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Doživljanje očetove odsotnosti z očmi odraslih 

moških 

 

 

 

POVZETEK 

 

Za otrokov zdrav osebnostni in duševni razvoj sta potrebna tako oče kot mati. Še tako 

dobra mati ne more nadomestiti moškega lika, ki ga otrok potrebuje. Žal pa živimo v času, 

ko vse več otrok živi v družinah, kjer je prisoten lik odsotnega očeta. V svojem 

diplomskem delu sem se osredotočila na odrasle moške, ki niso imeli prisotnih bioloških 

očetov v času svojega odraščanja. V teoretičnem delu sem si podrobneje ogledala podobo 

očeta, njegovo vlogo ter otrokove potrebe po prisotnem očetu v času otroštva, 

mladostništva in tudi kasneje v odrasli dobi ter vplive očetove odsotnosti na njihove 

inteligentne sposobnosti, oblikovanje spolne vloge, na njihov osebnostni razvoj in 

samopodobo, socialno vključenost ter čustveno dojemanje očetove odsotnosti. V 

empiričnem delu diplomske naloge sem predstavila analizo kvalitativnega raziskovanja, pri 

katerem sem opravila tri intervjuje z odraslimi moškimi, ki v svojem obdobju odraščanja 

niso imeli prisotnih svojih bioloških očetov. Skozi literaturo in raziskavo sem prišla do 

zaključka, da ima oče edinstven pomen za življenje svojega otroka, saj je moški lik 

pomemben pri odraščanju dečkov.  

 

 

 

 

Ključne besede: oče, očetovstvo, odsotnost očeta, potrebe po očetu, nadomestni lik(i) 

očeta 

 

 

 

 

 



 

 

Experiencing a Father's Absence through the Eyes of 

Adult Men 

  

  

SUMMARY 

  

A child’s personal and mental development requires both his father and his mother. No 

matter how good the mother is, she cannot replace the figure of a father whom a child 

needs. Unfortunately, we live in a time when more and more children live in families with 

absent fathers. In my diploma, I focus on adult men whose biological fathers were absent 

during their growing up. In the theoretical part, I concentrate on the image of a father, his 

role and a child’s needs for a present father during his childhood, adolescence and later in 

adulthood as well as on the influences of the father’s absence on the child’s intelligence, 

his formation of the gender role, his personal development and self-image, on his social 

involvement and on the child’s emotional perception of his father’s absence. In the 

empirical part, I present an analysis of qualitative research, where I conducted three 

interviews with adult men whose biological fathers were absent during their growing up. 

As a result of literature study and empirical research, I have come to a conclusion that the 

father has a unique significance in the life of his child because a man’s figure is of great 

importance in growing up of boys. 

 

 

Key words: father, fatherhood, father’s absence, need for a father, a father’s substitute 

figure(s) 
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I. UVOD 

 

  
Ena izmed velikih prelomnic v življenju odraslega moškega je prehod v očetovstvo, ki pa 

se ga še vedno premalo zavedamo, saj je vloga mame zelo poudarjena, medtem ko se o 

vlogi očeta piše veliko manj. Očetovstvo je vsekakor naredilo korak naprej v zadnjem 

stoletju, saj se je vloga očeta kot finančnega skrbnika spremenila v novo vlogo očeta, ki se 

sprašuje, kako se emocionalno povezati z otrokom, kako prevzeti skrb in odgovornost za 

otroka, kako biti del otrokove igre ter predstavlja oporo in podporo partnerki.  

 

Na drugi strani pa se vse pogosteje srečujemo s pojmom »odsotnega očeta«, ki je v 

današnjem času zelo pogost. Zavrl (1999) navaja raziskave, ki poudarjajo pomembnost 

očetovske navzočnosti v družinskem življenju in mnogi raziskovalci zaključijo s trditvijo, 

da »odsotni oče« pomeni večje tveganje v otrokovem razvoju v času otroštva, 

mladostništva in tudi v odrasli dobi. Eden izmed pomembnih vplivov, kako očetova 

odsotnost vpliva na otrokovo življenje, je otrokovo videnje samega sebe, pravi Žmuc 

Tomori (1989). Te teze in vprašanja o »odsotnosti očeta« ter njegovem vplivu na otroka, 

mladostnika in odraslega moškega ter doživljanje odsotnosti očeta v življenju mož so me 

vodila pri pisanju diplomske naloge. Namen diplomskega dela je bilo prav tako ugotoviti, 

kako so očetovo odsotnost doživljali sedaj že odrasli moški, kakšne posledice je to pustilo 

na njih, kakšen pomen pripisujejo vlogi očeta, kako so oziroma niso imeli nadomestnega 

lika očeta in kakšno vlogo je imel nadomestni oče v njihovem življenju. Zanimalo me je, 

ali se čutijo tudi v odrasli dobi na kakršenkoli način prikrajšani in ali si želijo postati 

očetje.  

 

V teoretičnem delu sem povzela teoretična spoznanja o očetovi odsotnosti ter njegovem 

vplivu na otrokovo in mladostnikovo odraščanje ter zakaj je očetova prisotnost pomembna 

za zdrav osebnosti razvoj. V empiričnem delu pa sem predstavila rezultate in interpretacijo 

kvalitativne raziskave, v katero so bili vključeni trije odrasli moški, ki so odraščali brez 

prisotnosti očeta.  
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II. TEORETIČNI DEL 
  

  

1. Družina kot družinska učilnica 

 

Najbrž bi v današnjem času težko našli teoretika in nasploh razsodnega človeka, ki ne bi 

priznaval, da ima družina za posameznika, družbo in celotno človeštvo velikanski pomen, 

poudarja Musek (1995). Družino bi lahko videli kot družinsko učilnico, v kateri se 

naučimo najbolj temeljnih stvari v življenju.  

 

»Družina je svet, življenje, človeštvo in družba v malem. Je edinstvena celica, kjer se 

spletajo temeljne vloge človeškega bitja, spolne in generacijske – vloga moškega in 

ženske, vloga staršev in otrok. Bolj kot kjerkoli drugje se posameznikova osebnost oblikuje 

v družini – oblikuje v vseh treh svojih razsežnostih: biološki, socialni in duhovni (prav 

tam, str. 19).«  

 

Čačinovič Vogrinčič (1993) meni, da je družina po definiciji konfliktna skupina. »Vsaka 

družina mora na svoj poseben, enkraten način obvladati neskončno raznoličnost 

individualnih razlik in torej ustvariti sistem oziroma oblikovati skupino, ki bo posamezniku 

omogočila soočenje in odgovornost za soočenje (prav tam, 1993, str. 23).« 

 

Moški in ženska različno ravnata z družinskimi konflikti. Konflikti, ki jih ženska, mati 

bolje prepoznava, so konflikti povezanosti, vpletenosti. Carol Gilligan (1985; po Čačinovič 

Vogrinčič, 1993) pokaže socializacijo žensk kot socializacijo za vezanost v medosebne 

odnose. Vzdrževanje odnosov, tkanje vezi, skrb, odvisnost so njene naloge; vpletenost, 

nerazmejenost, odvisnost se nagrajujejo. V socializaciji moškega so v ospredju drugačna 

sporočila: treba je čimprej razmejiti, se osamosvojiti, obvladati meje, varovati neodvisnost, 

nevpletenost. Moški se najprej uči prepoznati konflikte, ki izvirajo iz grožnje njegove 

neodvisnosti. Margaret Mahler (1980, prav tam, 1993) pokaže pomen obeh izkušenj za 

otroka že v prvih štirih letih življenja. V fazi poskušanja in približevanja otrok potrebuje 

mater, ki je vedno čustveno na razpolago, da bi poskušanje in približevanje bilo možno, 

potem pa očeta, da izkusi možnost nevpletenosti, avtonomije.  



10 

 

Otrokov svet se v prvih letih življenja omejuje na družino. V tem malem kolektivu si otrok 

pridobiva prve izkušnje o ljudeh, medsebojnih odnosih, življenju in njegovih težavah. Tu si 

ustvari tudi prvi vtis o samem sebi, o lastni ceni, o svojem položaju v človeški skupnosti. 

Te prve izkušnje pa so najpomembnejše, saj v mladi osebnosti zapustijo najglobljo sled; 

nanjo vplivajo, ko je še povsem neizoblikovašna, za vse sprejemljiva in močno občutljiva. 

Zato so prve življenjske izkušnje temelj vsega človekega psihičnega razvoja (Košiček, 

1975).  

 

»V družini lahko človek doživi največje veselje in najbolj boleča razočaranja. V družini je 

človek deležen najbolj nežne skrbi in nege, a tudi najbolj trdih zahtev. Od nje dobi 

dragocena darila in v njej doživi najhujše izgube. Žmuc Tomori (1989, str. 5) meni, da 

»mnoge družina v življenju rešuje, a marsikoga tudi uniči.« Tudi Asen (1995, str. 10) piše, 

da »nam nič in nihče ne more zbuditi tako močnih in včasih tako razdiralnih čustev kot 

družina.«  

 

Puhar (2004) govori, da si: 

- v družini pridobimo prvo izkušnjo o vrednosti življenja – če je življenje sploh nekaj 

prijetnega ali nekaj težkega, strašnega; 

- v družini pridobimo prvo predstavo o ljudeh – ali smo prijazni, razumevajoči, dobri 

ali pa neprijazni, surovi, nerazumevajoči; 

- v družini pridobimo nove predstave o tem, kako se ljudje vedemo drug do drugega, 

starejši do mlajših in obratno, moški do žensk in obratno, bratje in sestre med seboj, 

člani ožje družine do sorodstva, sorodniki do tujcev;  

- v družini pridobimo prve predstave o življenjskih problemih in o načinu njihovega 

reševanja; 

- v družini pridobimo izkušnje o dajanju in jemanju, pravicah in dolžnostih 

posameznika in skupine; 

- v družini otrok prvič najde svoje mesto, svojo veljavo, svojo vrednost med več 

ljudmi; 

- v družini pridobimo pogled na življenje, saj se v nobeni drugi človeški skupini ne 

srečamo s toliko najbolj osnovnimi problemi našega bivanja: z rojstvom in s smrtjo, 

z ljubeznijo in jezo, s skrbjo za bolne, prizadete, manj sposobne, z delom in s 

počitkom, z veseljem in žalostjo, s človeškimi naravnimi in družbenimi dolžnostmi. 
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Ob tem (prav tam) nas še opozarja, da »kot kriterij za oceno odnosov med starši in otroki 

ni mogoče jemati ljubezni kot nekakšnega abstraktnega čustva. Ne ljubezen, pač pa 

mehanizmi, skozi katere se je možno izražati, odločilno vplivajo na medsebojna razmerja 

odraslih in otrok. Z drugimi besedami povedano: vzorci nege in vzgoje otrok, s tem pa 

vsakršne življenjske izkušnje tistih, ki so njihov »predmet«, so usodno odvisne od 

emocionalne zrelosti odraslih, ki otroke obdajajo (prav tam).«   

 

 

2. Podoba očeta in njegovo spreminjanje skozi čas 

 

Kako se je očetova vloga spreminjala skozi čas? Alenka Puhar v svoji knjigi Prvotno 

besedilo življenja opisuje podobo družine 19. stoletja preko pričevanj in ljudskih izročil. 

Družinska idila in stvarnost sta bili determinirani s patriarhalno, hierarhično razporeditvijo 

njihovih članov in naravo njihovih odnosov. Oče je tako predstavljal glavno avtoriteto v 

družini in od nje zahteval brezpogojno spoštovanje in poslušnost. Podobo takratnega očeta 

avtorica Puhar opiše takole: »Pridevniki, ki so označevali ideal dobrega oblastnika 

(cesarja, grofa, cehovskega mojstra, tovarnarja), so hkrati sodili tudi k očetu: strog, a 

blagohoten, moder in pravičen, redkih besed in neupogljive volje (Puhar, 2004, str. 104).« 

 

Od kod torej izvira moška moč in samozavest za oklepanje moškega superiornega položaja 

v razmerju do drugih? Puhar (2004) ugotavlja, da je bila identiteta slovenskega moškega 

zasnovana glede na biološke danosti. »Moški je tisti, ki ne kaže čustev, ki ne pozna 

šibkosti, ki se ne boji udariti, ki ne spusti nobene priložnosti, da bi dokazal, kdo je 

gospodar v hiši. In vsi ti ne-ji se osredotočijo in krepijo okrog centralne točke, kjer ima 

evidentno prednost – telesne moči (Puhar 2004, str. 159).« Oče, ki je bil nosilec takšne 

miselnosti in žrtev takšne vzgoje, se je potemtakem komaj kaj ukvarjal s svojimi otroki.  

 

Družbena podoba moškega v 19. stoletju v javnosti temelji na pomembnosti in moči moške 

vloge, v družini pa ima vlogo preskrbovalca družine in družinskega javnega predstavnika. 

Očetovstvo je bilo v tistem času družbeno prezrta identiteta moškega. Skušek (1993) 

opozarja, da so spremembe v očetovski vlogi v tesni zvezi s spremembami razmerij med 

spoloma, med generacijami, s preobrazbami v družbenih razmerjih gospostva nasploh. 
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»Očetova vloga je bila videti jasna in neproblematična, dokler je bil patriarhalni obrazec 

družine jasen in trden, dokler sta bili podrejenost in izkoriščanje žensk neproblematični 

razsežnosti družbenih razmerij (Žmuc Tomori, 1989, str. 33).« Prelomi na teh področjih so 

še okrepili negotovost glede očetovske vloge. Ne glede na to Arenes (2003) navaja, da 

morata tako oče kot mati odigrati svojo vlogo. Tudi Poljšak Škraban (2001) meni, da je pri 

oblikovanju, sprejemanju in zavezi očetovski vlogi pomembna njegova zavestna odločitev 

za prevzemanje skrbi in odgovornosti za druge – v tem primeru za lastne otroke. Obenem 

pa morajo biti očetje prepričani glede svoje nepogrešljive, utemeljene, zaželene in 

pomembne vloge ob otroku, poudarja Satir (1995).  

 

Na splošno avtorji (Pleck, 1993; Lamb, 1997, po Zavrl, 1999; Rener, 2007, po Steničnik, 

2012) govorijo o štirih obdobjih oziroma kulturah očetovstva v zadnjih dvesto letih, in 

sicer: 

 

1. Oče kot avtoritativen moralni in verski pedagog (18. in zgodnje 19. stol.). 

2. Oče kot distanciran preskrbovalec družine (druga pol. 19. stol. in sredina 20. stol.). 

3. Oče kot vzor za ponotranjenje spolne vloge – po Freudovi psihoanalizi ima oče 

pomembno vlogo pri razrešitev Ojdipovega kompleksa (od 1940 do 1965). 

4. Oče, ki neguje in skrbi za otroke in je hkrati zaposlen (od poznih 1690 do danes). 

 

»Tako kot je bila vloga žensk v javnosti nepomembna za tradicionalno zgodovino, je bilo 

zasebno življenje moških spregledano s strani tradicionalnih družinskih raziskav,« meni 

Björnberg (1992; v Zavrl, 1999, str. 19). Prve razprave o očetovi vlogi se začnejo pojavljati 

šele v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Očetova vloga postane zanimiva za raziskovalce 

šele, ko se je začelo zmanjševanje vpliva očeta zaradi prezaposlenosti oziroma odsotnosti 

iz družinskega življenja in s tem vplivalo tudi na zmanjševanje avtoritete znotraj družine. 

»Očetje niso bili pozabljeni po nesreči; bili so ignorirani, ker se je verjelo, da so manj 

pomembni kot matere pri vplivanju na razvoj otroka,« meni Parke (1996, str. 6) in s tem 

pojasnjuje, zakaj se je o očetih tako malo pisalo. Pri tem sta imela vpliv tudi Freud in 

Bowlby, saj sta oba utrjevala to razmišljanje s svojima teorijama in s tem pripisovala očetu 

sekundarno vlogo pri skrbi in negi otroka. 
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Odraščanje v klasični patriarhalni družini opisuje tudi Brajša v knjigi Očetje, kje ste?, ki je 

bila značilna za obdobje modernosti. »Mati je bila avtoritativni »minister za notranje 

zadeve«, oče pa je prevzel »ministrstvo za zunanje zadeve«. Pristojnosti so bile popolnoma 

razdeljene. Mati je vladala v družini, oče je predstavljal družino navzven. Mati je bila 

gospodinja, oče je bil v službi. /…/ Ona nas je negovala, vzgajala in z zaušnicami 

kaznovala za drobne vsakdanje prekrške, on pa je nastopal le včasih, in sicer s strogimi, 

racionalno utemeljenimi navodili po vzorcu predavanj in pridig, z iztepačem po goli 

zadnjici je kaznoval težje prekrške. Mamo smo imeli radi in smo ji lahko zaupali, očeta 

smo se bali in ga spoštovali. Z materjo smo živeli, očeta smo gledali bolj od daleč. /…/ To 

je bil klasični matriarhat navznoter in patriarhat navzven (Brajša, 1987, str. 67–68) 

Alešovec (v Puhar, 2004) prav tako opisuje lik patriarhalnega očeta in pravi, da »so oče 

bili v naši hiši mogočen vladar; niso trpeli nobenega upora in so strogo zahtevali, da se njih 

navedbe izpolnijo natančno (prav tam, str. 107).«  

 

Vloga očetov se v zahodnih družbah in kulturah močno spreminja, saj patriarhalna tradicija 

izgublja svojo moč in s tem se starševske vloge, tako moške kot ženske, močno 

spreminjajo. Spreminjajo se tako norme materinstva in očetovstva, kot tudi kulturni modeli 

obeh vlog.  

 

Björnbergova (1992; po Zavrl, 1999, str. 20) našteva nekatere družbene spremembe, ki so 

prinesle nove vidike v vloge staršev: 

- naraščajoče število poročenih žensk z majhnimi otroki, ki so se zaposlile zunaj 

doma, torej so prispevale za materialno dobrobit družine; 

- naraščajoče moške (očetovske) brezposelnosti; več prostega časa, še posebej za 

moške, kar potencialno dovoljuje bolj družinsko orientiran način življenja; 

- naraščajoče število razvez in s tem v zvezi številne nove oblike družin in 

gospodinjstev; 

- učinek feminizma, ki je spodbijal predpostavko, da je skrb za otroke ženska zadeva; 

- čeprav bolj marginalna po velikosti in učinku, pa sta tudi gibanje za osvoboditev 

moških in homoseksualno gibanje oblikovala sporočilo o spolni desegregaciji in 

poudarjala protislovne in celo omejevalne vidike tradicionalne moškosti.  
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Kot pravi Balažic (1999), je danes biti oče še vedno težko, a vendar naj bi bili očetje na 

splošno bliže svojim otrokom kakor pol stoletja nazaj. Praper (1995, str. 85–86) poudari, 

»da otroku mehka čustva ne bodo znak šibkosti, če bo imel v sebi potencial vztrajnosti in 

borbenosti za situacije, kadar bo to treba. Očetje imajo torej priložnost, da se ne le 

približajo pojmovanju 'mehkega' v vzgoji, pač pa so primorani, da omogočajo otroku 

ljubezen.«  

 

Kljub vsemu so dandanes očetje postavljeni pred težko nalogo in jim je verjetno težko 

prestopiti v vlogo sodobnega očeta, ker je večina od njih odraščala v družinah, drugačnih 

od današnjih. Vlogi mame in očeta sta bili ločeni. Mama je skrbela za nego otroka, oče pa 

ni smel otroku kazati preveč čustev, saj so le-ta nakazovala na šibkost. Danes pa gre za 

povsem drugačen koncept in se zdi šibko, če oče ne pokaže svojih čustev in mehkobe. Prav 

zaradi slednjega lahko govorimo o procesu oblikovanja sodobnega očetovskega lika, saj 

oče ne more kar naenkrat prevzeti nove vloge, ki je drugačna od vloge, ki jo je bil vajen v 

svojem otroštvu (Tambolaš, 2006).  

