveno 

spremljanje in teženje k samostojnosti otroka (Tomori, 1989). 

 

Hladni, kritični in zavrti očetje so trdni in svoje lastnosti, načela in vrednote pričakujejo tudi 

od drugih. »Sindrom sina uspešnega očeta« (Tomori, 1989, 95) je sindrom sina, ki čuti, da 

nikoli ne bo mogel doseči tega, kar je njegov oče. Je inteligenten, vendar nikoli ne doseže 

izobrazbe. Sin se lahko odzove z neprimernim vedenjem in ima sprt, napet odnos z očetom, 

boj z očetom za možatost. Ko je oče prizadet, je do sina še bolj avtoritaren, represiven, 

zavračajoč in agresiven. Gre za začaran krog med očetom in sinom. Druga možnost je ta, da 

se sin preda, ima občutke krivde, doživlja neuspehe, negotovost in se identificira z mamo in 

ne z očetom. Spremlja ga »večno izgubljena priložnost v očeh tistega, ki ga ne more sprejeti 

takšnega, kakršen je« (Tomori, 1989, 97). Oče ima sicer sina rad, vendar ne sprejme njegove 

individualnosti, ampak ga gleda skozi svojo podobo. Njegov sin se vse življenje bojuje za 

avtonomnost in občutke lastne vrednosti. 

 

Pasiven, neodziven ali odsoten oče otežuje dekletu razvoj spolne vloge. Prvič zato, ker ne 

spodbuja njene ženskosti, drugič zato, ker ni čustvenega in varnega zavetja. Če je oče sprejel 

otrokov spol, se pozitivno odziva na otrokove navade, dejanja in izraz. Pri sinu krepi 

prevzemanje moške spolne vloge, obvladovanje ovir, reševanje problemov, raziskovanje 

okolja. Pri hčeri pa zadovoljstvo s spolno vlogo, dejavnost, podjetnost, samostojnost, 

ustvarjalnost v ravnotežju s samospoštovanjem. Če ima oče pozitiven odnos do žensk, je to 

pozitivno ne samo za hčerino spolno, ampak tudi poklicno in socialno življenje (Tomori, 

1989). 

 

Oče vpliva na to, kako si otrok oblikuje spolno vlogo, saj precej bolj spreminja vzgojno 

funkcijo glede na otrokov spol (Tomori, 1989). Spolno identiteto si zgradimo ne samo na 

podlagi biološkega spola, ampak tudi na normah, pričakovanjih, zahtevah socialnega okolja. 

V različnih kulturah različno obravnavajo spole. Če posameznik precej odstopa od norm, ima 

to večje posledice za njegovo samospoštovanje in na odnos okolja do njega. Družina je tista 

prva institucija, ki daje posamezniku vzorce za poistovetenje, vrednote in merila, kaj je prav 

in kaj narobe, nagrade za sprejemljivo in kazni za nesprejemljivo vedenje. Kasneje so 

pomembni tudi vrstniki in drugi ljudje, važen pa je ves sociokulturni splet, ki stereotipno 

(stvari se ves čas spreminjajo) pojmuje moško in žensko vlogo. 
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- Za moške so bolj značilne lastnosti naslednje: trdnost, odločnost, samozavest, 

podjetnost, agresivnost, bojevitost, pogum … 

- Za ženske pa: čustvenost, toplina, nebogljenost, občutek za medsebojno dogajanje, 

odzivnost za potrebe drugih, spretnost v komunikaciji …  

Vsak človek lahko razvija katerekoli lastnosti, stereotipno pa so pri enem spolu bolj izražene 

nekatere lastnosti kot druge. Otroke se še vedno vzgaja glede na spol, kar pomeni, da bodo 

starši vzgajali svoje otroke približno tako, kot so bili sami vzgajani. Ker je vzgoja bolj 

emocionalno kot razumsko dogajanje, tudi precej izobraženi in razgledani starši ne morejo 

preko svojih (burnih) čustvenih odzivov prikriti svoje biti. 

 

Različni tipi starševstva 

Izpostavila bi različne tipe starševstva (Brajša, 1987): 

Simetrično rivalska starša 

Stalno tekmujeta za otroka in kdo bo kot starš boljši. Med sabo se ne sporazumeta, ampak 

tekmujeta, sta v sporih. Bolj jima je pomembno, da otroka pridobita na svojo stran, kot kaj bo 

z otrokom. Starša si pripisujeta zasluge za otrokov uspeh ali se počutita krive za njegov 

neuspeh. Takšni starši so vase zagledani, sebični. Otroka podcenjujejo in celo zlorabljajo za 

potešitev lastnih potreb. 

 

Starša, ki sta drug do drugega nepravična 

Si neenakopravno razdelita starševstvo. Vso starševsko vlogo si prisvaja le en sam, ponavadi 

je to mati. Oče je odrinjen. To, da je eden od staršev izključen, je slabo za otroka, saj na nek 

način izgubi tega starša. Otrok tudi kasneje, ko odraste, dvomi v enakopravnost v partnerstvu. 

 

Starša, ki sta nezadovoljna drug z drugim 

Tudi vse nezadovoljstvo zgrneta na otroka, ki je objekt frustriranih čustev staršev. Med seboj 

se obtožujeta, izsiljujeta, maščujeta in podtikata različne stvari. Ni skupnega sodelovanja, 

ampak celo borba za otroka ali proti otroku. 

Rešitev iz neenakovredno zastavljenih odnosov je lahko to, da oče posredno vpliva na otroke 

preko dobrih odnosov z drugimi družinskimi člani ali preko podpore materi v njeni starševski 

vlogi (Zavrl, 1999). 
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6. OTROKOVO DOŽIVLJANJE 
 

Vsak otrok utrpi nekaj škode zaradi ločitve staršev. Šele povprečno po 4 do 5 letih 

(Ballhausen, 1994) otrok preboli ločitev staršev, sicer pa še dolgo upa, da se bosta starša 

pobotala, namreč rad ima oba. Po ločitvi je zanj pomembno, da ima občutek, da ga starša 

ljubita tako kot prej. Mlajše otroke muči strah, da bi jih eden od staršev zapustil. Hočejo 

varnost, zaščito in ljubezen (nežne pozornosti, ljubkovanje). Tudi večje otoke je strah, ali 

bosta oče in mati tam takrat, ko so se domenili. 

 

Če otroku glede ločitve nihče ni ničesar povedal, si razne pogovore staršev razlaga po svoje 

(Smith, 1995). Ko je neki oče zapustil družino, si je punčka razlagala, da je šel na delo. Bila je 

jezna, namreč »Niti poslovil se ni!«. Iz tega je sklepala, da je oče nima rad. Ko je slišala 

mamo na telefonu, da ju je oče zapustil, je bila jezna in občutila je hudo izgubo, zato ni imela 

več zaupanja v odrasle ljudi. Bila je resno čustveno pretresena. 

 

»Ni tvoja krivda!« naj starši ponavljajo, dokler jim otrok ne verjame, pravi Smith (1995, 106). 

Starši bi se morali z otroki odkrito pogovoriti in sicer tako, da imajo otroci občutek, da jih 

poslušajo. Otrok si bo upal vprašati, kar ga zanima, če bodo starši kazali spoštovanje do 

otroka in njegovih čustev. 

 

Starši ob ločitvi ne smejo razlagati: »Ne moreva biti skupaj, [ali] Očka naju ne mara, [ampak] 

Očka in mama se nimata več rada, vendar tebe bosta vedno imela rada!« (Smith, 1995, 107–

108). Za otroka je ločitev velik šok, saj je on verjel, da bo ljubezen med staršema trajala 

večno. Ima občutek krivde, češ, ali sem bil jaz poreden. Starša naj oba skupaj govorita z 

otrokom. Razložita naj mu, kaj se je zgodilo in kaj to pomeni za prihodnost. Dati mu morata 

zagotovilo, da ga bosta imela vedno rada (Smith, 1995). Vedeti mora, da so težave med 

staršema, ne pa z otrokom. Otrok naj ve tudi to, da ima lahko rad oba starša in da mu ni treba 

izbirati, koga ima rajši.  

 

Zelo priporočljivo je, da otrok po ločitvi staršev obdrži prejšnje komponente izpred razveze, 

ki jih je že navajen, saj tako doživi manj stresa (Smith, 1995, 111): 

- še naprej naj živi v lastnem domu 

- obiskuje naj isto šolo 

- se udeležuje istih dejavnosti 
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- starša naj bosta oba vključena v odraščanje otroka (se zanimata in sodelujeta) 

 

Prilagajanje na ločitev 

Med različnimi otroki obstaja različno prilagajanje na ločitev. Vsak otrok pa gre skozi šest faz 

(Papalia, Olds, Feldman po Wallerstein, 1983; Wallerstein in Kelly, 1980): 

 

»1. priznati, da je prekinitev zakona dejstvo;  

2. osvoboditi se starševskega konflikta in stiske ter se ponovno lotiti običajnih del; 

3. razrešiti izgubo – starša, ki ne živi več tam, varnosti, ki jo daje občutek ljubezni in skrbi 

obeh staršev, ter dnevne rutine in družinske tradicije; 

4. razrešiti jezo in samoobtoževanje; 

5. sprejeti dejstvo, da je ločitev trajna; 

6. doseči uresničljive upe glede lastnih intimnih odnosov.« 

 

Ločitev potegne za sabo tudi vprašanje, kje bo živel otrok. Kar naenkrat ima lahko dva 

domova in ni mu jasno, kje je njegovo mesto. Poraja se mu vprašanje, kje bo živel. Ni več 

»prave« družine in težko je ujeti ravnovesje zaradi razpetosti na dva konca – med mamo in 

očeta (Schoberl, 2006). Neka mama je bila presenečena, kako se otrok hitro privadi na dva 

različna domova, in s tem na dvoje različnih pravil (Ellison, 2001). Otrok to doživlja kot neko 

stalnost, vsakdanjost s strani matere in večjo razburljivost, vedno je nekaj novega na srečanjih 

z očetom. Mama bi morala dopustiti otroku veselje, da gre na srečanje z očetom in da o njem 

pripoveduje, včasih celo zamolči kakšno skrivnost, ki jo ima z očetom. 

 

Slika o očetu 

Otrok, ki mu je oče umrl (Jelenc, 1969), je v boljšem položaju kot otrok, ki ga je oče zapustil. 

Če oče umre, se mora otrok s tem sprijazniti in ponavadi lepa slika o očetu pozitivno spodbuja 

otrokov razvoj. Če sta se starša razšla in je oče odšel iz družine, pada nanj senca, čeprav je bil 

oče za otroka pozitiven in sta bila prej v dobrih odnosih. 

Kaj je slika/predstava o očetu 

Človekove izkušnje, zaznave, miselne zveze, čustva, ki jih zbira vse življenje; tudi želje, 

spomini, pričakovanja, občutki prizadetosti in krivde, predstavljajo celotno predstavo o 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  43 

očetovem liku. Kadar je oče odsoten, na oblikovanje predstave o očetu vplivajo drugi – mati 

in drugi najbližji, in sicer z neposrednimi sporočili, kot so (Tomori, 1989, 120): 

- očetove slike, predmeti, pripovedi o njem, 

- način pogovora o očetu, 

- gojenje ali preganjanje spominov nanj. 

Otrok je lahko zmeden, če so si sporočila različnih ljudi v nasprotju. Kot primer: otrok ne 

more imeti pozitivne podobe o očetu, če mati govori, naj ga ima rad in hkrati sama kaže 

razočaranje ob očetovi zapustitvi družine. 

 

Drugi nadomestni očetovski liki 

Vzgojna sporočila, spodbude, možnosti za istovetenje lahko otrok namesto od očeta dobi od 

deda, materinega ali očetovega brata, starejšega sorojenca, prijateljevega očeta, učitelja, 

trenerja, tudi skupine vrstnikov (Tomori, 1989). Kadar je v otrokovem življenju prisoten 

materin partner ali očim, je očimov uspeh odvisen od njegove osebnosti, narave in kakovosti 

odnosa z otrokovo materjo, njegovih čustev do otroka in odziva nanj. Pomembno vpliva tudi 

otrokova starost ob izgubi očeta in prihodu očima, časovnega presledka med njima, otrokovim 

odnosom do pravega očeta in matere. Čim prej, ko se vključi očim, bolje je za otroka, saj se 

prej čustveno naveže.  

 

Jelenc (1969) poda dva primera: Prvi je primer 14-letnega dečka, ki je bil precej navezan na 

očeta, mama je imela malo časa zanj. Ko sta se starša razšla, je deček občutil razočaranje, 

osamljenost in postal je zelo resen za svoja leta. Ko se je mama začela malo bolj ukvarjati z 

njim, se je stanje izboljšalo. Ko je dobil slabo oceno, pa je naredil samomor, saj ni mogel 

prenesti izgube očeta, na katerega je bil najbolj navezan. Drugi primer je prav tako primer 

pubertetnika, čigar starši so se razvezali zaradi stalnih prepirov. Po ločitvi sta se starša še 

vedno prepirala, poleg tega pa je otrok postal nosilec in prenašalec teh nesoglasij. 

 

Meekerjeva (2009) piše predvsem o odnosu oče – hči, vendar bi lahko vlekli vzporednice za 

odnos oče – sin. Pove, da odnos, ki ga ima hči do sebe, izhaja iz staršev. Vsa njena 

pričakovanja, želje in videnje lastnih sposobnosti izhajajo iz tega, kar starš verjame, kar reče 

in naredi. Princese, kot imenuje avtorica Meekerjeva razvajena dekleta, potrebujejo očetovo 

pozornost ne samo pri 4 letih, ampak tudi v puberteti. Problem nastane takrat, ko oče do te 

mere razvaja svojo hčer, da od njega prejema vse – materialne, telesne in duševne dobrine. 
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Kasneje princesa od koga drugega pričakuje, da bo dobila vse. »Kaj in koliko ji daste, ji ne 

pomeni toliko, kot to, kako ji daste« (Meeker, 2009, 126). Če svojo hčer starši naučijo, da so 

drugi tu za to, da služijo njej, bo kot odrasla od drugih ravno to zahtevala. Njene težave bodo 

reševali drugi. Za njene težave bodo vedno krivi drugi. 

 

Mame kot samohranilke 

Mame samohranilke pogosto pesti osamljenost in revščina. Če imajo mame službo, občutijo 

anksioznost zaradi preobremenjenosti (Smith, 1995, 115). Mame, ki nimajo prijateljev ali 

razširjene družine, so lahko dvojno obremenjene in depresivno razpoložene, zato niti ne 

morejo zadovoljiti otrokovih čustvenih potreb. Še posebno, če tudi same niso želele ločitve, 

jim lahko pade tudi samozavest. Mikuš Kosova in Makarovičeva (1983) sta mnenja, da je 

mlajši otrok močno prikrajšan in prizadet, ker je tudi mati precej obremenjena. Mati je 

objektivno v težji situaciji, ima naporno življenje, hkrati ji breme nalaga delovno mesto, skrb 

za otroka in gospodinjstvo ter še konfliktna/stresna situacija. Predvsem zaradi vseh teh 

dejavnikov se otroku ne more tako čustveno posvečati. 

 

Mama, ki ima svojega sina za zaupnika (Smith, 1995), ima neko korist od tega. Sinu to ne 

pomaga kaj dosti, prej ga otežuje. Mamo sin spomni na moškega, ki je povzročil ločitev. Če 

se sin vede nesprejemljivo, v tem vidi svojega prejšnjega partnerja oz. slabega očeta. Oba 

vzajemno drug drugega spominjata na preteklo zvezo. Če sin odrašča ob močni mami, misli, 

da so vse ženske močne. Brez očeta težko ustvari svojo spolno vlogo, ker meni, da so moški 

podrejeni ženskam. Če je v bližini kak drug moški lik, mu to lahko pomaga pri identificiranju. 

Lahko je nevarno, če otrok postane staršev zaupnik ali nadomestilo partnerja (Ballhausen, 

1994). Otroku se ne sme zaupati osebnih, finančnih težav, čustev do prejšnjega partnerja idr. 

Tudi zaradi tega, ker ženska najde »novega partnerja« v otroku, ki ji daje čustveno in 

psihološko oporo, se ponovno poroči manj žensk kot moških (Brajša, 1987). V izkoriščanju 

otroka za partnerja se kaže materina egoistična in ne altruistična narava. Otrok od tega nima 

koristi. Še ko je odrasel, mu mati očita nehvaležnost in navrže, kako se je zanj žrtvovala. 

Otrok ima take občutke krivde, da ne upa zapustiti matere in ne išče življenjskega partnerja. 

Starši od otroka ne morejo pričakovati, da bo nadomestil prejšnjega partnerja, pravi Kuntzag 

(1997). Tudi Ellisonova (2001) je mnenja, da starš otroka ne bi smel uporabiti za čustveno 

podporo, saj je za to še premajhen. »Takšna partnerska zaupljivost ne sme postati pretesna. 

Ostati mora zmeraj razmerje mati – otrok ali oče – otrok« (Ballhausen, 1994, 104). 
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Mogoče bi se raje vprašali, zakaj do tega pride. Gre za praznino, osamljenost starša 

samohranilca, ki nima nikogar, ki bi se mu zaupal. Tako je najbolj pri roki kar otrok, ki naj bi 

poslušal težave, ki pestijo starša. Starš ima lahko občutke krivde, ker ga družba gleda pod 

drobnogledom in zato se še več posveča otroku. Namesto da bi si našel družbo odraslih, 

obremenjuje otroka. Otrok tako zapolnjuje »čustveno sušo« (Ballhausen, 1994, 104) enega od 

staršev. Starš s tem onemogoča otroku, da bi se prej osamosvojil. Otroku se zdi, kot da izdaja 

starša, če se druži s svojimi sovrstniki. Prav tako starš, ki je v tesni navezi z otrokom, 

preprečuje otroku, da bi spoznal tudi druge odrasle, tako moške kot ženske, (Ballhausen, 

1994) in s tem lahko zavira, da si bo otrok kasneje izbral pravega življenjskega partnerja.  

 

Če oče postavlja prehude zahteve, se lahko tudi mama pridruži otroku in se skupaj postavita 

očetu po robu. Otrok se namreč ob materi počuti močnega in še bolj nasprotuje, trdi, da mu 

»oče dela krivico«. Gre za to, da očetove omejitve razume kot prikrajševanje in preprečevanje 

želja in ne kot pomoč pri osamosvajanju, hkrati zavrača očeta in konfliktni odnos do 

avtoritete se veča. Mama dela vzgojno napako, ko po nepotrebnem polarizira odnose v 

družini, s tem namreč dela medvedjo uslugo tudi otroku. Avtoriteta mu ne predstavlja le 

kazni, omejitve in zahteve, ampak tudi varnost, zaščito in oporo, da sam zmore vse napore … 

Mladostnik ima s podporo matere, ki ima odklonilen odnos do očeta, tudi zelo boleče 

odnose z vsakršno avtoriteto v kasnejših življenjskih obdobjih ali na kakem 

izvendružinskem področju. Mati se v nekaterih primerih celo kot žena bojuje z moževo 

avtoriteto in želi z njim poračunati, le da gre za posreden način – preko otroka. Otrokovo 

zatekanje k materi pomeni vračanje nazaj v manj zrela razvojna obdobja in odlašanje 

odraščanja. Pretirano strog oče je tak bodisi zato, ker poračunava sam s seboj, z očetovsko 

vlogo ali z nezadovoljujočim partnerskim odnosom. Pri tem uravnavanju strogosti mu lahko 

pomaga mati, poleg tega pa mora oče dobro poznati otroka, kar pomeni, da je z njim v stiku 

že od otroštva in ve, koliko svobode, zaupanja potrebuje otrok (Tomori, 1989). 

 

Očeta lahko otroci doživljajo precej drugače kot mama. Za otroke lahko oče predstavlja 

»super očka«, ki si vzame čas zanje, se z njimi zabava, igra …, medtem ko je za mamo 

nesposoben oče, v napoto celi družini. Je hazarder, ki ves zaslužen denar odnaša od hiše in s 

tem ogroža svojo družino, jezi ženo. Mama otrokom ne bi smela govoriti, da je oče slab 

človek, ker s tem škoduje njihovi samozavesti. »Če je eden od staršev slab, kako sem lahko 

jaz dober?« se sprašuje otrok (Smith, 1995, 115). 
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Večina mater samohranilk je v pomoč svojim otrokom po ločitvi. Trudijo se za zadovoljujoče 

novo življenje s sprejemanjem preteklih napak in prestanih faz zanikanja, jeze in depresije. V 

prihodnost gledajo pogumno, tako da to občutijo tudi otroci, ki so zadovoljni, da je najhuje 

mimo in da mama sama lahko skrbi zanje.  

 

Starš, ki po razvezi živi z otrokom, ima nanj vse pomembnejši in močnejši vpliv. Očetje, ki 

imajo pogostejše stike z otrokom, imajo nanj večji vpliv kot očetje, ki otroka redkeje videvajo 

ali se povsem odtujijo od njega (Mikuš Kos, Makarovič, 1983). Ne glede na to, koliko stika 

ima oče z otrokom, ima mati, ki z njim živi, veliko večji vpliv na osebnostni, socialni in 

intelektualni razvoj otroka. Da se mati dobro počuti in ima kvaliteten odnos z otrokom, je 

ključno za otrokovo prilagoditev na novo situacijo in njegov razvoj. Enako tudi otrok s svojim 

vedenjem deluje na materino počutje. Gre za vzajemne vplive. Še posebej pomemben je 

odnos mati – sin. Mater zelo prizadene, če se otrok neustrezno socialno vede, saj sebe občuti 

kot nesposobno mamo.  

 

Starš se sprašuje, ali bo zmogel sam živeti z otrokom. Pomoč mu prav pride, bodisi starih 

prijateljev bodisi si lahko najde nove, ki imajo podobne težave kot on. Tako otrok kot mama 

potrebujeta družbo za zabavo oz. prosti čas. Ločitev pogosto prinese občutke krivde, vendar je 

potrebno na novo organizirati svoje življenje. Tudi otroci lahko sodelujejo pri tem, saj dnevno 

načrtovanje krepi otrokovo samozavest (Ballhausen, 1994). 

 

Razvezani očetje in matere imajo več čustvenih in zdravstvenih problemov tako na 

psihološkem, energetskem, zdravstvenem nivoju; njihove psihofizične sposobnosti so 

omejene. Matere so depresivne, močno okupirane same s seboj, otroku manj v oporo, manj 

trdne, slabše vzgajajo otroka in igrajo materinsko vlogo. Sorodne čustvene reakcije obstajajo 

tudi pri očetih, ki živijo z otrokom. Spremenjena stvarna in psihološka situacija vpliva na 

zaplete v odnosu mati – otrok, predvsem mati – sin. Leto dni po razvezi se kvaliteta 

starševstva normalizira, vendar pa so problemi predvsem v odnosu mati – sin večji kot med 

starši in otrokom v »popolni« družini. 

 

Da se otrok prilagodi novi situaciji, čustveno, socialno in praktično obvladuje spremembe po 

razvezi staršev, je zelo pomemben odnos med otrokom in starši. Prvo leto po razvezi je za vse 
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precej zmede: Starša občutita depresijo, sovražnost in druga negativna čustva in ne zaznata 

otrokovih čustvenih potreb oz. mu ne znata ustreči, kar pomeni, da ga slabše vzgajata kot prej. 

Otrok spremembe v različnih obdobjih zaznava drugače (Mikuš Kos, Makarovič, 1983): 

- Predšolski otrok potrebuje predvsem dobro organizacijo družinskega življenja, kontrolo 

vedenja, mamino sposobnost, da zadosti otrokovim čustvenim in drugim potrebam. Potrebuje 

več zunanje kontrole in strukture. Ker je razhod staršev za otroka precej stresen in poln 

strukturnih sprememb (navajanje na sožitje med mamo in otrokom), ga le-ta bolj prizadene 

kot starejšega otroka. 

- Starejši otroci in adolescenti so pogosto čustvena opora mami oz. prevzamejo nase praktična 

opravila vsakdana, tudi kakšno nalogo očeta. Zaradi tega prej postanejo zreli, kot če bi živeli 

v popolni družini. Poleg hitrejšega zorenja razvijejo otroci, ki živijo z enim staršem, tudi 

večjo neodvisnost in sposobnost obvladovanja. Če mati od mladostnika preveč zahteva, se 

hkrati poslabša njun odnos, otrok pa dobi občutke zapuščenosti, osamljenosti in odpisanosti, 

prezgodaj kaže seksualne interese in se zgodaj odmakne iz družine. 

 

Zaradi glavnine ženskih avtoritativnih likov že v vrtcu, šoli in v primerih enostarševskih 

družin, kjer vzgaja mama, je otrok prikrajšan za očeta oz. njegove spodbude, izkušnje in 

možnosti istovetenja, ki je pomembnejša v adolescenci. Agresivnost je lastnost, ki pride na 

plan v adolescenci. Otrok izvaja nasilje, se vede razdiralno. Večinoma je to kratkotrajno, 

lahko pa postane način življenja in osebnosti posameznika. Burnost čustev, impulzivnost, 

frustracije, pomanjkanje izkušenj, kako reševati probleme, in občutje lastne nemoči so faktorji 

razvoja agresivnosti v adolescenci. Očetov (ne-)posredni vpliv na otrokovo agresivnost se 

kaže v očetovem lastnem vedenju, njegovem odzivu na mladostnikovo vedenje, kjer mu kaže 

načine ravnanja v stresu. Posredno pa tudi preko športnih in drugih dejavnosti, kjer otrok 

lahko sprošča energijo (Tomori, 1989). 
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7. NOVA DRUŽINA 
 

Ločitev kot vir stiske  

Sama ločitev je lahko vir stiske za starše ter za otroka, prav tako je stresno tudi zastavljanje 

novega življenja, nove družine, odhod katerega od članov družine, selitev in vse, kar se 

dogaja po ločitvi. Viri stiske so vedenjski vzorci v družini, ki se prenašajo iz generacije v 

generacijo, recimo (Tekavčič-Grad, 1994) vzgojni vzorci, poklicna izbira otrok, pretepanje 

otrok, razveza, odvisnost od alkohola, samomor in drugi. Ti vzorci bodisi zaželeni ali ne, 

dobri ali slabi, lahko delujejo kot viri stiske posameznika. Viri stiske lahko delujejo 

začasno/prehodno, drugi pa so trajni in lahko delujejo kot stalni konflikti. 

 

Družina kot osnovna celica družbe se nenehno spreminja in se zato mora prilagoditi 

spremembam. Ustvari se partnerska zveza, rodi se otrok in nato še drugi, otroci gredo v šolo, 

odrastejo, odidejo, starši se starajo; lahko se spreminja tudi socio-ekonomski status, zato 

tekom časa nastajajo napetosti in konflikti. Skozi različna obdobja družino prevevajo različni 

viri stiske. 

 

Razvojne faze družine kot vir stiske posameznika (Tekavčič-Grad, 1994, 170): 

1. faza: Prehod med primarno in predvideno novo družino 

2. faza: ustvarjanje partnerske zveze 

3. faza: rojevanje in sprejemanje otrok v družino 

Ta faza je še posebej pomembna v primerih, ko se starši ločijo; zakonca namreč 

prevzameta tudi starševsko vlogo, vendar pri tem ne smeta zanemariti medsebojne 

podpore, ki si jo dajeta kot zakonca. Če zakonci ne morejo zadovoljivo odigrati tudi 

starševske vloge, potem pride do partnerskih konfliktov. V partnerski konflikt naj ne 

bi vmešala otroka ali celo partnerski konflikt preusmerila v konflikten odnos z otrokom. 

4. faza: sprejemanje otrokove samostojnosti in spreminjanja odnosa med starši in 

odraščajočimi otroki 

5. faza: sprejemanje odraslega otroka in spreminjanje podrejenega odnosa starši – otrok 

v enakopraven odnos 

6. faza: ostareli starši 

 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  49 

Ločitev kot procesni dogodek 

Ločitev se ne zgodi čez noč, ampak je procesni dogodek. Prehaja iz prvotne urejene družinske 

skupnosti v moteno ravnovesje in dezorganizacijo družinskega sistema ter njegovih članov ob 

razvezi do obdobja, ko družinski člani eksperimentirajo z novimi vlogami in do tega, ko se 

razmere ustalijo (Mikuš Kos, Makarovič, 1983). Živeti z očimom ali mačeho pomeni za 

otroka spremembo, za vse člane pa ponovno vzpostavljanje družinskih vlog. 

 

»Vse manj otrok odrašča v družini, v kateri so bili rojeni« (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, 

171), ampak v novih, kombiniranih družinah, ki niso več jedrne v prvotnem pomenu. V takih 

družinah otroci živijo skupaj z brati in sestrami iz več različnih zakonov obeh staršev. Ti 

otroci nimajo nobenih krvnih/bioloških vezi med sabo. 

 

Razveze so pojav, ki deluje proti individualizaciji, namreč združuje več različnih družin v 

večjo družino in daje vsakemu posamezniku svoje mesto. Iz malih družin nastajajo nove večje 

družine. Razveze imajo velik vpliv na spremembo strukture družine, čeprav si nekateri 

zatiskajo oči, da njihov pomen ni tako velik (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 

 

»Za delovanje vsakega sistema je potrebno njegovo notranje ravnotežje« (Tomori, 1994, 100). 

Tudi v družini je potrebno ravnotežje, saj družinskim članom nudi dobro počutje in 

učinkovito spoprijemanje z vsakodnevnimi problemi ter trdnost celi družini. Vsak član 

družine teži k ravnotežju, zato tudi odnose z drugimi člani uravnava v tej smeri. Prilagaja se 

dogajanju pri drugih in spremembam v zunanjem okolju. Dogajanje v medsebojnih odnosih 

vpliva na samopodobo in obratno, tudi samopodoba vpliva na odnose. 

 

Na družinsko ravnotežje vplivajo spremembe v sestavi družine. Poleg rojstva, smrti 

družinskega člana idr. je tudi ločitev oz. razhod partnerjev in odhod enega od staršev iz 

družine eden od mnogih dejavnikov. 

 

Odsotnost enega družinskega člana sproži spremembe, ki naj bi to vrzel zapolnile. Vloge in 

naloge manjkajočega člana prevzamejo drugi. Večji pomen, kot ga ima nek družinski član, 

bolj je nujna prerazporeditev vlog med ostale člane. Mati, katere mož se je odselil, prevzame 

njegovo vlogo, npr. da bolj avtoritativno skrbi za otroke. Če ji to ni pisano na kožo, ima lahko 

dosti problemov. Značilno dogajanje v družini, ko en član odide (Tomori, 1994, 106):  

- če družina dokončno izgubi enega člana, je potrebno še bolj prerazporediti vloge  
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- udi družine, ki so odsotni, ostanejo navzoči 

- novo ravnotežje je priložnost za osebnostno rast družinskih članov 

- ceno novega ravnotežja včasih plačuje tudi eden od članov družine, običajno 

najšibkejši člen 

- ravnotežje v družini spremeni tudi prihod novega člana 

 

Otroci in krušni starši 

Vsak član družine ima pisane spomine na družinsko preteklost, na vesele trenutke, tragedije in 

druge pomembne dogodke. Vsaka družina ima svoje mite in prepričanja. Ve, kaj je dobro 

zanjo, ima svoja pravila, ki se včasih tudi kršijo (Smith, 1995, Satir, 1995). Razširjena družina 

je še bolj kompleksna, saj je za vzpostavitev pravil treba veliko časa. Občutki krivde, 

tekmovalnost, ljubosumje med družinskimi člani zavirajo ta proces. Vsak otrok ima svojo 

zgodovino in drugačna pričakovanja glede prihodnosti, kar pogosto ostane skrivnost. 

 

Otrok je tako zvest obema staršema, da je to za odrasle že težko razumljivo. Smithova (1995, 

116) da primer dekleta, ki zavrne prošnjo mačehe, da bi bila njena poročna priča, čeprav jo 

dekle sicer sprejema in ima rada. Čuti, da ne sme zatajiti lastne matere, niti ne more pozabiti 

dolgih let žalosti in upanja, da bo oče prišel nazaj. 

V novo družino vsak član prinaša upanje, da bo bolje kot prej, da bodo srečni; pozablja pa se, 

da vsak prinese tudi občutke izgube in neuspeha. Tudi starši menijo, da je nova družina boljša 

za otroka. Vlivajo lažno upanje, da bo novonastala družina enaka kot običajne družine. 

 

Kljub zaupanju staršev, da je njihova ljubezen dovolj močna, da bi premagala vse težave, je 

realnost precej drugačna. Otroka preveva žalost ob izgubi prejšnje družine, jeza zaradi 

nemoči, da bi kaj spremenil, občutki krivde in zato se sprašuje, kako bi lahko preprečil razpad 

družine oz. kdo je kriv za to. Najbolj očitna oseba je novi, krušni starš (Smith, 1995). 

Ponovno poročeni oče ali mama ima dobre namene ustvariti si novo življenje in meni, da je 

bolje za otroka, da pozabi pravega starša (ki je odšel iz njune družine) in postane del nove 

družine. Od otroka zahtevajo, da pozabi na polovico sebe in vse doživeto v prejšnji družini – 

polovica otroka je preveč grozna, da bi se o njej pogovarjali. Ali otrok očeta vidi ali ne, otrok 

ponotranji očeta kot del sebe. Tako ostane za dolgo časa. Še posebno težko je, če se razveza 

dogodi v času otrokovega rojstva ali v adolescenci. Odrasli morajo najti neko ravnovesje med 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  51 

preteklostjo in sedanjostjo: niti ne smejo popolnoma zabrisati preteklosti (in se obesiti zgolj 

na ta trenutek), niti večno živeti v preteklosti. Sedanjost mora prevladati nad preteklostjo.  

 

Otrok po razvezi izgubi zavezo z enim staršem, del pozornosti starša, s katerim živi, ker starš 

preusmeri del pozornosti drugam, del časa, dom. Otrok zamenja šolo, izgubi stare starše in 

druge sorodnike, prijatelje. Tudi izguba stabilnega finančnega stanja in varnosti, ki jo daje 

družina. S prihodom v novo razširjeno družino se lahko spremeni tudi pozicija/vloga v družini 

– otrok ni več najstarejši, najmlajši, edinec, ker pridobi nove »brate/sestre«.  

Prihajajo tudi novi sorodniki, prijatelji, družina je večja kot prej. Po začetnih stresih, 

ljubosumju in žalovanju, otrok tudi »novega starša« drugače doživlja. Velika pridobitev nove 

družine je lahko nova izkušnja ljubeče zveze staršev, kar lahko otroku služi kot model 

vedenja za prihodnost. 

 

V ZDA se 75 % ločenih mater in 80 % očetov ponovno poroči. 86 % otrok živi z mamo in 

očimom (Papalia, Olds, Feldman, 2003, 338). Nadomestne družine so večje in lahko prinašajo 

več stresa. Če je otrok zvest odsotnemu staršu, to lahko onemogoči navezovanje stika s 

krušnim staršem. Če imata partnerja več otrok iz prejšnjih zakonov ali če se rodijo novi 

otroci, se je otroku težje prilagoditi. Ko se združita dve družini, vsaka s svojimi navadami in 

odnosi, mora novonastala družina najti nove načine za vsakdanje življenje. Prav zato je 

uspešnost novih zvez slabša. 

 

Ponovna poroka staršev na otroke različno vpliva. Fantje imajo ponavadi več težav pri 

prilagajanju na življenje v enostarševski družini (prav tam). Lahko jim pomaga odnos z 

očimom. Očim lahko za deklico predstavlja grožnjo njeni neodvisnosti in tesnemu odnosu z 

materjo, zato ga težje sprejme. Krušni starši niso tako skrbni kot pravi starši. Krušne matere 

so ponavadi bolj aktivne kot krušni očetje. Pastorki imajo trdnejšo vez s svojim pravim 

očetom. Bolje za vse je, če krušni starš daje oporo biološkemu in ne posega v njegov odnos z 

otrokom. 

 

Krušni starši ne smejo sebe enačiti za nadomestne starše, ker nimajo skupne zgodovine in 

zato traja kar nekaj let, da ustvarijo dober odnos z otroki. Krušni starš je lahko za otroka 

druga skrbeča oseba, ki lahko otroku da prijaznost, toplino in izkaže skrb. 

Biti krušna mama ni neka pozitivna vloga, ampak precej težka. Krušna mama mora 

usklajevati tri vloge: skrb za otroke, dober zakonski odnos in poskrbeti tudi zase in svoje 
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interese. Povsem naravno je ljubosumje na partnerjevo bivšo ženo (ali partnerko). Ko gre vse 

narobe, se krušna mama počuti krivo za nastalo situacijo. Doživlja mešana čustva, ljubeča in 

negativna do otrok svojega partnerja. Zameri, ker se otrok obnaša neprimerno (čeprav je to 

lahko pogojeno z obdobjem, v katerem se nahaja), je utrujena in čuti frustracije zaradi 

nekoristnosti ter zameri zaradi premalo osebne svobode. Poskuša narediti nemogoče, kar ji 

seveda ne uspe. Najbolj ključna vez je vez med staršema, zato bi jo moral partner podpirati. 

Otroci pa bi se morali tega zavedati (Smith, 1995). 

Krušnemu očetu je malo lažje, ker ni v tako intenzivnih odnosih kot mama. Njegova vloga je 

bolj točno določena oz. deljena. Napaka, ki se je pogosto poslužujejo krušni očetje, je, da 

disciplinirajo otroke, namesto da bi najprej vzpostavili zaupen in ljubeč odnos. Očetje, pravi 

ali krušni, imajo težave pri vzpostavljanju čustvenih vezi. Krušni starš ima prebliske, da je 

otrokov pravi oče, namreč biološki oče je po njegovem mnenju prava zguba in ni vreden, da 

bi se imenoval oče. Oče mora sprejeti dejstvo, da otrok potrebuje pravega očeta in spoštovati 

njegova čustva. Otrok lahko celo po videzu spominja na pravega očeta, zato se lahko pojavlja 

rivalstvo. 

 

Odnos med otrokom in krušno mamo 

Nekateri otroci se takoj navadijo novega življenja (se ustalijo), drugi rabijo več časa. Še 

posebno dekle težko sprejme »novo mamo«, saj ji jemlje očetovo pozornost in je vsiljivka v 

njenem življenju. Lahko popolnoma ignorira očetovo partnerico in ji s tem da vedeti, da je 

zanjo nepotrebna. Poleg tega da deklica poskuša razdreti novo zvezo/zakon očeta, izraža 

strah/anksioznost in negotovost. Njena največja bojazen je ta, da je nihče ne mara. »Ti nisi 

moja prava mama,« pravi sovražno deklica svoji mačehi (Smith, 1995, 120). Prevevata jo jeza 

in ljubosumje. Nima kontrole nad dogodki, nima občutka pripadnosti novi družini. Ko se jeza 

odraslih porazgubi, se stvari izboljšajo. Otrokova močna čustva do prave matere morajo drugi 

spoštovati. 

 

Tudi Ballhausen govori o škodljivem ljubosumju. Vezi med otrokom in staršem, ki živi z 

njim, postanejo bolj občutljive in osnova za otrokovo ljubosumje na morebitnega novega 

partnerja, ki je vsiljivo prišel v enostarševsko družino, ali mamino ljubosumje na partnerja, ki 

je zapustil družino in si našel svojo srečo. Lahko je tudi novi partner ljubosumen na otroka, 

ker ta pogosto vpliva na razmerje. Otrok nikogar od odraslih ne spusti izpred oči in na 

počitnicah mora spati med njima (Ballhausen, 1994). Recept za zmago v boju proti 
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ljubosumju je velika potrpežljivost in poskus vživeti se v otroka. Novi partnerji naj bi 

postopno navezali prijateljski stik z otrokom in ne čez noč poskušali nadomestiti 

manjkajočega starša. Otroku je bolje prikriti sovraštvo do ločenega partnerja. 

 

Otroci se po ločitvi staršev zatečejo v kraje, jemanje drog, da bi nadomestili izgubo in imeli 

svoje skrivnosti, saj je tudi v novi družini ogromno skrivnosti. Materialne dobrine so za 

otroka simbolnega pomena, da so vredni nečesa. Večina otrok je mnenja, da se jim s krušnimi 

starši godi slabše kot pred ločitvijo (Smith, 1995). Vsak član družine vzpostavi novo vlogo v 

novi družini, odvisno od osebnosti, izkušenj iz prve družine in odnosov iz druge. Vsi otroci pa 

imajo potrebe, ki jih je potrebno zadovoljiti. 

 

Odnos s sorejenci/otroki krušnih staršev 

Veliko otrok spozna nove sorejence, ko se starš ponovno poroči. Če hočejo ali ne, se morajo 

družiti z njimi, saj so postali del njihovega življenja (Smith, 1995). Ta sprememba ni lahka. 

Vsi otroci, iz prejšnjih zakonov ali otroci novega para, hočejo pozornost in iščejo svoj prostor 

pod soncem v novi družini. Otroku nudimo pomoč ne le individualno, ampak vedno znotraj 

družinskega konteksta, na osnovi medsebojnih odnosov. Otrok mora čutiti, da brez kakršnih 

koli posledic pripada več kot eni družini. Dobro je, da mu starši dajo občutek, da je nekaj 

posebnega. 

Ostali otroci v družini, ki opazijo, da sorejenec od starša, ki ne živi z njim, dobiva neka darila 

in druge ugodnosti, občutijo praznino. Če je le eden otrok privilegiran, to občutijo ostali kot 

krivico, kar škoduje samopodobi in pripomore k nagnjenosti k depresiji in neprimernemu 

vedenju. Starši so lahko zelo prijazni do pastorka, na svojega otroka pa pozabijo. 

 

Pozitivni vidiki življenja v enostarševski družini (Ballhausen, 1994): 

- otrok prej sprejme odgovornost 

- bolj vestno opravlja vsakdanje dolžnosti 

- je samostojnejši, bolj samozavesten 

 

Problem enostarševskih družin je ta (Satir, 1995), da otrok ne doživi osrečujočega odnosa 

med moškim in žensko, zato ima hčerka popačeno podobo o moških, zato je zavrta in ima 

pogosto nesrečne zveze z moškimi; sina pa mati pahne v vlogo očeta, zato tudi njegov odnos 

niti z materjo niti z brati in sestrami ni tak, kakršen bi moral biti. 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  54 

 

Otrokova zunajdružinska podpora 

Veliko je raziskav o vlogi odnosa med starši in otrokom, vendar so pomembne tudi 

nestarševske osebe, kot so sorojenci in razširjena družina (očim, mačeha in njihovi otroci). 

Pomoč razširjene družine je pomembnejša za družine iz nižjih socialnoekonomskih slojev kot 

za tiste iz višjih slojev. Majhen otrok najbolj potrebuje mamo in tudi očeta, zato mu razširjena 

družina manj koristi kot starejšim otrokom (Mikuš Kos, Makarovič, 1983). Če imajo starši 

težave v medosebnih odnosih, imajo pogosto težave tudi s širšo družino, širšo socialno mrežo, 

z institucijami in na delovnem mestu. Enako ima tudi otrok lahko težave v odnosu z drugimi 

družinskimi člani, vrstniki, v vrtcu, šoli in ima slabši učni uspeh. To je tudi zelo odvisno od 

razvojne stopnje otroka oz. starosti. Starejši otroci dokaj hitro po akutni fazi omejijo 

težavnejši odnos le na družino. Imajo več možnosti kompenziranja: vrstniki, šola in drugi 

socialni prostori, kjer lahko pridobijo informacije, socialno oporo pri soočanju s stresno 

družinsko situacijo. Ti predstavljajo otroku zunajdružinski suportivni sistem. 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  55 

III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. NAMEN IN CILJI 
 
V empiričnem delu diplomske naloge želim raziskati, kakšna je kvaliteta stikov med otrokom 

in očetom, ki ne živi s svojim otrokom in kako to vpliva na otroka in očeta. 

Zanima me, kaj osebne izpovedi očetov, ki ne živijo več s svojimi otroki, povedo o odnosu 

med očetom in otrokom in kako to vpliva na otroka in očeta. Zanima me, kako kvaliteta 

odnosov med staršema vpliva na odnos oče – otrok, kakšna je kvaliteta in način izvajanja 

stikov med očetom in otrokom in očetovo doživljanje stikov. 

 

2. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 
V empiričnem delu sem za raziskovanje uporabila kvalitativni pristop, znotraj katerega bom v 

tem poglavju predstavila opis vzorca raziskovalnih oseb, izbor raziskovalnih instrumentov, 

postopek zbiranja podatkov in postopek obdelave zbranih podatkov. Izvedla sem tri 

intervjuje, ki so priloženi k diplomski nalogi v VI. poglavju z naslovom Priloge. 

 

2.1 OPIS VZORCA INTERVJUVANCEV 

Vzorec sem pridobila z metodo snežne kepe, tako da sem znance spraševala, če poznajo koga 

primernega za moj intervju; poleg tega sem jih prosila, naj posredujejo prošnjo tudi naprej 

drugim, ki jih poznajo. To sem posredovala ustno in preko interneta. Tako sem preko 

izvedenih intervjujev dobila zgodbe treh očetov, ki živijo ločeno od svojih otrok. V 

kvalitativnem delu so prikazane te zgodbe. 

Intervjuvanec A je star 44 let, ima enega otroka. Nikoli ni bil poročen. S prejšnjo partnerico 

se je razšel leta 2008, torej pred tremi leti, ko je bil otrok star 1 leto. Sedaj je hči stara 4 leta. 

Po razhodu si je ustvaril novo partnersko zvezo.  

Intervjuvanec B je star 37 let, ima enega otroka. Z bivšo partnerico in otrokom so skupaj 

živeli v stanovanju do otrokovega 2. leta starosti. Sedaj je od razveze preteklo že 15 let, sin pa 

je star 17 let. Po razhodu si oče ni ustvaril nove partnerske zveze. 
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Intervjuvanec C je star 52 let, ima dva otroka. Od nekdanje žene se je ločil pred 6 leti in 

imata skupno skrbništvo nad otrokoma. Otroka sta sedaj stara: sin 12 let in hči 7 let. Oče si je 

ustvaril novo dlje časa trajajočo partnersko zvezo. 