 

 

3. Vloga in pomen očetovstva 

 

Vsak član družine ima svojo vlogo v njej. V dinamiki družinskega življenja pa tudi vsak 

član družine nekoliko ponotranji pričakovanja, norme in vedenjske vzorce, ki jih vsebuje 

ustrezen družinski položaj. Lahko bi sklenili, da na družinske vloge pomembno vplivajo 

interakcije med člani in da se vloga posameznega člana gradi v soglasju z vlogami drugih v 

družini. Stierlin (1978, po Čačinovič Vogrinčič, 1998) je slednje poimenoval s pojmom 

odnosna dialektika, v kateri vloge oživijo ali izginejo. V družinskih vlogah se torej 

eksplicirajo družinski odnosi.  

 

»Vlogo vsakega člana družine določajo mnogi splošni in osebni dejavniki hkrati. Poleg 

spola in razvojnega obdobja določajo družinsko vlogo tudi osebne značilnosti in potrebe 

vsakega posameznika (Žmuc Tomori, 1989, str. 19).« Družinska vloga je odvisna tudi od 

odnosov in pozicije, v kateri se nahajajo družinski člani in tako lahko na njeno oblikovanje 

močno vplivata tudi spol in pa posebno mesto v družini (npr. najstarejša hči ali edini sin 

med hčerami). 
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Ko se poistovetimo z določeno družinsko vlogo, sprejmemo tudi norme in predstave, ki 

podpirajo to vlogo. Ker pa ni nikoli ene same definicije, razumevanja ali doživljanja 

posamezne vloge (npr. očeta) in tudi ne popolne skladnosti med družinskimi vlogami, 

lahko prihaja do konflikta med vlogami in do konfliktov v samih vlogah. Napetost v vlogi 

je lahko posledica lastnih nerealnih pričakovanj in zahtev, pomanjkanja sposobnosti in 

spretnosti ali pa tudi nizkega družbenega konsenza o določeni vlogi. »Nejasnosti v vlogi se 

lahko nanašajo prav na to, kakšna pričakovanja sodijo k določeni vlogi, na razpon 

dovoljenega ali prepovedanega vedenja, na situacije, v katere vloga sodi, na to, ali je 

pričakovano vedenje obvezno ali zgolj zaželeno, in na to, katero pričakovanje ima 

prednost, če pride do konflikta (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 163).« Moški uvršča svojo 

vlogo očeta med ostale vloge, pravi Marsiglio (1995), ki pa so mu prav tako pomembne 

(npr. vloga moža, delavca, sina, brata, prijatelja, …). V vlogi očeta pa prav tako razvršča 

pomene posameznim podvlogam. Te so lahko različne: tradicionalna vloga očeta kot 

hranilca, oskrbovalca družine, vzgojitelja ali rednika, družabnika, tovariša v igri, tistega, ki 

skrbi za red in disciplino, duhovnega učitelja, ljubečega, odgovornega, odmaknjenega, 

izključenega, nevpletenega očeta, ki je po ugotovitvah nekaterih raziskav najbolj pogosta 

podvloga.  

 

Poljšak Škraban (2001) razlaga, da bolj kot je posamezniku pomembna vloga roditelja, 

višje bo uvrščena v hierarhiji njihovih identitet. Tako si lahko vloge istega statusa 

konkurirajo med seboj (npr. vloga delavca, moža, sina), hkrati pa ima lahko posamezna 

vloga več podvlog, ki jim posameznik razvršča pomen in pomembnost. Hkrati pa Žmuc 

Tomori (1989, str. 44) meni, da je bila »očetova skrb za otroka toliko obsežnejša, kolikor 

bolj je bilo celotno socialno okolje, v katerem je živela družina, naklonjeno dejavnemu 

očetovstvu.«  

 

Praper (1995, str. 81) izpostavi pogoja za učinkovito očetovstvo. »Moški mora biti 

sposoben prevzeti moško in očetovsko vlogo, hkrati pa mora skupaj s svojo partnerico 

vzpostaviti partnerski odnos dveh odraslih, ki sta sama ustrezno prešla proces separacije in 

individualizacije.« Pomemben predpogoj za to, da se očetje otresejo stereotipnih, 

tradicionalnih predstav o svojih družinskih in očetovskih vlogah, pa je prav gotovo 

zmožnost prilagajanja (prav tam, 1995). 
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Hkrati Tambolaš (2007) opozarja, da se sam proces oblikovanja sodobnega očetovskega 

lika ne spreminja hitro, saj očetje ne morejo kar naenkrat prevzeti nove vloge, saj so le-ti 

odraščali v družinah, ki so bile drugačne od današnjih. S tem se strinja Balažic (1999), ko 

pravi, da je danes biti oče še vedno težko, vendar naj bi bili očetje v današnjem času bližje 

svojim otrokom kot pol stoletja nazaj. Mehka čustva niso več znak šibkosti in očetje imajo 

sedaj možnost, da se ne le približajo pojmovanju »mehkega« v vzgoji, temveč da 

izkazujejo otroku ljubezen (Praper, 1995).  

 

 

3.1  Otrokove potrebe po očetu 

 

Očetovstvo je zelo pomembno v najzgodnejšem otroštvu oziroma obdobju oblikovanja 

osebnosti. Žmuc Tomori (1989, str. 54) navaja dve razvojni nalogi: prva je uspešna 

separacija od odvisnosti od matere, ob tem da mu je oče dajal dovolj spodbude za 

osamosvojitev, ne da bi tekmoval z njim za materina čustva. Druga razvojna naloga pa je 

gradnja samostojnosti pri otroku – v adolescenci je otrok postavljen pred preizkušnjo, da 

razreši svoj odnos do avtoritete in pri tem mu veliko pomaga prav oče. O tem govorijo 

različni avtorji. 

 

Na začetku bi poudarila Freudov pogledu na očeta, ki je predstavljal izhodišče tudi za 

ostale analitske avtorje. Arenes (2003, str. 39) piše, da »… Freud razume očeta kot osebo, 

ki otroka uvede v civilizacijo. Notranja občutja, povezana z moralno zavestjo, se ob koncu 

najzgodnejšega otroštva izoblikujejo s ponotranjenjem nekaterih očetovskih potez. Freud 

meni, da ideal jaza, ki sestavlja sistem vrednot, s katerim se otrok lahko identificira, vcepi 

predvsem oče.«  

 

Žmuc Tomori (1989) navaja, da se analitski nauk, ki določa očetovo vlogo, naslanja na tri 

Freudove oporne točke v odnosu med očetom in otrokom: 

 Ljubezen in občudovanje do očeta sta otrokova gonilna sila za njegova nadaljnja 

prizadevanja. Otrok se z očetom, vendar le v primeru, ko ga otrok občuduje in ga 

ima rad, poistoveti, se z njim identificira in mu je vzornik. Brez otrokove pozitivne 

čustvene navezanosti na očeta torej ne more priti do ustrezne identifikacije. Torej je 

otrok le ob zadostni čustveni opori in spodbudi sprejemljiv za vrednote in merila, ki 
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mu jih posredno in neposredno predaja oče, da bi jih vgradil v doživljanje samega 

sebe in svoje vedenje. Praper (1995) omenja, da potrebuje otrok identifikacijo z 

obema od staršev, da lahko razvije zaupanje, odločnost, borbenost in predanost, 

hkrati pa tudi poteze prepuščanja in aktivnosti. Očetje imajo pomembno vlogo pri 

točki identifikacije, kar pomeni, da je njihova prisotnost pri vzgoji otrok v 

zgodnjem obdobju zelo pomembna.  

 Varnost in zaščita sta najpomembnejše pričakovanje otroka od očeta v zgodnjem 

razvojnem obdobju. Ta odnos je med nebogljenim in zaščite potrebnim otrokom ter 

močnim tistim, ki lahko daje občutek varnosti, moči, trdnosti in zanesljivosti ter 

naklonjenosti. Tambolaš (2006) navaja, da je očetu potrebno tu pripisati vlogo 

»varovalca«, vsaj v prvih letih otrokovega življenja. Očetova prisotnost tako daje 

več možnosti za zagotovitev varnosti in zaščite.  

 Otrokovo doživljanje očeta kot avtoritete. Oče pri vzgoji otrok daje merila in 

prepovedi, postavlja meje in njihovo kršitev tudi kaznuje. Otrok takšne zapovedi in 

prepovedi vgradi vase kot simbol morale, sodnika, ki določa, kaj je prav in kaj 

narobe, kaj je dovoljeno in kaj ni. Sprva ta nadzor pride od zunaj, pozneje pa vse to 

otrok ponotranji, jih vgradi vase kot sistem vesti, lastni notranji nadzor, svoj 

superego. Pogosto pa opažamo, da se med očetom in otrokom ne razvije sozvočje, 

niti ne soobstoj v istem prostoru, temveč bolj beg otroka od očeta, stran od strahu, 

stran od fikcije odnosnega razumevanja. Otrok mora sčasoma postati občutljiv na 

»oglašanje vesti«, torej na razvijanje »notranjega očeta«, kot temu pravi Praper 

(1995, str. 86). 

 

Znotraj etološke teorije se je z vlogo očeta skozi proces navezanosti največ ukvarjal 

Bowlby, ki je zagovarjal tezo, da lahko starševstvo v prvih 18 mesecih omejimo zgolj na 

materinstvo in pri tem dopuščamo le posreden očetov vpliv na otrokov razvoj v tem 

obdobju, piše Brajša (1987). Sodobni avtorji to tezo zavračajo, saj je dokazano, da otrok 

razvije navezanost na katerokoli osebo, ki je z njim v pogosti in razmeroma intenzivni 

interakciji, dodajata Marjanovič Umek in Zupančič (2009). Brajša (1987) opisuje tudi 

Parsonovo teorijo, ki navaja, da je oče usposobljen za instrumentalno vlogo. Oče je 

hranilec družine, ki skrbi za ekonomski in socialni status družine, materina vloga pa je 

ekspresivno funkcioniranje, zato lahko čustvene potrebe otroka v prvem obdobju 

njegovega življenja zadovolji le mati (Rener, 1993). Brajša (1989) v zvezi s to teorijo 
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poudarja, da tudi ta danes izgublja pomen znanstvene teorije in je samo še odraz družbeno 

in zgodovinsko pogojene slike o materi in očetu, hkrati pa navaja raziskave novejših 

avtorjev, ki so ugotovili, da so otroci lahko enako navezani na mater in očeta.  

 

Kotelchuck (v Parke, 1996) je v laboratorijski igralnici primerjal otrokove reakcije na 

navzočnost ter odhod in prihod matere, očeta in neznanca. Kotelchuck je posvečal največ 

pozornosti otrokovem vedenju pri igri, jokanju, dotikanju, govorjenju in smejanju. Pri tem 

je tudi opazoval, kako blizu osebe ali vrat je otrok stal, ko je nekdo od staršev ali neznanec 

odšel.  

 

Otroci, stari dvanajst mesecev in starejši, so se nagibali k joku, ko sta odhajala tako mati 

kot oče. Razlika v reakciji otroka glede na odhod matere oziroma očeta je bila tako 

majhna, da to omogoča domnevo, da so dvanajst mesecev stari otroci razvili navezanost na 

oba od staršev. Otroci so stali blizu vrat v obeh primerih in so se tudi obeh prijeli, če so 

prišli nazaj v sobo. Jokanje se ni nikoli povečalo, ko je odšel neznanec.  

 

»Raziskave v družinah z enim od staršev, kjer za otroke skrbijo očetje, in tudi raziskave, ki 

so zajele očete v družinah z obema od staršev, kjer pa so za skrb in nego otrok v največji 

meri odgovorni očetje, jasno kažejo, da so očetje sposobni celovite (tako fizične kot 

emocionalne) skrbi za majhne otroke in lahko oblikujejo tako instrumentalne kot 

ekspresivne vloge (Zavrl, 1999, str. 54).« Košiček in Košiček (1980) menita, da je 

pomembno poudariti, da če na očetovo vlogo gledamo s perspektive, ki ni obremenjena z 

raznimi družbenimi predsodki in stereotipi o očetovstvu, lahko spoznamo, da oče lahko 

rojenemu otroku da vse, kar mu daje mama, razen ene same stvari – ne more ga namreč 

dojiti.  

 

 

3.2  Mladostnikove potrebe po očetu 

 

3.2.1 Razvojne naloge mladostništva 

 

Mladostništvo ali z drugo besedo adolescenca, izhaja iz latinskega izvora in pomeni 

»dozorevati, postati odrasel«. To je doba človeškega razvoja med otroštvom in odraslostjo 
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in Arnett (1997, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) poudarja, da je to čas 

posameznikove individualnosti, samostojnosti, odločanja glede osebnih vrednot in 

prepričanj ter prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. S tem se strinja tudi Brajša 

(1987), ko opisuje mladostništvo kot proces individualizacije, osamosvajanja, iskanja 

lastnih korenin, mladostnik se tu odcepi od staršev, oblikuje nove partnerske vezi, 

zaključuje lastno identiteto ter ustvarja svoj položaj v družbi. Brajša (prav tam) tu uporabi 

izraz »drugo rojstvo«, kjer mladostnik ni povsem odvisen od svojih staršev, ampak mora 

aktivno sodelovati ter uporabljati svoje spretnosti in odločitve. Tudi Arenes (2003) trdi, da 

se vsako človeško bitje rodi dvakrat, in sicer drugo rojstvo predstavlja rojstvo mladega 

odraslega človeka. Hkrati pa se moramo zavedati, da tega obdobja ne moremo jemati 

ločeno od ostalih obdobij otrokovega življenja. Žmuc Tomori (1989) dodaja, da je 

izpolnjevanje teh razvojnih nalog odvisno od celotnega razvoja v prejšnjih obdobjih in izid 

tega zorenja odloča, kakšne bodo naslednje stopnje. Pravi, da »izid izbojevanih 

mladostniških bitk in prizadevanj v adolescenci v mnogočem odloča o tem, kakšen bo 

človek ob vstopu v odraslost (prav tam, str. 78).« Prav tako Brajša (1987) tu dodaja, da je 

dojemanje otroštva v tem obdobju zelo pomembno, saj je vprašanje, ali se bo avtoriteta, ki 

sloni na biološkem starševstvu, spremenila v resnično avtoriteto. Vse to je odvisno od tega, 

kako mladostnik vrednoti vedenje staršev med svojim otroštvom.  

 

Pogosto v tem obdobju adolescence prevladuje mnenje, da mladostnik svojih staršev ne 

potrebuje več v taki meri, kot jih je potreboval prej, ampak imajo vlogo tistega, ki 

opominja, financira in postavlja pogoje. Žmuc Tomori (1989) na tem mestu opozarja, da je 

socialno vedenje v tem obdobju v svoji celovitosti zahtevna razvojna naloga. Pomembno 

je, da mladostnik dobi v družini dobre vzore in napotke, oporne točke, zdravo samozavest 

ter prostor, v katerem se mladostnik dokazuje. Hkrati je pomembno, da mladostnik v tem 

obdobju razreši napetost, povezano z agresijo, spolnostjo in avtoriteto. Tudi drugi viri 

govorijo o razvojnih nalogah in navajajo faze, ki so pomembne v tem obdobju (Poliklinika 

za zaštitu djece grada, 2008): 

- mladostnik se sooči s sprejetjem telesnih sprememb; 

- to je obdobje osvajanja spolnih vlog; 

- sooči se z doseganjem čustvene neodvisnosti od staršev; 

- mladostnikovo sprejemanje družbenih norm; 

- sprejemanje etičnih načel, ki jim bo mladostnik v življenju sledil. 
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Spremembe na teh področjih se dogajajo skozi vse življenje, vendar je mladostništvo 

obdobje, ko so te spremembe najizrazitejše in najintenzivnejše. Pomembno za nadaljnjo 

dobo odraslosti je, da se vse te spremembe ponotranjijo in realizirajo. Pri mladostnikih 

povzročajo pravo zmedo, kar pa se kaže na dinamiki celotne družine (Poliklinika za zaštitu 

djece grada, 2008).  

 

Mladostništvo je torej obdobje, ki ga mladostnik ne more samo preživeti, ampak je 

pomembno, da ima v vsem dogajanju potrebno oporo. Siegel (2014) tu govori o 

»negovanju«. Navaja, da pri »spremembah v mladostnikovih možganih ne gre le za 

»zrelost« v nasprotju z »nezrelostjo«, temveč za bistvene razvojne spremembe, ki 

omogočijo pojav določenih novih sposobnosti (prav tam, str. 63).«  

 

Pačnik (1992) navaja tri glavne naloge adolescence: 

- oseba se premakne iz odvisne k neodvisni osebnosti; 

- v tem času se oblikuje identiteta; 

- nazadnje se izoblikujejo spretnosti, ki jih zasledimo pri odraslih, vključno z intimo. 

 

 V tem obdobju pa je poleg staršev pomembno tudi opazovanje in modelno učenje, ki 

vpliva na razvoj prosocialnega in agresivnega obnašanja ter na celoten razvoj nasploh. V 

tem obdobju mladostniki radi posnemajo ravnanje in vedenje oseb, ki so za njih pomembne 

in privlačne: sorojenci, vrstniki, vzgojitelji, itd. ter modeli, ki jih posredujejo sredstva 

javnega obveščanja (Musek, 1995).  