 

2.2 IZBOR RAZISKOVALNIH INSTRUMENTOV 

Za instrument raziskovanja sem si izbrala polstruturirani intervju, preko katerega sem 

intervjuvancem prepustila besedo, da pogovor prosto teče. Imela pa sem pripravljena 

vprašanja, v kateri smeri sem si začrtala diplomsko nalogo. To so hkrati raziskovalna 

vprašanja, in sicer: 

• Kako je oče doživljal razvezo z bivšo partnerko? / Doživljanje razveze 

• Kako oče ocenjuje odnos z bivšo partnerko in kako to po njegovem mnenju vpliva na 

odnos otrok – oče? /Odnos z bivšo partnerko in odnos otrok – oče  

• Kako oče ocenjuje delovanje državnih organov, kot je policija, CSD in sodišče, kar se 

zadeva stikov z otrokom in kako dejansko stiki potekajo? Izkušnje z državnimi 

organi in potek stikov z otrokom 

• Kako oče doživlja srečanja z otrokom? /Očetovo doživljanje srečanj z otrokom 

• Kako uveljavlja/izpolnjuje svoje pravice in dolžnosti kot oče? / Očetove pravice in 

dolžnosti 

• Kako moški vidi sebe/je zadovoljen z/ v očetovski vlogi? /Očetovska vloga  

• Kako otrokov odnos do očeta vpliva na očetovo samopodobo in nadaljnje življenje v 

očetovih očeh? / Otrokov odnos do očeta  

• Kakšen je bil odnos očeta z otrokom pred razvezo in kakšen po razvezi? / Očetov 

odnos z otrokom pred razvezo  

• Kakšen je bil odnos po razvezi? Kakšno življenje si je ustvaril oče? Odnos po razvezi 

in Očetovo novo življenje 

 

2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Intervjuvane sem poskušala pridobiti z metodo snežne kepe. Preko osebnega stika, preko 

telefona in preko-pošte sem prosila ljudi, če poznajo kakšnega očeta, ločenega, z otrokom, ki 

ne živi z njim. Ustno sem poizvedovala naokrog, če kdo pozna ločenega očeta, ki nima 

skrbništva nad svojim otrokom, ima pa z njim stike. Te osebe sem prosila, naj prošnjo 

posredujejo še drugim znancem. Povedala sem, da gre za intervju/pogovor, ki je zaupen, 
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anonimen, v katerem ne bom izdala pomembnih imen in podatkov, da se pogovor snema in 

kasneje izbriše in seveda da pogovor potrebujem za izdelavo diplomske naloge na to temo.  

Večina je ob mojem vprašanju takoj odgovorila, da ne pozna nobenega takega primera. Ko 

sem jih še enkrat vljudno prosila, naj še malo pomislijo, koga poznajo in naj prošnjo 

posredujejo naprej, so se nekateri tisti trenutek spomnili nekoga primernega… s pomisleki, 

dvomi, če bo ta oseba hotela sodelovati, bodisi je ne upajo prositi za intervju, ker jim je 

nerodno, ker vejo, kaj so prestale te osebe… skratka odgovori polni nekih izgovorov… 

Nekateri se kasneje čez dan ali dva spomnijo na koga, vendar se enako poskušajo izogniti…  

Prvi intervju sem dobila dokaj hitro, medtem ko sem na drugega in tretjega očeta za intervju 

kar dolgo časa čakala.  

Prvi intervju sem izvedla 19.5.2011, drugi intervju 11.6.2011, tretji intervju pa 13.6.2011. 

Intervjuvancem sem se zahvalila za pripravljenost sodelovati in jim obljubila zaupnost 

podatkov ter brisanje posnetih intervjujev s traku diktafona. 

 

2.4 POSTOPEK ANALIZE ZBRANIH PODATKOV 

Po izvedenih intervjujih sem pretipkala vsak intervju posebej in ga malo preoblikovala - da je 

bil bolj razumljiv za branje. Večkrat sem prebrala vsakega od njih in se poskušala poglobiti v 

vsebino. Prvi intervju je bil najbolj obsežen, saj je bil tudi intervjuvani precej zgovoren, odprt 

za pogovor, poleg tega ga nisem časovno omejevala. Druga dva intervjuja sta malo krajša, 

vendar po mojem mnenju se iz njiju da potegniti bistvo/srž problema očetov, ki živijo ločeni 

od svojih otrok.  

Ko sem začela urejati gradivo, sem najprej razčlenila besedilo zgodb in določila kode. Odprto 

sem kodirala, preko induktivnega pristopa, in sicer tako da sem iz enot kodiranja oblikovala 

pojme in vsakega od njih zaznamovala s številko. Pojme sem med seboj primerjala in kasneje 

združevala v kategorije po sorodnosti. 
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2.4.1 PRIKAZ RAZULTATOV KVALITATIVNE RAZISKAVE 

Rezultate obdelanih zbranih podatkov prikazujem s tabelo in shemo za vsak intervju posebej. 

Pojme in kategorije sem razporedila tudi v časovno, vzročno, posledično zaporedje (odnosno 

kodiranje). Prej sem preko procesa odprtega kodiranja opredelila skupne pojme in kategorije: 

•  Doživljanje razveze 

• Odnos z bivšo partnerko in odnos otrok – oče 

• Izkušnje z državnimi organi in potek stikov z otrokom 

• Očetovo doživljanje srečanj z otrokom 

• Očetove pravice in dolžnosti 

• Očetovska vloga 

• Otrokov odnos do očeta 

• Očetov odnos z otrokom pred razvezo 

• Odnos po razvezi in očetovo novo življenje 
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a. Prikaz rezultatov s tabelo 

Pod tem naslovom so predstavljene tabele, ki ponazarjajo pojme in kategorije za vsak intervju 

posebej. Pojmi in kategorije razčlenjujejo pogovor na manjše kose. Številke v oklepajih ob 

vsakem pojmu predstavlja vrstni red enot kodiranj. 

 

OSEBA A 

KATEGORIJE A POJMI 

1. DOŽIVLJANJE RAZVEZE Partneričin odhod z otrokom (14) 
Šok za otroka (15) 
Odhod matere z otrokom brez očetove 
vednosti (16) 
Odhod je šok za otroka in očeta (17) 
Razhod poln sovraštva, maščevanja (30) 
Maščevanje načrtovano s pomočjo brata 
(31) 
Načrtovane ovadbe (32) 
Želja škodovati, maščevati se (33) 
Stres za očeta in otroka (34) 

2. ODNOS Z BIVŠO PARTNERKO 
IN ODNOS OTROK - OČE 

Odnos z otrokom ne preveč dober (1) 
Bivša partnerica otroku govori o očetu 
negativno (2) 
Zveza zaradi otroka in ne zaradi ljubezni 
(18) 
Nenačrtovan otrok (19) 
Oče nima namena ostati s partnerico (20) 
Neobetavna zveza (21) 
Oče posvarjen glede partneričinega značaja 
(22) 
Zanositev brez očetove vednosti (23) 
Ne zveza iz ljubezni, ampak zgolj zaradi 
otroka (24) 
Intimna zveza (26) 
Zveza zaradi njegove osamljenosti (27) 
Izvenzakonska skupnost (28) 
Razveza in njen odhod stran od partnerja 
(29) 
Partnerski odnos nima vpliva na odnos med 
staršem in otrokom (35) 
Partnerska ljubezen minljiva, starševska 
večna (36) 
Hujskanje otroka proti očetu (37) 
Pozitiven odnos med staršema bi pozitivno 
vplival na otroka (38) 
Mamin sovražen odnos do očeta in vzgoja 
otroka proti očetu (39) 
Pozitiven odnos do očeta pozitivno vpliva 
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na otroka (40) 
Materin vzor otroku (41) 
Tak kot je pogled matere na očeta, tak je 
tudi otrokov (42) 
Otrok se vede v skladu z vzgojo staršev (43) 
Mlajši otrok se vede po naročilih staršev 
(44) 
Mlajši otrok nima lastne predstave o očetu 
(45) 
Materine intrige, izmišljotine, laži (63) 
Mati se izgovarja, da otrok ni navajen očeta 
(79) 
Pravi razlogi za otrokovo nenavajenost na 
očeta (80) 
Podpora materinega brata (108) 
Skupno stanovanje (109) 
6 ljudi v enosobnem stanovanju (110) 
Mati makedonskega rodu (111) 
Brat prevzame očetovsko vlogo za sestro 
(112) 
Brat odloča tudi o stikih (113) 
Bivši partnerici pomaga brat (114) 

3. IZKUŠNJE Z DRŽAVNIMI 
ORGANI IN POTEK STIKOV Z 
OTROKOM 

Eno leto po razvezi nič stikov (48) 
Mati nedosegljiva po telefonu (49) 
Določitev stikov in preživnine (50) 
V času poskusne dobe redni stiki z otrokom 
(vsak vikend) (51) 
Po podpisani poravnavi se mati ne drži več 
podpisanega (52) 
Otroku olajšani stiki: da se privadi na očeta 
(53) 
Mati po 3 mesecih prekine stike (54) 
Na sodišču dogovorjeni  stiki: vsaka sobota, 
kasneje vsak drug vikend (55) 
Materin odhod v drugo državo z otrokom 
(56) 
Oče brez stikov (57) 
Izvršba ni bila uspešna (58) 
Materino pogojevanje stikov s svojo 
prisotnostjo, z določenim krajem stikov 
(trgovski center) in s časom (59) 
Stiki po materinih merilih (60) 
Materina prekinitev stikov (62) 
Trenutno oče brez stikov (64) 
Materini nerealni izgovori (65) 
Mati se zaveda sodne določbe stikov (66) 
Oče in otrok že mesec dni brez stikov (68) 
Mati preprečuje stike (69) 
Izvršba na preprečevanje stikov (70) 
Namen odtujiti otroka od očeta, prekiniti 
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stike (72) 
CSD-ji so pristranski (73) 
Izgubljeno zaupanje v CSD-je (74) 
Neuspešen pogovor na CSD-ju (75) 
Svetovalka tolerira materino preprečevanje 
stikov (76) 
Svetovalka na CSD-ju ni opozorila matere, 
naj ne preprečuje stikov (77) 
Sodišče tolerira spletke žensk (78) 
Slaba stran CSD-jev (81) 
Pristranska, nepravična svetovalka (82) 
Svetovalka predlaga varno sobo (83) 
Stiki v varni sobi bi razkrili odnos otrok-oče 
(84) 
Očetova zavrnitev varne sobe (86) 
Pristranskost CSD-ja (87) 
CSD ne podpira sodišča in odločb (88) 
Svetovalka matere ni opozorila na 
upoštevanje sodne odločbe (89) 
Predlog svetovalne delavke, varno sobo je 
oče zavrnil (90) 
Oče je mnenja, da je varna soba namenjena  
zločincem, lopovom, zapornikom in ne 
njemu (91) 
Očetovo ukrepanje preko sodišča (92) 
Nezadovoljstvo nad CSD-jem (93) 

4. OČETOVO DOŽIVLJANJE 
SREČANJ 

Otrok zmeden in prestrašen na stiku (3) 
Otrok sproščen proti koncu stika (4) 
V treh letih 20 stikov z otrokom (94) 
V poskusni dobi stiki potekali po 
predvidenem (95) 
Stiki prekinjeni zaradi mamine prepovedi 
(96) 
Stiki trajali po eno uro (97) 
Stiki za očeta prijetni, čustveni (100) 
Otrok se hitro naveže na očeta (101) 
Oče z lahkoto naveže stik (103) 
Materina prisotnost vpliva na otrokovo 
obnašanje (104) 
Hči se drži materinih navodil (105) 
Oče in otrok se imata lepo, če ni zraven 
mame (106) 
Materino posluževanje kazni, če se hči ne 
vede, kot da je proti očetu (107) 

5. OČETOVE PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 

Izpolnjevanje dolžnosti: plačevanje 
preživnine (46) 
Oče skoraj brez pravic (47) 
Prošnja za predodelitev otroka: edina rešitev 
za očeta (71) 
Boj za stike/otroka se nadaljuje (119) 
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Krivica ne sme zmagati (120) 
Institucije omogočajo uspeh (123) 
Očetova borba se nadaljuje (124) 

6. OČETOVSKA VLOGA Dober odnos z otrokom (99) 
Oče ima občutek za otroke, za igro (102) 
Oče zadovoljen z očetovsko vlogo (115) 
Komunikativnost, iznajdljivost, 
priljubljenost pri otrocih (116) 
Dobro počutje v očetovski vlogi, ljubezen 
do otrok, hrepenenje po še kakšnem otroku 
(118) 

7. OTROKOV ODNOS DO OČETA Otrok naklonjen očetu: ljubkovanje in 
objemanje očeta (5) 
Otrok je star 4 leta (67) 
Hčerina želja, da gre z očetom domov (85) 
Otrok je pod vplivom matere, da ne sme iti 
z očetom domov (98) 

8. OČETOV ODNOS Z OTROKOM 
PRED RAZVEZO 

Dober odnos z otrokom pred razvezo (6) 
Pred razvezo večinoma oče skrbel za otroka 
(7) 
Partnerica hodila v službo od otrokovega 3. 
meseca starosti (8) 
Očetova skrb za otroka (9) 
Otrokova navezanost na očeta (10, 13) 
Največ časa z otrokom preživel oče (11) 
Partnerica bila službeno odstotna po cele 
dneve (12) 
Oče skrbel za punčko v ranem otroštvu 
(117) 

9. ODNOS PO RAZVEZI IN 
OČETOVO NOVO ŽIVLJENJE 

Odrasel otrok bo iskal očeta (121) 
Hči bo očetu očitala brezbrižnost (122) 
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OSEBA B 
 
KATEGORIJE B POJMI 

1. DOŽIVLJANJE RAZVEZE Očetov brodolom (8) 
Očetova obljuba, da se bo spremenil (9) 
Ni vztrajal (10) 
Prepiri (11) 
Nikoli dovolj dober zanjo (12) 
Zapostavljenost v odnosu (13) 
Uteha v drogi (14) 
Obljuba prenehanja jemanja droge (16) 
Vračanje v isto družbo (17) 
Bivša partnerica prekinila zvezo, ga odgnala 
(19) 
Sreča zaradi otroka, nesreča zaradi droge 
(20) 
Očitanje bivše partnerice (21) 
Prepiri (22) 
Obljuba prenehanja jemanja droge (23) 
Partneričini dvomi (24) 
Ni mogla prenašati, lažje brez njega (25) 
Razhod in določitev stikov boleča (50) 
Neuspešni dogovori, materino podtikanje 
stvari (51) 

2. ODNOS Z BIVŠO PARTNERKO 
IN ODNOS OTROK - OČE 

Močna zaljubljenost na začetku zveze (1) 
Partneričin muhast značaj (2) 
Nezadovoljstvo z njene strani (3) 
Od njega zahtevala popolnost (4) 
Na začetku obetavno (5) 
Pestro življenje, slaba družba (6) 
Uživanje drog (7) 
Blatenje očeta (29) 
Mati nasilna (33) 

3. IZKUŠNJE Z DRŽAVNIMI 
ORGANI IN POTEK STIKOV Z 
OTROKOM 

Sina ni videl več kot 5 let (26) 
Odtujevanje, manipuliranje, zloraba otroka z 
materine strani (27) 
Preprečevanje stikov (28) 
Sin na sodišču povedal, da si ne želi videti 
očeta (30) 
Strokovnjaki niso podvomili, zakaj sinu tak 
odklonilen odnos do očeta (31) 
Ponovni stiki s sinom, vendar redkejši (37) 
Izvršba glede stikov (38) 
Po izvršbi redno videl otroka (39) 
Stiki vsak drugi vikend (40) 
Ob sinovem šestem letu starosti začel redno 
videvati sina (61) 

4. OČETOVO DOŽIVLJANJE 
SREČANJ 

Očetova stiska (35) 
Pomoč v stiski in rešitev (36) 
Med stiki počela različne stvari (41) 
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Oče navdušil sina za šport (42) 
Skupno ukvarjanje s športom (43) 
Ogled filma (44) 
Babičina pomoč (45) 
Stiki postali velik praznik (46) 
Izlet ali vsakdanja opravila (47) 

5. OČETOVE PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 

Oče ni izvajal nasilja nad otrokom (32) 
Oče tudi nosi del krivde (34) 
Oče vesel rednih stikov (49) 
V Sloveniji očetje prikrajšani za stike (52) 
Sistem naklonjen materam (53) 
Ni očeta s skrbništvom nad otrokom (54) 
Stiki so redki (55) 

6. OČETOVSKA VLOGA Sreča ob rojstvu otroka (15) 
Oče srečen zaradi sina, ukvarjanje s sinom 
(18) 
Zadovoljstvo zaradi rednih stikov, 
telefonskih klicev (56) 
Očetov vpliv na otrokovo življenje (60) 
Očetov vpliv na otroka (62) 
Življenjska filozofija (63) 

7. OTROKOV ODNOS DO OČETA Sin v srednji šoli (48) 
Sin odrasel (57) 
Ko je bil sin mlajši, ni razumel ločitve (58) 
Ljubezen med otrokom in očetom (59) 

8. OČETOV ODNOS Z OTROKOM 
PRED RAZVEZO 

 

9. ODNOS PO RAZVEZI IN 
OČETOVO NOVO ŽIVLJENJE 
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OSEBA C 
 
KATEGORIJE C POJMI 

1. DOŽIVLJANJE RAZVEZE Ločitev pred nekaj leti (1) 
Dva skupna otroka z bivšo ženo (2) 
Vzrok razveze: mož spoznal drugo žensko 
(6) 
Poroka pomeni večno zvestobo in ljubezen 
(9) 
Možnost, da si ustvariš novo zvezo (10) 
Strah ob razhodu glede stikov z otroki (54) 
 

2. ODNOS Z BIVŠO PARTNERICO 
IN ODNOS OTROK - OČE 

Bivša žena nima pravice preprečevati stikov 
med očetom in otrokom (12) 
Bivša žena razočarana nad sodišči: (Žena se 
ločuje od moža in ne otroci od očeta) (16) 
Dober odnos med bivšima zakoncema (34) 
Dogovori veljajo (35) 
Razhod boleč (36) 
Zrel odziv nekdanje žene na novo zvezo (37) 
Otroka se zavedata starševske ljubezni (38) 
Odrasli otroci razumejo vzroke za razhod 
staršev (39) 
Odnos mož-žena drugačen kot odnos otrok-
starš (40) 
Neuspešne zveze prizadenejo tudi otroke 
(42) 
 

3. IZKUŠNJE Z DRŽAVNIMI 
ORGANI IN POTEK STIKOV Z 
OTROKOM 

Oba starša imata enakočasovne stike: teden 
pri očetu, teden pri mami (4) 
Otroci z malo pravicami v sodnih postopkih 
(5) 
Žaljiv odnos sodnice do očeta (14) 
Ženska v prednosti pri določanju stikov (15) 
Sodna praksa stikov: dan v tednu in vsak 
drugi vikend (17) 
Bivša žena za pravično razdelitev stikov (18) 
Zastarelo gledanje na pravice otrok (19) 
Institucije premalo storijo za zaščito in 
pravice otrok (24) 
Sodišče in CSD-ji kratijo pravice otrok (26) 
Alkoholizem, fizično in verbalno nasilje 
zahtevajo zaščito otroka, tudi manj stikov z 
očetom (27) 
Tudi matere nasilne (29) 
Preprečevanje stikov s strani matere (30) 
Vzrok preprečevanja stikov je maščevanje 
(31) 
Preprečevanje stikov je nasilje, kjer se ne 
vidi modric (32) 
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Žalost, razočaranost otrok (33) 
Pravično razdeljeni stiki (55) 
Izleti ob vikendih (60) 

4. OČETOVO DOŽIVLJANJE 
SREČANJ 

Otrok ima pravico do obeh staršev (25) 
Zadovoljen z določitvijo stikov (61) 

5. OČETOVE PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 

Skrbništvo nad otrokoma dobi žena (3) 
Sodišče mnenja, da očetova nova zveza 
otežuje stike (7) 
Kratena očetova pravica do stikov (21) 
Visoke preživnine (22) 
Redki stiki (23) 

6. OČETOVSKA VLOGA Očetje enakopravno dejavni v gospodinjstvu 
(20) 
Moški velikokrat krivi (28) 
Zadovoljen oče (53) 
Uživa kot oče (62) 

7. OTROKOV ODNOS DO OČETA Otroka naklonjena očetu (13) 
Otroci se učijo iz izkušenj svojih staršev (41) 
Dve materi in dva očeta (51) 

8. OČETOV ODNOS Z OTROKOM 
PRED RAZVEZO 

Služba onemogočala dovolj preživljanja časa 
z otrokoma (57) 

9. ODNOS PO RAZVEZI IN 
OČETOVO NOVO ŽIVLJENJE 

Nova zveza naj ne bi vplivala na kvaliteto 
očetovstva (8) 
Nova zveza ni spremenila odnosa z otrokoma 
(11) 
Dober odnos z otrokoma (43) 
Strogost do otrok (44) 
En teden otroka pri očetu, en teden pri mami 
(45) 
Navajenost otrok na dva domova (46) 
Dobri odnosi v novi družini (47) 
Nova partnerica dobro sprejeta in vključena v 
vzgojo otrok (48) 
Sprva otroka nista sprejemala nove 
partnerice (49) 
Otroka zvrnila krivdo na novo partnerico 
(50) 
Očetov ponos na dobre družinske odnose 
(52) 
Veliko preživetega časa z otrokoma (58) 
Nova partnerica naklonjena otrokoma (59) 
Podpora nove partnerice (63) 
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b. Shematski prikaz intervjujev 

 

V tem poglavju so prikazane sheme s ključnimi pojmi za vsak intervju (shema 1, shema 2, 

shema 3), skozi katere lahko bralci na strnjen način pridobijo vpogled v pripoved očeta na 

časovni osi preteklost – sedanjost – prihodnost. 
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PRETEKLOST SEDANJOST PRIHODNOST 

-oče A je star 44 let 
-ima enega otroka, ki je star 4 
leta 
-s partnerico se je razšel pred 
3 leti, ko je bila hči stara 1 leto 
-ustvaril si je novo partnersko 
zvezo 
 
 

ZVEZA 
ZARADI 
OTROKA, in ne 
iz ljubezni 

MATERIN 
ODHOD Z 
OTROKOM 

Razhod, 
maščevanje 
matere 

Preprečevanje 
stikov 

Podtikanje 
nagnusnih 
dejanj 

Otrok ni 
načrtovan 

Partneričin 
značaj 

CSD ni 
pravično 

Hujskanje 
otroka 
proti očetu 

Mati v službi: 
trimesečni otrok  

Oče povezan s 
hčerko: nega 

BOJ ZA 
STIKE in za 
otroka 

Strah pred 
izgubo stikov  

Pomoč 
institucij 

Prošnja za 
predodelitev 

Izvršba na 
preprečevane 
stike 

ZADOVOLJEN 
KOT OČE 

Komunikativen 

Igra, veselje, 
ljubkovanje 

Hči hoče iti 
z očetom 

REDNO 
plačevanje 
PREŽIVNINE 

IZVRŠBA neuspešna 

Stiki pod 
pogoji 
matere 

Nova 
partnerica 

Želja 
po 
otroku 

Svetovalka ne 
upošteva 
sodne odločbe 

Majhen otrok nima 
lastne predstave o očetu   

Otrok: med 
dvema ognjema 

Očetova 
osamljenost 

SHEMA 1: oseba A 

 
 

 
 

 
 
 

LEGENDA 
                                                                                           A                          a 
 
časovna os    vzajemen vpliv     povezovalnica       glavni dogodki      stranski dogodki 
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PRETEKLOST SEDANJOST PRIHODNOST 

-oče B je star 37 let 
-bil v neformalni zvezi 
-razšel se je pred 15 leti 
-ima enega sina, starega 17 let 
-ni si ustvaril nove zveze 

NEFORMALNA 
ZVEZA 

ROJSTVO 
OTROKA 

OČETOV ODHOD 

Nočno 
življenje 

Droge 
Partneričine 
visoke zahteve 

Sreča, 
zadovoljstvo, 
veselje 

Nesreča, 
razočaranje 

Visoki cilji 

KRIZA, 
odvisnost od 
drog 

PREPREČEVANI 
STIKI 

Hujskanje, 
odtujevanje, 
blatenje 

IZVRŠBA 

Zanjo ni bil nikoli 
dovolj dober 

REDNI 
STIKI 

SODIŠČE ni 
raziskalo 
ozadja 
sinovega 
odvračanja od 
očeta 

Hišna 
opravila, 
šport, filmi  

»Velik 
praznik« 

Ljubezen 
med 
očetom in 
otrokom 

Podobni 
nazori očeta 
in sina 

Otrok ne 
razume 
ločitve 

Sistem 
naklonjen 
materam 

Očetov vpliv 
na sinovo 
življenje 

Optimizem, 
zadovoljstvo 

SHEMA 2: oseba B 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

LEGENDA 
                                                                                           A                          a 
 
časovna os    vzajemen vpliv     povezovalnica       glavni dogodki      stranski dogodki 
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PRETEKLOST SEDANJOST PRIHODNOST 

-oče C je star 52 let 
-bil je poročen 
-od razveze je preteklo 6 let 
- ima sina: 12 let, in hči: 7 let 
-ustvaril si je novo partnersko 
zvezo 
-ima deljeno skrbništvo 

FORMALNA 
ZVEZA 

SPOZNAL 
NOVO 
ŽENSKO  

Dva otroka 

Naporna 
služba 

POMANJKANJE 
ČASA, 
ODSOTNOST 

NOVA 
PARTNERSKA 
ZVEZA 

LOČITEV 

Deljeno 
skrbništvo 

Otroka ne 
sprejmeta »nove 
mame« 

Bolj 
KVALITETEN 
ODNOS  
 

Stigma 
varajočega 
moškega 

STROGOST, 
postavljanje 
meja 

Sodelovanje 
z materjo 

ZADOVOLJEN 
Z 
OČETOVSKO 
VLOGO 

Pomoč 
nove 
partnerice 

Dober odnos 
z materjo 

Dobronamerni 
nasveti 
otrokoma 

»2 mami in 1 oče« 

Nekateri ne 
gredo nikoli 
skupaj 

Institucije naj bi 
delale v prid 
otrok 

Pristranskost 
institucij 

Partnerska zveza 
ni enaka starševski 
zvezi 

Več skupnega 
prostega časa 
izleti, domača 
naloga 

Zvestoba do 
groba ali sreča? 

SHEMA 3: oseba C 
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2.4.2 UTEMELJENE ANALIZE INTERVJUJEV 

a. Utemeljena analiza intervjuja osebe A 

Intervjuvanec A je star 44 let, ima enega otroka. Nikoli ni bil poročen. S prejšnjo partnerico 

se je razšel leta 2008, torej pred tremi leti, ko je bil otrok star 1 leto. Sedaj je hči stara 4 leta. 

Po razhodu si je ustvaril novo partnersko zvezo. Bori se, da bi videl otroka, tako kot je 

določeno v sodni odločbi o stikih, saj mu bivša partnerica preprečuje stike. Sicer redno 

plačuje preživnino. 

 

PRED RAZVEZO: 

Zveza z bivšo partnerico ni bila zveza z nekim namenom, pač pa kot pravi oče »zveza zaradi 

otroka in ne zaradi ljubezni«. Razlog za zvezo, ki ga navaja intervjuvani, je bila pravzaprav 

njegova osamljenost, ko ni imel nikogar in se je zapletel v zvezo z žensko, katere značaj je bil 

drugačen in na kar so ga tudi drugi ljudje opozarjali. Tudi pove, da »ona ni ženska mojega 

življenja«. Nosečnost ni bila načrtovana, ampak je ona zanosila brez očetove vednosti. S 

tem ga je priklenila nase. Tako sta se preselila k njemu na dom in pričakala novorojenčka. 

Največ časa je z otrokom preživel oče, namreč mati se je pri otrokovih treh mesecih 

zaposlila in »delala po cele dneve«. Skrb za otroka (previjanje, hranjenje, čuvanje…) je 

pripadla očetu, ki je ostal doma. Oče je užival v skrbi za otroka. Otrok je bil zelo navezan 

na svojega očeta, bolj kot na mamo. Mati je prihajala domov v večernih urah, ko je »otrok 

že spal«. V primeru, da je mati hotela dati otroka spat, ponavadi otrok ni hotel zaspati v 

njenem, ampak zgolj v očetovem naročju. 

 

RAZVEZA:  

Razveza se je začela z materinim odhodom z otrokom, ko očeta ni bilo doma, torej brez 

njegove vednosti. Razveza je bil šok za otroka in za očeta. Odhod je bil nenaden in ni 

izgledalo, da s pravim razlogom. Razveza je bila za očeta boleča, polna maščevanja. Mati 

se je s pomočjo svojega brata in ostalih na vse kriplje maščevala bivšemu partnerju. Šlo je za 

ovadbe nasilništva in spolnih zlorab, ki so bile vse ovržene. Mati se je očetu maščevala tudi 

na plečih otroka. Preprečevala je stike in otroka hujskala proti očetu, mu vcepljala 

odklonilen, sovražen odnos do očeta. Otrok je bil na stikih zmeden, prestrašen, ves čas je 

pogledoval k materi in iskal potrdila, da se primerno obnaša. Otrok se je čez čas sprostil in 

igral z očetom, se ljubkoval in objemal. Na koncu stika je celo rekel, da bi rad šel z očetom 

domov. Prestrašeno je pogledoval proti materi, ki mu je verjetno naročila, kako naj se obnaša, 
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sicer bo kaznovan. Stike je mati pogojevala s svojo prisotnostjo, s krajem, kjer naj bi 

potekali stiki – ponavadi v večjih trgovskih centrih in časovno omejevala – stik je ponavadi 

trajal pol ure do eno uro.  

 

Prvo leto po razvezi oče otroka ni videl skoraj celo leto. Po sodni odločbi, ki je določala 

preživnino (ki jo je oče redno plačeval), in stike, se je mati v času poskusne dobe dveh 

mesecev dosledno držala določenih stikov. Po predlogu sodnice je bila mati prisotna na 

stikih zaradi tega, da se je otrok laže privadil in je bil bolj sproščen, namreč očeta ni videl 

skoraj leto dni. Oče je dva meseca otroka videval redno vsak vikend. Po podpisu poravnave 

se bivša partnerica določenih stikov ni več držala; otroka je prenehala vozit k očetu na 

stik. Sodnica je določila stike vsako soboto in potem ko se otrok navadi na očeta, vsak drugi 

vikend. Zgodilo se je tudi, da je mati otroka s seboj odpeljala v Makedonijo, kjer ima svoje 

korenine in ni obvestila očeta. Spet je bil prikrajšan za stike. Nadalje je otroka videl 

občasno – ob nedeljah za kakšno uro, ob prisotnosti matere in ponavadi je na koncu otroku 

kupil kakšno darilce. Velikokrat je bil problem se domeniti z materjo za stik, ker niti ni 

dvignila telefona, bila je nedosegljiva ali pa si je izmišljala razne izgovore, da ni bilo stika. 

Npr.: »Otroka moram okopat«, »otrok še spi«, »danes je lep sončen dan in gremo na izlet« ali 

»jaz imam svoje življenje, pusti naju na miru!« Oče je prosjačil za stike z otrokom, kar ga je 

zelo prizadelo in žalostilo. Odločil se je, da poda izvržbo na preprečevane stike, vendar se je 

mati poslužila raznih lažnih podtikanj očetu, s katerimi je umazala njegovo ime in dosegla, da 

so izvržbo ovrgli. Oče otroka spet ni videl.  

Oče se je odločil, da poskusi tudi na CSD-ju, kjer niso upoštevali odločb višje institucije-

sodišča: socialna delavka matere ni opozorila, naj upošteva sodno odločbo in izvršuje stike, 

kot je določeno, pač pa je bila pristranska in se postavila na njeno stran. Predlagala je varno 

sobo, kjer bi potekali stiki in bi opazovali odnos med otrokom in očetom. Varno sobo je 

oče zavrnil, saj ima negativen prizvok - namenjena zapornikom in očetom, ki potrebujejo 

nadzorovane stike zaradi same varnosti otroka. Oče bo vložil prošnjo za predodelitev 

otroka, saj ima novo partnerico in možnosti za zmago. Še prej bo poskusil z izvržbo na 

preprečevane stike, saj si pridno beleži vsak ne-stik. Razmišlja tudi o policiji, vendar dvomi 

v njene pristojnosti… 

 

 

Bivša partnerica z otrokom živi v eno in pol sobnem stanovanju skupaj z bratovo družino, ki 

šteje 4 člane. V enoinpolsobnem stanovanju torej živi 6 ljudi; 3 odrasli in 3 otroci. Bivša 
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partnerica je makedonskega rodu in le ti imajo navado, da »ko gresta brat pa sestra v svet, 

brat prevzame očetovsko vlogo, on odloča« o njenem življenju, kaj bo počela… Tudi brat je 

tisti, ki ji je pomagal v dobrem in v zlem: tudi v načrtovanju maščevanja proti očetu. Žal so 

tudi državni organi, kot je CSD, pristali na laži, ki se jih je mati izmislila. Sodišče je bilo 

bolj nevtralno, vendar njegovih odločb CSD včasih ne upošteva. Oče tako ostaja žrtev 

materinih spletk in pristranskosti sistema, namreč zamenjuje se otrokova korist in materin 

interes, da za vedno iz svojega in otrokovega življenja odstrani očeta. Mati za vsako ceno 

»hoče mir«, saj ima svoje življenje oz. si razvezo tolmači kot »če nisi moj sopotnik, tudi 

pravice, da si otrokov oče, nimaš več«. Edino, kar mati sprejema od očeta (v imenu otroka), 

je preživnina, ki je seveda v prvi vrsti namenjena za otrokove potrebe. V imenu otroka je tudi 

vcepljanje sovražnega odnosa do očeta… do katerega se naj bi otrok obnašal odvračajoče in 

hladno, a otrokova duša je čista in ne zmore se ves čas stikov pretvarjati, da mu očka ni 

smešen, zabaven in ljub… V 3 letih je oče otroka videl približno 20-krat.   

 

Oče se sicer v očetovski vlogi dobro počuti, je komunikativen, se zna približati otroku in z 

njim navezati stik. Z otrokom se lepo igra. Hrepeni še po kakšnem otroku z novo partnerico. 

Močno se boji tega, da bi mu otrok, ko bo nekoč odrasel, očital brezbrižnost, ker nista 

imela stikov. Očetu se dogaja velika krivica, da otroka ne sme videti, kot je določeno v sodni 

odločbi, čeprav redno plačuje preživnino. Oče je obupan, vendar bo še vztrajal in poskušal pri 

različnih institucijah doseči, da bo končno videl svojega otroka. 
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b. Utemeljena analiza intervjuja osebe B 

Intervjuvanec B je star 37 let, ima enega otroka. Z bivšo partnerico in otrokom so skupaj 

živeli v stanovanju do otrokovega 2. leta starosti. Sedaj je od razveze preteklo že 15 let, sin pa 

je star 17 let. Po razhodu si oče ni ustvaril nove partnerske zveze. 

 

PRED RAZVEZO 

Sprva sta bila oseba B in njegova izbranka zelo zaljubljena in polna načrtov, optimizma in 

zaleta. Intervjuvani pravi, da je partnerica čez čas pokazala svojo temno plat: »muhasto 

naravo«. »Ona ni bila z ničimer zadovoljna, hotela je vedno več, jaz pa ji tega nisem mogel 

nuditi«. Poleg tega sta oba partnerja užila veliko nočnega življenja, kamor spadajo žuri in 

tudi droge. Ona se je temu uspešno zoperstavila, on pa je zabredel v neke vrste odvisnost 

od drog. Za razlog sam navaja tudi to, da ni bil nikoli dovolj dober za svojo partnerico, saj je 

od njega zahtevala nadčloveško popolnost. V tem času sta že začela živeti skupaj in dobila sta 

sina. Oče je bil hkrati zelo srečen, ker je postal očka in se ukvarjal z otrokom; hkrati pa ga je 

vednost, da za svojo izbranko nikoli ne bo dovolj dober, onesrečila, tako da je uteho iskal 

v drogah. Partnerica je tako imela še večji razlog za očitanje in on še večji vzvod za 

odvisnost.  

 

RAZVEZA 

Po veliko konfliktih in njegovih obljubah, da bo prenehal jemati drogo, je on še vedno 

nadaljeval pot v odvisnost. Partnerica je vztrajala, da prekineta zvezo in želela, da on odide iz 

skupnega doma. Vztrajala je, da bosta z otrokom zmogla sama in da jima bo lažje brez 

očeta.  

 

PO RAZVEZI 

Z razvezo se je začelo partneričino preprečevanje stikov med otrokom in očetom. Poleg tega 

je sina hujskala proti očetu, šlo je za manipulacijo z otrokom, odtujevanje, blatenje očeta oz. 

govorjenje negativnih stvari o očetu. Oče je pokazal globoko razočaranje nad tem, da je sin 

na sodišču povedal, da noče videti očeta. Razočaran je bil, ker se sodni izvedenci niso 

poglobili v vzroke za take izjave. Namreč materino odtujevanje od očeta je obrodilo sadove. 

Ta je očetu podtikala tudi razne »nagnusne stvari«. Oče tako pet let ni videl svojega otroka 

ravno zaradi njenega preprečevanja stikov. Oče dodaja, da nikoli ni vpil nad otrokom ali ga 

udaril, niti ga ni hujskal; če otroka sploh pet let ni videl, se to tudi ni moglo zgoditi. Oče je 
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zaradi globokega razočaranja in žalosti, ker ne vidi svojega sina in izgube zaupanja v 

pravico sodišča in CSD-ja, zapadel v hudo krizo. Dolgo časa je bil na tleh in sam. »A 

namesto, da bi mi kdo pomagal so mi nagajali«, pravi oče. Ko mu je končno nekdo ponudil 

roko v pomoč, si je počasi opomogel. Tudi stiki so se začeli izvajati, najprej sicer samo enkrat 

do dvakrat na mesec, vendar je bila to zanj velika spodbuda. Ključen dogodek, ki ga navaja 

oče, da je imel z otrokom redne sike, je bila izvržba na sodišču. Sodni mlini so dolgo časa 

premlevali, in naposled je prišel dan, ko je oče zopet videl svojega otroka. 

Oče je otroka videl vsak drugi vikend. Stiki so potekali pri njemu doma. S sinom sta počela 

različne stvari. Sprva je očetu pomagala mama, ki je kaj dobrega skuhala in tako poskrbela za 

praznično vzdušje, ko je bil otrok na stiku. Oče se ukvarja s poučevanjem borilnih veščin, in 

tako je svoje veselje nad športom posredoval tudi svojemu sinu, ki je to z veseljem sprejel. 

Skupaj sta počela tudi praktične stvari, kot je kuhanje, pospravljanje in košnja trave ali 

preprosto odšla na sprehod. Zvečer sta si pogledala kakšen film in dan je minil.  

 

Otrok je sedaj v srednji šoli in bolj razume, zakaj sta se mama in oče razšla. Oče mu je 

mlajšemu razlagal, zakaj se z materjo ne razumeta in zakaj ne živita skupaj, vendar tega kot 

majhen otrok ni zmogel razumeti. Sedaj sin začenja razumeti, kakšni so lahko partnerski 

odnosi in da je to drugače kot starševska ljubezen, ki nikoli ne usahne. 

Stiki med otrokom in očetom so bili sprva redki, ko pa je oče  (z izvršbo) dosegel, da redno 

vidi svojega otroka, ga je to neznansko osrečilo. Oče je predelal in sprejel, kar se mu je v 

preteklosti dogajalo. Nikakor pa ne more odpustiti sistemu, tako naklonjenemu materam; 

CSD-jem in sodiščem, ki se ne poglobijo v družinske situacije in velikokrat niso pravični. 

V Sloveniji so otroci pogosto dodeljeni materam, očetje pa večinoma ostanejo praznih rok. 

Kršena jim je tudi pravica do stikov z otrokom, s čimer se kršijo predvsem otrokove pravice 

do obeh staršev oz. do stikov z obema. Oče in sin imata sedaj redne stike vsakih 14 dni en 

vikend in sta povezana tudi preko telefonskih pogovorov. To osrečuje očeta, saj je lahko 

otroku posredoval svojo življenjsko filozofijo in nazore, veselje do športa in filmov ter 

praktičnih stvari. Hkrati izraža nezadovoljstvo, da ni mogel še bolj prisostvovati otrokovemu 

razvoju - od otrokovega 1. do 6. leta starosti ni imel rednih stikov ali jih sploh ni bilo. 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  76 

c. Utemeljena analiza intervjuja osebe C 

Intervjuvanec C je star 52 let, ima dva otroka. Od nekdanje žene se je ločil pred 6 leti in 

imata skupno skrbništvo nad otrokoma. Otroka sta sedaj stara: sin 12 let in hči 7 let. Oče si je 

ustvaril novo dlje časa trajajočo partnersko zvezo. Za otroka sta se skupaj z bivšo ženo 

dogovorila za deljeno skrbništvo. 

 

PRED RAZVEZO 

Oseba C je pred razvezo živela v zakonski skupnosti, v kateri sta z ženo imela dva otroka. 

Pravi, da kot oče zaradi službenih obveznosti ni imel dovolj časa za svoje otroke. Z ženo 

se je dobro razumel.  

 

RAZVEZA 

Ker je moški spoznal drugo žensko in se vanjo zaljubil, se je odločil ločiti od žene in 

zaživeti novo življenje. Žena je na njegov predlog sprva zmedeno reagirala - bilo je precej 

konfliktov, kasneje pa precej zrelo sprejela njegov predlog za ločitev. Tudi glede skrbništva 

otrok sta se z ženo sporazumno dogovorila. Žena je na sodišču celo rekla: »da se ona ločuje 

od mene in da ne ločuje otrok od  mene«. Skrbništvo je bilo sicer dodeljeno materi, vendar 

velja deljeno skrbništvo – pol časa sta otroka pri enem, pol časa pri drugem staršu. Tukaj 

izpostavlja oče veliko pristranskost sodišča, ki je dajalo materi prednost, da odloči, kakšni 

bodo stiki očeta z otrokoma. Čutilo se je razočaranje sodnice nad varanjem moškega. Mati se 

je zelo zrelo odločila, da sta otroka od obeh in da imata z bivšim možem pravično razdeljene 

stike, nad čemer je bilo sodišče začudeno. Očetovi strahovi, da ne bi videl otrok, so se hitro 

razblinili. 

 

PO RAZVEZI 

Oče in mati sta torej vsak drugi teden dobila v varstvo svoja dva otroka. Oče je zaživel z novo 

partnerico, ki je otroka sprva nista marala, vendar so se hitro zbližali med seboj. »Sprva je 

bilo nekaj problemov, ker je otroka nista marala, bila sta jezna, razočarana, žalostna, ker sva 

šla z mamo narazen. Zato sta največ krivila mojo novo partnerico, ki pa dejansko ni 

ogrozila našega odnosa.« Čez čas sta se otroka navadila na »novo mamo«, saj pravita da 

imata sedaj dve mami in enega očeta. Skupaj z očetom in novo mamo preživijo veliko 

časa, še posebno ob vikendih, ko so vsi doma. Nova partnerica je, kot pravi intervjuvani, 

nepogrešljiva pri vzgoji otrok, še posebno za pomoč pri domačih nalogah. 
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Oče poda svoje mnenje o enakopravnosti moškega in ženske na vseh področjih, tako v 

gospodinjstvu kot pri vzgoji otrok, torej tudi pri stikih z otrokom. Obsoja maščevanje žensk, 

ko odtegujejo stike očetu in otroku. Kaže nezadovoljstvo nad sodišči, saj bržkone določijo 

višino preživnine, ki ni majhna, glede določanja stikov pa ne gre tako gladko. »Menim, da bi 

morale inštitucije bolje poskrbeti za zaščito in pravice otrok in poskrbeti, da jim le te niso 

kratene. Otroci imajo pravico do obeh staršev…« in dodaja, da so sodnice in delavci CSD-ja 

feministično usmerjeni. Sistem dovoljuje ženskam, da se bivšemu maščujejo na hrbtu 

otroka. Niso nasilni le moški, ampak se tega poslužujejo tudi ženske. Tudi odtegovanje 

stikov in hujskanje otroka je nasilje, ki ga lahko izvaja ženska, »le ne vidi se modric na 

obrazu«. Institucije bi morale bolj poskrbeti za pravice in zaščito otroka. 

 

Oče svojima otrokoma razlaga, da z mamo nista šla narazen, ker ne bi imela rada svojih otrok,  

pač pa je starševska ljubezen nekaj drugega kot partnerska. Opozarja ju, naj bosta 

pazljiva pri izbiri svojega partnerja, saj »pač nekateri nikoli ne gredo skupaj«. Oče je 

zadovoljen z očetovsko vlogo. Pred razvezo zaradi službenih obveznosti ni imel dovolj časa 

za svoja otroka, po razvezi pa se skupaj z novo izbranko več posvetita otrokoma. Pravi, da 

mora biti kot oče tudi strog in zna postaviti meje, sicer bi se težje sporazumeli. Skupaj z 

partnerico sta močnejša v skrbi za otroke. Poleg tega poudarja, da je tudi z bivšo ženo v 

dobrih odnosih in se z njo da dogovoriti karkoli, tako da otroka ne čutita medsebojnih 

starševskih trenj, ampak medsebojno pomoč in sodelovanje. To je lahko dober zgled zanju in 

popotnica v odraslost.  
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2.4.3 PRIMERJALNA ANALIZA REZULTATOV 

Po prikazu utemeljenih analiz intervjujev v nadaljevanju prikažem primerjalno analizo 

osebnih pripovedi in se pri tem sklicujem na literaturo.  

 

Najmlajši izmed intervjuvanih očetov je oseba B, ki je stara 37 let, sledi oseba A (44 let) in 

najstarejša je oseba C (52 let). Edini, ki je bil v formalni zvezi, torej poročen, je oseba C. 

Ostala dva intervjuvana pa sta živela v izvenzakonski skupnosti. To pomeni, da je imel oče C 

otroka, rojena v zakonski zvezi, očeta A in B otroke, rojene izven zakonske zveze.  

 

Po podatkih Statističnega urada RS (2011) je po stanju iz leta 2011 89 % prebivalcev v 

starosti 40-74 let poročenih. Med prebivalci pod 36 let je večina samskih. Če primerjamo 

podatke iz leta 2002 in leta 2011, ugotovimo nekaj zanimivega. Delež poročenih se je v 

devetih letih znižal za skoraj 7% – tudi zaradi manjšega števila porok v zadnjem desetletju. 

Število poročenih se je torej zmanjšalo za 8 %, število razvezanih pa se je povečalo kar za 

57 %. 

 

Zunajzakonske skupnosti bi Musek poimenoval kar predzakonske skupnosti; ki se včasih 

tvorijo tudi zaradi prihoda otroka. Nekateri otroci torej odraščajo v nezakonskih družinah, 

kljub temu da »danes bistveno večji odstotek ljudi meni, da zakonska zveza ni nujno 

najprimernejša oblika družinske skupnosti« (Musek, 1995: 174). Vse tri osebe imajo otroke iz 

ene zveze. Oče C ima dva otroka, očeta A in B pa oba po enega. Lahko rečem, da 

prevladujejo družine z enim otrokom, namreč po zadnjem popisu iz leta 2005 ima malo manj 

kot polovica vseh družin le enega otroka (Rener, 2006). 