 

 

3.2.2 Mladostnikove potrebe po očetu 

 

Kakšna je torej očetova vloga v tem obdobju? Brajša (1989) poudarja, da mladostnik 

potrebuje čustvenega očeta in mater ter razumskega očeta in mater, saj je kvaliteta njunega 

partnerstva v tem obdobju še bolj pomembna. Mladostnik opazuje odnos njunega 

partnerstva in njuno zakonsko-partnersko vzdušje. »Da bi uresničili svoje odraslo 

partnerstvo, katero sklepajo, potrebujejo vzor v partnerstvu lastnih staršev,« meni Brajša 

(prav tam, str. 91). Žmuc Tomori (1989) se s tem strinja in dodaja, da mladostnik sedaj išče 

lastne socialne vloge, ki so povezane z vsem, kar se je dogajalo v njegovem otroštvu 
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znotraj družine. V tem obdobju si mladostnik tudi gradi svoje samospoštovanje na lastni 

samostojnosti, saj kolikor manj odvisnega se počuti, toliko bolj je samozavesten. Pri tem 

mu mati pogosto predstavlja simbol svoje navezanosti na družino, svoje otroške odvisnosti 

in nemoči, tako da se mladostnik veliko lažje tu obrača na očeta, saj mu očetova pomoč 

samospoštovanja ne ogroža, v njej ne vidi koraka nazaj, temveč spodbudo za naprej, ki jo 

potrebuje.  

 

Brajša (1987) piše, da je očetov odnos do otroka zelo pomemben v vseh življenjskih 

obdobjih. Če oče ne vzpostavi tega odnosa že na začetku, se bo po vsej verjetnosti ta odnos 

dokončno pretrgal prav v obdobju otrokovega mladostništva. Kar pa na mladostniku lahko 

pusti posledice, saj Žmuc Tomori (1989) tu navaja, da je prav v obdobju pred vstopom v 

samostojno življenje pomemben očetov stvaren pogled na svet, njegove privlačnosti, 

nevarnosti, izzivi ter očetova naklonjena opora. Pomembno je, da zna oče v svojem otroku 

spodbuditi dejavnosti, pregnati bojazni in napeti vse sile, ki so v njem.  

 

Pogosto pa so mladostniki tisti, ki v tem obdobju na svoj način izrazijo potrebo po stiku z 

očetom. Harper in McLanahan (2004) sta v svoji raziskavi v tujini raziskovali očetovo 

odsotnost in mladostnikovo ujetništvo. Raziskave, ki sta jih omenjali, so pokazale 

povezavo med odsotnostjo očeta in mladostnikovim prestopništvom. Vzroki, ki jih 

navajata, so naslednji: mladostnik dobi manj pozornosti in časa v enostarševski družini, 

manjši družinski dohodki, družinska nestabilnost in nenehno menjavanje okolja. Avtorica 

Poljanec (2009) pa tu navaja primer, ki govori o izražanju agresivnosti pri mladostnikih, ki 

je najpogosteje izraz pogrešanja očeta, saj otrok potrebuje veliko fizične navzočnosti 

svojega očeta. Navaja, da je agresivnost mladostnika najpogostejši izraz pogrešanja očeta, 

s katerim bi drugače lahko igral različne športe ali pa z njim počel stvari v njegovi 

delavnici. Ob odsotnem očetu tako ta potreba ni zadovoljena in se s tem počuti 

izgubljenega in nevrednega, zato išče alternativno obnašanje na nezavedni ravni, ki bi na 

nek način zdramile očeta. Agresivnost je v tem primeru iskanje očetovega stika, še 

posebno pri fantih. Hkrati pa mladostnik potrebuje očeta, ki bo pred svetom ponosen nanj, 

ki ga bo znal pohvaliti in ga zaščititi pred zunanjim vplivom ter ga pred ljudmi ne bo 

zasmehoval. Tudi avtorica Žmuc Tomori (1989) govori o tem in dodaja, da ko oče ne 

utrjuje fantove notranje moči in gotovosti (pogosto lahko to očetje naredijo skozi športne 

in druge dejavnosti), v njih nastane vrzel, ki jo ti fantje želijo nadomestiti z negativnim 
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potrjevanjem, z različnimi načini junačenja in destruktivnim sproščanjem agresivnosti v 

različnih okoliščinah. Druženje z raznimi »črnimi heroji« jim daje občutek moči, 

združevanje v klape pa občutek pripravnosti, ki ga pogosto ne zmorejo najti v možnostih 

za pozitivno uveljavljanje. Delikventni fantje, ki so odraščali ob zelo neustreznem in 

problematičnem liku očeta ali brez očeta, pogosteje zagrešijo kazniva dejanja, usmerjena 

zoper avtoriteto, zaradi težnje po samopotrjevanju.  

 

Gostečnik (2003) se na tem področju predvsem dotika očeta, ki zapusti in dokončno odide. 

Posebno pri dečkih se po njegovem mnenju ustvarjajo občutja osamljenosti, praznine, 

zavrženosti, nevrednosti in krivde. V njih se naseli nemir, žalost, strah in bolečina. Tako 

kot Poljanec tudi Gostečnik (prav tam) opisuje odražanje tega v nemirnem vedenju, 

silovitih izbruhih jeze in nočnih morah, ki jih lahko nenehno doživljajo.  

 

V samem obdobju adolescence mladostnik potrebuje svoje starše, čeprav na povsem 

drugačen način, kot jih je potreboval prej. Pri tem je vsekakor pomembno, da se tudi starši 

zavedajo, da jih njihov mladostnik potrebuje. Arenes (2003) tu zaključi, da je očetova 

vloga pomembna, saj mladostniku pomaga ohranjati smer v obdobju iskanja identitete, v 

letih, ko se bori s tesnobnimi in nasprotujočimi si željami. »Prisoten in trden oče odkriva 

otroku resničnost in ga spodbuja k njej, čeprav ta ni vedno prijetna (prav tam, str. 140).«  

 

 

4. Odsotni oče 

 

Izključenost očeta (očetovski primanjkljaj) iz družinske sfere lahko razumemo ne samo kot 

posledico fizične odsotnosti očeta zaradi smrti, razveze zakonske/partnerske zveze, 

nezakonskega rojstva, zahtev dela, ampak tudi čustvene odtujenosti oziroma odsotnosti. 

Kot pravi Žmuc Tomori (1989, str. 8) ima očetova odsotnost »različne vzroke: oče, ki ga 

ni, oče, ki noče, oče, ki ne zmore, oče, ki ne zna, oče, ki ne ve, oče, ki ne sme.« Besede 

»odsoten« ni potrebno jemati dobesedno, pravi avtorica, dovolj je že, da je oče, ki je sicer 

formalno del družine, veliko odsoten (npr. oče, ki živi v svojem svetu). V nadaljevanju se 

bom osredotočala predvsem na očeta, ki je bil zaradi različnih vzrokov fizično odsoten.  
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Koncept odsotnega očeta se pojavlja že skozi celotno zgodovino. Nekoč je bil oče bolj kot 

glava družine, katerega vloga je bila prehranjevalec družine, na ostalih področjih 

družinskega življenja pa je bil mnogokrat odsoten. Nov koncept, s katerim se srečujemo v 

postmodernem času, pa je družinski model, kjer poleg odsotnosti očeta manjka tudi 

očetovska figura oziroma oče na simbolni ravni. Primer takšnega očetovskega 

primanjkljaja je ločeno življenje med partnerjema, kjer je oče lahko pravno zavezan k skrbi 

za otroka, v moralnem, socialnem in psihološkem smislu pa je njegova zavezanost odvisna 

od njega oziroma od dogovora s partnerico.  

 

»Odsotnost očeta je eden izmed največkrat ugotovljenih neugodnih vplivov na razvoj in 

psihodinamiko različnih motenj pri rasti osebnosti in raznoterih duševnih stiskah tudi 

kasneje v življenju (Žmuc Tomori, 1989, str. 8).« Zavrl (1999) navaja raziskave, ki 

govorijo o tem, kako pomembna je navzočnost očeta v družinskem življenju. Same 

posledice očetove odsotnosti niso univerzalne, se pa večina raziskovalcev strinja, da 

obstaja večje tveganje, da se bodo pri otrocih zavoljo tega pojavile različne posledice.  

 

Hamilton (1979, po Zavrl, 1999) meni, da je očetova odsotnost precej kompleksen pojav. 

Avtor navaja, da na posledice očetove odsotnosti vplivajo naslednji dejavniki: 

- kakšne odnose je imel oče z otroki in ženo pred odsotnostjo; 

- kakšna sta bila vzrok in trajanje njegove odsotnosti; 

- kakšne so možnosti otrok za navezovanje stikov z ostalimi odraslimi moškimi; 

- otrokova starost v začetku očetove odsotnosti; 

- vedenje matere med odsotnostjo očeta; 

- socialno-ekonomski položaj družine. 

 

Puhar (2004) omenja raziskavo o samomorih mladih ljudi na Slovenskem. Navaja, da je dr. 

Lev Miličinski, ki je vodil raziskovalno skupino, o družinski anamnezi suicidalnih 

adolescentov napisal (Problemi raziskovanja samomora v Sloveniji, 1974; v Puhar, str. 18): 

»Ocenjevali smo vlogo očeta in matere v družini. Ta naš vzorec je vsekakor premajhen, da 

bi dopustili delati zanesljive zaključke. Vtis pa imamo, da je oče v družinah suicidalnih 

oseb zelo pogosto insuficienten, submisiven in »odsoten«. Po drugi plati pa kaže, da potem 
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mati prevzame v družini dominantno vlogo, oziroma se vsaj trudi urejati stvari, kakor ve in 

zna. Žal pa ni pri tem dovolj uspešna.« 

 

 

5. Odsotnost očeta in njen vpliv na dečke 

 

Bly (1993, po Zavrl 2002) vidi težavo v tem, da mladi moški odraščajo brez očetov in tako 

do simbolnega merjenja moči med starejšo in mlajšo generacijo v družini sploh ne pride. 

Tu torej ne pride do jeze nad očetom, ampak hrepenenje po njem. Mejnik v sinovo 

odraslost je nekoč bil, ko se je spopadel s svojim očetom, sedaj pa zaradi njegove fizične 

ali čustvene odsotnosti sin te izkušnje ne more doživeti. »Dečki v današnji družbi čutijo 

nenehno potrebo po iniciaciji moškega duha, vendar jim je starejši moški na splošno ne 

omogočijo (prav tam, str. 168).« Tudi Žmuc Tomori (1989) ugotavlja, da je delo, ki ga 

opravlja sodobni oče, mnogim otrokom tuje in nerazumljivo ter da imajo predvsem mestni 

otroci veliko manj priložnosti za istovetenje in usposabljanje za vlogo odraslega.  

 

Hkrati Bly (1993, po Zavrl 2002) navaja Junga, ki opozarja na naslednje: »Ker je pretežno 

mati tista, ki uvaja sina v svet čustev, se bo naučil ženskega odnosa do moškosti in bo 

prevzel ženski pogled na svojega lastnega očeta in svoje moške lastnosti. Očeta bo gledal 

skozi materine oči. Ker oče in mati tekmujeta za sinovo naklonjenost, le-ta ne more 

izoblikovati neizkrivljene podobe očeta skozi materin pogled niti nepristranske podobe 

matere skozi očetov pogled (prav tam, str. 170).« 

 

Menim, da si vsak posameznik ustvari pogled nase in na druge ne samo na podlagi ene 

referenčne osebe, ampak na podlagi lastnih izkušenj in pomembnih drugih akterjev v 

njegovem življenju. Ni samoumevno, da otroci, ki rastejo brez očetov, preživljajo 

travmatične posledice, hkrati pa tudi ni samoumevno, da otroci v dvostarševskih družinah 

preživljajo svoje otroštvo brez težav zgolj zaradi tega dejstva. Vplivov in posledic očetove 

odsotnosti ne moremo ocenjevati izolirano od drugih dejavnikov v otrokovem življenju. Pri 

vsakem otroku se očetova odsotnost, zaradi spletov različnih vplivov, odraža drugače.  
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5.1 Očetov vpliv na razvoj otrokovih inteligentnih sposobnosti 

 

Po mnenju Žmuc Tomori (1989, str. 74) očetova trdnost, gotovost in demokratičnost 

spodbujajo otrokovo samostojnost, pospešujejo razvoj inteligentnosti, kajti otroku dajejo 

možnost za prizadevanje, preizkušanje in postopno gradnjo zaupanja v svoje moči. Oče s 

temi lastnostmi je hkrati dober vzor (za posredno istovetenje) in učinkovit spodbujevalec 

(za neposredna prizadevanja) otroka. Oče z močno osebnostjo lahko spodbuja 

inteligentnostne sposobnosti, če je pri vzgoji prisoten in se zanjo zavzema. Če pa otrok 

doživlja močnega očeta kot nedosegljivega ali odklonilnega, če ga njegovi vzgojni posegi 

ponižujejo in mu jemljejo vrednost, je razvoj njegovih sposobnosti in tudi osebnosti v 

celoti ogrožen.  

 

Flouri (2005) je v svojem delu povzela različne avtorje, ki so na podlagi svojih raziskav v 

zahodnem svetu potrdili vključenost staršev z otrokovim razvojem inteligentnih 

sposobnosti predvsem z vidika očetove vključenosti. Njihove ugotovitve so naslednje: 

- Očetje s tem, ko so vključeni in podpirajo svoje otroke finančno, vplivajo na 

otrokove možnosti izobraževanja. 

- Očetje, ki so vključeni, se pogosteje igrajo s svojimi otroki in se tako lahko 

odzivajo na otrokovo iniciativnost ter kreativnost. Njihova igra zajema igre vlog in 

pozornost, ki so še posebno pomembne za otrokov emocionalni razvoj ter otrokov 

razvoj inteligentnih sposobnosti. 

- Otroci, ki so vzgojeni v družinah, kjer sta vključena oba od staršev, imajo 

posledično prednost v raznolikosti pozornosti ter spodbud.  

- Očetje so veliko bolj vpeti v vzgojo, ko se s svojo partnerico dobro razumejo.  

 

Očetov vpliv na ta del otrokovega razvoja poteka po več poteh, ki so lahko neposredne 

(dednost) in posredne. Med posrednimi je pomembna možnost za otrokovo istovetenje z 

očetom, njegovim načinom razmišljanja, stališči in odnosom do znanja, uspeha in 

reševanja problemov. Ta možnost je toliko večja, kolikor je oče prisoten in s tem dosegljiv 

in kolikor je otroku naklonjen. Študije so pokazale, da očetje izrazito spodbujajo razvoj 

spoznavnih inteligenčnih sposobnosti pri sinu. Očetje, ki bolj stereotipno delijo vloge na 

moške in ženske, pri sinu bolj poudarjajo uspeh, intelektualna prizadevanja in sposobnosti, 

pri hčeri pa občutljivost in občutek za druge. Vse to je povezano z njihovimi pričakovanji 
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od otrok obeh spolov (Žmuc Tomori, 1989). To potrjujejo tudi tuje raziskave, ki kažejo, da 

imajo otroci, katerih očetje so prisotni pri vzgoji, večji inteligenčni kvocient (IQ), so bolj 

priljubljeni med vrstniki ter bolj potrpežljivi in se lažje spoprimejo s stresnimi 

frustracijami, ki so povezane s šolo in šolskimi obveznostmi (Rosenberg, Brandford, 

2006).  

 

 

5.2 Očetov vpliv pri oblikovanju dečkove spolne vloge 

 

Razvijanje spolne identitete in prevzemanje spolnih vlog je dolgotrajen proces, ki povzroča 

razlike v socialnem vedenju otrok. V tem procesu otroci sprejemajo vedenje, stališča, 

interese in motive določenih kultur (Zabukovec, 1991). V najzgodnejšem obdobju 

otrokovega življenja je prav družina ta, ki vpliva na razvoj otrokove spolne vloge, saj otrok 

utrjuje odnos z materjo in očetom. Doživljanje sebe kot moškega ali ženske je odločilno, 

meni Žmuc Tomori (1989). Oblikovanje spolne vloge ne zajema samo odnos do spolnosti, 

ampak tudi predstave o sebi, svoji identiteti, svojih sposobnostih, željah in pričakovanjih, 

ki kasneje oblikujejo odnos do sebe in prek tega odnos do sveta. Prav to doživljanje pa 

vpliva na splošno vedenje in življenjske usmeritve, na vrednote, odnose z ljudmi ter 

gradnjo partnerskih odnosov. Odnos do spolnosti in spolno vedenje sta le del človekovega 

doživljanja spolne vloge (prav tam).  

 

Košiček in Košiček (1980) menita, da očetova lastna moškost vpliva na to, kako bo oče 

vplival na svoje otroke. Deček prvo potrebuje čustveno enačenje z očetom, hkrati pa 

sprejema očetove lastnosti, prevzema njegove življenjske nazore, posnema njegovo 

obnašanje, ko se razvija v moškega. Tudi Žmuc Tomori (1989) navaja, da je istovetenje z 

naklonjenim očetom za sina privlačno ter s tem zaznava moško vlogo kot pozitivno. Za 

zdrav razvoj spolnosti pa meni, da je zelo pomembno, koliko je oče naklonjen svojemu 

otroku in kakšni so nasploh njegovi odnosi do pripadnikov svojega in nasprotnega spola. 

Oče posredno vpliva na svoje otroke prek odnosa, ki ga ima z ljudmi okrog sebe, saj se 

otrok z opazovanjem odnosa nauči, katero vedenje je primerno ali ni primerno za 

posamezni spol (prav tam).  
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Zavrl (1999) opisuje, da je očetova odsotnost v dečkovem življenju bolj odločilna kot pri 

deklicah in lahko pušča velike posledice. Hkrati Zavrl (prav tam) navaja raziskave o 

očetovi odsotnosti, ki potrjujejo, da imajo fantje, ki odraščajo brez očetov, težave na 

področju spolne vloge, pri šolskem uspehu, psihosocialni prilagojenosti in pri nadziranju 

agresije. Avtorica Žmuc Tomori (1989) opisuje raziskavo, ki je bila narejena z 

opazovanjem otrokove igre. Dečke, stare okrog tri leta, so opazovali pri igri z lutkami in 

ugotovili, da se od svojih vrstnikov razlikujejo tisti dečki, ki odraščajo ob odsotnem liku 

očeta. Pri igri z lutkami so redkeje prevzemali moško vlogo, igrali so se manj socialnih 

iger, bili so pogosteje v podrejenem položaju in izražali so sovražnost na posebno 

impulziven in nesocialen način. Takšni dečki imajo zelo slab in pomanjkljiv koncept o sebi 

in težave pri moški identifikaciji, težave so pogoste pri izražanju agresivnosti in pri 

navezovanju stikov z nasprotnim spolom, saj se še posebej v adolescenci, ki velja za 

najbolj občutljivo obdobje, lahko z odporom in bojaznijo borijo proti vsemu, kar velja za 

»žensko«, v nasprotnem primeru pa so lahko pretirano osvajalsko nastrojeni in zelo hitro 

menjavajo dekleta. Takšno vedenje jim lahko na nek način daje iluzijo o lastni moškosti 

(prav tam). Stepišnik (1989) na tem mestu dodaja, da na razvoj otrokove spolne vloge ne 

vplivajo le pretekle izkušnje, ampak tudi vrstniki, preko katerih mladostnik sprejema širša 

kulturna merila.  