 

Tradicionalni pogled na družino se razkraja, s čimer imam v mislih poročeno žensko in 

moškega z nekaj otroki. Vzroke bi lahko iskali v gospodarskem napredku in spreminjanju 

spolnih ter poklicnih vlog (Musek, 1995). Poleg tega se partnerja vedno kasneje odločata za 

poroko in pogosto načrtujeta zakon z malo otrok ali celo brez njih (prav tam). V modo 

prihajajo torej reorganizirane družine, ki imajo malo otrok. To ponazarjajo tudi trije 

intervjuvani očetje. Oče A in C sta si ustvarila nove neformalne zveze, oče C celo že dalj časa 

trajajočo zvezo, v kateri s pomočjo nove partnerice vzgaja svoja dva otroka. Oče A je le 3 leta 

od razveze, vendar si je že ustvaril novo partnersko zvezo, v kateri si želi še kakšnega otroka. 

Pri teh dveh očetih gre za že obstoječe ali še nastajajoče reorganizirane družine. Oče B je sicer 
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od razhoda naštel že 15 let, vendar si ni ustvaril nove dlje časa trajajoče zveze. Za očeta C je 6 

let od ločitve. Švabova govori o zmanjševanju pomena zakonske zveze na račun vedno 

popularnejših kohabitacij in naraščanju števila razvez zakonskih zvez tako v Sloveniji kot 

drugod. Po zadnjih podatkih je delež otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, dosegel 47 %. 

Kohabitacija postaja v Sloveniji vedno pogosteje »ne le oblika predporočnega oz. 

preddružinskega partnerskega sobivanja, ampak tudi legitimen način družinskega življenja« 

(Švab, 2006: 65). 

 

Intervjuvani očetje so bili različno stari, ko so se razšli. Najmlajši se je razšel oče B, in sicer 

pri svojih 22 letih. Oče A se je razšel pri 41 letih starosti, oče C pa pri 46 letih starosti.  

Zanimivo je še pogledati, koliko so bili ob razvezi stari otroci. Otroka osebe A in B sta bila še 

zelo majhna – 1 ali 2 leti. Otroka osebe C pa sta bila v povprečju malo starejša – sin je star 6 

let in hči komaj 1 leto. Mogoče bi se ločitve še najbolj zavedal sin očeta C, saj je bil ob 

razvezi star 6 let in verjetno bolj kot malčki razume, da se nekaj dogaja okrog njega.  

 

Število družin zakoncev z otroki, torej tradicionalnih družin, je v Sloveniji največ, vendar se 

njihovo število od leta 1991 zmanjšuje na račun zakoncev brez otrok. Enostarševske družine 

predstavljajo že četrtino vseh družin v Sloveniji (v letu 2002 jih je bilo 18,7 %), od tega je 

družin matere z otroki 21,1 %, družin očetov z otroki pa 4,1 %. Število družin mater z otroki 

se je povečalo za tretjino, število družin očetov z otroki pa za skoraj dve tretjini. Podatki o 

zakonskem stanu pa nam povejo, da sta vsaka šesta mati samohranilka in celo vsak četrti oče 

samohranilec poročena. Ker se v Sloveniji delež otrok, rojenih v zunajzakonski skupnosti oz. 

neporočenim staršem, stalno povečuje in že presega polovico letnega števila rojstev, se je v 

zadnjem desetletju najbolj povečalo število družin zunajzakonskih partnerjev z otroci (z 

29.000 na 49.000). Zunajzakonske skupnosti že predstavljajo dobrih 10 % vseh družin v 

Sloveniji (SURS, 2011b) 

V družinah zakonskih parov je v povprečju več otrok kot v družinah zunajzakonskih 

partnerjev. Slovenske družine imajo povprečno samo 1,18 otroka. Prevladujejo družine z enim 

otrokom; takih družin je 54 %. Družin z dvema otrokoma je 37 %. Družine z velikim številom 

otrok so tako rekoč izginile (družin z 8 ali več otroki je samo 65). V zadnjem desetletju se je 

povečalo povprečno število otrok, ki živijo z neporočenima staršema (z 1,51 na 1,59).  

Podatek o zakonskem stanu nam pove, da gre v približno polovici enostarševskih družin za 

družine, ki so nastale iz nekdanje družine zakoncev kot posledica razveze ali smrti enega od 
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zakoncev. Število enostarševskih družin, v katerih sta mati ali oče samska: družin samskih 

mater je 40.000, družin samskih očetov pa 5.800. 

 

• Doživljanje razveze 

Vzrokov razhoda je ponavadi več. Za očeta A in B je partnerica bodisi sama odšla (oče A), 

bodisi vztrajala, da odide moški iz skupnega bivališča (oseba B). Razlika je v tem, da je bil pri 

prvem primeru tudi oče nesrečen, saj pravi, da to ni bila zveza iz ljubezni, ampak le zaradi 

otroka. Drugi oče (B) je želel ostati v zvezi in je zelo težko sprejel razvezo, saj je še bolj 

zapadel v odvisnost od drog in bil nekaj časa v težki življenjski krizi. Tudi ta oče je deloma le 

stežka prenašal njene dvome vanj in občutek, da ne bo nikoli vreden njene ljubezni. Tretji oče 

(C) se od drugih dveh razlikuje po tem, da je sam dal povod za ločitev, s tem ko je spoznal in 

se zaljubil v drugo žensko. 

   

V letu 2009 se je v Sloveniji poročilo  6.542 parov,  2.297 parov pa se je v tem letu razvezalo 

(SURS, 2010). Pred štirimi desetletji je bilo sklenjenih nekaj več kot 14.000 zakonskih zvez, 

to je 8,2 sklenitve zakonske zveze na 1000 prebivalcev. V letu 2009 je bilo 3,2 sklenitve 

zakonske zveze na 1000 prebivalcev.  

 

V letu 2009 se je razvezalo 2.297 zakonskih zvez. Na 1000 sklenjenih zakonskih zvez je bilo 

351 razvez. Mož je bil ob razvezi star povprečno 44,4 leta, žena pa 41,2 leta oz. tri leta 

mlajša. Razvezane zakonske zveze trajale pred razvezo povprečno 13,3 leta. Vse več 

zakonskih zvez se razveže po dalj časa trajajoči zakonski skupnosti. Med zakonskimi 

zvezami, razvezanimi v letu 2009, je bilo 43,1 odstotka takih, v katerih ob razvezi ni bilo 

vzdrževanih otrok. V preostalih 1.308 zakonskih zvezah, ki so se razvezale v letu 2009, pa je 

pred razvezo staršev živelo 2.023 vzdrževanih otrok. Med temi je bilo največ tistih, v katerih 

je živel en vzdrževani otrok (takih je bilo 30,4 %), dva vzdrževana otroka sta živela v 22,6 % 

od vseh zvez. Razvezanih pa je bilo tudi 89 zakonskih zvez, v katerih so pred razvezo živeli 

več kot trije vzdrževani otroci (3,9 %).  

 

»Ločitev je takoj za smrtjo partnerja drugi najhujši čustveni udarec« (Ziglar, 2007, 52), kar 

pomeni velike spremembe in stres. Vendar očetje ponavadi niso tako nesrečni zaradi razhoda 

s partnerico, ampak predvsem zaradi prenehanja stikov z otroki (Zavrl, 1999). Občutki velike 

praznine so nepopisni. Za očeta A je bila razveza velik šok, saj se je zgodila nenadno. Oče in 

hči, stara komaj eno leto, sta prej veliko časa preživela skupaj, saj je prej večino skrbi za 
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otroka opravil oče. Mati se je namreč kmalu po rojstvu otroka zaposlila. Biti stran od očeta je 

bilo šok verjetno tudi za otroka, saj je bil navajen nanj. Sam razhod je bil poln maščevanja, ki 

ga je bivša partnerica načrtovala s pomočjo svojega brata. Osebo A sta ovadila za različna 

dejanja, da bi dokončno preprečila stike z otrokom. Vse skupaj je bil velik stres za očeta in za 

otroka. Oseba B je razvezo doživljala kot velik poraz, še posebej zato, ker ni videla otroka. Še 

težje ji je bilo najti izhod iz odvisnosti od drog. Poleg tega pa ji je bivša partnerica podtikala 

kazniva dejanja. Oseba C je sama želela razvezo. Zaradi nove ljubezni je mož želel zapustiti 

svojo ženo. Moški razlaga, da je s poroko res mislil zvestobo do groba, vendar ne za vsako 

ceno. Namreč našel je večjo srečo in se je oklenil. Ob razvezi ga je bilo strah, da ne bo več 

videl otrok. 

 

• Odnos z bivšo partnerico in odnos otrok – oče 

Vsak človek je globoko in neizbrisno zaznamovan z družino, iz katere je izšel. Po Musku 

(1995) vse, kar imamo, prinesemo iz otroštva – tako tudi izkušnjo z zvezo svojih staršev. 

Odnosi med staršema so otroku zgled za kasnejše navezovanje stikov in kvaliteto 

medsebojnih odnosov ter stikov z nasprotnim spolom. Dober odnos med staršema, čeprav sta 

ločena, je ključen za otrokov razvoj.  

 

Oče A je bil v zvezi zaradi rojstva otroka, kar samo po sebi pove, da je ta zveza bolj ogrožena 

kot druge. S partnerico sta se našla po naključju in ona ni bila tisto, kar si je želel, niti ni bilo 

prave ljubezni. Imela je težak značaj, težko otroštvo, zato si ni predstavljal življenja z njo. On 

bi bil pripravljen vztrajati zaradi otroka, vendar se je ona odločila nenadno oditi in se 

maščevati partnerju. Po razvezi se je odnos močno poslabšal zaradi njenih negativnih dejanj 

proti njemu. Odnos med staršema je močno vplival tudi na otroka: otrok je bil na stikih 

preplašen, zmeden, bal se je očeta, ves čas je pogledoval k materi, kot da ima naročeno, kako 

naj se obnaša in upošteva njena navodila. Otrok se je čez čas, ko je pozabil, sproščeno igral z 

očetom in celo rekel, da bi šel z očetom domov. Kar je mati otroku govorila otroku o očetu, je 

težko izbrisati. Otrok se zgleduje po svojih starših in jih uboga, še posebno malček. Nima 

lastne predstave o stvareh in ljudeh, ampak prevzame predstavo zanj pomembnega odraslega. 

Oče na nakajkratnih kratkih stikih ne more spremeniti miselnosti otroka. Ne moreta 

napredovati v odnosu. Otrok je le še bolj zmeden. Oče B ni bil popolnoma srečen s partnerico, 

vendar si je močno želel ostati z njo. Ko sta dobila otroka, sta skupaj vztrajala. Intervjuvani je 

čutil, da ni dovolj vreden njene ljubezni. Partnerici je bilo dovolj zaradi njegove odvisnosti od 

drog. Zato sta se razšla. Po razvezi se je tudi njun odnos kot pri osebi A močno poslabšal. 
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Tudi tokrat se je partnerica maščevala očetu, preprečevala stike... Oče prizna del krivde, svojo 

nemoč, da bi prenehal z drogo. S sinom je sprva težko navezal stik, saj je na sodišču trdil, da 

ne mara očeta. Po začetku stikov je oče počasi pridobil nazaj sinovo zaupanje in spletel dober 

odnos. Oče C je imel z ženo prej dober odnos, z njo se je poročil iz ljubezni. Ne morem pa 

sklepati, če je bil srečen z njo. Ko je spoznal drugo ljubezen, se je želel ločiti od žene. Sprva 

sta se z ženo prepirala in oče se je bal, da ne bo videl svojih otrok. Mati je razumela situacijo 

in reagirala odraslo. Pripravljena je bila skrbništvo nad otroki deliti z očetom. Starša sta se vse 

sporazumno dogovorila in tudi danes imata dober odnos. Med sabo sodelujeta, kar je doprinos 

za njuna otroka. 

 

Brajša (1984) navaja nekatere osnovne značilnosti daljšega partnerskega odnosa, ki naj bi se 

jih partnerji zavedali: 

- Dolgotrajen odnos z istim partnerjem, ki ima svojo specifično dinamiko, posebna 

pravila igre in posebne predpogoje.  

- Da bi se partnerja doživljenjsko dobro počutila, mora biti zakon udoben. To udobje 

omogoča priznavanje različnosti enemu in drugemu zakonskemu partnerju. 

- Osnovni element kvalitetnega odnosa je vzdrževanje pravičnosti, kar pomeni, da imata 

oba partnerja enake pravice, obveznosti in dolžnosti v odnosu. 

- Odnos mora biti prostovoljen in ne prisiljen. V zvezi naj se vzdržuje samo tisto, za kar 

je posameznik iskreno zainteresiran.  

- Bistvenega pomena je tudi kvalitetna komunikacija.  

- V partnerstvu je pomembno kakšno strategijo reševanja konfliktov partnerja izbereta. 

Ali se konfliktom izogibata, izbereta strategijo napada ali strategijo pozitivnega 

kompromisa. 

- Zaupanje je temelj vsakega pravega in srečnega partnerstva. Kjer ni zaupanja, tudi 

ljubezen prej ali slej umre.  

 

Ko preletimo zgoraj navedene značilnosti daljšega dobrega odnosa, se lahko vprašamo, katere 

od naštetih veljajo za naše tri intervjuvane. Lahko rečem, da je za očeta A in B značilen zelo 

slab partnerski odnos, da sploh ne omenjam, da ni zaupanja, kvalitetne komunikacije, polno 

napadov, krivic, itd. Pri očetu C je odnos relativno dober kljub razvezi. Starša sodelujeta, si 

zaupata, sta pravična… V nobenem primeru ne morem govoriti o pravem partnerskem 

odnosu, saj gre za razvezane, ki so si večinoma ustvarili nove zveze ali se odločili za 
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samskost. Manj kot je teh dober odnos, slabše je to za otroka in njegov razvoj. V prvih dveh 

primerih je za vzdrževanje odnosa z otrokom poskrbel državni organ.  

 

• Izkušnje z državnimi organi in potek stikov z otrokom 

Vsi trije očetje imajo negativne izkušnje z državnimi organi. Gre za pomanjkanje zaupanja do 

CSD-jev in sodišč, saj so po njihovem mnenju pristranski in delajo v dobro mater (so 

»feministično naravnani« po besedah enega od očetov). Sam sistem je bolj naklonjen 

materam kot očetom. Oče A ne zaupa CSD-jem zaradi pristranskosti svetovalke, ki ne 

upošteva sodne odločbe in njenega diskvalificiranja očeta – predloga varne sobe, kjer bi 

opazovali stike z otrokom, s čimer daje vedeti, da ne verjame v očeta kot dobro osebo. Tako 

oče A kot oče B imata negativno izkušnjo tudi s sodiščem. Sodišče otroka večinoma dodeli 

materi, mati pa zaradi podtikanja dejanj moškemu ogrozi odnos oz. stike z otrokom vsaj za 

toliko časa, da se ne dokaže nasprotno.  

Družba ignorira želje očetov (Zavrl, 1999), da bi imeli otroke pri sebi, in je kriva, da uniči ne 

samo življenje otroka, ampak tudi očetovo življenje. Očete, ki so bili pred razvezo precej 

aktivni, kasneje, ko dobijo pravico le do stikov, tarejo občutki izgube, globoke bolečine in 

depresije, izolacije in deprimiranosti. V izjemnih primerih pride tudi do samomorov, umorov, 

amnezije, brezdomstva … 

Oče C ima tudi občutek, da je sodišče pristransko. Otroka se že v principu dodeli materi, ki 

določi, koliko stikov ima lahko drugi starš s svojim otrokom. Njegov razplet je srečen, saj je 

partnerica razmišljala bolj odraslo kot sodniki. Ti so na očetu videli madež zaradi prešuštva in 

ga s tem ocenili kot manj primernega skrbnika. V zagovor je mati povedala, da ne ločuje 

otrok od moža, ampak se ločujeta le onadva kot mož in žena. Vztrajala je, da želita z možem 

deljeno skrbništvo, enakovredno za oba. Velikokrat ob razvezah nastane problem (Brajša 

1987), da se partnerja ne razvezujeta kot zakonca, ampak kot starša. 

 

S Centra za socialno delo Šiška sem preko socialne delavke, ki dela na področju ločitev  in 

dodelitev otrok, izvedela naslednje: 

Glede dodelitev otrok mi je gospa povedala, da je preko oddelka za družinsko sodstvo 

pridobila naslednje podatke:  

-75% otrok je dodeljenih materam (dojenčka ali otroka, starega do 3 let v Sloveniji 

avtomatsko dodelijo materi) 

-8-10 % očetom 

-10% otrok je v skupnem starševstvu (to velja od leta 2004 naprej) 
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- 3% predstavlja drugo (npr. rejniške družine) 

 

Stiki oče-otrok se načeloma izvajajo. Socialna delavka pravi, da le v redkih primerih pride do 

tega, da mati preprečuje stike, kar pa se hitro spremeni, če oče vloži izvršbo. Če je sodna 

odločba o stikih izvršljiva in pravnomočna, se večinoma starši držijo le te. Lahko pa v 

primeru nestrinjanja, oče ali mati poda nov zahtevek za določitev stikov. To se ureja na 

sodišču, lahko pa se izvedejo tudi svetovalni razgovori na CSD-ju. 

 

Če tudi v tem primeru ni uspeha po stikih, lahko oče poda izvršbo, ko mati za vsak 

preprečevan stik dobi globo. Skrajna varianta pa je prošnja za predodelitev otroka. Nekateri 

očetje si pomagajo tudi s policijo, ki je včasih uspešna, včasih neuspešna. Policija in prav tako 

Centri za socialno delo morajo upoštevati odločbo sodne izvršbe. 

 

Na CSD Šiška so mnenja, da je ločitev/ razvez enako število kot pred leti, njihovo število 

torej ne narašča. 

Preživnine: Če oče ne plačuje preživnine, gre za kaznivo dejanje in sledi izvršba. Plačevanje 

preživnine je očetova dolžnost. Na moje vprašanje, zakaj preprečevanje stikov ni kaznivo 

dejanje, je socialna delavka odgovorila, da so stiki pravica očeta, medtem ko je preživnina 

očetova dolžnost. 

 
• Očetovo doživljanje srečanj z otrokom 

Oče A doživlja srečanja z otrokom ambivalentno. Otrok je zmeden, prestrašen na začetku 

stikov, kasneje pa se sprosti in veselo igra s svojim očetom. Stiki niso bili redni in kot je 

določeno v sodni odločbi, ampak le enourni v kakem večjem trgovskem središču. To je jezilo 

in žalostilo očeta, še posebej če bivša partnerica sploh ni dvigovala telefona ali si izmišljevala 

izgovore, da stik ne bi uspel. Oče si je močno želel videti svojo hčer in se trudil v tej smeri, 

vendar je bil nemočen. Srečen je bil, ko je z otrokom navezal stik, se z njim pogovarjal, igral, 

vendar to ni trajalo dolgo in poleg tega v prisotnosti matere, ki je vse to nadzirala. 

 

Oče B je dolgo časa - kar pet let ostajal brez kakršnih stikov, ali so bili zelo redki. Tudi on je 

občutil jezo, razočaranje, žalost, osamljenost, poleg tega je zapadel v drogo. Iz krize so mu 

pomagala tudi srečanja z otrokom. Sprva so bila srečanja za očeta malce zahtevna. Pri 

gospodinjstvu mu je pomagala njegova mama. Kasneje omenja, da je srečanje praznik, ko s 
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sinom počneta različne stvari: vsakdanja opravila, kuhanje, ukvarjanje s športom in ogled 

filma.   

Oče C se je sprva zbal, da ne bo deležen stikov, vendar je bilo deljeno skrbništvo zanj idealna 

rešitev. Otroka je videl vsak drugi teden, pri vzgoji mu pomaga partnerica in sodeluje tudi z 

bivšo ženo. Ta oče je zadovoljen s srečanji, saj veliko časa preživlja z otrokoma in se z njima 

dobro razume. Med vikendi gredo na izlete in veliko stvari počnejo skupaj. 

 

• Očetove pravice in dolžnosti 

Vsi očetje so redno izpolnjevali svoje dolžnosti, plačevali preživnino. So mnenja, da se višina 

preživnine določi zelo preprosto, medtem ko se pri stikih malo zatakne in težje ustreže 

očetom. Pravica očeta do stikov je pogosto kršena. Oče A se še vedno bori za pravico do 

stikov. Po prvi izvršbi, ki je bila zavrnjena, ker je sodišče verjelo materinim lažem, bo 

poskusil še enkrat. Če to ne bo uspešno, bo vložil prošnjo za predodelitev otroka. Boril se bo, 

da bo otrokovi in očetovi pravici do stikov zadoščeno. Oče B 5 let ni videl otroka. Po izvršbi 

so se stiki začeli spet redno izvajati, vendar je trajalo nekaj časa, da je sodišče odločilo. Očetu 

C je po zaslugi bivše žene uspelo dobiti deljeno skrbništvo, kar pomeni en teden skrbništva 

pri mami in en teden pri očetu. Z novo partnerico se oče več posveča svojima otrokoma kot 

prej. 

 

• Očetovska vloga 

Oče A je zadovoljen oz. se dobro počuti v očetovski koži. Je komunikativen, zna navezati 

stik, z otrokom razvijeta igro. Če bi mu bili omogočeni stiki, bi bil z očetovsko vlogo še bolj 

zadovoljen. Žalost in razočaranje ne preprečita očetu, da ne bi vztrajal pri tem, da bi pogosteje 

videl otroka. Sicer si oče A želi še kakšnega otroka z novo partnerico. Oče B je tudi 

zadovoljen oče. Ponosen je, da je svojemu sinu lahko posredoval svojo življenjsko filozofijo, 

vrednote in veselje do športa, filmov…; vendar rahlo razočaran, ker je zamudil ključno 

petletno obdobje sinovega razvoja. Oče C je izjemno zadovoljen z očetovsko vlogo, pri čemer 

večkrat poudari pomembnost partneričine podpore. Pri tem poudari tudi enakopravnost 

moškega in ženske v gospodinjstvu in pri skrbi za otroke. Uživa v očetovski vlogi, pri čemer 

je strog oz. dosleden. 

 

Chapman (2009) govori o lastnostih ljubečega očeta, ki po mojem mnenju ponazarjajo ideal, 

h kateremu lahko stremi vsak oče: Oče dejavno sodeluje z otrokom, si vzame čas za to, da je z 
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otroki, vzpodbuja otroke k pogovoru, se igra s svojimi otroki, uči otroke svojih vrednot, 

poskrbi za svoje otroke in jih ščiti ter brezpogojno ljubi svoje otroke. 

 

• Otrokov odnos do očeta 

Vsi otroci intervjuvanih očetov imajo do svojih staršev načeloma dober, pozitiven odnos. Pri 

očetu A je otrok zaradi narave stikov in materinega hujskanja razdvojen, vendar sčasoma 

pokaže sproščen, naklonjen, pozitiven odnos do svojega očka. Hči je tudi izrazila željo, da gre 

z očetom domov. Sin očeta B je navezan na svojega očeta, ga ima rad in prevzema njegove 

nazore in se uči od njega. V času po razvezi tudi on ni maral svojega očeta, kar je povedal na 

sodišču. Zaradi matere ga ni smel imeti rad. Oče je na trhlih temeljih preko stikov s sinom 

zgradil kvaliteten, zaupanja vreden odnos. Otroka intervjuvanca C sta se hitro navadila na 

menjavo doma vsak teden. Z očetom in novo partnerico imajo dober odnos. Težave so bile pri 

sprejemanju dejstva ločitve in očetove nove zveze, ampak sedaj že govorita da imata »dve 

mami in enega očija«. Oče bo otrokom o razvezi in ljubezni med dvema odraslima posredoval 

svoje izkušnje. 

Očetje lahko svojim otrokom dajejo veliko (Chapman, 2009): Očetove besede in dejanja 

vplivajo na otrokovo zavedanje o sebi. Očetove pozitivne misli vplivajo na pozitivno 

samopodobo pri otroku. Oče vpliva na otrokovo motivacijo, torej  posledično tudi na uspeh v 

življenju. Močna povezava z očetom je pomembna za razvoj otrokove spolne identitete. Oče 

vpliva tudi na otrokov vzorec odnosov s soljudmi in pridobivanja socialnih veščin. 

 

• Očetov odnos z otrokom pred razvezo 

Odnos očeta A pred razvezo je bil zelo dober. Gre za prvo leto otrokovega življenja. Ker je 

mati ob otrokovi dopolnitvi treh mesecev bila službeno odstotna po cele dneve, je za otroka 

skrbel oče. Oče je 9 mesecev sam negoval (previjal, hranil, skrbel) otroka in gotovo se je med 

njima spletla globoka vez. Oče je bil najpomembnejša oseba v otrokovem prvem letu 

življenja, nakar so se ti stiki nenadno prekinili, kar je negativno vplivalo tako na otroka kot 

očeta. Tudi očeta B je odnos z otrokom osrečeval in izpolnjeval. Več ne morem sklepati iz 

intervjuja, lahko samo rečem, da ga je partnerica postavljala na stranski tir oz. ni popolnoma 

sprejela, zato se je čutil odrinjenega. Oče C je bil pred razvezo veliko službeno odsoten, zato 

tudi kvaliteta stikov ni bila ustrezna.  

 

• Odnos po razvezi in očetovo novo življenje 
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Odnos z otroki po razvezi se je za očeta C izboljšal, saj je našel več časa za skupno 

preživljanje. Deljeno skrbništvo tudi samo po sebi zahteva več skrbi za otroke, kot stiki v 

obliki vikend paketov na vsakih 14 dni. Nova zveza ni vplivala in spremenila odnosa z 

otrokoma, pač pa je bila partnerica sprejeta s strani otrok in v pomoč očetu. Oče je ponosen na 

dobre odnose z otrokoma, včasih pa mora biti tudi strog. Otroka sta navajena na dva domova, 

ki ju menjata vsak teden. Oče A še pričakuje, da se bodo stiki v polnosti izvajali in bo s tem 

imel kvalitetnejši odnos. Oče B je moral po preprečevanju stikov odstirati ovire med njim in 

otrokom, ki jih je zgradilo materino sovraštvo. Z ljubeznijo, skupnim preživljanjem časa in 

potrpljenjem mu je uspelo, da je sin naklonjen očetu, prevzema njegove vrednote in znanje. 

Skratka je vreden imenovati se oče. 

 

Po slovenskih raziskavah (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) sklepamo, da je več moških 

kot žensk, ki se po razvezi ponovno poročijo. Nekateri že ločeni se še enkrat ločijo, predvsem 

zaradi problemov z otroki iz prvega zakona, ki težko sprejmejo, da si je njihov oče ustvaril 

novo življenje z novo žensko in družino. Ženska si ne ustvari nove partnerske zveze, ker  

najde »novega partnerja« v otroku, ki ji daje čustveno in psihološko oporo (Brajša, 1987). 

Tudi v naših treh primerih, sta se ponovno vezala dva moška, eden pa je ostal samski. Za 

enega od njih, nova družina ni predstavljala ovir za otroke, niti za zvezo, saj nova družinica 

dobro diha. 
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3. ZAKLJUČKI KVALITATIVNE RAZISKAVE 
 
Vsi intervjuvani očetje so nekaj časa preživeli v zvezi moškega z žensko, v kateri se jim je 

rodil otrok. Ločili oz. razšli so se iz različnih razlogov, večinoma zaradi nepremagljivih 

nasprotij s partnerico, eden od očetov pa se je zaljubil v drugo žensko in si izbral življenje z 

njo. Po razhodu so se za dva očeta hude težave šele začele. Kot sta povedala v intervjujih 

zaradi preprečevanja stikov s strani matere nista videla svojih otrok ali pa so stiki potekali 

neredno. Vzrok za tako materino ravnanje je bilo maščevanje bivšemu partnerju in miselnost, 

da je otrok materina lastnina; svoje pa je doprinesel sistem institucij, ki niso popolnoma 

raziskale situacije in okvirov, ampak verjele lažem in podtikanjem. Imena obeh očetov so bila 

umazana, tudi njuna samopodoba se je zamajala, občutek nemoči pa je postal neznanski. 

Menim, da tudi miselnost družbe, da je očetovska vloga bolj preskrbovalna (da zgolj zalaga 

svojo družino z materialnimi stvarmi), počasi izgublja svoj pomen. Oče postaja vse bolj 

moderen. Oče se sedaj dejavno udejstvuje na vseh področjih otrokovega razvoja in je pri 

otroku večinoma prisoten od trenutka spočetja naprej. Svoji partnerici je v veliko pomoč in 

dejavno sodeluje pri vzgoji in negi otrok. Predstava, da lahko najbolje skrbi za otroka le 

mama, izhaja iz njene prvinske naloge materinstva – mati otroka nosi devet mesecev, ga rodi, 

doji in neguje… in je z njim v najtesnejši navezi vsaj nekaj let. Potem postane vloga očeta 

pomembna, saj on otroku odpre okno v svet in mu širi obzorja. Oče je že s pomočjo materi 

lahko kot močna skala, ki nudi trdno oporo, varnost in ljubezen; če pa je tudi dejaven pri 

previjanju, hranjenju, igri z otrokom, je to še večji doprinos. Oče je danes čustveno bližje 

otroku kot nekoč. Kazanje čustev in občutkov navzven je bilo moškim tuje, zato so skoraj vso 

skrb prepuščali ženski. Današnji moški odkrito kaže čustva, se z otrokom igra, dejavno 

ukvarja; skratka je popolnoma enakovreden ženski. Nikoli ne bo rojeval otrok, niti dojil, 

ampak njegova vloga je drugačna. Drugačna, vendar očetovstvo skupaj z materinstvom 

oblikuje neko smiselno celoto. Če se mati in oče dopolnjujeta, je to za otroka najboljša možna 

vzgoja. Očetovska in materinska vloga danes nista povsem enoznačni, saj so tu še istospolne 

zveze, kjer si partnerja sama utirata pot, oblikujeta starševsko vlogo. Otroci zaradi razvez 

pogosto doživljajo zmedo, poleg izvenzakonskih skupnosti in razširjenih družin prihajajo v 

modo še starši istega spola. Otrok ima tako več očetovskih in materinskih figur, več polbratov 

in sester, celo več dedkov in babic, tet in stricev. Verjetno si lahko predstavljamo otrokovo 

zmedenost pri toliko vlogah in relacijah do drugih ljudi. Toliko različnih čustev, doživljanj in 

včasih zato neprimernega, agresivnega vedenja, zaradi nekompetentnosti reševanja, 
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nesprejemanja realnosti. Konec koncev je tista, ki nam daje največjo popotnico v življenje, 

družina. V njej smo se največ naučili in dobili zgled za svoje življenje, podlago za 

(partnerske) odnose, odnos do sveta in sebe…  

 

Iz kvalitativne raziskave lahko razberemo, da imajo vsi intervjuvani pozitiven odnos do 

očetovstva, da uživajo v vlogi očeta, si želijo še kakšnega otroka. Eden od očetov ima od 

ločitve naprej neprekinjene in dobre odnose z otrokoma, drugima sta bivši partnerici 

preprečevale stike, vendar se pri enem stiki že redno izvajajo, drugi si bo še izboril pravico do 

stikov. V skladu s količino stikov in materinim preprečevanjem je tudi kvaliteta stikov. Če 

stikov sploh ni, če mati hujska otroka proti očetu, tudi odnos ne more biti kvaliteten. Vsi 

intervjuvani se trudijo po svojih najboljših močeh biti dobri očetje. Vsi so redno plačevali 

preživnino, njihova pravica do stikov z otrokom pa je bila kršena. Kljub temu je enemu od 

dveh očetov, ki so mu bili stiki preprečevani, po petih letih »nestikov« uspelo z otrokom 

počasi splesti dober odnos. Oče je ponosen, da je svojega sina lahko naučil praktičnih stvari in 

mu posredoval svoje vrednote, filozofijo. Oče in otrok imata kljub težki preteklosti dober 

odnos, se imata rada, sta drug drugemu naklonjena, povezana, saj sta poleg stikov redno v 

navezi preko telefona. 

 

Pri dodelitvah otroka večinoma dodelijo materi, še posebno če je še dojenček ali malček. 

Tukaj naj samo dodam, da so institucije kot so CSD-ji in sodišča pogosteje bolj naklonjena 

materam in diskriminatorna do očetov. Dokler bo prevladovalo prepričanje, da je eden od 

staršev bolj primeren za otroka kot drugi in eden bolj kriv za ločitev kot drug, bo nekdo vedno 

prikrajšan. Menim, bi morala biti ženska in moški pri dodelitvah otrok enakopravna in da bi 

se na prvo mesto postavljalo izključno otrokovo korist. Pri tem bi preprečili veliko konfliktov, 

trenj in drugih posledic za očeta in otroka. Poleg tega so za kvaliteten odnos oče – otrok stiki 

vsak drugi vikend premalo. Menim, da bi bili delavci na državnih organih, ki urejajo področje 

družine, lahko bolj usposobljeni, da bi znali prepoznavati znake, vzorce oz. ozadje neke 

družine. Da bi bili bolj izkušeni na področjih psihologije, komunikacije, medsebojnih 

odnosov, prepoznavanja vzrokov in ne samo posledic, za raziskovanje primerov podkovani z 

različnimi metodami. Da bi bilo v njih tudi več kvalitet psihologa, detektiva, kriminalista in 

seveda socialnega delavca.  

 

Kljub razvezi si kar precej očetov ustvari novo življenje. Ločitev velja za proces, ki zahteva 

žalovanje ali vsaj nekaj časa, da vpleteni predela ta dogodek. Znak, da je oče znova zaživel, 
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pomeni, da je v sebi verjetno predelal bolečino, ki jo je prinesla razveza. Ker je bila prejšnja 

partnerska zveza napaka in si je našel novo ljubezen, je ta za tega posameznika kot za ljudi 

okrog njega sreča. Če otroci vidijo svojega očeta, da je srečen v drugi partnerski zvezi, je to 

lahko dober zgled in spodbuda zanj ter bolj primerno, kot da opazuje mamo in očeta v 

medsebojnih vojnah in sovraštvu. Otroku je težko sprejeti, da sta si starša ustvarila novo 

zvezo, saj si najbolj želi, da bi mama in oče ostala skupaj, ker mu to predstavlja varnost, 

zavetje, toplino; vendar skozi čas bo tudi on razumel, da bodo starši vedno njegovi starši in ga 

imajo brezpogojno radi, ne glede na to, da se je ljubezen med staršema izpela. 

 

Naj povem še nekaj o prednostih in slabostih izvedene raziskave. Preko kvalitativne raziskave 

sem se poglobila v tri primere očetov, ki seveda ne morejo predstavljati širše populacije 

ločenih očetov, ki ne živijo z otroki. Analiza kvalitativnega dela predstavlja ugotovitve na 

okvirih izključno teh treh intervjujev. Zanimivo bi bilo izvesti obširnejšo raziskavo in si 

ustvariti bolj celostno sliko o razvezah, odnosih med otroki in očeti ter doživljanju očetovstva. 

Menim, da je metoda polstrukturiranega intervjuja zelo primerna za to temo. Čutila sem 

veliko odporov očetov in drugih (ki so posredovali), da bi sodelovali v pogovoru, saj gre 

lahko za zelo boleče, osebne izkušnje, o katerih je težje govoriti. Preko intervjuja v živo sem 

lahko bolj prepoznala čustva in doživljanja posameznega očeta, kar je bil tudi moj namen. 

Mogoče bi bilo bolj smiselno intervjuvati ne samo očete, ampak tudi otroke in matere iz iste 

družine. Menim, da bi rezultati pokazali bolj celosten pogled na problem, kot le pogledi 

očetov. Vsaka zgodba ima več plati in vsak človek ima drugačno mnenje o določenem 

problemu. Bolj sistemsko bi se lahko lotila analize rezultatov in primerjala različne poglede 

na isti problem. Verjamem, da bi bilo težko pripraviti vse možne intervjuvane na pogovor 

zaradi same teme. Že z iskanjem očetov, ki bi bili pripravljeni na pogovor, sem imela veliko 

težav, zato menim, da bi tudi pri materah in otrocih ne bilo kaj dosti drugače. Potrebno bi bilo 

več časa in potrpljenja. Poleg tega sem raziskovala pomen stikov bolj iz vidika doživljanja 

očetov, zato bi bil vzorec celotne družine bolj primeren za kakšno obširnejšo raziskavo.  
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4. SKLEPNA RAZMIŠLJANJA O UMEŠČANJU SOCIALNEGA 
PEDAGOGA NA PODROČJE DELA Z DRUŽINO 
 

Socialni pedagog lahko deluje na raznovrstnem spektru področij socialno pedagoških 

intevencij. Od izobraževanja, vzgoje, svetovanja, korekcije do terapij. Včasih se te socialno 

pedagoške intervencije tudi prepletajo. Nekatere se neposredno delujejo na uporabnika, npr. 

svetovanje, terapija, druge pa bolj posredno, npr. delo vzgojitelja. 

 

Danes  razveze ali ločitve postajajo splošen pojav, saj so bolj razširjene kot nekoč in s tem so 

izgubile nek negativen, nesprejemljiv predznak, ampak so nekaj sprejemljivega, vsakdanjega. 

Sklenitev zakonskih zvez je vse manj, razvez pa ostaja enako število kot pred leti, kar pomeni, 

da je razvez glede na število porok vse več. Naše babice in dedki so se zelo pogosto poročali 

in ostali poročeni večinoma, dokler ju ni ločila smrt. Danes pa je razveza nekaj 

samoumevnega. Kadar dva ne moreta več živeti skupaj, gresta narazen in problem je rešen. 

Tudi vrednota zakona je postala vse manj cenjena, saj v zunajzakonski skupnosti živi vse več 

ljudi.   

 

Kljub temu, da so poroka, zakon in družina z otroki še vedno cilj večine mladih, pa živi veliko 

partnerjev in celih družin zunaj zakonske zveze. Takšnih zvez je bilo tudi že v preteklosti 

nekaj, čeprav jih družba ni odobravala. V novejšem času se je v naši kulturi odnos do teh zvez 

liberaliziral in v očeh mnogih ljudi je zakon izgubil posebno vrednost. Tudi to je eden izmed 

razlogov, ki so vplivali na rahljanje partnerstva med zakonci, ki v sklenitvi zakona vidijo le 

formalnost (Musek, 1995). Številni ljudje se ne odločajo več za poroko in zdi se, »da bo 

poroka kmalu le še ceremonija ali legalni dogovor na osnovi individualne juridične pogodbe« 

(Bergant, 1981, 150). 

  

Družina sama je včasih nemočna, zato ji pomagajo državni organi, npr. Center za socialno 

delo, sodišče… pri premagovanju težav, še posebno ko pride do razvez in z njo drugih težav, 

dilem. Dejavnosti, ki jih izvajajo Centri za socialno delo in njihova javna pooblastila so 

naslednja (Dejavnosti Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška, 2002): 

 

1. socialno varstvene storitve, med katere sodijo socialna preventiva, prva socialna 

pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in pomoč družini na domu. 
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2.  javna pooblastila na področjih: zakonske zveze, razmerij med starši in otroki, 

posvojitve, rejništva, skrbništva, dela z mladostniki, varstva otrok s posebnimi 

potrebami, varstva odraslih in starejših, druga javna pooblastila, druge naloge 

3. denarni transferji - denarne socialne pomoči in oprostitve pri plačilih socialno 

varstvenih storitev: trajna denarna socialna pomoč, denarna socialna pomoč, izredna 

denarna socialna pomoč, enkratna izredna denarna socialna pomoč, oprostitev plačila 

socialno varstvenih storitev 

4. družinski prejemki: starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, 

dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno izplačilo za izgubljeni 

dohodek 

5. starševsko varstvo: starševsko nadomestilo, plačilo prispevkov za čas krajšega 

delovnega časa, pravica staršev do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi 

starševstva  

 

Družina je osnovna celica družbe, v kateri je več vrst odnosov. Potrebno je ločiti med tremi 

oblikami odnosov znotraj družine. To so odnos med partnerjema, odnos starši – otrok in 

odnosi med sorojenci. Družini lahko nudimo strokovno pomoč, ko prepoznamo razlike in 

razmejitve med temi odnosi. Najbolj je to pomembno pri delu s partnerji, bodisi zakonskimi, 

bodisi izvenzakonskimi partnerji, ki so prekinili svoj odnos, še vedno pa ostanejo starši 

svojim otrokom. V konvenciji ZN o otrokovih pravicah je navedeno, da v družini ne bi smelo 

priti do kršitve otrokovih pravic, da zanj skrbijo starši in da ni ločen od njih, razen v primerih, 

ko je ločitev otroku v korist. Država je dolžna poskrbeti za otroke, ko družina ne opravlja 

svojih nalog, ko starši ne izvajajo roditeljske pravice v otrokovo koristi in ko so otroci 

ogroženi. Država je v teh primerih dala javna pooblastila Centrom za socialno delo za 

izvajanje ukrepov za zaščito otrok. 

 

CSD-ji izvajajo naslednja javna pooblastila in naloge po zakonu za področje varstva otrok in 

družine glede na statusna razmerja, razmerja med starši in otroki in ukrepe za varstvo 

otrok v primerih nasilja v družini (Dejavnosti Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška, 

2002): 

-Družinsko in/ali partnersko svetovanje - urejanje odnosov v družini. CSD-ji pomagajo 

družini pri urejanju odnosov, npr. v primeru težav v partnerskih odnosih, starševskih odnosih, 

nasilja v družini, z usposabljanjem družinskih članov za njihov prispevek k obstoju, 

spreminjanju in razvoju družine. 
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-Predhodno družinsko posredovanje. Kadar se partnerja soočata z nesoglasji ob prenehanju 

zakonske ali zunajzakonske zveze in spremembami že določenih odnosov z otroki, jima CSD-

ji v predhodnem družinskem posredovanju zagotovijo pomoč in podporo pri reševanju težav. 

Pomagajo jima pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok, pri sklenitvi sporazuma o 

stikih in sporazuma o preživljanju otrok v skladu z njihovimi koristmi. V primeru, da se starša 

sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku 

izda o tem sklep. V primeru, da se starša ob pomoči CSD-ja ne moreta sporazumeti o varstvu 

in vzgoji otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. Sodišče mora v tem 

primeru pred odločitvijo pridobiti mnenje CSD-ja in upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je 

otrok izrazil in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. 

-Svetovalni pogovor ob prenehanju zakonske zveze. CSD po prejemu predloga za 

sporazumno razvezo zakonske zveze ali tožbe za razvezo zakonske zveze, ki jo pošlje sodišče, 

opravi svetovalni razgovor z zakoncema. Svetovalnega razgovora se udeležita vabljena 

zakonca osebno brez pooblaščencev. Namen svetovalnega razgovora je doseči dogovor o 

urejanju življenja ob razpadu zakonske skupnosti in dogovor glede varstva in vzgoje otrok, 

določitve stikov in preživnine. V centru opravimo tudi razgovor z otrokom, ki ga obvestimo o 

uvedbi razveznega postopka in o njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje, glede vprašanja 

zaupanja v vzgojo in varstvo ter stikov s starši. Otrok ima pravico, da se izreče o tem, pri 

komu od staršev bo v bodoče živel in če je to v njegovo korist. Ni pomembno le, da mu to 

priložnost damo, predvsem je pomembno priti do resnice o tem, kaj si otrok želi in kaj je v 

njegovo korist, kar ugotavljajo z razgovori z otrokom, ki jih opravi psihologinja in s 

poizvedbami v otrokovem okolju.  Pomembno mesto v procesih in družinskih razmerjih ima 

tudi otrokov zagovornik, ki zagotavlja možnosti aktivnega sodelovanja otroka pri odločanju o 

njegovih potrebah, koristih in interesih. Center o opravljenem svetovalnem razgovoru poroča 

sodišču, v katerem poda svoje mnenje glede varstva in vzgoje otrok, določitve stikov in 

preživnine. 

-Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih. CSD posreduje sodišču mnenje o 

koristi otroka glede preživljanja skupnih otrok, glede sporazuma o varstvu in vzgoji otrok in o 

otrokovi koristi glede stikov. Staršema pomaga pri sklenitvi dogovora o teh za otroka 

pomembnih vprašanjih 

-Obvestila o uskladitvi preživnin. Na podlagi sklepa Vlade RS center uskladi preživnine. 

Obvestila o novi višini preživnine pošlje CSD ob vsakoletni uskladitvi preživnin upravičencu 

in zavezancu 
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-Pomoč pri sklenitvi sporazuma v sporih, če si starši niso enotni pri izpolnjevanju 

starševske skrbi. CSD pomaga staršem pri dogovoru o odločitvah, ki bistveno vplivajo na 

otrokov prihodnji razvoj. 

-Predlog sodišču za odvzem starševske skrbi. V primeru zlorabljenih, trpinčenih in 

zanemarjenih otrok CSD predlaga sodišču odvzem starševske skrbi staršem, ki zlorabljajo, 

trpinčijo in zanemarjajo otroke. 

 

Na področju dela z družino, bolj natančno na področju družinskih odnosov, zakonskih zvez in 

razvez, posledic ločitev za starše in za otroke, navajanja na življenje v novih družinah, se 

najde v svojem delu tudi socialni pedagog. Tudi socialni pedagog bi se lahko bolj dejavno 

vključeval v podobno delo, kot ga izvaja CSD. Socialni pedagog bi lahko delal na področju 

svetovalnega dela družinam, s tem da bi si pridobil še nekatera druga znanja, npr. svetovanje, 

zakonodaja,… 

Socialni pedagog bi lahko izvajal svetovalni razgovor, če bi imel več znanj, veščin 

svetovanja, komunikacije, prava, zakonske in družinske terapije. 

Lahko bi izvajal tudi družinsko mediacijo, ki predstavlja reševanje sporov med partnerjema 

pred, med in po razvezi. 

Socialni pedagog bi lahko bil eden od strokovnjakov sodnih izvedencev, če bi pridobil 

dodatna znanja, ki bi sodišču podal mnenje o ustreznosti dodelitve otroka enemu od staršev. 

Tudi posredno bi lahko sodišče prosilo za mnenje socialnega pedagoga, zaposlenega v stiku z 

otrokom -  kot otrokovega vzgojitelja, učitelja za dodatno strokovno pomoč, svetovalnega 

delavca, kakšno mnenje ima o družinski situaciji, iz katere izhaja otrok. 