 

 

5.3 Očetov vpliv na otrokov osebnostni razvoj in otrokovo samopodobo – 

samospoštovanje 

 

5.3.1 Opredelitev samopodobe in samospoštovanja 

 

Samopodoba in samospoštovanje sta dva termina, ki sta v angleškem jeziku razmeroma 

jasno opredeljena. Samopodobo najpogosteje najdemo pod izrazom: self-concept ali self-

image, samospoštovanje pa pod besednimi zvezami, kot so: self-esteem, self-evaluation ali 

self-worth. Rosenberg (Kobal Grum, 2003) opredeljuje samospoštovanje kot pozitivno ali 

negativno stališče do sebe. Pozitivno stališče ali visoko samospoštovanje pomeni, da se 

posameznika prejema takšnega, kot je, da se ceni, da je zadovoljen sam s seboj, da se čuti 

vrednega spoštovanja itd. In obratno: oseba z nizkim samospoštovanjem se ne ceni, svojih 

lastnosti ne odobrava, njeno mnenje o sebi je negativno itd. Raziskave kažejo (prav tam, 
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str. 21), da je samospoštovanje del samopodobe. »Če samopodoba zajema predvsem 

vrednostno nevtralne samoopise, potem se samospoštovanje nanaša na vrednostne 

samoopise.« Samopodoba deluje predvsem na zavestnem nivoju zavesti in na ravni 

racionalnega konceptualnega sistema. To pa pomeni, da se oseba opisuje vrednostno 

nevtralno, razmišlja logično in pri tem uporablja konvencionalne simbole, kot je npr. jezik. 

Nasprotno pa je samospoštovanje kot izrazito vrednostni odnos do samega sebe tista 

osebnostna razsežnost, ki se giblje na predzavestnem nivoju. Za predzavestni nivo je 

namreč značilno, da deluje na ravni izkustvenega konceptualnega sistema, ta pa je osnovan 

na izkušnji, ki je izrazito emocionalne narave.  

 

Rosenberg (po Safont, 1992; v Kobal, 2000) predpostavlja, da je samospoštovanje celota: 

(1) pozitivnih ali negativnih stališč posameznika do sebe in (2) občutij, s katerimi doživlja 

samega sebe ter usmerja svoje ravnanje. Perron (1985; po Kobal, 2000) pa dodaja, da ima 

posameznik do sleherne osebnostne značilnosti, ki se je zaveda, ustrezen vrednostni odnos.  

 

Mucchielli (1992, po Kobolt, 2000, str. 34) predpostavlja tri temeljne kategorije, ki vodijo 

do vzpostavitve samospoštovanja. To so: (1) predmetna realnost, (2) samopredstave in (3) 

rezultat psihičnih procesov, ki omogočajo razvoj samospoštovanja. Predmetno realnost 

sestavljajo tri dimenzije: (1) otrok s svojo nevrofiziološko celoto in svojimi dejanji, (2) 

drugi (mati) in (3) kakovost otrokovih preprostih odnosov z materjo/očetom. Te kategorije 

povezuje Mucchielli na osnovi Eriksonove teorije psihosocialnega razvoja. Predpostavlja, 

da se samospoštovanje razvije v skladu z razvojem temeljnega zaupanja, ki ga vzpostavlja 

otrok v zgodnjem otroštvu skozi primitiven odnos (prav tam, 2000). 

 

Tem kategorijam predmetne realnosti pridruži Mucchielli (1992; po Kobal, 2000) 

kategorijo socialnih pravil in norm, ki jih mora otrok spoštovati. Tako sestavljena celota 

predmetne realnosti tvori osnovo za vsa nadaljnja vrednotenja samega sebe in drugih; 

vrednotenje lastnega socialnega vpliva, vrednotenje lastnih dejanj, vrednotenje primerjav 

med lastnimi dejanji in z njimi povezanimi socialnimi normami ter idealno samopodobo.  

 

Različna samovrednotenja pa so povezana s predstavami, ki jih ima posameznik o samem 

sebi, z njegovo idealno in realno samopodobo, z idealno in realno predstavo o lastni 

zaželenosti itd. Na podlagi različnih predmetnih realnosti, psihičnih samopredstav in z 
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njimi povezanih psihičnih procesov posameznik postopoma oblikuje samozaupanje in 

krepi moč jaza, kar vodi do oblikovanja samospoštovanja.  

 

Lamovec (Lamovec, 1994c, str. 64) opisuje raziskavo, ki je zajemala 1700 dečkov med 10. 

in 12. letom starosti. Avtor je med drugim ugotovil, da so bili preizkušanci z visokim 

samospoštovanjem dejavni in uspešni tako na socialnem kot na učnem področju. Bili so 

optimistični in so pričakovali uspeh. Učenci z nizkim samospoštovanjem so se čutili 

izolirane, neljubljene, nezmožni izražati se ali se braniti, čutili so se prešibke, da bi 

premagovali ovire. Bili so pesimistični, niso zaupali v svoje zmožnosti in so se čutili zelo 

odvisne od zunanjih vplivov.  

 

Burns (1979, v Kobal, 2000, str. 154) v samospoštovanju vidi proces, v katerem 

posameznik ocenjuje svoje lastne podvige, sposobnosti in lastnosti v skladu s svojimi 

ponotranjenimi standardi in vrednotami.  

 

 

5.3.2 Očetov vpliv na otrokov osebnostni razvoj in samopodobo – samospoštovanje 

 

»Človekova osebnost je celota vseh duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti 

posameznika. Obsega tri smeri razsežnosti: biološke, družbene in duhovne. Osebnosti si ne 

moremo predstavljati brez katere od teh treh dimenzij (Musek, 1995, str. 17).«  

 

Da otrok zraste v samostojno odraslo osebo, potrebuje primerno količino samozavesti, ki 

se gradi iz občutka varnosti in zavesti o svoji lastni sposobnosti. V zadnjih desetletjih 

psihologi priznavajo prav očetovi vlogi vse večji pomen pri otrokovem psihološkem 

razvoju. »Oče vpliva na svojega otroka predvsem s svojim odnosom do njega, s tem, da ga 

vzgaja, uči, da z otrokom čustvuje in da ga oblikuje s svojim zgledom ali svojim 

ravnanjem (Jelenc, 1969, str. 59).«  

 

Temu Žmuc Tomori (1989, str. 105) dodaja: »Oče, ki je odtujen in le formalno prisoten v 

družini, nima pravih vplivov na razvoj otrokove osebnosti in zapusti v njem negotovost, 

zbeganost in prešibko opredeljenost.« Praper (1995, str. 85–86) namreč pravi, da otrok trpi, 

»če izgubi očetovo ljubezen, saj ostaja brez samospoštovanja in samovrednotenja, hkrati pa 
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ima težave na področju obvladovanja agresivnosti in je preveč izgubljen v ugodju, da bi se 

znal konstruktivno uveljavljati ter se odgovorno odzivati na težave.« 

 

Žmuc Tomori (1989) pri tem poudarja vrednotenje samega sebe, ko pravi, da se veliko 

otrok brez očeta v primerjavi z drugimi počuti vredne manj. »To občutje je še toliko bolj 

izrazito pri otrocih, ki živijo v okolju, v katerem posebej gojijo pojem očetovstva in mu 

pripisujejo velik pomen. Otroci brez očetov pogosteje od svojih vrstnikov doživljajo 

občutja tesnobe in nemoči. Njihovo samospoštovanje nemalokrat uplahne zaradi občutka, 

da so drugačni in se zato težko sproščeno vključujejo med ljudi. K temu prispevata tudi 

njihova nesamostojnost in neredko pretirana odvisnost od matere (Žmuc Tomori, 1989, str. 

109).« Velikokrat je lahko še hujše, če si otrok pripisuje krivdo za odsotnost njihovega 

očeta (v primeru očetove smrti ali razveze). O takšnih otrocih govori Rose (1992, v 

Wineburgh, 2000) in pravi, da si takšni otroci lahko ustvarijo idealistično sliko očeta, ki ga 

nikoli niso srečali in temelji na raznih mitih, ki pa je daleč stran od realne očetove podobe. 

Pri tem lahko tudi pride do neobjektivne podobe samega sebe.  

 

Tako tudi Maleš (1988), Rosenberg in Brandford (2006) poudarjajo velik pomen očetove 

prisotnosti, ki je v veliki povezavi z otrokovim samospoštovanjem, zavesti o svojih lastnih 

sposobnostih in samokontroli. Rosenberg in Brandford omenjata raziskavo na tujem, ki je 

pokazala, da so otroci, ki so imeli v svojem življenju aktivno vključenega očeta, bolj 

usmerjeni v raziskovanje zunanjega sveta, bolj vešči samokontrole in večkrat priskočijo na 

pomoč drugim v stiski. Maleš (1988) poudarja pomen obeh od staršev, saj v procesu 

oblikovanja otrokove osebnosti različno vplivata na otroka s svojo spolno različnostjo, 

različnim vzgojnim stilom in pristopom nasploh.  

 

Avtorji Gostečnik (1999), Kompar Erzar in Poljanec (2008) ter Tambolaš (2007) govorijo 

o očetu kot liku, ki predstavlja varnost. Oče je steber družine, za celotno družino 

predstavlja varnost, on je tisti, ki s svojo moškostjo prinaša v družino stabilnost. Naloga 

očeta je, da svojim otrokom posreduje pogum ter jim da občutek, da so sposobni. To 

doseže tako, da v svoje otroke veruje ter jim zaupa. Ravno to očetovo zaupanje gradi 

njihovo samozavest ter jim daje občutek pomembnosti, predvsem občutek, da se bodo 

zmogli soočiti s svetom, v katerega odhajajo. Oče je tisti, ki otroku razširi obzorje ter ga 

uvede v svet zunaj družine. Ljubeči oče torej s svojim zaupanjem in vero v otroka 
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omogoči, da le-ta v svet odide in tam tudi uspe (Gostečnik, 1999). S tem se strinjata 

Kompan Erzar in Poljanec (2008, str. 104), ko pišeta, da je temelj očetovstva ustvariti 

varen dom. Oče daje otroku »zaščito, saj s svojo odločnostjo, aktivnostjo, organiziranostjo, 

stabilnostjo in ponosom, da je oče, v otroku razvije občutek pripadnosti, zaželenosti, 

pomembnosti, edinstvenosti in stabilnosti.« Avtorica Tambolaš (2006, str. 513) prav tako 

meni, da je očetova prisotnost v otrokovem življenju nujna; če v njegovem življenju ni 

primerne zamenjave zanj, potem lahko otrok vse svoje življenje živi v strahu, da nima 

nikogar, ki bi ga lahko obvaroval raznovrstnih nevarnosti. Očetu je tu pripisana vloga 

zaščitnika, ki daje občutek varnosti v družini.  

 

Stik, ki ga bo oče vzpostavil v prvih letih otrokovega življenja, bo zaznamoval otroka za 

vse življenje. Oče torej odigra pomembno vlogo v razvoju otrokove osebnosti. Oče, ki je 

samostojen in stabilen, da otroku občutje varnosti, pogum, vero vase, samozavest in 

sposobnost soočiti se z izzivi izven družine. Sin, ki odrašča, potrebuje očeta kot model 

moškosti, stik z očetom mu bo omogočil, da najde svojo identiteto. Prav o tem pa govori 

Kapor Stanulović (1985), ko pravi, da imajo otroci, ki odraščajo brez očeta, največ 

problemov pri formiranju identitete. »Otrokom primanjkuje varnosti, oteženo je prehajanje 

k zrelosti, otrok je mnogokrat zaprt vase in nagnjen k odklonskemu vedenju. Opazna je 

tudi razlika glede spola. Dečki, ki odraščajo brez očeta, so pogosto nagnjeni ali k 

odklonskemu vedenju ali k ženskim oblikam vedenja (prav tam, str. 100).« O tem govori 

tudi Žmuc Tomori (1989), ko pravi, da fantje pogosto prevzamejo »ženski« vzorec 

obvladovanja agresivnosti, kar pomeni, da so manj podjetni, bolj podredljivi in izražajo 

manj spodbud.  

 

Avtorica Čačinovič Vogrinčič (1993) opozarja, da na zdrav razvoj otrokove osebnosti 

vpliva tudi odnos, ki ga imata oče in mati. Pomembno je, da drug drugega podpirata v 

svojih vlogah, ker s tem povečujeta občutek varnosti in gotovosti pri otroku. Šele 

povezanost staršev omogoča otroku zdravo identifikacijo in zdrav osebnostni razvoj.  

 

Gostečnik (2003) opisuje tudi očeta, ki zapusti. Njegovo mnenje je, da to v otrocih pusti 

občutek osamljenosti, praznine, zavrženosti, nevrednosti in krivde. V otroku se naseli 

nemir, žalost, strah in bolečina. Vsa ta občutja se lahko izražajo v ponovnem močenju 

postelje, izbruhih jeze in ponavljajočih se nočnih morah. V njih se naseli občutek krivde 
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zaradi očetovega odhoda. Vse to pa se kasneje lahko izraža v strahu pred intimo in 

zapuščenostjo, hkrati pa jim bo intimen odnos predstavljal preveliko tveganje. Otroci, 

katerih oče je odšel, bodo čutili, da niso vredni spoštovanja, ponosa in priznanja.  

 

Otrok svojega očeta zelo močno doživlja. Njegova lastna vrednost je povezana s kvaliteto 

odnosa, ki ga ima s svojim očetom. Njegove odločne besede mu pomirijo dvome, ki jih 

ima, prav tako pa očetova spodbuda razvija otrokovo ustvarjalnost. Če otrok lahko zaupa 

očetu, bo zaupal tudi vase in njegova samozavest bo posledično močnejša. »Ob trdnem 

očetu so otrokovi koraki v neznan in zanj morda nevaren svet bolj zanesljivi (Žmuc 

Tomori, 1989, str. 6).« 

 

 

5.4 Očetov vpliv na razvoj otrokove socialne vključenosti 

 

Parke (1996) v svojem delu navaja raziskave avtorjev (Kotelchucka, Suessa, MacDonalda, 

Youngblada in Belskeya), ki govorijo o vplivu očetove vpletenosti v otrokovo življenje na 

njegov odnos do vrstnikov: 

- Otroci, katerih očetje so se igrali z njimi veliko fizičnih iger in so med igro svoje 

otroke tudi pozitivno spodbujali, so dosegli višjo stopnjo priljubljenosti kot ostali.  

- Kvaliteta odnosa med otrokom, starim dvanajst ali osemnajst mesecev, in očetom, 

je povezana s poznejšim otrokovim vedenjem do predšolskih prijateljev. Otroci z 

varnim odnosom do očeta so pokazali zelo malo ali skoraj nič negativnih čustvenih 

reakcij pri igri ter zelo malo nestrpnosti v odnosih z vrstniki.  

- Otroci, ki imajo tesnejši odnos z očetom, so se bolj sposobni soočiti z neznano 

situacijo. 

- Odnos med očetom in otrokom vpliva tudi na izbiro prijateljev, saj le-ti, ki imajo 

pozitiven odnos z očetom, izbirajo manj težavne in bolj harmonične prijatelje ter 

obratno. »Fantje, ki so imeli že v otroštvu dober odnos z dovolj možatim očetom, 

pozitivno doživljajo svojo lastno moško vlogo, so samozavestni, verjamejo vase in 

so zato nasploh do ljudi bolj sproščeni in dejavnejši,« navaja Žmuc Tomori (1989, 

str. 91). 
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»Dečki, ki pogrešajo trden moški lik v družini, potrebujejo že pred adolescenco in še 

posebno med njo občutje pripadnosti in sprejetosti med vrstniki. Med fanti svoje starosti 

mnogi med njimi težijo po bližini izraziteje možatih fantov, cenijo njihovo socialno 

spretnost, sposobnost za uveljavljanje, pogum, drznost in tudi agresivnost. Za to, da bi jih 

taki vrstniki sprejeli medse, so pripravljeni napraviti več kot drugi (Žmuc Tomori, 1989, 

str. 110).« Tudi Gottman (1998) omenja raziskave, kjer opisuje pomembnost očetove 

prisotnosti že pri zelo majhnih otrocih. V eni od raziskav so ugotovili, da se pet mesecev 

stari otroci, ki imajo z očetom veliko stikov, v družbi odraslih počutijo udobneje. Druga 

raziskava je pokazala, da so eno leto stari otroci, ki imajo več stika z očetom, manj jokali, 

če so jih pustili s tujci. Dolgoročna raziskava, ki so jo začeli izvajati leta 1950, je pokazala, 

da so otroci, katerih očetje so bili ob otrokovi starosti petih let prisotni in vpeljani v nego in 

skrb, odrasli v bolj empatične, sočutne odrasle z veliko boljšimi socialnimi odnosi (daljši 

in srečnejši zakon, prijateljstva itd.) v primerjavi s tistimi, katerih očetje niso bili prisotni. 

Spet naslednja raziskava je pokazala, da otroci hladnih, poniževalnih, vsiljivih in odsotnih 

očetov bolj verjetno zaidejo v težave, kot so agresivno vedenje do vrstnikov, težave v šoli, 

mladostniško nasilje in kazniva dejanja. To opisuje tudi Žmuc Tomori, (1989) ko pravi, da 

pogosto pomanjkanje posrednih moških vzorov doma in v družini ter premalo neposrednih 

spodbud za sproščene in spontane stike vpliva na otrokovo premajhno zaupanje vase ter da 

se fantje teže naučijo socialnih spretnosti, primernih za njihovo stopnjo zrelosti. Od 

vrstnikov jih včasih oddaljujejo tudi drugačna zanimanja. 

 

 

5.5 Oče in otrokova čustva 

 

V preteklosti smo pogosto naleteli na generacije moških, ki so jim tabuji prepovedali 

izražati čustva, meni Arenes (2003). »Izhajamo iz dobe, v kateri so naši očetje in stari 

očetje pozabili izražati čustva in se jih zavedati (prav tam, str. 30).« Arenes (prav tam) tu 

še dodaja, da otrok potrebuje starše (še posebno očeta), ki mu poda objektivne resnice in 

omejitve, ki usmerjajo življenje v družbi. Ko bo odrasel, bo morda prevzel ali zavrgel te 

orientacijske točke, vendar pa je ta prispevek nujno potreben. Velikokrat vlada prepričanje, 

da očetje težko dajo, kar sami niso prejeli. Tu se Gottman (1998) ne strinja, ko pravi, da 

očetje ne potrebujejo posebnega tečaja, da bi bili bolj občutljivi na svojega otroka, ampak 

si morajo le dovoliti zavedati se svojih čustev, da bodo lahko empatični do svojih otrok. 
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Odločijo se lahko, da so bolj dosegljivi, da jim posvečajo več kvalitetnega časa in 

pozornosti. Uspešno očetovstvo opisuje kot sprejemanje svoje vloge kot očeta, vzeti si čas 

in biti z otrokom, vzpostaviti stik z otrokom primerno njegovi starosti. 

 

Košiček in Košiček (1975, po Košiček in Košiček, 1980) pravita, da je otrokova potreba po 

zdravem, konstruktivnem očetovstvu globoko zakoreninjena v človeški naravi. Pomembno 

je, da oče ustvarja čustveno vez s svojim otrokom že od rojstva naprej, saj bo le tako lahko 

oče v kasnejših otrokovih letih začel otroka tudi razumsko usmerjati. Če oče otroku 

podarja ljubezen, ga le-ta vzljubi; če pa ga zanjo prikrajša, mu otrok ne zaupa in se ga boji. 

Otrokovo pridobivanje ljubezni in zaupanja pa je ključno pri ustvarjanju temelja 

pozitivnega vpliva na otroka in usmerjanju njegovega vedenja. Praper (1995) tu še dodaja, 

da razlike v tipični materinski in tipični očetovski negi izboljšujejo otrokove prilagoditvene 

zmožnosti in pospešujejo njegov razvoj. Tudi Gottman (1998) se strinja, ko pravi, da še 

posebej vpleteni očetje, ki so svojim otrokom čustveno dostopni, doprinesejo k dobrobiti 

svojih otrok. Raziskave, ki jih je izvedel s kolegi, so pokazale, da otrok potrebuje čustveno 

prisotne očete, ki so pripravljeni nuditi tolažbo. Oče vzpostavi z otrokom drugačne zveze 

kot matere, kar posledično pomeni, da vodi njihova vpletenost do razvoja drugačnih 

sposobnosti – še posebej na področju socialnih odnosov in šolske uspešnosti. Gostečnik 

(2003) dodaja, da če tega odnosa ni, v otroku to povzroči val čustev, kot so žalost, bolečina 

in razočaranje.  

 

Meeker (2009) navaja rezultate različnih raziskav, ki potrjujejo pomen ljubečega in 

skrbnega očeta v dečkovem življenju (prav tam, str. 34–36): 

- Majhni otroci, ki so tesno povezani z očeti, bolje rešujejo težave. 

- Če je oče doma, otroci bolje prenesejo stres v šoli. 

- Dečki, ki odraščajo v enostarševski družini, so izpostavljeni večjemu tveganju 

fizične, čustvene in izobrazbene zanemarjenosti. 

- 73 % odraslih in 68 % mladostnikov meni, da bodo mladi agresivnejši in da bodo 

hitreje storili kaznivo dejanje, če odraščajo brez očeta.  

- Za dečke, ki živijo le z mamo, je večja verjetnost, da bodo na nek način vpeti v 

kaznivo dejanje.  
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Praper (1995) pravi, da bolj ko otrok spoznava zmožnosti svojih mišic, pomembnejši mu 

postaja oče. Ko začne otrok razvijati svojo voljo in samostojnost, potrebuje ljubečo oporo, 

trdnost in nadzor. Oče ga nauči samoobvladovanja, brez katerega težje vzpostavi pravi 

odnos do avtoritete. Skynner in Cleese (1994) pravita, kako pomembno je, da ima otrok 

priložnost preizkušati meje, saj ga tako lastna jeza ne bo več prestrašila. Iz izkušenj se 

nauči, da jo lahko nadzira in uporabi. Avtorja menita, da so najbolj zdrave družine tiste, 

kjer si starša delita moč. Meeker (2009) poudarja, kako pomembno in težko je biti junak 

21. stoletja, ki ga otrok potrebuje. Ta junak »zahteva čustveno trdnost, duševno 

samoobvladovanje in fizično odpornost (prav tam, str. 39).« Avtoriteta za odnos z otrokom 

ni grožnja, temveč priložnost za še tesnejši stik z otrokom, obenem pa omogoča, da otrok 

očeta še bolj spoštuje (prav tam).  

 

Očetova mehka čustva otroku ne pomenijo znaka šibkosti, meni Praper (1995), če imajo 

očetje v sebi tudi potencial vztrajnosti in borbenosti za tiste situacije, ko je to potrebno. 

Arenes (2003) nadaljuje, da starševske vloge niso statične in da oče hkrati zagotavlja tudi 

čustveno varnost družine. To doseže tudi s tem, da pozna podrobnosti v otrokovem 

življenju (njegove dnevne aktivnosti, imena prijateljev, izzive, s katerimi se sooča itd.). 

Tako se z njim tudi veliko lažje pogovarja, meni Gottman (1998). »Prepustiti se mora 

otroškim intuicijam, se boriti proti zmajem in slabi volji ter prisluhniti skrivnostnim 

nerazumljivim besedam, za katere otrok zahteva, da jih korak za korakom razbere. /…/ 

Samo pod temi pogoji bo lahko rekel ne, dajal otroku nujne usmeritve in uveljavljal 

avtoriteto, kadar bo treba (Arenes, 2003, str. 126).«  

 

 

6. Nadomestni liki očeta  

 

»Oče se lahko resnično ponaša s svojim nazivom le takrat, kadar dobro opravlja svojo 

očetovsko vlogo (Jelenc, 1969, str. 110).« Avtorica poudarja, da je za otroka oče tisti 

človek, ki se vede kot oče in mu daje očetovsko ljubezen. Sama biološka očetova funkcija 

je za otroka malo vredna, če ni povezana z očetovo psihološko vlogo. S tega vidika je 

nadomestni lik očeta lahko povsem enakovreden, saj je psihološka vloga očeta 

pomembnejša kot biološka (prav tam, 1969). Podobno tudi avtorja Košiček in Košiček 

(1980) zavržeta včasih zakoreninjen predsodek, da je krvna vez temelj čustvene 
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povezanosti med ljudmi. Vseskozi poudarjata, da otrok starše doživlja samo v primeru, če 

se do njega obnašajo kot pravi starši (drugače jih otrok ne bo čustveno sprejel, kljub temu 

da so nanj prenesli svoje gene). Otrok torej očeta prizna za svojega, ko mu je le-ta oče v 

psihološkem pomenu besede, zato ni strahu, da ne bi doživljal očima kot očeta, ki se do 

njega očetovsko obnaša (prav tam, 1980).  

 

Zavrl (1999) meni, da se večina avtorjev strinja, da očimi lahko pomembno vplivajo, tako 

pozitivno kot negativno, na emocionalno, socialno, intelektualno in finančno dobrobit 

nebioloških otrok in da je ta vpliv odvisen od otrokove starosti. Žmuc Tomori (1989) to še 

podrobneje opiše, ko govori o tem, kako je očimov vpliv odvisen od različnih dejavnikov: 

»… od njegove osebnosti, narave in kakovosti odnosa z otrokovo materjo, njegovih čustev 

do otroka in otrokovega odziva nanj. Prav tako so pomembni dejavniki otrokova starost ob 

izgubi očeta in ob prihodu materinega partnerja, časovni presledek med njima, otrokov 

odnos do pravega očeta in matere (prav tam, 1989, str. 122).« Bolj zgodaj ko se v otrokovo 

življenje vključi ta novi lik, tem večje so možnosti navezanosti, ki se razvijejo iz obeh 

smeri na podlagi skupnih doživetij in spodbudnih izkušenj z otrokom. Manjši, sprejemljivi 

in odzivni otroci so nasploh bolj hvaležni za čustveno navezanost in gradnjo pozitivnega 

odnosa kot pa tekmovalen, zavračajoč in kljubovalen mladostnik, ki ga poleg čustvene 

prizadetosti zaradi očetove odsotnosti pesti še nezadovoljstvo s samim seboj (prav tam).  

 

Po mnenju Hetherington in Henderson (1997, po Zavrl, 1999, str. 178) je s perspektive 

družinskih sistemov »odnos med očimom in otrokom viden kot del interakcijskega, med 

seboj odvisnega sistema, kjer je vedenje vsakega člana ali družinskega podsistema med 

seboj soodvisno; odnos med otrokom in očimom je torej povezan s funkcioniranjem 

podsistema zakoncev, sorojencev (oziroma polbratov in polsester) in podsistema tipa mati-

otrok.« Jelenc (1969) pravi, da tudi družine z očimi niso nikakršne izjeme in tudi v 

takšnem družinskem sistemu se pojavijo razni zapleti, nesporazumi in problemi, ki so 

značilni za vsak družinski sistem. Le-ti imajo zelo širok spekter vzročnosti, pa vendar se 

lahko vsi ti zapleti rešijo, če je očim duševno in čustveno zrela osebnost, če izkazuje 

otroku ljubezen, ki jo pričakuje, ter če je gotov in zaupa v svoj vzgojni pristop. Pomembno 

vlogo pri vsem tem pa seveda odigra tudi mama. Furstenberg in Cherlin (1997, po Zavrl, 

1999) opažata, da imajo fantje v primerjavi z dekleti več prilagoditvenih težav, kadar živijo 

v gospodinjstvu matere samohranilke, na področju konfliktov, pomanjkljivem nadzoru in 
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medsebojnem izsiljevanju. V primeru nove poroke pa je položaj ravno obraten, saj fantje, 

ki so bili vpleteni v prisilne odnose s svojimi materami, ne morejo veliko izgubiti, lahko pa 

od skrbnega očima veliko pridobijo.  

 

Tako za otroke, ki odraščajo ob prisotnem in zavzetem očetu, kot tudi otroke, ki odraščajo 

ob nadomestnem liku očeta, pomembno vzgojno vlogo in poslanstvo opravljajo še drugi 

pomembni liki v otrokovem življenju. Včasih so to ljudje, ki ponazarjajo neko vrednoto, 

idejo in zgled pri predstavi odraščajočega mladega človeka. Hkrati so lahko vzorniki v 

razmišljanju, pogledu na svet, vodniki v neki ideologiji in vir moči ter spodbuda za 

prizadevanje. Vsak izmed njih izpolnjuje nalogo, ki je za takratno razvojno obdobje 

pomembna. Ob odsotnost pravega očeta so ti liki zelo pomembni, saj zapolnjujejo vrzeli 

pri otroku in so s tem varovalni in spodbudni dejavniki v otrokovem odraščanju. Izbira teh 

likov je odvisna od tega, kar je v njegovem razvoju ostalo ob očetu neizpolnjenega (Žmuc 

Tomori, 1989). Čačinovič Vogrinčič (1993) navaja Kemplerjevo razmišljanje o 

potencialnih koristih, ki jih ima otrok, ki raste v dopolnjeni družini, in sicer: otrok ima 

okoli sebe več odraslih – zaveznikov, ki ga imajo radi in skrbijo zanj, ima več priložnosti, 

da se uči iz raznolikosti življenjskih izkušenj, več spretnosti in znanja. Tudi Zavrl (1999) 

govori o potencialnih pozitivnih učinkih, ki jih lahko prinaša ponovna poroka, kot npr. 

priložnost za nove spodbude in bolj zadovoljujoče medsebojne odnose.  

 

Ena od temeljnih značilnosti dopolnjenih družin je po Čačinovič Vogrinčič (1993), da se 

morajo pri ustvarjanju nove oblike skupnega življenja vsi člani nučiti in na novo 

prilagoditi, saj je vse, kar so se naučili o družini, sedaj spremenjeno: pravila, meje 

vrednote, vloge, cilji, hierarhija moči itd. Zavetja družinske tradicije in utečenih vlog ni 

več, zato se mora družina na novo poročenih staršev spoprijeti z obstoječimi razlikami in 

spremembami.  

 

Po vsem zapisanem lahko vidimo, da imajo očimi in ostali nadomestni liki očeta 

pomemben (pozitiven ali negativen) vpliv na emocionalni, socialni in psihološki razvoj 

nebiološkega otroka in da je ta vpliv odvisen od otrokove starosti in njunega odnosa.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

 
 

1. Opredelitev problema 

 

 

Arenes (2003), ko opisuje današnjo družbo, navaja, da vse več mladoletnikov in mladih 

odraslih kliče po prisotnosti starejših moških, saj ko se le-ti spoprijemajo z notranjimi 

spremembami, potrebujejo oporo in razumevanje. Veliko avtorjev se strinja, da je očetova 

vloga v otrokovem življenju prav tako pomembna kot vloga matere in da ju je nesmisel 

primerjati, saj so njune vloge zelo različne. Žmuc Tomori (1989) tu poudarja, da se je 

nesmiselno ustavljati pri vprašanju, kdo daje več, saj tako mati kot oče bistveno vplivata na 

otrokov razvoj in hkrati vloga enega ne zmanjšuje vloge drugega, temveč jo še dopolnjuje 

in veča. Jelenc (1969) se s tem strinja, ko pravi, da se oče in mati pri vzgajanju otrok 

dopolnjujeta in da je otroku za pravilen duševni razvoj oče prav tako potreben kot mati. 

Vendar v današnjem sodobnem času vse več otrok odrašča brez očeta in to močno vpliva 

na razvoj otrokove osebnosti, meni avtorica Žmuc Tomori (1989), saj oče, ki je odtujen ali 

le formalno prisoten v družini, zapusti v njem negotovost, zbeganost in prešibko 

opredeljenost oziroma odsotnost orientacijskih točk, kakor jih poimenuje Arenes (2003, 

str. 23). Govorimo lahko torej o formalni odsotnosti, na katero najprej pomislimo, hkrati pa 

je tudi čustvena odsotnost, ko je oče prezaposlen, da bi si vzel čas za svojega otroka ali pa 

se za otroka ne zanima.  

 

V svojem diplomskem delu izhajam iz različnih teoretičnih predpostavk raznih avtorjev, da 

je očetova prisotnost pomemben faktor v otrokovem razvoju. Osredotočila sem se na vlogo 

in pomen očeta, na otrokovo in mladostnikovo potrebo po očetu ter kako njegova odsotnost 

vpliva na otrokov osebnostni razvoj, njegovo samopodobo ter predstavo o samem sebi, 

oblikovanje spolne vloge, njegovo socialno vključenost, na njegove inteligentne 

sposobnosti ter njegovo čustveno dojemanje sveta. Na koncu sem zaključila s temo 

nadomestnega lika očeta in njegovo vlogo v otrokovem življenju, če je le-ta prisotna.  
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2. Namen in cilji empiričnega raziskovanja 

 

Namen raziskave je spoznati življenjske zgodbe treh odraslih mož, ki so odraščali vsak v 

svojem družinskem okolju, kjer je bil oče fizično odsoten že od rojstva ali kmalu po njem. 

Na podlagi tega vzorca želim ugotoviti, kako so očetovo odsotnost doživljali sedaj že 

odrasli moški, kakšne posledice je to pustilo na njih, kakšen pomen pripisujejo vlogi očeta, 

kako so oziroma niso imeli nadomestnega lika očeta in kakšno vlogo je imel nadomestni 

oče v njihovem življenju. Preveriti bi želela, če so zaradi odsotnosti očeta na kakršenkoli 

način prikrajšani v odrasli dobi, če je nadomestni oče lahko nudil, kar so potrebovali, ter 

kako sedaj vidijo svojo vlogo očeta, če so to že postali ali če sploh želijo postati. 

 

Cilji diplomskega dela so: 

 

- raziskati očetovo vlogo in vpliv na razvoj in življenje otroka ter spoznati pojem 

odsotnega očeta; 

- raziskati, kako trije v raziskavo vključeni odrasli moški doživljajo svoje 

otroštvo in svoje izkušnje odraščanja brez prisotnosti biološkega očeta;  

- raziskati, kako so se posamezniki razvijali na področjih, kjer je očetova 

prisotnost še posebno pomembna (doživljanje, šolski uspeh, vključenost, 

oblikovanje identitete, samopodobe in samospoštovanja, odnosi z vrstniki, 

odnosi z nasprotnim spolom); 

- ugotoviti glede na izkušnje odraslih moških, kako je nadomestni lik očeta 

vplival na njihovo odraščanje; 

- raziskati, kako se očetova odsotnost kaže v njihovem sedanjem življenju ter 

kako posamezniki, glede na preteklo odsotnega očeta, doživljajo svojo vlogo 

očeta oziroma bodočega očeta. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3. Raziskovalna vprašanja 

 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kako vpliva očetova odsotnost na otroka? Na katera specifična področja ima oče 

pomemben vpliv pri otrokovem odraščanju? 

2. Na katerih področjih se kažejo primanjkljaji pri sedaj že odraslih moških, katerih 

oče je bil odsoten? 

3. Kako je posameznik doživljal svoje otroštvo in očetovo neprisotnost v svojem 

življenju? 

4. Lahko očetovo neprisotnost nadomesti nadomestni lik očeta? 

5. Ali obstajajo pomembne razlike pri doživljanju odraščanja, samopodobi, socialni 

vključenosti ter poklicni poti med: 

- moškim, ki je odraščal brez očeta, 

- moškim, ki je imel nadomestni lik očeta, 

- ter moškim, kjer se je nadomestni lik očeta nenehno menjaval. 

6. Na kakšen način se očetova neprisotnost v življenju moških kaže danes, s 

poudarkom na njihovi očetovski vlogi? 

 

 

4. Metodologija 

 

Za raziskavo sem uporabila kvalitativni pristop in na podlagi tega poskušala odgovoriti na 

svoja raziskovalna vprašanja. Ta raziskovalni pristop sem uporabila zato, ker sem želela 

raziskati to problematiko z vidika odraslih moških, ki so to izkušnjo doživeli. 

 

4.1  Vzorec 

 

Uporabila sem namenski vzorec, ki je zajemal tri osebe. Poiskala sem tri odrasle moške, 

stare med 29 in 37 let, ki so ustrezali različnim kriterijem: 
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- prvi je odraščal brez biološkega očeta (od svojega petega leta naprej) in v 

svojem odraščanju ni imel nadomestnega lika očeta, 

- drugi je odraščal brez očeta (videl ga je le občasno ob vikendih, a je oče 

zelo kmalu umrl – pri njegovih šestih letih), vendar je imel nadomestni lik 

očeta, 

- tretji je odraščal brez očeta (že od rojstva), hkrati pa je imel nadomestne like 

očeta, ki pa so se nenehno menjavali in niso ostali v njegovem življenju. 

 

Pri iskanju oseb sem si pomagala s prijatelji in poznanstvi. Vsi intervjuvanci so odrasli v 

Republiki Sloveniji, saj je v skladu s strokovno literaturo položaj očeta glede na kulturo 

lahko različen. 

 

Zaradi anonimnosti sem imena v intervjujih spremenila ter prikrila določene podrobnosti in 

imena v odgovorih, ki bi nakazovali na njihovo identiteto. To je bila tudi želja vseh treh 

intervjuvancev.  