 Socialni pedagog bi tudi po razvezi staršev lahko bil opora družini. Kot nek svetovalni 

delavec bi lahko usmerjal, predlagal različne rešitve družini, jo informiral, kje lahko dobi 

pomoč, kaj storiti v primeru, da so komu od družinskih članov kršene pravice, npr. pravice 

očeta do stikov, pravica otroka do  stikov, preživnine… 

 

Socialni pedagog bi si moral, ne glede na to, kje je zaposlen, prizadevati za dobro svojih 

uporabnikov in njihovih družin. Moral bi vzpodbujati pozitivne odnose v družinah, 

povezovati družinske člane in v dejavnosti vključevati čim več družinskih članov. Če opazi v 

uporabnikovem vedenju velike spremembe, se z njim pogovoriti in ustrezno intervenirati. 

Svetovati, kje lahko družina dobi pomoč, biti na razpolago za pogovor… 

Socialni pedagog bi lahko tudi na širšem družbenem področju delal za enakopravnost obeh 

staršev: npr. z izobraževanjem za starševstvo, še posebno očetovstvo, promocijo očetovstva, 
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očetovskih pravic, recimo pravico očeta do stikov, očetovskega dopusta, ozaveščanjem 

družbe, da sta mati in oče enakovredna pri dodelitvah, stikih in vzgoji otrok. Da se udejanji 

dejavno vključevanje obeh staršev v otrokovo življenje, npr. udeležba govorilnih ur v vrtcu ali 

šoli, obisk zdravnika in soudeležba pri drugih pomembnejših življenjskih odločitvah.  
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IV. ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskovala problem odnosov med otrokom in očetom po razvezi. 

Zanimal me je pogled očetov na odnose z otrokom in vpliv odnosov na otroka in očeta. V 

Sloveniji skrbništvo nad otrokom večinoma dobi mati, zato je oče upravičen do stikov, ki 

ponavadi potekajo vsak drugi vikend. Stiki so redki, včasih celo onemogočeni, zato je težko 

zgraditi res kvaliteten odnos. Otrok ima pravico do obeh staršev oz. pravico do stikov z 

obema, četudi ne živi z enim od staršev. Tudi oče ima pravico do stikov, do odločanja o 

razvoju otroka, na drugi strani pa ga obvezujejo tudi dolžnosti, npr. plačevanje preživnine. 

 V diplomskem delu sem si zastavila različna raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 

zastavljeno temo, poleg njih so odgovori: 

Kako je oče doživljal razvezo z bivšo partnerico? 

Za večino očetov je razveza stresen, neprijeten in boleč dogodek, kar lahko potrdimo tako s 

teorijo kot empiričnim delom. Za enega od intervjuvanih očetov je bila razveza sreča, saj je 

spoznal drugo žensko, vendar kljub temu stresna zaradi sprememb in dvomov glede stikov z 

otroki. Sama razveza včasih ni tako boleča, kot dejstvo, da oče ne vidi svojih otrok. 

Kako oče ocenjuje odnos z bivšo partnerico in kako to po njegovem mnenju vpliva na odnos 

otrok – oče?  

Kadar je odnos z bivšo partnerico dober, je tudi odnos otrok – oče dober. V primeru, da mati 

otroka hujska proti očetu, govori negativno o njem, otrok težko naveže dober odnos z očetom. 

Če se mati maščuje bivšemu partnerju in celo preprečuje stike, to zelo negativno vpliva na 

odnos med otrokom in očetom. Če stikov ni, tudi odnosa ne more biti. Eden od intervjuvanih 

je poudaril, da je bilo zelo težko splesti dober odnos z otrokom zaradi sovražnega odnosa 

matere, preprečevanja stikov in hujskanja sina proti njemu. Čez čas mu je le uspelo. 

Kako oče ocenjuje delovanje državnih organov, kot je policija, CSD in sodišče, kar se zadeva 

stikov z otrokom in kako dejansko stiki potekajo?  

Večina očetov je zadovoljnih  z delovanjem državnih organov, vendar pa je še vedno čutiti 

pristranskost oz. naklonjenost institucij materam. Očetje so razočarani nad počasnostjo 

delovanja institucij, neenakopravnostjo dodelitev otrok v skrbništvo, iskanjem krivca za 

razvezo, določanjem primernejšega skrbnika. Očetje si želijo več stikov s svojimi otroki in 

več možnosti pri odločanju o otrokovem življenju.   
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Kako oče doživlja srečanja z otrokom?  

Očetje doživljajo srečanja z otrokom kot pozitivna, če so le omogočena. Menijo, da je vsak 

drugi vikend premalo za izgradnjo kvalitetnega odnosa. Intervjuvani očetje svoj čas z 

otrokom dokaj kvalitetno preživljajo, kar je izjemnega pomena za kvaliteten odnos. 

Kako uveljavlja/izpolnjuje svoje pravice in dolžnosti kot oče? 

Večina očetov izpolnjuje svoje dolžnosti, plačuje preživnino, saj so sicer lahko kaznovani. 

Očetove pravice so včasih kršene, saj je otrok večinoma dodeljen materi v skrbništvo.  

Kako moški vidi sebe/je zadovoljen z/ v očetovski vlogi? 

Večina očetov je zadovoljnih z očetovsko vlogo. Dobro se počutijo kot očetje, saj so izpolnili 

svojo potrebo po generativnosti in imajo s svojim otrokom dejaven odnos. Dva od očetov 

izražata nezadovoljstvo zaradi preprečevanja stikov. 

Kako otrokov odnos do očeta vpliva na očetovo samopodobo in nadaljnje življenje v očetovih 

očeh? 

Če je otrokov odnos do očeta pozitiven, to pozitivno vpliva na očetovo samopodobo in 

nadaljnje življenje. Veliko očetov obupa in prekine stike z otrokom, še posebno če gre za 

materino maščevanje, podtikanje kaznivih dejanj očetu in preprečevanje stikov.  

Kakšen je bil odnos očeta z otrokom pred razvezo in kakšen po razvezi? 

Če sta imela oče in otrok dober odnos že pred razvezo, lažje nadaljujeta z njim tudi po 

razvezi. Eden od intervjuvanih je bil pred razvezo najpomembnejša oseba v otrokovem 

življenju, vendar se je zaradi preprečevanih stikov in hujskanja ta odnos precej skrhal. Sicer 

se kljub vsemu skozi čas da zgraditi kvaliteten odnos. Starejši ko je otrok, težje ima oče vpliv 

na otroka, če je bil ta negativno vzgojen proti očetu. 

Kakšen je bil odnos po razvezi? Kakšno življenje si je ustvaril oče? 

Očetje si večinoma ustvarijo novo življenje, novo partnersko zvezo, kar pomeni, da so 

predelali bolečino ob razvezi. Za otroke nova partnerska zveza lahko zanje pomeni grožnjo, 

vendar se skozi čas sprijaznijo z očetovo novo zvezo, še posebno če je odnos med staršem in 

partnerjem dober.  

 

Preko kvalitativne raziskave sem se v diplomskem delu poglobila v tri primere očetov, ki 

seveda ne morejo predstavljati širše populacije ločenih očetov, ki ne živijo z otroki. Zanimivo 

bi bilo izvesti obširnejšo raziskavo in si ustvariti bolj celostno sliko o razvezah, odnosih med 

otroki in očeti ter doživljanju očetovstva. Mogoče bi bilo bolj smiselno intervjuvati ne samo 

očete, ampak tudi otroke in matere iz iste družine. Menim, da bi rezultati pokazali bolj 

celosten pogled na problem, kot le pogledi očetov. Še bolj sistemsko bi se lahko lotili 
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raziskave, če bi vanjo zajeli tudi različne institucije, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s 

problemom razvez in njenih posledic. Zanimivo bi bilo raziskavo izvesti med zaposlenimi na 

CSD-jih, sodiščih, šolah, vrtcih,… in raziskati, kakšna miselnost prevladuje glede razvez, 

dodelitev otrok, očetovstva, stikih med starši, posledicami razveze na otrokovo življenje in 

življenje staršev. Zanimivo bi bilo raziskavo ponoviti na določeno časovno obdobje in 

primerjati, če in kako se miselnost družbe spreminja. Verjetno bo čez čas otrok večkrat 

dodeljen očetu kot do sedaj, saj v Angliji in Nemčiji že poskušajo uveljaviti načelo 

enakopravnosti očetov in mater glede dodelitve skrbništva otrok.  
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VI. PRILOGE 

 

INTERVJU A 
 
Kakšen je tvoj odnos z otrokom? 
Lahko rečem, ne vem, da je odnos bolj tako… ne preveč dober… 
Ja, zakaj? 
Zaradi tega ker ona, po mojem mnenju, vpliva na otroka in ona otroku govori, sem prepričan, 
o meni negativne stvari in otroku vceplja negativno podobo očeta, to sem prepričan. In otrok 
ko je na zmenku (stiku), ko se srečava, ko se vidva, je otrok ves zmeden, ker strah ga je, kar 
skrije se za mamico. Je zmedena in se me kr nekak boji in ves čas gleda mamico v oči, mmm, 
če se prav obnaša, če prav dela, tako kot ji je bilo naročeno, preden je šla ona na zmenek. 
Na stik 
Na stik… oz. šele po dolgemu času, ko ta stik traja, šele čez ene dve ure ta otrok malo čez čas 
pozabi, kaj mu je bilo naročeno, kako naj se obnaša do očeta. Tako da na konec koncev me 
celo objame, mi »lupčka« da, pa me objame in celo reče, da bi šla rada z mano domov. Da bi 
šla rada z mano….  
To je vse… 
Kaj pa prej pred razvezo? Kakšen odnos je bil to? 
Pred razvezo je bilo pa »glih« obratno: mmm, sem bil pa jest tisti, k je otroka previjal, 
večinoma previjal, skrbel, mlek rihtal, delal… mmm, ker ona je šla po treh mesecih, ni 
zdržala doma, k ji je blo dolgčas, je šla ona v službo delat,… tako d sm jest za otroka skrbel, 
previjal, rihtal, vse…, zvečer spat dal. Se je otrok zelo navezal name. Celo tako se je navezal 
name, da ko je ona hotela dat otroka spat, ni hotela zaspat, sem moral jaz prit, ko je hotela 
spat, da je pol zaspala. To je bilo čist obratno, s tem da ni bilo… toliko je bila navezana na 
mene, ker sem bil jest največ časa z njo, jasno. Ona je zjutraj ob osmih šla, prišla je pa zvečer 
ob sedmih domov. Tako da je največkrat otrok bil že v postelji, je že spal. 
Se pravi, si bil ti več z otrokom kot ona? 
Ja, otrok se je zelo navezal name, tako da je bilo za otroka to zelo velik šok, k je ona otroka 
odpeljala v bistvu. V bistvu ga je odpeljala brez moje vednosti, ko sem jest prišel domov, je 
bila hiša prazna. Ga je odpeljala brez moje vednosti. Jest sem prepričan, da je bil to velik šok 
za otroka (tišina)… 
Kaj pa zate tudi? 
Zame? Normalno, da je bil šok. Jest sem bil čist »gotov«. Men za njo, itak midva nisva bila 
skupaj. V bistvu midva sva bila skupaj bolj  zaradi otroka, kot iz ljubezni. To ni bila zveza iz 
ljubezni, tudi otrok ni bil načrtovan, ane- Jest nisem imel namena met z njo zveze, ne bit z 
njo, ker sem vedel, da je ona ženska, jest sem vedel, da ona ni ženska zame, ni ženska mojega 
življenja, jest sem vedel, da je ona taka pa taka, od ljudi sem slišal, kakšna je… nisem si pa 
mislil, da bo ona nehala tablete jemat in zanosila brez moje vednosti oz. da mi bo otroka 
podtaknila. To ni bla zveza iz ljubezni, ampak zgolj zveza zaradi otroka. Sva bila skupi. Taka 
zveza pa ponavadi nikoli ne more trajati, ane, če nista dva skupi iz ljubezni, ne… 
A si še kaj drugega doživljal ob razvezi/kako si doživljal razvezo? 
Razvezo sem doživljal –čisto vedel sem od samega začetka, v bistvu ker jest pa ona sva bila 
skupi… Nisva bila fant pa punca, bila je to v bistvu bolj intimna zveza, to ni bila ne zveza, 
neka zveza, ko bi bila usojena en drugemu, to je bila izključno… najdla sva se, ko sem bil jest 
osamljen pa tko, to ni bila taka zveza. Ob razvezi, midva sva itak bila, nisva se poročila, 
živela sva izvenzakonsko, sva bila izvenzakonska zveza. Ob razvezi je ona šla od mene stran. 
V bistvu je bila to mmm, ni bilo to po mirni poti, ampak polno sovraštva in maščevanja in ko 
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je ona imela scenarij pripravljen že vnaprej, ona ni imela, ni tega delala po svoji zamisli, 
ampak je imela zadaj brata… ki ji je svetoval kako se maščevat, kaj mi ušpičit, kaj mi vse 
naredit, mmm, tako da je bila tudi scenirana, to je bil scenarij. Scenirana ovadba za 
nasilništvo, ki je bila zavrnjena in ovadba spolne zlorabe, ki je bila tud scenirana in je bila 
tudi zavrnjena. Vse to je bilo proti meni. Izključno namen škodovanja, to je bilo maščevanje. 
Za mene res stresno, koliko je moglo biti to šele za otroka, ane! Za otroka je moglo biti to še 
hujše. Mmm, stres v bistvu, ne… 
Kako se pa ti zdi, da odnos med tabo in partnerko vpliva na tvoj odnos z otrokom? 
Meni se zdi, da to nima nobene zveze. 
Ljubezen med partnerjema je minljiva, medtem ko ljubezen do otroka nikoli ne umre. Meni se 
zdi, da otroka…mmm, otroka hujska proti men. 
Če bi ona imela pozitiven odnos s tabo… 
Če bi ona imela pozitiven odnos z mano, sem jest prepričan, da bi to pozitivno vplivalo na 
otroka, sem prepričan. S tem ko ona mene sovraži, s tem tudi otroka tako vzgaja proti meni... 
Sem prepričan, da če bi ona imela dober odnos, pozitiven odnos do mene, bi to sigurno 
pozitivno vplivalo na otroka. To je zmerom, to je sigurno, ne more drugače biti. Ker mamica 
je tista, ki otroka vzgaja in otrok jo ima, zdaj če je ona samohranilka, jo jemlje za vzor, kakor 
ona, reče, otrok misli, da ima mami prav. Kakršno koli teorijo zdaj, če je ona na očeta, če ona 
na otrokovega očeta gleda pozitivno, tudi otrok ne more drugače kot tako, če pa negativno, pa 
tudi otrok negativno. Tudi otrok se tako obnaša, ker se ne more drugače 
Mmm 
Ker jo mami tako vzgaja, v bistvu je vzgoja taka, ane. Kako pa češ drugače pričakovat pr štiri 
leta staremu otroku- tako kot mami reče, mami ima zmerom prav. Ane… pr toliko majhnemu 
otroku. Sej otrok še nima izdelane lastne predstave o očetu, ampak ga gleda tako kakor ga 
mami uči…. 
Kako pa vidiš sebe v očetovski vlogi? Kakšne pravice in dolžnosti imaš in kako jih 
uveljavljaš/izpolnjuješ? 
Jest dolžnosti izpolnjujem. Že 4 leta plačujem preživnino, tako kot je po zakonu, ker je pač to 
moj otrok in ane…tako kot je bilo v sodni odločbi in kot je bilo v poravnavi. Jest plačujem 
redno vse… mmm dolžnosti, do čim pravic pa nimam skoraj nobenih. Prvo leto po razvezi 
otroka nisem videl skoraj celo leto, to se prav od decembra do oktobra naslednje leto nisem 
otroka nič videl, ni bilo ne telefonskega klica, niti telefona ni dvignila, nič, nobenih stikov. 
Blizu enega leta nisem otroka nič videl. Pol mmm je bila sodna odločba, pol je bilo na sodišču 
za poravnavo, to je določitev stikov in preživnine, za tem je bila poskusna doba dveh 
mesecev, kar se je ona striktno držala. Takrat sem jest imel otroka med vikendom tukaj, vsak 
vikend sem jest imel otroka tukaj. Ko je bila poravnava sklenjena in podpisana s strani 
partnerice, se ona tega ni več držala. Na začetku nekaj časa, ene 3 mesce je otroka še sem 
vozila, ker ji je sodnica tako naročila, ker otrok v bistvu je mene že pozabil med tem časom. 
Dokler se ona mene ne navadi, lažje sprostila, navadi nazaj, naj še mami otroka pripelje k 
men na dom in naj bo še ona zraven, ker otrok se je v tem času oddaljil od mene/odtujil ane. 
Do čim ona je to delala, to je bilo ene 3 mesece, do čim se je v glavo zapičila, da ona ne bo 
več tega delala. Enostavno je nehala vozit otroka k men domov oz. na stik, ane kot je bilo na 
sodišču dogovorjeno. Stiki naj bi potekali vsak teden vsako soboto, dokler se otrok ne bo 
navadil na mene nazaj, potem pa vsak vikend od sobote od 9h do nedelje do sedmih zvečer. 
Ona je enostavno nehala otroka vozit, enostavno. In ona je šla v Makedonijo, otroka je s sabo 
vzela, peljala sem pa tja, jest nisem imel nobenih stikov. Bila je dana izvršba, ni bila uspešna. 
Pa še ves ta čas ko sem pa imel kakšen stik z njo, ko se je dal zmenit z njo, je ona pogojevala 
stik s svojo prisotnostjo in da je omogočila stik tako, da sva se zmenila v hipermarketu in 
samo za eno uro, s tem da je ona zraven sedela…. To je bilo… 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  104 

MMm, to so bili diktirani stiki, tako kot si je ona zamislila. To ni zapisano v sodni odločbi. V 
sodni odločbi je tako zapisano, da na začetku ona vozi, dokler se ne navadi otrok, potem 
moram it pa jest otroka iskat tja in ga odpeljat sem. Men pač pripada dva dni otrok. Tega se 
ona ne drži in ona je pač te stike prekinila in se spet izmišljuje razne intrige, izmišljotine, 
laži…. Ne vem kaj vse živo in se zgovarja na ne vem kaj vse živo. Zdaj je v bistvu tako da 
otroka ne vidim nič. Niti telefona ne dvigne. Pokličem jo, telefon dol vrže. Ali pa je na kosilu, 
ali pa je lepo vreme, gre ven na izlet, ne morem, sem pozabila, ali pa če sem jo zjutraj 
poklical, »ne morem«, kje pa, »otrok še spi, ne morem zdele vstat«, kje pa, pokličem ob 
enajstih in »midve mava zdele zajtrk, sva glih vstale dobr, dej pridi, poklič pol ob ene enih…« 
pa tako naprej, to se dogaja ves čas. Ves čas čeprav je dobro vedela, kako so stiki določeni na 
sodišču. Zdaj trenutno pa nimam nobenih stikov. Zdaj je bila stara 4 leta, nimam nikakršnih 
stikov z otrokom. Trenutno ne, trenutno… že en mesec, tri tedne je nisem videl…. Zaradi 
partnerice, ker mi ona onemogoča stike. Zdaj bom spet dal, zdaj bom spet dal izvršbo. Jutri 
grem na sodišče v Ljubljano dat izvršbo. Spet za te stike, k mi jih je onemogočila. Kasneje po 
posvetu z mojo odvetnico mmm pa bom dal prošnjo za predodelitev otroka. To je edina stvar, 
ki mi je še ostala glede mojih pravic, ker če bom zdaj odnehal, če se bom sprijaznil s tem, kar 
mi ona dela, ne bom otroka nikoli več videl. Ker ravno to je pa njen namen, otroka odtujit od 
mene in da pač jest ne bom nobenih stikov imel pa nič… 
Csd-ji so žal na strani žensk, na strani mamic, žal na strani pokvarjenih mamic. Nimam nič 
proti, če so na strani mamic, ampak ne pokvarjenih mamic. Ampak jest sem izgubil zaupanje 
v centre za socialno delo. Jest imam tudi potrdilo, bil je, hotela sva se pogovorit na CSD-ju 
ampak se ne da pogovorit, ker na CSD-ju vse, kar ona dela, tolerirajo, celo toliko daleč so šli, 
da moram jest njej hvala reči ...mmm, zato ker ona za otroka skrbi. Glede na to, da pa ona 
stike preprečuje, niti niso ni svetovalka na CSD-ju ni ukrepala: »vi, kaj pa delate, delate 
kaznivo dejanje, vi ste dolžna sodno odločbo izpolnjevat, vi ste jo podpisala, to je bil dogovor 
na sodišču!«. Niti do tega ni prišlo, nič ji ni rekla. Na sodišču enostavno te intrige, barabije s 
strani žensk, k preprečujejo stike, moje bivše partnerice to…. tolerirajo in tako naprej. Ona se 
zgovarja, da otrok na mene ni navajena pa nevem kva vse živo pa se spreneveda. Seveda da je 
tako, če mi stike preprečuje, če nisem skoraj nič z njo. V 4 letih če mi preprečuje stike…. 
Tako da CSD- ji glede otrok bi jih jest ukinil. Ker CSD-ji ne naredijo nič dobrega za družino. 
Ne znajo nič drugega kot otroke pobrat in stvari zakomplicirat do konca itd. Kljub temu da je 
imela svetovalka pred sabo sodno odločbo o stikih in preživnini določeno in z moje strani 
glede na to, da mi ona podtika vse živo kazniva dejanja, intrige…da je imela pred sabo 
potrdilo o tem, da nikoli v življenju nisem bil kaznovan in da nisem v nobenem sodnem 
postopku- ne kazenskem ne civilno-pravnem postopku, je predlagala varno sobo. Oz. varno 
sobo, kjer bi oni preverili, če res moja hčerka ni na mene navajena oz. da se me boji, ali me 
nima rada, kar je spet ena od intrig bivše partnerice. Še na zadnjem zmenku (stiku) je bila 
priča moja, moja zdajšnja partnerica, k je lahko videla, da me je punčka objela in je rekla: 
»Tati, jest bi šla pa s tabo!« In je ona, kljub temu predlagala varno sobo, da bi oni opazovali v 
varni sobi, kar sem takoj zavrnil in se mi zdi to še ena od dokazov, kako so ženske na CSD-ju 
pristranske, kako so ne na strani zakona, na strani barabij, na strani pokvarjenih žensk, 
mamic, ne na strani sodišča, odločb. Oni bi moral biti na strani sodišča. Ona bi morala vztrajat 
in jo je dolžna opozarjat, da je dolžna upoštevat sodno odločbo ne pa da se ona zgovarja. 
Enostavno bi morala to reči, ne pa da jo ona zagovarja, in stvar bi bila zaključena. Ne pa da 
ona oškodovanemu očetu, da ona meni predlaga varno sobo, jest sem to takoj zavrnil, ker sem 
takoj vedel, da varno sobo uporabljajo samo zločinci, lopovi, zaporniki, pedofili in ne vem 
kva. Sej nisem neumen. Jest sem to zavrnil, vsak normalen bi to zavrnil! Bom šel na sodišče, 
to je edina stvar, ki mi preostane! Men je žal in zlo grdo je, da mi davkoplačevalci plačujemo 
take ljudi, k delajo na CSD-jih. Dobesedno ne poznam nobenega drugega izraza. Škoda da 
svetovalke podpirajo take intrige pa barabije! 
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Koliko časa pa nisi videl otroka? 
Vsega skupi sem ga v štirih letih ene 20-krat vidu, po eno uro. Samo v času od razveze naprej 
poskusne dobe pred podpisom sodne poravnave o stikih in preživnini. Trimesečna poskusna 
doba je bila in takrat sem otroka imel tle na domu pa potem še tri mesece vsako soboto, to se 
pravi ene 4 mesece, 5 mesecev, da sem otroka videl, pol se je pa to prekinilo. Potem pa ona 
otroku prepoveduje, da sme z mano biti. Tudi ko sem jaz z otrokom na stiku, je ona 
omogočala stike samo po eno uro v hipermarketu, za eno uro, mogoče eno uro in pol… in 
sem jest pol otroka vprašal, če bo šla kdaj z mano, če bom jest po njo prišel, in je rekla, da ne. 
In je ves čas njo gledala v oči. Otrok ima naročen, da če bom jaz po otroka prišel, da ne sme it 
z mano.  
Kaj pa mogoče še kaj o stikih, mogoče še kaj o odnosu z otrokom? Kako doživljaš stike? 
Odnos z otrokom ni nobenega problema. Jest stike doživljam prijetno, malo čustveno, jest 
takoj, ona se takoj na mene naveže in znam… sem komunikativen, znam z otroki, jo znam 
nasmejat, se znam igrat z njo. »Komot« (z lahkoto) navežem stik z njo. Z njo ni nobenega 
problema, samo če ni ona zraven. Če pa je ona zraven, se jo pa boji, ona se bivše partnerice 
boji. Ko mene ni zraven ona njej naroča ene stvari, sicer ves čas, k ona men omogoči stik, ona 
njo v oči gleda. Ona je sproščena, se imava lepo samo, kadar nje ni zraven.--- 
Ker če ni tako (če se otrok ne obnaša tako), kakor ji ona naroči, jest ne vem kaj je pol, a jo 
tepe, a jo kaj kaznuje… al kakšno stvar ne dobi, ki jo sicer dobi, jest ne vem, nimam pojma! 
Sicer pa ni tukaj ona sama, tukaj je še njen stric in njegova žena, ki skupaj živijo v 
stanovanju. V enosobnem stanovanju živi še ta moja bivša partnerica pa njen brat z ženo pa 
trije otroci. In ona je… oni so Makedonci in v Makedoniji imajo tako navado, kot Albanci… 
Ko gresta brat pa sestra v svet, brat prevzame očetovsko vlogo, on odloča, s kom bo šla, kako 
bo šla, s kom se bo poročila, koliko bo ta partner otroka videl. On odloča. Brat prevzame 
očetovsko vlogo za svojo sestro. On igra vlogo očeta. Tukaj ni ona sama, tukaj brat igra 
pomembno vlogo in on ji tudi svetuje in ji govori, kaj naj dela in tako naprej. 
Kako se vidiš kot oče, kako se vidiš v očetovski vlogi? 
Jest sem z očetovsko vlogo… jest sem komunikativen in se znajdem. Mene imajo otroci zelo 
radi in se krasno znajdem, ni nobenega problema. Tudi ko sem jaz, ko je bila punčka majhna, 
ko je ona v službo hodila, jaz sem jo previjal, v avto dal, šel v trgovino, previjal, skrbel zanjo, 
nobenega problema. V očetovski vlogi se dobro počutim in imam rad otroke in hrepenim še 
po kakšnemu otroku in se vidim krasno v očetovski vlogi. Samo če mi je omogočeno.  
Se boš boril? 
Jest se bom boril naprej… Bi bila velika krivica. Ta krivica, ki jo ona povzroča, ne sme 
zmagati in tudi ta otrok, ko bo ona zrasla, se bo spraševala, kje je njen oči. Če jaz sedaj 
obupam, mi bo enkrat to naprej vrgla: »zakaj si dopustil to«, saj so inštance za to, saj so vsa 
pravna sredstva, da jo lahko razkrinkam… in se bom, boril, in se bom boril res… 
 