 

Tabela 1: Karakteristika intervjuvancev po psevdonimih in starosti 

 Psevdonim Starost 

Intervjuvanec 1 Gaber 37 

Intervjuvanec 2 David 36 

Intervjuvanec 3 Anton 29 

 

 

4.2  Raziskovalni pripomoček 

 

Podatke sem pridobila s kvalitativno metodo delno strukturiranega intervjuja, kjer so mi 

vnaprej pripravljena vprašanja služila kot vodilo med samim intervjujem. Strukturirana 

vprašanja sem oblikovala s pomočjo predelane strokovne literature in se navezujejo na 

moja raziskovalna vprašanja. Med samim tekom intervjuja sem postavljala tudi 

podvprašanja, ki so se dopolnjevala med samim pripovedovanjem in bila tako v pomoč 

intervjuvancem, saj sem poskušala razviti dokaj pristen pogovor o spominih in dogodkih v 

posameznikovem življenju.  
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4.3  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Ključna vprašanja sem oblikovala s pomočjo študija strokovne literature. Za omenjeno 

obliko intervjuja sem se odločila povsem zaradi kvalitete podanih odgovorov, saj želim 

pridobiti čim več osebnih doživetij intervjuvancev. Vse tri intervjuje sem posnela z 

mobilnim telefonom (s privolitvijo intervjuvancev) ter jih kasneje dobesedno prepisala v 

elektronsko obliko ter zraven dopisala njihovo neverbalno komunikacijo, katera se mi je 

zdela pomembna pri obdelavi podatkov. Za snemanje sem se odločila zato, ker nisem 

želela izgubiti pomembnih informacij. Pri obdelavi podatkov sem uporabila postopek 

kodiranja.  

 

Vsi trije intervjuji so prepisani in dodani kot priloga na koncu diplomskega dela.  

 

Vse tri intervjuje sem si večkrat prebrala in potem je sledil postopek kodiranja. Podčrtala 

sem si vse pomembne besedne zveze in stavke, za katere sem menila, da mi bodo služili pri 

nadaljnji obdelavi podatkov. Vsi ti stavki in besedne zveze predstavljajo enote kodiranja. 

Tem enotam sem nato dodala pojme, ki predstavljajo nek povzetek tem enotam kodiranja. 

Ti povzetki predstavljajo kode prvega reda. V nadaljevanju sem sorodne kode prvega reda 

zbrala skupaj in zapisala kode drugega reda, ki imajo še širši pomen kot kode prvega reda. 

Nato sem te kode drugega reda povzela in jih združila v kategorije, ki bodo v pomoč pri 

interpretaciji in odgovorom na raziskovalna vprašanja. Ves postopek kodiranja se nahaja v 

prilogah na koncu diplomskega dela.  

 

V nadaljevanju, v tabeli 2, predstavljam primer kodiranja za intervju 1.  

 

Tabela 2: Primer kodiranja intervjuja 1 

Enote kodiranja Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

 

… največkrat 

vmešavala njena 

mama in njena teta 

in njen očuh in moj 

stric. 

Pri vzgoji sodelovali 

ostali družinski člani 

Širša družina del 

njegovega 

odraščanja 

Vpetost širše družine 

Očeta nisem nikoli 

osebno spoznal do 

svojega 31. leta … 

Očeta ni osebno 

spoznal do svoje 

odraslosti 

Očeta ni osebno 

spoznal 

Nepoznavanje očeta 

v procesu odraščanja 
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… že kot otrok sem 

hodil na te krvne 

preiskave, … Tako 

sem tudi zvedel, da 

je moj oče doktor, 

da je zdravnik, da 

pomaga drugim. 

Preko krvnih 

preiskav ugotovil, 

kdo je njegov oče 

Očetovstvo potrjeno 

preko krvnih 

preiskav 

Očetovo zavračanje 

odnosa s sinom 

… hm, bežno se ga 

spomnim v Zagrebu 

… 

Bežno se spomni 

očeta 

Bežna vizualna slika 

očeta 

Nepoznavanje očeta 

v procesu odraščanja 

… on mene ni hotel 

priznat in se je 

pritožil na teste, ki 

so bili izvedeni … 

Oče ga ni želel 

priznati za svojega 

sina 

Biološki oče ne 

prizna očetovstva 

Očetovo zavračanje 

odnosa s sinom 

… ostala v spominu 

kot oseba, ki me je 

vedno pustila na 

cedilu. 

V spominu ga ima 

kot očeta, ki ga je 

vedno pustil na 

cedilu 

Zavračanje očeta v 

različnih življenjskih 

situacijah 

… mama me peljala 

v Klinični center k 

njemu, ker je rekla, 

da ne more več z 

mano živet, me je 

pustila na hodniku, 

kjer je on delal, ga 

je poklicala in je 

rekla: »Tukaj imaš 

svojega sina, skrbi 

zanj.« In on je se 

obrnil, mi pokazal 

hrbet in šel in ga 

sploh ni bilo zraven 

mene. Jaz se tam 

stal deset minut, 

dokler ni mama 

nazaj prišla.  

 

Oče se ni zmenil 

zanj in je odkorakal 

stran kljub 

materinemu odhodu 

… kot da so vsi 

poznal mojega 

očeta, samo jaz ne. 

Zdelo se mu je, da 

okolica pozna 

njegovega očeta 

Okolica pozna očeta Pobuda in želja po 

odnosu z očetom 

… jaz sem vedno 

hrepenel po tem, da 

bi ga jaz sam osebno 

spoznal. 

Želel si je osebno 

poznati očeta 

Želja po osebnem 

odnosu z očetom 

  

Na koncu je sledila medsebojna primerjava intervjujev glede na raziskovalna vprašanja.  
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5. Analiza intervjujev 

 

5.1 Analiza intervjuja 1 

 

5.1.1 Kontekst intervjuja 

 

Čas izvedbe: 4. 7. 2016 

Dolžina pogovora: 41 minut 

Kraj izvedbe: v dnevni sobi intervjuvančevega stanovanja 

 

Intervju sem izvedla pri Gabru doma zaradi tišine in nemotečih dejavnikov, ki bi bili lahko 

nekje zunaj. Na začetku je bil Gaber zelo sproščen in zgovoren, vendar so se ga skozi čas 

pogovora vprašanja začela zelo dotikati in oči so se mu napolnile s solzami. Njegovi 

odgovori so postali počasnejši in na koncu si je brisal solze. Priznal je, da je bil ta intervju 

zanj veliko težji, kot je sprva pričakoval.  

 

Osebni kontakt med menoj in Gabrom je bil dober. Pred in po intervjuju je stekel sproščen 

pogovor.  

 

5.1.2 Analiza kategorij 

 

Vpetost širše družine je bila v Gabrovem primeru kar pogosta, saj je oče mamo zapustil, 

še preden se je Gaber rodil, vendar pa tudi njegova širša družina ni bila velika (… 

največkrat vmešavala njena mama in njena teta in njen očuh in moj stric.). Živel je samo z 

mamo, ki pa je bila alkoholičarka in je pogosto svojo jezo izražala preko fizičnega nasilja 

(… kadar je moja mama preveč pogledala v kozarec s pijačo in ko me je začela pretepat 

…). Očeta ni osebno spoznal do svojega enaintridesetega leta, vendar pa ga je videl 

nekajkrat v svojem življenju. Že kot otrok je hodil na krvne preiskave, najprej v Ljubljano, 

nato pa v Zagreb, ker je oče tajil očetovstvo (… on mene ni hotel priznat in se je pritožil na 

teste, ki so bili izvedeni …). Skozi celotno odraščanje je oče zavračal odnos s svojim 

sinom, kar je Gabra zelo potrlo in ga sam opisuje kot očeta, ki ga je vedno pustil na cedilu 

(… ostala v spominu kot oseba, ki me je vedno pustila na cedilu.). Prvo srečanje, ki ga je 
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imel z očetom, je bilo, ko je bil star 8 let in je oče odkorakal stran ter kasneje kot najstnik, 

ko se je sam odločil, da ga odide obiskat na njegov dom, vendar ga oče odslovi in ne pride 

naslednji dan na dogovorjeno mesto. Ne glede na njegovo lastno pobudo in željo po 

odnosu z očetom, ga le-ta zavrača celo njegovo življenje (Kadarkoli sem jaz hotel narest 

korak naprej, da bi se videl z njem ali slišal, je on bil tisti, ki je rekel ne.). Kot pravi sam, si 

ga je vedno želel spoznati (… jaz sem vedno hrepenel po tem, da bi ga jaz sam osebno 

spoznal.). Pred dvema letoma se je odločil, da ga obišče in mu pove, da mu odpušča, 

vendar oče zopet ni pokazal zanimanja zanj. Vse to Gaber opisuje kot osebni neuspeh, kar 

se vidi na njegovem doživljanju samega sebe in na prepričanju, da mu v življenju nikoli ne 

bo uspelo (… samopodoba … še dandanes mi je težko to. Zmerom mislim, da sem neuspeh, 

čez cel svoje življenje imam to v glavi, da meni nikoli ne bo ratalo). Vse to sem združila v 

kategorijo negativnih vidikov očetove odsotnosti v njegovem življenju. Gaber je veliko 

govoril o težkih stvareh, ki so se mu dogajale v življenju in to sem združila v slednjo 

kategorijo. Zaradi zelo dobre pozicije, ki jo ima njegov oče, so ga mnogi poznali in 

pogosto so Gabra klicali kot sin le-tega in to je v njem povzročalo jezo (… nobeden ni 

mene klical po imenu, ampak so me vedno klical kot sin tega doktorja. In to je globoko 

vplivalo na mene. Bil sem zelo, zelo jezen na njega.). Pogosto se je znašel v situacijah, kjer 

je bil izpostavljen verbalnemu in fizičnemu nasilju, saj ni imel očeta, ki bi ga zaščitil (… 

velikokrat so se kakšni spravili nad mano glih zato, ker nisem imel očeta in so vedeli, da 

nobeden ne bo šel v bran meni.), hkrati pa se je pretepal tudi sam (… v šoli sem se dostikrat 

stepel zaradi tega …). Pogosto med pogovorom omeni jezo, ki pa se je razvijala skozi 

njegovo odraščanje in zaradi očetove zavrnitve. V obdobju najstništva želi dobiti očetovo 

pozornost preko delikventnega vedenja (… ko sem bil starejši, sem začel delati več slabih 

stvari, kot so kraja in laganje in res sem delal veliko težkih stvari in veliko je bilo tudi tega, 

da prizadenem njega skozi te svoje neumnosti …) in tako konča v časopisih, kjer ga 

povežejo z očetom. Vendar je bila pot zanj še težja kasneje, ko je želel biti sprejet, in se je 

podal na pot droge in alkohola (… bom jaz že sam najdel svojo pot. In na žalost sem jo 

najdel v drogi in v alkoholu. To me je izpolnjevalo dolga leta.). Na koncu ga je vse 

pripeljalo v rehabilitacijski center, kjer je našel nov začetek.  

 

Ko sem ga spraševala o njegovem osebnem doživljanju očetove odsotnosti, je velikokrat 

omenil, da mu je bilo težko. V osnovni šoli je bil med sošolci edini brez očeta in je bil 

pogosto tarča posmeha med njimi (… takrat v šoli nobeden ni bil brez očeta razen jaz in ko 
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so me zafrkavali, da sem pankrt, mi je bilo zelo težko. Kaj bi dal, da bi takrat prišel moj 

oče …). Pogrešal je moški vzor v svojem življenju in si nazadnje izbral risane in 

televizijske junake, ki pridejo na pomoč v težavah (Moj vzgled so bili risani junaki Miki 

Mustra in potem … največkrat so bili tisti o super herojih, ki pride pomagat, od 

Supermana do ene gorile se spomnim, Bajaba). V otroštvu pogosto omenja, kako močno 

ga je pogrešal in si želel, da bi bil ob njem, saj bi njegova prisotnost omogočila boljše 

življenje (Moje življenje bi bilo definitivno boljše …), vendar pa v najstniškem obdobju 

svoja čustva usmeri v jezo in sovraštvo zaradi zavrnitev, ki jih je doživel (Nisem ga 

pogrešal zato, ker me je takrat pustil pri šestnajstih letih, ko ni prišel v tisti lokal. V meni 

se je sprožila, bi rekel, ena jeza, sovraštvo do mojega očeta in to sovraštvo se je potem 

vedno bolj izpostavilo.). Vendar pa na koncu na vprašanje glede pozitivnih vidikov 

očetove odsotnosti poudari, da jih v svojem življenju ni videl.  

 

Med intervjujem sva se dotaknila tudi prisotnosti drugih moških likov v njegovem 

življenju. Do svojega petega leta je njegova mama imela partnerja, ki ju je imel zelo rad. 

Gaber se spominja njegovega smeha in ljubezni. Ko sta se z mamo razšla, ga je očim 

enkrat prišel obiskat in Gaber mu je stekel v objem (Ampak ko sem ga videl, ko me je 

počakal pred šolo, sem ga imel tako rad, da sem zalaufal k njemu in sem ga objel.). 

Pogrešal je očetovski lik (Toliko sem pogrešal očeta, da nisem niti vedel, ali sem pogrešal 

očeta ali njega, ampak bilo mi je zelo prijetno, ko sem ga videl.) in očima je povsem 

sprejel, vedel je namreč, da ga ima rad. Kasneje so se v njegovem življenju pojavljali 

menjajoči se moški liki. Mama je imela veliko partnerjev v svojem življenju, vendar se na 

nobenega ni navezal (… pri enih devetih, desetih letih, katerega koli je imela moja mama, 

moškega, jaz nisem nikoli mogel navezati stika z njem.). Dojemal jih je kot tujce, ki so v 

njegovem življenju proti njegovi volji, čeprav so se trudili navezati stik z njim (Nikoli 

nisem mogel navezati stika, čeprav so se trudili okoli mene, jaz nisem hotel.). Sam tu vidi 

dva vzroka svojega vedenja, in sicer da je vedno vedel, kdo je njegov oče, zato ni 

potreboval še nekoga ter da so mu mnogi v življenju nasprotovali in ni želel dodatne 

opozicije v času odraščanja (Zato ker sem vedel, kdo je moj oče. Vedel sem, da to ni moj 

oče in kaj bo on men govoril. Vsi nekaj nasprotujejo meni in zakaj bi potem še on 

nasprotoval meni.). Hkrati pa je poznal zgodbo svoje mame, katero je očim pretepal, ko je 

odraščala, in tega se je bal tudi v svojem primeru. V pogovoru je Gaber omenjal tudi 
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svojega strica in dedka, ki bi lahko predstavljala moški lik v njegovem življenju, vendar 

zaradi odnosov v družini do tega ni nikoli prišlo.  

 

Gaber je vedno živel v ženskem okolju in v času odraščanja so se mu postavljala vprašanja 

o lastni spolni identiteti. Ženska vloga mu je bila veliko bližja kot moška, saj v življenju 

ni imel moškega lika, ki bi mu bil vzor. Postavljala so se mu vprašanja o lastni spolni 

identiteti ter se šalil s sošolci, kateri spol ga privlači (Enkrat sem bil z enim z osnovne šole 

pa sva se tako hecala in enkrat sem bil z svojim sosedom pa sva se tudi tako hecala. Ni bilo 

nič kaj več, ampak ja, mislil sem, da mogoče bi bilo boljše, če bi bil ženska kot pa moški.).  

 

Na koncu Gaber poudari, da si želi postati oče, vendar zaradi lastnih izkušenj čuti 

obremenjenost lastnega starševstva. V njem so strahovi, kako je biti oče in kaj pomeni 

vzgajati svojega otroka (Imam strahove. Imam strahove zato, ker ne vem, kako je biti oče. 

Kako je živeti z očetom.). Zaključi s stavkom, kjer se zaveda, da je njegovemu očetu 

spodletelo in si želi, da se njemu to ne bi zgodilo (Mojemu očetu je to spodletelo. Ne želim 

si, da bi meni tudi.).  
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5.2 Analiza intervjuja 2 

 

5.2.1 Kontekst intervjuja 

 

Čas izvedbe: 10. 7. 2016 

Dolžina pogovora: 38 minut 

Kraj izvedbe: v intervjuvančevi pisarni 

 

Drugi intervju sem izvedla z Davidom v njegovi pisarni, saj je zaključeval svoje delo pred 

odhodom na dopust. David je bil takoj pripravljen sodelovati pri intervjuju. Osebni kontakt 

med seboj in Davidom bi označila kot pozitiven. Menim, da mi je med intervjujem dovolj 

zaupal in da se je lahko odprl in povedal toliko, kolikor si je želel. Tekom pogovora je 

David sprejel en krajši telefonski klic, drugih motečih dejavnikov ni bilo.  

 

5.2.2 Analiza kategorij 

 

David je odraščal v slovenski družini z bratom in mamo, oče pa je domov prihajal le čez 

vikend, saj je delal v tujini. Davidu je pri njegovih šestih letih oče umrl na delu v tujini (Pri 

šestih letih smo dobili novico, da je umrl v Nemčiji.) in to je vplivalo na njegovo mamo, ki 

se je potem popolnoma posvetila njemu in bratu ter skušala zapolniti vlogo mame in očeta 

(… se je mami zelo trudila, kako bi lahko rekel, da bi bila ona oboje.). David se zelo dobro 

spomni svojega očeta in ima spomine na odnos s svojim očetom pred smrtjo. Očeta je 

vsak petek pričakal na koncu ulice in bil z njim do nedelje (Očeta sem videl od petka 

zvečer, ko sem ga čakal na koncu ulice, ko se je pripeljal z avtom, ob šestih zvečer 

približno, pa do nedelje zvečer, ko smo šli spat.). Spomni se, da je bil oče vedno utrujen ob 

vikendih in je pogosto spal ob televizorju, tako da mu ni namenil časa, ki bi ga preživel z 

njim (Ni bilo takega časa, da bi se meni posvetil ali pa da bi šli nogomet skupaj igrat.). 

Skozi pogovor pogosto omenja, kako si oče ni vzel časa zanj in da z njim ni nikoli navezal 

nekega osebnega odnosa. Njegovi najlepši trenutki z očetom so bili, ko so šli včasih v 

nedeljo popoldan na sprehod (… ko smo šli včasih v nedeljo popoldne na sprehod kot 

družina za dve uri. Tako da to so najboljši spomini.). Vendar se po pozitivnem spominu 

zopet vrača nazaj in zaključi, da se očeta spomni po njegovem delu in njegovi 
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introvertiranosti (… ko je bil dopust, ko smo bili doma, je po navadi skoz delal, ker je bil 

introverten, to se sedaj zavedam, da je bil zelo introverten …).  

 

Na vprašanje o njegovem osebnem dojemanju očetove odsotnosti sem dobila 

nasprotujoče si odgovore. Na eni strani opisuje, da z očetom ni imel nikoli globokega 

odnosa, zato ni hrepenel po času s svojim očetom (Če nimaš globokega odnosa z neko 

osebo, katera ti je res nekaj dragocena, potem sploh ne hrepeniš po tem.). Omenja, da mu 

oče ni namenil časa in ljubezni, kot ju je potreboval (Nikoli ni bilo, da bi se osebno 

pogovarjal, da bi on mene objel pa rekel: »Hej, sin, rad te imam.« Tega niti enkrat v 

življenju nisem slišal od njega. Ali pa sem ponosen na tebe, niti enkrat, ne iz njegovih ust.), 

vendar pa se je skozi pogovor čutila velika želja po odnosu z očetom. Po očetovi smrti si 

je pogosto želel, da bi šli skupaj na dopust kot družina ali da bi kvalitetno preživljal časa z 

njim (Mogoče so bili trenutki kot: »Uh, kako bi bilo fajn, če bi lahko žogo brcal.«). 

 

 Kasneje v najstniških letih pa je bila ta želja vse močnejša, saj je takrat videl, koliko ga 

pogreša, želel si je njegove bližine (… kot najstnik, ko ga res ni bilo več, potem sem pa res 

videl, koliko ga dejansko pogrešam. Kako iščem njegovo bližino.), zavedal se je, da ga 

nikoli več ne bo videl (Največkrat ko smo bili, ko pač je on umrl, ko sem se v realnosti 

zavedal: »Uau, jaz ga ne bom več nikoli videl …« To me je zelo potrlo, zadelo.) in v njem 

je nastala praznina. Postavljala so se mu vprašanja, kako bi oče gledal nanj v najstniškem 

obdobju, če bi bil še vedno z njimi in njegovo glavno vprašanje je bilo, če bi bil oče nanj 

ponosen (Ali bi bil on ponosen name, je bilo velikokrat moje vprašanje. Tako da večkrat je 

prišlo mi to na misel.). Vse to je bila njegova želja, vendar pa se mu poraja vprašanje, ali bi 

si oče sploh želel odnosa z njim (Čeprav se tega ne zavedam, ali bi on še vedno preživel 

čas z menoj, ali bi se rad z menoj družil, ali bi šli skupaj na izlete ali pa bi on samo delal, 

delal, delal.).  

 

Po Davidovem opisu svojega življenja sklepam, da se kot otrok pogosto ni zavedal očetove 

odsotnosti, saj je imel veliko varovalnih dejavnikov v svojem življenju. Imel je dobre 

prijatelje (... mogoče par igric odigrat, potem pa sem bil zunaj na kolesu pri sosedu. Tam 

sem gradil prijateljstvo ali pa tako naprej.), bil je tudi ponosen, kdo je bil njegov oče (Če 

je kakšna tema tko prišla v šoli ali pa tako naprej glede očeta, mislim, saj sem bil tako 

ponosen: »Uu, moj oče je pa delal v Nemčiji.«). Zelo rad je imel darila, ki mu jih je oče 
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prinesel iz tujine. Ker je njegov oče umrl in ga ni namerno zapustil, ga je okolica dojemala 

drugače kot pa druge otroke, ki so odraščali brez očeta (… če pa je bil kdo nekak, kot 

pravijo, od poštarja, tistega pa so tko zbadal pa je večkrat ušla kakšna beseda pa so ga 

zmerjali kot … kaj boš ti govoril, saj ti si od poštarja.). 

 

Njegova mama si nikoli ni našla novega partnerja, vendar pa se je David v svojih 

najstniških letih zavedal potrebe po moškem liku (… bile so neke luknje prisotne takrat, 

ko bi rabil tisto moško roko.). Tega se zave, ko v njegovo življenje pri desetih letih vstopi 

njegov bodoči tast (takrat še ni vedel, da bo prav on postal njegov tast). Dal mu je občutek, 

kot da je njegov, ustvarjala sta skupaj, delala (On me je dobesedno posvojil, kjer sem užival 

z njim, pa skupaj sva delala in tako naprej in se smejala do solz.) in to je pogrešal, ker ni 

imel očeta (To mi je pa manjkalo prej, ko mojega očeta ni bilo.).  

 

Bodoči tast je v njegovem življenju predstavljal nadomestni lik, ki je kompenziral 

očetovo odsotnost (Ja, vsekakor je zapolnil to praznino in me spodbujal.), saj je David pri 

njem dobil tisti moški lik, ki mu je prisluhnil, mu nudil nasvete, ko jih je potreboval, ter se 

je pogosto obrnil nanj, ker je v njem videl modrega človeka (Mi je prisluhnil, sva skupaj 

delala, mi je pomagal, se mi posvetil, če sem rabil pomoč ali pa nasvet, sem se takoj h 

njemu obrnil in si rekel: »On ve, on je moder.«). Poleg osebnega odnosa je David pri njem 

videl model dobre družine (Tako v takšnih stvareh je tudi mi bil vzor in vzgled, ker je imel 

čudovito družino in sem mu zaupal, tako da to je bilo to.). David tudi opiše razliko med 

njim in bratom, ki ni imel tega nadomestnega lika očeta. Njegov brat veliko težje sprejema 

odločitve in ima mnogo več strahov kot on sam in to zaslugo pripisuje svojemu tastu 

(Recimo moj brat še vedno ne upa kredit vzet in jaz si ga tudi ne bi upal vzeti, če ne bi imel 

tako čudovitega tasta.). Ne glede na varovalne dejavnike in nadomestni lik očeta pa David 

vseeno ne vidi pozitivnih vidikov očetove odsotnosti in bi si želel, da bi bil njegov oče 

prisoten v njegovem življenju.  

 

David je že postal oče in si želi svojim otrokom ponuditi tisto, česar sam ni imel – odnos. 

Zaveda se lastne očetovske vloge in otrokom sedaj nudi tisto, česar kot otrok ni imel (Jaz 

se sedaj učim, kar je meni veliko pomenil, kar bi si jaz želel, da bi moj oče meni delal, to 

moram jaz delat svojim sinovom.). Iz izkušenj v življenju se je naučil, kaj želi dati svojim 

otrokom in kaj je tisto, kar je on pogrešal (Sedaj ko gledam na tiste spomine, ki jih imam, 
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lahko vidim, kaj sem jaz takrat pogrešal in to sem jaz takrat potreboval kot otrok in da se 

zavedam, da to moram jaz svojim sinovom dati.). Skozi celoten intervju je zelo poudarjal 

osebni odnos, ki ga je tako zelo pogrešal in ga primerjal z materialnim svetom, v katerem 

je živel.  
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5.3 Analiza intervjuja 3 

 

5.3.1 Kontekst intervjuja 

 

Čas izvedbe: 18. 7. 2016 

Dolžina pogovora: 34 minut 

Kraj izvedbe: zunaj na klopi na mirni lokaciji 

 

Intervju sem izvedla v mirnem kotičku v Ljubljani, kjer nisva bila izpostavljena ljudem in 

kjer se je Anton lahko skoncentriral na vprašanja in svoje spomine iz otroštva. Med samim 

pogovorom ni bilo večjih motečih dejavnikov, razen kratko trajajočega ropota v okolici, ki 

pa ni vplival na Antonovo pozornost. 

 

Intervju z Antonom sem doživela kot najzahtevnejšega od vseh treh, saj nama je beseda 

malo težje stekla. Trudila sem se, da bi ga z vprašanji čim bolj vzpodbudila k razmišljanju 

in da bi mi na nek način uspelo kar največ izvedeti. Mislim, da je Anton odraščal v okolju, 

kjer globoki pogovori niso bili pogosti. Kljub vsemu je Anton na koncu povedal, da je zelo 

užival v intervjuju in da so mu vprašanja pomagala k nadaljnjemu razmisleku.  

 

5.3.2 Analiza kategorij 

 

Anton je odraščal z mamo, babico in dedkom. Oče jih je zapustil, ko je bil star 5 let. Anton 

ni poznal svojega očeta in nima nobenih spominov, ki bi ga vrnili v čas otroštva, ko je bil 

oče še z njimi. Vse, kar je videl, so domače fotografije, kjer ga ima oče v naročju (… samo 

iz slikic, da je bil doma in da me je mel v naročju. Tko da bi se pa sam spominju, tega pa 

ne.). Po razmisleku se le spomni, kako ga je oče enkrat peljal v vrtec, vendar je to njegov 

edini spomin (… sam enga trenutka se spomnm, ko je šel z mano v vrtec, me je pospremil, 

kej več se pa ne spomnm.).  

 

Na vprašanja o njegovem osebnem dojemanju očetove odsotnosti je bilo nenehno opaziti 

ambivalentno doživljanje odsotnega očeta. Po eni strani mi je razlagal, da očeta sploh ni 

pogrešal, ker ga ni poznal, ni vedel, kakšno bi bilo življenje z njim, ker ga ni imel in da ga 

v širšem smislu očetova odsotnost ni toliko prizadela (… drugač pa ga nism tolk pogrešu 
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…), hkrati pa je povedal, da je bil oče prisoten v njegovih mislih, da se je spraševal, kako 

bi bilo, ali bi razmišljal drugače (Kje bi bil zdej, če bi bil moj oče zravn, kaj bi se lahk 

spremenil, ali bi bil še kar isti, ali bi imel še kar isti tak princip razmišljanja, kot ga mam 

zdej, ali pa bi se kej spremenil? A bi blo isti kot je, a pa bi blo kej drugač?). Izpostavil je, 

da ga očetova odsotnost ni prizadela in da je šel po njegovem odhodu s svojim življenjem 

naprej (… nikol nisem tko razmišlu, da bi rekel: »O, kje je zdej in kdaj se bo kaj vrnu?« Šel 

je … ok, to je to, gremo naprej.). Kasneje se je zamislil, ko se je spomnil svoje obljube, ki 

si jo je dal kot otrok, da nikoli ne bo pogrešal svojega očeta (To sem si jz oblubu, se 

spomnm, k sem bil še mejhn, ko me je kdo vprašu: »A pogrešaš očeta?«, mu bom odvrnu: » 

Ne, ne pogrešam.« Pač ni bil del mojga življenja, tako da me sploh ne zanima). Zgradil si 

je zelo močan obrambni mehanizem, ki ga spremlja še danes. Čeprav se zaveda, da to ni 

najbolje, sem med intervjujem velikokrat naletela na nasprotujoče si odgovore (Ampak vem 

tud, pr seb, da sem si to zmeraj bolj potlačil v svojo dušo, v svojo dno. Vem, da to ni blo 

ravno ok.). 

 

Ko sedaj gleda nazaj, je imel željo po odnosu z očetom, čeprav je ta občutja močno 

potlačil (Pač jz sm vse tolk v seb potlaču, da sm lahk reku, da ne pogrešam očeta …). Želi 

si, da bi mu bil oče vzor (Mel bi nekoga za vzor, za naprej za življenje.), da bi mu svetoval, 

ko bi to potreboval. Spominja se seminarja, kjer so mu zastavili vprašanje o kvalitetah, 

pridobljenih po očetu. To vprašanje se ga je močno dotaknilo in glede na njegov odziv, ko 

mi je podal bolj miren in čustveno nabit odgovor, bi lahko rekla, da je ta situacija močno 

vplivala na njegovo življenje danes (No, tudi zdej zlo pogrešam, da bi lahk reku: »Aha, to 

sm pa dobil od svojga očeta in to si želim sprement.«). Tu sva se nato dotaknila teme 

negativnih vidikov očetove odsotnosti, ki se kažejo v njegovem življenju. Ena izmed 

težav, ki jo opaža sedaj, je njegova samozavest in odločnost, saj je trenutno v zvezi, kjer 

zelo težko izraža svoje mnenje (… sedaj se moram nekako izborit, ko sem pred zaročenko, 

da mam tudi jz svoj mnenje.). Zaveda se, da ima strah pred izražanjem svojega mnenja in 

ne ve točno, na kakšen način ga izraziti. Vzrok temu prepisuje svojim staršem, saj sam ni 

imel možnosti videti odnosa med očetom in mamo (… tud odnosa oče – mami, tega ni blo, 

tko da tud zdej, ko sem s svojo zaročenko, ne da se lovim, ampak se učim od začetka, kako 

…), hkrati pa sta tudi babica in dedek imela slab odnos. Vendar se tu ni osredotočal le na 

negativne vidike, ampak tudi na njegovo pozitivno videnje očetove odsotnosti. Večkrat je 

poudaril, da je vesel, da je odraščal brez očeta in da ima sedaj to izkušnjo, ki pa je ne želi 
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za svoje otroke in se zaveda, da ima moč, da to spremeni (… sem tudi vesel, da ni odraščal 

z mano, da ni bil z mano, tko da jaz lahk vidim, aha, kako je zdej brez očeta, kako jz zdej 

lahko, ne vem, ko bom mel svoje otroke, kako jim lahk pomagam, da sem z njimi, da ne bo 

isto tko, kot je blo z mano, da lahk to spremenim. ). Ta izkušnja ga je po njegovem mnenju 

močno utrdila. Kot drugo, Anton v smehu izpostavi, da so mu zaradi očetove odsotnosti 

veliko več zaupali in to šteje kot dobro (Lahko bi tudi reku, da sem po eni strani tudi jaz 

imel odprte roke in so mi zaupali ... to je blo zlo dobr zame.).  

 

Anton je v času šolanja vse obveznosti opravil redno, saj kot pravi, si je zastavil cilje in jih 

tudi izpolnil (Sem mel cilj pred sabo in sm temu cilju tud sledil.), njegova mama ga je 

vedno podpirala in ga spodbujala, da konča, kar si zastavi. Poleg ciljev je imel Anton zelo 

dobre prijatelje in sošolce, s katerimi je odraščal, h katerim se je obrnil in kateri so ga 

zaščitili (Vedno so mi prijatelji rekel, da če bo kaj takšnga, da jih jz samo pokličm pa me 

bodo zaščitil …). Na njegovi ulici je bilo veliko fantov, s katerimi je rad preživljal svoj 

prosti čas. Anton je imel vse te varovalne dejavnike v svojem življenju, ki so mu 

pomagali v času odraščanja.  

 

Anton v času odraščanja ni imel nadomestnega lika očeta, na katerega bi se lahko obrnil. 

Kljub temu da je živel z dedkom, je bila babica glava družine. Sedaj v odrasli dobi ima 

prijatelja, ki si je že ustvaril družino in pogosto je prav on ta, na katerega se Anton lahko 

obrne (Imam sedaj, ko sem odrasel, mal starejšga prjatla, k ma dobro družino. Je fajn, da 

gledam, k mu uspe in s tem, kaj jaz želim.), čeprav bi Anton potreboval še več (… ampak 

nisem z njim 24 ur in 7 dni v tednu, ampak sm z njim tistih par uric in saj doživiš nekaj, 

ampak ne doživiš pa vsega.).  

 

Na koncu intervjuja sem ga vprašala o videnju lastne očetovske vloge in Anton pove, da si 

želi imeti svoje otroke, da ga je strah, kako biti dober mož in oče, vendar ga to ne bo 

ustavilo. V glavi si predstavlja prihodnost in si želi, da bi bili odnosi v njegovi družini 

zdravi in da bi bil njegov otrok ponosen na odnose v njihovi družini (Tko da se bo tud 

otrok, ko bo v šoli, lahk pohvalil pred učiteljico, da mata njegova starša čudovit odnos.).  
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6. Interpretacija rezultatov 

 

V nadaljevanju bom analizirala rezultate glede na raziskovalna vprašanja ter jih povezala s 

teoretičnimi izhodišči.  

 

1. raziskovalno vprašanje  

 

Kako vpliva očetova odsotnost na otroka? Na katera specifična področja ima oče 

pomemben vpliv v otrokovem odraščanju? 

 

Vse tri zgodbe imajo veliko skupnega, hkrati pa je vsaka zgodba poglavje zase. Hvaležna 

in hkrati presenečena sem bila, kako odprto so se vsi intervjuvanci pogovarjali z mano, 

kako hitro so se odzvali mojemu povabilu na intervju, čeprav sem jih le bežno poznala. 

Nekateri so lažje govorili o svojem življenju kot drugi, vendar sem dobila veliko koristnih 

informacij. 

 

Različni avtorji, ki se ukvarjajo z družinsko problematiko, poudarjajo pomembnost 

mamine in očetove vloge v otrokovem življenju. Mama v otrokovem odraščanju ne more 

nadomestiti očeta in obratno. Otrok potrebuje tako očeta kot mater, vsakega na svoj način 

(Žmuc Tomori, 1989; Jelenc, 1969, Gostečnik 1999). Vsi trije intervjuvanci so poudarili, 

da so pogrešali svojega biološkega očeta, čeprav vsak drugače. Gaber je mnogokrat 

poudaril, da bi bilo njegovo življenje lažje ob očetovi prisotnosti vse od otroštva dalje, 

medtem ko je David začel resnično pogrešati očeta šele v najstniškem obdobju. Anton se je 

v času odraščanja srečeval z mnogimi ambivalentnimi občutji in je očetovo odsotnost želel 

potlačiti globoko vase, da ne bi preveč občutil bolečine očetove odsotnosti. Skratka, ne 

obstaja razlika pri samem doživljanju očetove odsotnosti, saj so jo vsi trije moški potrdili, 

ampak gre tu za veliko drugih dejavnikov, ki so vplivali na njihovo doživljanje odsotnosti 

in tako naredijo njihove zgodbe povsem drugačne. Iz tega lahko sklepamo, da dobljenih 

rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo ljudi, ki so odraščali brez prisotnega 

očetovskega lika, ampak se nanašajo na moške intervjuvance. Hkrati je vzorec zelo 

majhen, vsak intervjuvanec doživlja svojo zgodbo subjektivno, vsak moški ima drugačen 

splet okoliščin in vsaka podeljena zgodba vsebuje veliko različnih dejavnikov, ki so 

vplivali na njihovo doživljanje otroštva in odraščanja.  
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2. raziskovalno vprašanje 

 

Na katerih področjih se kažejo primanjkljaji pri sedaj že odraslih moških, katerih oče je bil 

odsoten? 

 

Praper (1995) poudarja, da potrebuje otrok identifikacijo z obema od staršev, da lahko 

razvije zaupanje, odločnost, borbenost in predanost, hkrati pa tudi poteze prepuščanja in 

aktivnosti. Vsi trije intervjuvanci so omenili odločnost in priznali, da jim ta pogosto 

manjka, ko se znajdejo v pomembnejših situacijah v življenju. Čeprav so odraščali z 

mamo, jim je manjkal moški lik, ki bi jih usmerjal in vodil. Predvsem Gaber in Anton sta 

tu poudarila, da jima, poleg odločnosti, primanjkuje samozavesti in da imata ta problem še 

danes. Na tem področju je Gaber še posebno ranljiv, saj oče ni le odšel, ampak ga je skozi 

celotno njegovo življenje zavračal in ta vzorec se ni spremenil do danes. Gaber to dojema 

kot svoj lastni neuspeh. Anton pa je na tem mestu poudaril, da zelo težko izraža svoje 

mnenje, vendar je še dodal, da so imele ženske v njegovem življenju zelo močno besedo in 

pogosto sam ni imel prostora za izražanje.  