 
INTERVJU B 
 
… Lahko začneva kjerkoli, lahko si sami izberete s čim… 
Lahko začnem kar s tem, kako sem šel narazen z bivšo partnerico. Na začetku sva bila zelo 
močno zaljubljena in je vse klapalo, začele pa so se kazati njene muhe. Ona ni bila z ničimer 
zadovoljna, hotela je vedno več, jaz pa ji tega nisem mogel nuditi. Od mene je zahtevala neke 
vrste popolnost. Žal nihče ni popoln. Na začetku ko sva se spoznala, sva bila oba polna 
življenja in ciljev, načrtov, kaj vse bova počela skupaj. Imela sva pestro življenje, veliko sva 
ga žurala naokrog in tako sva tudi oba zabredla v slabo družbo, v slabi družbi pa veš, kaj vse 
najdeš… tako je šlo sprva le za užitek. Potem sem pa jaz malo zabredel, v bistvu potem ko 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  106 

sva že imela enega otroka… Obljubil sem, da se bom spremenil in res sem začel, potem pa 
kmalu nehal, ampak ni bilo prav volje… 
Veliko sva se kregala. Jaz zanjo nisem bil nikoli dovolj dober, zato sem se čutil 
zapostavljenega in iskal utehe drugje, v drogah…  
Aja, rodil se nama je prvi otrok in to je bila velika sreča za vse. Takrat sem rekel, da bom 
nehal s tem »sranjem«, a mi nekako ni ratalo. Ves čas sem se vračal v tisto družbo, kot 
magnet me je vleklo. Bil sem srečen, da imam sina. Z njim sem se ukvarjal, dokler mi ni 
enkrat ona rekla, da je konec, da tako več ne gre naprej. Naj grem stran, živela sva pri njej v 
hiši in jaz sem vedel, da… bil sem srečen zaradi otroka in hkrati nesrečen zaradi mamil, 
zaradi nje, ki mi je ves čas to očitala… Naprej mi je metala vsako stvar, ki sem jo narobe 
naredil, nič ni bilo dovolj dobro… zanjo že ne… iskala je popolnost… Še naprej sva se 
kregala in jaz sem jo prosil, naj ne dela tega, obljubil sem ji, da bom nehal s tem… ona mi ni 
verjela, rekla je, da ne more več prenašati tega in da bosta z otrokom že sama zmogla… da 
jima bo še lažje brez mene… 
Potem svojega sina nisem videl več kot 5 let, ker mi ga je mati dolgoletno zlorabljala, 
manipulirala in odtujevala. Preprečevala mi je stike in vzgajala otroka proti očetu, hujskala ga 
je proti meni, o meni je govorila samo grde, negativne stvari… blatila me je do konca… to je 
bilo… s pomočjo CSD-ja in izvedencev so dosegli, da je (sin) povedal, da si me ne želi videti. 
Nikogar od naših veleumnih strokovnjakov pa niti najmanj zanimalo, noben se ni vprašal, 
zakaj ima moj sin tako odklonilen odnos do mene… Nobeden se ni vprašal, zakaj me sin ne 
mara… še posebej zato, ker nikoli nisem niti roke dvignil nanj, niti zakričal kaj šele, da bi z 
njim manipuliral ali ga zlorabljal! Nikakršnega nasilja nisem izvajal nad njim, lepo prosim. 
To je počela mati. Ona je to počela…  
Aha,… 
Seveda tudi sam priznam, da nisem popoln, nosim del krivde. V določenem trenutku življenja 
sem bil v osebnostni stiski… Kaj vse sem doživljal ob tem!!! Bil sem precej na tleh in se 
kasneje pobral, a namesto, da bi mi kdo pomagal so mi nagajali… Takrat sem prekinil vse 
stike in potem končno našel nekoga, da mi je pomagal. Stvari so se stabilizirale in spet sem 
videl svojega sina, vendar recimo enkrat na mesec ali enkrat na dva meseca. Trajalo je dolgo 
časa, da je sodišče ukrepalo in podalo izvršbo moji bivši, od takrat naprej pa sem otroka redno 
videval. Mmm 
Kako so potekali sami stiki z otrokom? 
Otroka sem imel pri sebi doma vsak drugi vikend. Počela sva razne stvari… mmm,  oba 
obožujeva šport, tako da ni bilo problema. Jaz tudi poučujem šport, borilne veščine in sem 
navdušil tudi svojega sina za to. Cele popoldneve sva igrala košarko, nogomet, vadila borilne 
veščine… zvečer pa sva zaspala ob tv-ju, ko sva si ogledala kakšen film. Ko je bil še manjši, 
mi je pomagala moja mama in kaj dobrega skuhala, tako da je bil en velik praznik, ko sem 
imel otroka pri sebi. Šli smo tudi na kakšen izlet ali pa smo enostavno pospravljali malo po 
hiši, kosili travo ali pa skupaj kuhali kosilo… tako je to… Sedaj je moj sin že skoraj odrasel, 
dela srednjo šolo. Vesel sem, da se redno videvava in da me ima rad. Kar pa je bilo, je bilo 
zelo boleče in me je zelo utrujalo, živciralo. Z bivšo se ni dalo nič zmeniti, podtaknila mi je 
nagnusne stvari, ki si jih lahko samo predstavljaš… 
Kako se doživljaš kot oče? 
To je kalvarija, v Sloveniji smo očetje prikrajšani za stike, sistem je popolnoma naklonjen 
materam, ne glede na vse. Ne poznam enega očeta, ki bi mu bil dodeljen otrok v skrbništvo. 
Stiki so pa tudi zelo redki – enkrat na štirinajst dni. Sedaj sem zadovoljen, da vidim sina 
redno vsakih 14 dni, tudi pokličem ga lahko kadarkoli. Je že tako velik, da razume zadeve. 
Prej pa sem mu moral non stop razlagati, da z mamo ne bova več nikoli skupaj… in zakaj je 
tako kot je. Rad imam svojega sina in on mene. Žal mi je, da ne morem ali nisem mogel - pač 
v preteklosti kaj bolj vplivat na otrokovo življenje. Na srečo še ni bilo prepozno – pri sinovih 
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6 letih sem končno prišel do rednih stikov. Da mi je bivša omogočala stike. Hmm… vesel 
sem, da sem lahko vplival na svojega otroka, da sem sina navdušil za šport, za filme in imava 
tudi podoben pogled na svet. Jaz pravim: vsaka stvar je za nekaj dobra, pa četudi se ti nekaj 
zelo hudega zgodi. Tega takrat ne vidimo, vendar se šele kasneje izkaže, kaj je smisel tega… 
hm, to je to… 
 
 
INTERVJU C 
 
No, pa začniva… lahko z ločitvijo, z otroki… 
Sam sem se nekaj let nazaj ločil. Z bivšo ženo imava dva otroka. Za otroka sva si oba želela 
skrbništvo. Skrbništvo je na koncu dobila žena, vendar imava stike za otroka določene v 
enakočasovnem trajanju. Torej pol-pol. En teden ima otroka ona, en teden pa jaz. 
Hm, rad bi opozoril na to, kako malo pravic imajo otroci v teh postopkih. V mojem primeru 
sem se jaz odločil za razvezo, ker sem spoznal drugo žensko, se vanjo zaljubil in želel končati 
zakon z ženo. To so mi na sodišču šteli kot oteženo okoliščino in me zaradi tega želeli 
prikrajšati za stike z otrokom. Pa kakšno vezo ima to s tem, kakšen oče sem najinim otrokom. 
Seveda ko se poročiš, da pričakuješ ljubezen in zvestobo do groba, pa vendar se ti lahko v 
življenju zgodi, da spoznaš nekoga drugega, se vanj zaljubiš in želiš z njim nadaljevati svoje 
življenje. Ali si zaradi tega kaj slabši oče? Ne. V mojem primeru se odnos do otrok ni v 
nobenem primeru spremenil ali poslabšal. Mmm… 
Torej, kakšno pravico ima bivša žena, da bi otrokoma odtegovala stike z njunim očetom, z 
mano, če pa me imata rada in si želita biti z mano. Odnos sodnice na sodišču (v Ljubljani) je 
bil precej žaljiv do mene. Na koncu je celo rekla, da naj ženo prosim za dneve, ko bi želel biti 
z otrokoma in da kolikor mi bo žena dovolila, da toliko jih bo imel. Ko je žena sodnici rekla, 
da se ona ločuje od mene in da ne ločuje otrok od  mene, je ženi rekla, da če ve, da je sodna 
praksa en dan v tednu in vsak drugi vikend in da lahko tako odredi. Skoraj da ni izpadlo, da je 
žena slabša mati, ker želi, da imata otroka enakočasovne stike z očetom kot mati. Mmm… 
Torej kako je mogoče, da živimo v državi, kjer se na pravice otrok gleda tako "zastarelo"? Po 
eni stani se od očetov vedno bolj zahteva, da enakovredno prispevajo v skupnem 
gospodinjstvu – saj smo enakopravni in enakovredni: od čiščenja, kuhanja,vzgoje… Ko pa bi 
oni potrebovali enako pravico zase, ko si želijo stikov z otroki, pa jim je ta v tako veliki meri 
kratena. Seveda to ni težava, ko se določa višina preživnine, ker takrat je praksa sodišč, da jih 
poskušajo "ožeti" do zadnjega evra, ne glede na to koliko stikov sploh imajo s svojimi otroki. 
Menim, da bi morale inštitucije bolje poskrbeti za zaščito in pravice otrok in poskrbeti, da jim 
le te niso kratene. Otroci imajo pravico do obeh staršev, vendar imajo zaradi "feministično" 
usmerjenih sodnic in strokovnih delavcev CSD-ja to pravico zelo krateno. hm,… 
Ne me narobe razumeti – po mojem mnenju ko so v družini prisotne oblike nasilja kot je 
alkoholizem, fizično in verbalno nasilje je prav, da se zaščiti otroka. Če to pomeni manj 
stikov z očetom, potem je to manj stikov z očetom. Vendar pa se prevečkrat pozablja, 
prevečkrat so krivci moški, da so tudi matere lahko precej nasilne. V tem primeru se to 
največkrat pokaže »glih« s tem, ko očetu poskušajo odvzeti pravico do stika z lastnim 
otrokom. Velikokrat gre za maščevanje, verjetno gre za maščevanje bivšemu. Tudi to je 
nasilje. Le ne vidi se modric na obrazu. Vse preveč je otrok žalostnih zaradi napak, ki jih 
povzročajo inštitucije, ki bi v prvi vrsti morale poskrbeti ravno za te otroke. 
Kakšen se ti zdi odnos z bivšo partnerico in ali to kako vpliva na odnos z otrokom? 
Z bivšo ženo imava dober odnos, lahko se karkoli zmeniva in bo držalo. Ko sva šla narazen, 
je sicer bilo burno, veliko trenj, vendar je ona kasneje precej zrelo reagirala na moje novo 
življenje, ki sem si ga zastavil z drugo. Vem, da otroka vesta, da ju imava rada in bosta tudi 
nekoč, ko bosta odrasla, znala razumeti, da sva šla z mamo narazen ne zato, ker njih ne bi 
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imela rada, ampak da je to, kar imata mož in žena nekaj drugega kot kar imajo starši do svojih 
otrok. Mogoče se bosta iz tega kaj naučila: preden bosta spoznala svojega fanta/punco in se 
odločila, da bi bila skupaj z njim/njo, bosta dobro razmislila, kaj bi storila, ker jima bova 
midva z mamo razložila, kaj in kako sva šla narazen in da pač nekateri nikoli ne gredo skupaj. 
Bolje zanje, da gredo takoj prvi dan narazen, kot da se mučijo v zvezi… in s tem lahko 
prizadenejo še otroke… 
Kakšen je tvoj odnos z otrokoma? 
Z otrokoma se sicer dobro razumemo, včasih pa je treba biti tudi strog, postaviti meje, če ne 
bi počela vse po svoje. En teden sta otroka pri meni, en teden pa pri bivši ženi. To otroka kar 
dobro prenašata, sta že navajena, tako da ni problemov. Dobro se razumemo, veliko se 
igramo, smejemo, starejšemu sinu je treba pomagati pri nalogi. Tukaj mi precej pomaga moja 
nova partnerica, ki moram reči, da ju je kar dobro sprejela ali kar vzela za svoja. Sprva je bilo 
nekaj problemov, ker je otroka nista marala, bila sta jezna, razočarana, žalostna, ker sva šla z 
mamo narazen. Zato sta največ krivila mojo novo partnerico, ki pa dejansko ni ogrozila 
našega odnosa. Otroka sedaj pravita, da imata dve mami in enega očija- to se mi zdi zelo lepo. 
Zelo sem ponosen, da se dobro razumeta z njo. Vsi se dobro razumemo. 
Kako se vidiš v očetovski vlogi? 
Z vlogo očeta sem zelo zadovoljen. Takrat ko sva šla z bivšo narazen, me je stisnilo, da ne 
bom mogel videti otrok, a sva se sporazumno dogovorila glede tega. Mislim, da zelo fer, da 
ima otroka vsak pol časa. Tudi preden sva se razšla sem se z otrokoma dobro razumel. Sicer 
me je bilo manj doma, ker imam tako službo, vendar sem se trudil. Kot oče sem zadovoljen-
veliko časa si vzamem za svoja otroka in to se pozna. Tudi zdajšnja partnerica je navdušena, 
ima zelo rada oba otroka, tako da že komaj čakamo vikende, ko smo vsi doma, da lahko 
gremo na kakšen izlet. Tako, ni problemov, dalo se je zmenit, da je sedaj tako kot je. Jaz sem 
zadovoljen, da je tako in uživam kot oče. Še posebej, ker me podpira nova partnerica…  
 
 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  109 

PRILOGA z internetne strani 

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042430062 

Izmišljena obtožba o zlorabi lastnega 
otroka mu je zaznamovala življenje 
Ob resničnih primerih spolnih zlorab otrok se pojavljajo tudi neresnične 
obtožbe, dokazovanje nedolžnosti pa je dolgotrajno 

Črna kronika - petek, 11.03.2011 Tekst: Sven Berdon 

Ljubljana - Razveze staršev so običajno najhujša preizkušnja za njihove otroke, ki jim lahko 
takšen dogodek močno zaznamuje življenje in zanje še dolgo ostane vir mnogih travm. Kadar 
starša iz takšnih ali drugačnih razlogov nista zmožna niti dogovora o osnovnih zadevah, je za 
otroke še toliko huje, če pa je razhod zaznamovan z resnimi obtožbami, denimo obtožbo 
pedofilije, se lahko odnos med otrokom in staršem (v tem primeru gre navadno za očeta) za 
vedno skrha. 

Fotografija je simbolična. (Foto: 
dokumentacija Dnevnika)  

Pa čeprav se kasneje izkaže, da je šlo za izmišljeno prijavo. Večkrat se namreč zgodi, da eden 
od bivših partnerjev (večinoma so to matere) prijavo izkoristi, da bi preprečil stike med 
otrokom in drugim partnerjem, saj je sistem naravnan tako, da se osumljencu nemudoma 
prepove ali vsaj močno omeji stike z otrokom. Otrok in (običajno) oče pa sta kljub temu dalj 
časa ločena. 

Hčerka je morala lagati 

O podobni mučni izkušnji je za Dnevnik spregovoril 42-letni oče s Primorske, ki se z imenom 
ni želel izpostavljati. Po razhodu z bivšo partnerko svoje predšolske hčerkice ni videl skoraj 
dve leti, ker mu je njena mati na vse mogoče načine onemogočala stike. Kasneje je njegov 
odvetnik vendarle dosegel, da je lahko vsaj med letom videval hčerkico, medtem ko mu je 
nekdanja partnerka stike med poletnimi počitnicami še naprej onemogočala. Avgusta 2008 je 



Traven, J. (2011). Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo 

  110 

nato po dolgih petih letih končno preživel prave poletne počitnice skupaj s svojo deklico, ki je 
takrat že hodila v šolo, a je takoj po koncu počitnic doživel pravi šok. Dekličina mati ga je 
ovadila policiji in na sodišču zahtevala izdajo začasne odredbe za prekinitev stikov z očetom, 
ker naj bi spolno zlorabljal hčerko. 

"Počutil sem se, kot da bi me po glavi nenadoma udarilo velikansko kladivo. Tisto poletje 
smo bili skupaj s hčerko in njeno nekaj let starejšo polsestro, ki jo imam iz prvega zakona, 
sploh prvič skupaj na počitnicah. Prvič po mnogih letih smo se lahko sprostili in skupaj 
uživali, jaz pa sem ju razvajal z izleti in kuhanjem, kolikor sem le lahko. Poslovili smo se z 
lepimi spomini, že pri prvem naslednjem srečanju s hčerkico pa sem doživel šok, ko sem 
izvedel za obtožbo nekdanje partnerke," je spomine na trpko izkušnjo, zaradi katere dolgo ni 
imel mirnega spanca, obudil Primorec. 

 

Najbolj ga je bolela misel na hčerko, ki jo je mati z izmišljeno prijavo potisnila v številne 
postopke in jo po nepotrebnem izpostavila. "Čeprav je vedela, da so njene navedbe povsem 
izmišljene, je mati hčerkico vozila na vsa potrebna in nepotrebna zaslišanja, kjer je morala 
deklica grdo govoriti in lagati o meni - pred kriminalisti, psihologi, sodniki. Verjamem, da je 
hčerka hudo trpela," je težko doumljivo dogajanje opisal naš sogovornik, ki si je po dveh letih 
sodnih postopkov opral ime, saj so se navedbe bivše partnerke izkazale za neresnične. 

Vsako leto 50 prijav "družinske" pedofilije 

V začetnem delu postopka svoje deklice ni videl kakšne tri mesece, nato je stike s pomočjo 
sposobnega in izkušenega odvetnika vendarle dosegel, vse skupaj pa je močno načelo njegov 
notranji mir. V nekaterih obdobjih je namreč vseskozi premišljeval le o tej mučni zgodbi, 
medtem ko mu ponoči dostikrat ni uspelo zatisniti očesa. "Pred raznimi zaslišanji in 
obravnavami sem v želodcu čutil kepo, v grlu pa cmok, po drugi strani pa sem moral 
normalno hoditi v službo in skrbeti za starejšo hči, ki je s tem nisem smel preveč 
obremenjevati," je o grenkih spominih povedal 42-letnik, ki upa, da ti travmatični dogodki v 
prihodnosti ne bodo preveč vplivali na življenje njegove deklice. 
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Tudi na policiji priznavajo, da se večkrat srečajo s prijavami pedofilije (gre za kaznivo dejanje 
spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let) v času razveznih postopkov, vendar natančnih 
podatkov o tem nimajo, saj vodijo le evidenco vseh prijav spolnih napadov na otroke. Iz 
njihovih podatkov je razvidno, da se v zadnjih letih srečujejo z okoli 200 tovrstnimi prijavami 
na leto. Tatjana Mušič, ki vodi policijski oddelek za mladoletniško kriminaliteto, pa je pred 
časom povedala, da je med njimi okoli 50 prijav, pri katerih gre za spolni napad enega od 
staršev na otroka. 

Hitrejši postopki za zmanjšanje škode 

Na policiji pogosto opažajo, da eden od staršev zaradi pretirane skrbi za otroka in po drugi 
strani zaradi nerazumevanja s partnerjem, s katerim se ločuje, poda prijavo o spolni zlorabi 
otroka, ki naj bi jo zakrivil drugi partner. "S takšnim ravnanjem prijavitelj prepreči njegov 
nadaljnji stik z otrokom ali doseže vsaj omejitev stikov, ki nato potekajo pod nadzorom centra 
za socialno delo, vse dokler se policijska preiskava ne konča," je seznanjenost policije s 
tovrstnimi primeri potrdil njen tiskovni predstavnik Drago Menegalija. In kako bi lahko v 
prihodnje zmanjšali posledice za osumljenega starša in seveda za otroka, ki ga lahko 
prijavitelj na ta način za precej časa loči od drugega starša? "Predvsem s hitrejšimi 
obravnavami v postopkih vseh vpletenih organov," je bil jasen Menegalija. 

 

 

 