 

3. raziskovalno vprašanje  

 

Kako je posameznik doživljal svoje otroštvo in očetovo neprisotnost v svojem življenju? 

 

Vsi trije intervjuvanci si želijo, da bi bil njihov oče prisoten v času odraščanja, čeprav ima 

vsak svojo zgodbo in odsotnost očeta občuti na drugačen način. Najbolj čustveno se je tu 

odzval Gaber, ki je sam iskal kontakt z očetom, vendar ga je ta vsakokrat zavračal. Med 

najinim pogovorom je velikokrat govoril o zaščiti in varnosti, ki jo je pogrešal skozi 

celotno svoje življenje. Tudi avtorja Žmuc Tomori (1989) in Tambolaš (2006) trdita, da sta 

varnost in zaščita najpomembnejše pričakovanje otroka od očeta v zgodnjem razvojnem 

obdobju. Očetova prisotnost tako daje več možnosti za zagotovitev varnosti, zaščite, moči, 

trdnosti in zanesljivosti. Vsekakor Gaber to nenehno poudarja skozi celoten intervju, 

vendar tega podatka ne bi mogla posplošiti na celotno populacijo, saj je Gaber odraščal z 

mamo samohranilko, ki se je pogosto vdajala alkoholu in bila posledično fizično nasilna do 

njega. Anton je po odhodu očeta popolnoma potlačil svoja občutja in si zadal, da ne bo 

nikoli pogrešal svojega očeta. Celotno otroštvo je preživel med prijatelji, ki so v veliki 
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meri oblikovali njegov svet. Seminar pred nekaj leti ga je spodbudil, da začne podirati 

čustvene zidove in zopet občuti bolečino, vendar se z njo še ni povsem soočil. Davidov oče 

ni odšel, ampak je umrl pri njegovih šestih letih. Ker tudi prej, zaradi dela v tujini, ni 

preživel veliko časa z njim, David ni občutil velike praznine do svojih najstniških let, ko se 

je, kot pravi sam, začel spraševati globoka vprašanja.  

 

Odraščanje oziroma najstniško obdobje je vsak od intervjuvancev doživljal na poseben 

način. David v tem obdobju svojega življenja spozna bodočega tasta, ki ga sprejme, 

usmerja in vodi, kar David zelo ceni še danes in pravi, da je imelo to nanj velik vpliv. 

Svoje življenje primerja z življenjem svojega brata, ki ni imel prisotnosti moškega lika in 

je njegova življenjska pot povsem drugačna, saj poleg neodločnosti zapade v slabo družbo. 

Anton tu opisuje veliko navezanost na svoje prijatelje in zastavljene cilje, ki jih želi doseči. 

Kompan Erzar (2003) in Žmuc Tomori (1989) pravita, da potrebujejo dečki, še posebno v 

obdobju adolescence in tudi že prej, občutje močne pripadnosti in sprejetosti med vrstniki, 

kar lahko opazimo v Antonovem življenju, hkrati pa to vidimo tudi pri Gabru. Avtorici 

(prav tam) še navajata, da so za to, da so sprejeti v družbi, pripravljeni narediti več kot 

drugi. To opazimo pri Gabru, ki je zaradi občutij sovraštva do očeta, zaradi očetovih 

zavrnitev ter želje po pripadnosti, pogosto fizično obračunal z vrstniki, začel uživati 

alkohol in kasneje tudi droge. Harper in McLanahan (2004) v svoji raziskavi omenjata, da 

so rezultati pokazali ujemanje med odsotnostjo očeta in mladostnikovim prestopništvom. 

Avtorica Poljanec (2009) pa tu navaja primer, ki govori o izražanju agresivnosti pri 

mladostnikih, ki je najpogosteje izraz pogrešanja očeta, saj otrok potrebuje veliko fizične 

navzočnosti svojega očeta. Agresivnost je v tem primeru iskanje očetovega stika, še 

posebno pri fantih. Hkrati pa mladostnik potrebuje tudi očeta, ki bo pred svetom ponosen 

nanj, ki ga bo znal pohvaliti in ga zaščititi pred zunanjim vplivom ter ga pred ljudmi ne bo 

zasmehoval. Vsekakor to teorijo potrdi Gabrovo življenje, vendar se Antonovo in 

Davidovo popolnoma razlikujeta od tega. Na podlagi raziskave lahko zaključim, da ima 

vsak posameznik svojo zgodbo in da na življenje dečka vpliva tudi mnogo drugih 

dejavnikov, ki lahko spodbujajo ali preprečijo mladostniško prestopništvo.  
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4. raziskovalno vprašanje 

 

Lahko očetovo neprisotnost nadomesti nadomestni lik očeta? 

 

Pri temi nadomestnega lika očeta so imeli vsi trije vprašani svojo zgodbo. Teorija avtorjev 

Košiček in Košiček (1980) zagovarjata, da otrok očeta prizna za svojega, ko mu je le-ta 

oče v psihološkem pomenu besede, zato ni strahu, da ne bi doživljal kot očeta očima, ki se 

do njega očetovsko obnaša. Pri svoji raziskavi sem izbrala tri različne moške like in le 

David je imel zelo močan nadomestni lik očeta, ki pa ni bil njegov očim, čeprav ga je 

popolnoma sprejel in mu nudil vso podporo in čustveno stabilnost. Spoznal ga je pri svojih 

desetih letih in to je bila, po njegovih besedah, zanj idealna starost, saj ga je ta lik očeta 

vodil skozi njegova najstniška leta. Tudi Gaber omenja očima, ki je z njim živel prvih pet 

let življenja. Gaber se je nanj močno navezal, ga ima še vedno v zelo lepem spominu in v 

nekem trenutku najinega pogovora omeni, da niti ne ve, koga je bolj pogrešal – očeta, ki ga 

ni poznal, ali njega. Kasneje so se ti liki nenehno menjavali v njegovem življenju, saj je 

mama zelo pogosto menjala partnerje. Gaber se ni nikoli več navezal na nikogar in jih ni 

spustil blizu, čeprav so oni to želeli. Anton je odraščal brez nadomestnega lika očeta, 

čeprav je v njihovem domu živel dedek, ki pa mu, kot pravi sami, ni bil vzgled. Nihče 

izmed njih ni imel neposrednega nadomestnega lika očeta, ki bi dejansko nadomestil lik 

biološkega očeta kot oče, čeprav je v Davidovem življenju prav ta lik bil močan varovalni 

dejavnik v procesu odraščanja. Vsi trije zaključijo, da je moški lik v odraščanju zelo 

pomemben, hkrati pa si želijo, da bi bil njihov biološki oče prisoten.  

 

 

5. raziskovalno vprašanje  

 

Ali obstajajo pomembne razlike v doživljanju odraščanja, samopodobi, socialni 

vključenosti ter poklicni poti med moškim, ki je odraščal brez očeta, moškim, ki je imel 

nadomestni lik očeta ter moškim, kjer se je nadomestni lik očeta nenehno menjaval? 

 

Na vprašanje bi lahko na podlagi moje raziskave zaključila, da se pojavljajo pomembne 

razlike. Vendar moram tu izpostaviti, da je vzorec zelo majhen in da je na njihovo življenje 

vplivalo mnogo drugih dejavnikov, ki so krojili življenjsko pot, zato tega ne morem 
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posplošiti na celotno populacijo, ampak samo na te tri življenjske zgodbe. Vsi trije 

intervjuvanci so končali peto stopnjo izobrazbe in vsi so sedaj zaposleni. Vsi trije so 

izpostavili, da imajo problem z odločnostjo, Anton in Gaber pa sta tu navedla še 

samopodobo. David je v najstniškem obdobju imel nadomestni lik očeta in poudarja, da 

mu je to zelo pomagalo ter da je bilo ključno v tistem obdobju. Ima dobro samopodobo, 

hitro si je našel prijatelje, šola pa ga ni preveč zanimala, vendar jo je uspešno dokončal. 

David je tudi edini, ki mu je oče umrl in ni odšel, tako da ima lahko tudi to velik vpliv na 

njegovo življenje. Anton je odraščal brez očeta in brez nadomestnega lika očeta, prav tako 

tudi Gaber, le da so se v njegovem življenju ti nadomestni liki nenehno menjavali. Gaber je 

imel večje težave pri socialni vključenosti in si je veliko težje našel prijatelje, ki bi ga 

sprejeli. Kasneje si je našel prijatelje, ki so imeli isto problematiko kot on sam. To jih je 

povezovalo in jim dajalo občutek moči. Antonu socialna vključenost ni predstavljala 

problema in tudi šolo je dokončal. Oba sta omenila, da sta imela večji problem pri 

doživljanju samega sebe kot posledica očetove odsotnosti, pri oblikovanje lastne spolne 

vloge ter predvsem pri iskanju moškosti v sami zvezi. Slednje je področje, kjer sta oba 

sogovornika izpostavila, da nista bila prepričana v svojo vlogo in sta bila zmedena glede 

tega, kdo ju privlači. To je tudi izpostavljeno v literaturi, saj Žmuc Tomori (1989) opisuje 

pomemben posredni in neposredni očetov vpliv na oblikovanje otrokove spolne vloge, saj 

je odnos med starši kasneje otrokov vzor v življenju. Tu bi lahko zaključila, da je v 

raziskavi, ki sem jo izvedla, pomembna razlika v doživljanju odraščanja med temi tremi 

tipi, vendar bi zopet poudarila, da je vzorec premajhen, da bi ga lahko posplošila.  

 

 

6. raziskovalno vprašanje  

 

Na kakšen način se očetova neprisotnost v življenju moških kaže danes, s poudarkom na 

njihovi očetoski vlogi? 

 

Na vprašanje, ali si želijo postati očetje, so vsi trije vprašani odgovorili pritrdilno. David je 

že postal oče in se zaveda pomembnosti te vloge. Zaradi pomanjkanja osebnega odnosa, ki 

ga ni imel s svojim očetom, sedaj želi drugačno življenje za svoje otroke. Zelo pomembno 

mu je kvalitetno preživljanje časa z njimi, osebni odnos, dotik in besedno izražanje 

ljubezni. Ne želi si, da bi njegovi fantje odraščali, kot je on. Tudi Anton in Gaber si želita 



60 

 

družine. Anton je vesel, da je šel skozi izkušnjo odsotnega očeta, saj je ob tem spoznal 

pomembnost očetove prisotnosti. Nikoli si ne želi pustiti svojih otrok in želi, da bi bili 

otroci ponosni na odnos, ki ga bo imel s svojo ženo in njimi. Gaber si prav tako želi, da 

imajo njegovi otroci drugačno izkušnjo od njega. Oba je strah, kako to doseči, vendar sta 

pripravljena imeti družino in se zanjo boriti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

IV. SKLEP 

 
 

Skozi študij teoretičnih izhodišč ter raziskavo, ki sem jo izvedla, sem dobila mnogo novih 

spoznanj, ki ne bodo v pomoč le pri delu, ki ga opravljam, ampak tudi pri vsakdanjem 

življenju. Skozi raziskovanje teoretičnih izhodišč sem našla dovolj literature, ki se je 

navezovala na temo raziskovanja, vendar sem hkrati skozi ta proces spoznala, da 

raziskovanje tega področja ni enostavno. Vsekakor lahko do najkvalitetnejših rezultatov 

pridemo preko raziskave, ki jo opravljamo v daljšem časovnem obdobju, vendar pa je teh 

raziskav bolj malo, saj je tema očetovstva postala aktualna konec prejšnjega stoletja.  

 

Vsekakor bi na tem mestu še enkrat poudarila, da rezultatov ne moremo posplošiti na 

celotno populacijo moških, ki so odraščali brez prisotnosti očeta, saj je vzorec premajhen 

za takšno posplošitev. Svojo raziskavo bi lahko še dopolnila s kvantitativno raziskavo, kjer 

bi lahko zajela večje število anketirancev in s tem dobila večjo preglednost, tako bi lažje 

posplošila rezultate.  

 

Na podlagi najdenih teoretičnih izhodišč o vlogi, pomembnosti in odsotnosti očeta v 

teoretičnem delu sem preko raziskovanja, na podlagi treh izvedenih intervjujev, prišla do 

pomembnih zaključkov. Če povzamem, je očetova vloga zelo pomembna v odraščanju 

mladih dečkov, saj ima velik vpliv na sposobnosti in veščine v otrokovem razvoju in 

življenju. Na podlagi raziskovanja lahko rečemo, da ima očetova prisotnost velik vpliv na 

otrokov razvoj inteligentnih sposobnosti, oblikovanje spolne vloge, njegov osebnosti 

razvoj in samopodobo, na njegovo socialno vključenost ter čustveni razvoj. Torej 

posledice, ki jih lahko pusti očetova odsotnost na otroka, so lahko odločilne za njegov 

osebnosti razvoj in življenje nasploh. Hkrati pa sem preko empiričnega dela ugotovila, da 

poleg očetove odsotnosti vpliva na otroka še veliko drugih dejavnikov znotraj sistema 

družine ter okolica, v kateri živi, kompleksnost situacije ter specifike vsakega 

posameznika. Na podlagi raziskovanega lahko povzamemo, da se odsotnost očeta pri 

vsakem posamezniku izraža na drugačen način. Pa vendarle so vsi trije sogovorniki 

poudarili, da je očetova odsotnost vplivala na njih in da si za svoje otroke želijo drugačno 

življenje.  
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In kaj lahko raziskovanje te teme doprinese mojemu socialno-pedagoškemu delu? Skozi 

raziskovanje sem prišla do zaključkov, da je ta tematika zelo aktualna v današnjem času, 

saj se vse več teoretikov sprašuje o pomembnosti očetove aktivne prisotnosti ter 

sodelovanja pri vzgoji svojega otroka. Pri našem delu je pomembno, da ozaveščamo ljudi o 

pomembnosti vloge in odgovornosti očetov, ki jo nosijo v življenju svojih otrok od prvega 

dne naprej. Vloga očeta se je skozi zadnje stoletje močno spremenila in pričakovanja, ki 

trenutno vladajo, lahko predstavljajo velik izziv novim očetom, ki so svoj odnos z očetom 

doživljali drugače. Pomembno je, da smo v spodbudo in pomoč novi generaciji očetov, ki 

so lahko odraščali ob prisotnem ali odsotnem očetu, jim damo priložnosti za pogovor, 

vprašanja, dvome in jih ozaveščamo o pomembnosti njihove vloge. Hkrati pa se moramo 

zavedati pomembnosti moškega lika v našem socialnopedagoškem delu, saj ima lahko 

moški vzgojitelj oziroma socialni pedagog ključno vlogo v odraščanju dečka, kot 

nadomestni model očeta. Zato je pomembno, da pri našem delu opazimo potrebe otrok in 

mladih, da se jim posvetimo ter se zavedamo, da sta naša vloga in naše delo zelo 

pomembna.  

 

Skozi literaturo in raziskavo sem prišla do zaključka, da ima oče edinstven pomen za 

življenje svojega otroka, saj je moški lik pomemben pri odraščanju dečkov. 
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 Priloga 1: Vnaprej pripravljena vprašanja za izvedbo 

intervjuja 
 

- V kakšni družini si odraščal (z mamo/očetom)? 

- Na kakšen način ti doživljaš svojega očeta? Se spominjaš življenja in odnosa s 

svojim očetom? 

- Se spomniš trenutka, ko si zelo pogrešal svojega očeta? V katerih trenutkih si 

njegovo odsotnost najbolj pogrešal? 

- Kako si doživljal odraščanje brez očeta kot otrok (doma, v šoli, na ulici …)? 

- Kako si doživljal odraščanje brez očeta kot mladostnik (doma, v šoli, na ulici ...)? 

- Misliš, glede na svojo izkušnjo, da otroke/mladostnike, ki odraščajo brez očeta, 

okolica gleda drugače (v šoli, bloku, na ulici …)? Si imel kakšno izkušnjo? 

- Ali si imel kakšna vprašanja, ki si se jih spraševal v času odraščanja? 

- Se je kdaj zgodilo, da si se krivil za očetovo odsotnost? Kako je to vplivalo na tvoje 

doživljanje samega sebe? 

- Kako je očetova odsotnost vplivala na tvoje doživljanje sebe kot moškega?  

- Kako je očetova odsotnost vplivala na tvoje doživljanje samega sebe 

(samospoštovanje, samopodoba …)?  

- Si imel v svojem življenju kateri drugi model očeta oziroma moškega? Ali je ta lik 

pomagal zapolniti odnosno praznino oče – otrok? 

- Če si imel nadomestni lik … Kdo je to bil? 

- Ali lahko kje vidiš pozitivne vidike očetove odsotnosti v svojem življenju?  

- Kako gledaš na očetovo odsotnost v svojem življenju danes? 

- Kako očetova odsotnost vpliva na tvoje odločitve danes? Si oče? Si želiš postati? 

Imaš na tem področju kaj strahov? 
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 Priloga 2: Dobesedni prepis intervjuja 1 
 

 

V kakšni družini si odraščal? 

 

Odraščal sem v družini s svojo mamo, kjer se je največkrat vmešavala njena mama in njena 

teta in njen očuh in moj stric. 

 

Mhm, kaj pa oče? 

 

Očeta nisem nikoli osebno spoznal do svojega 31. leta, ampak že kot otrok sem hodil na te 

krvne preiskave, kjer je moja mama meni rekla, da bodo s tem dokazali, da je doktor moj 

oče. Tako sem tudi zvedel, da je moj oče doktor, da je zdravnik, da pomaga drugim. (Se 

malo nasmeje). 

 

Pa ga nisi prej videl nikoli? 

 

Ne, hm, bežno se ga spomnim v Zagrebu, ko smo dajal kri. Mami mi je povedala, da je to 

zato, ker on mene ni hotel priznat in se je pritožil na teste, ki so bili izvedeni v 

Ljubljanskem kliničnem centru in zato smo morali iti še enkrat tam. 

 

Na kakšen način pa ti doživljaš svojega očeta? Se ga spomniš iz svojega življenja, odnosa, 

kadarkoli z njim? 

 

Spomnim se ga. Najbolj mi je ostal v spominu kot oseba, ki me je vedno pustila na cedilu. 

Ko je moja mama me peljala v Klinični center k njemu, ker je rekla, da ne more več z 

mano živet, me je pustila na hodniku, kjer je on delal, ga je poklicala in je rekla: »Tukaj 

imaš svojega sina, skrbi zanj.« In on je se obrnil, mi pokazal hrbet in šel in ga sploh ni bilo 

zraven mene. Jaz se tam stal deset minut, dokler ni mama nazaj prišla.  

 

Koliko si bil star? 

 

Osem let. 
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Še kakšno tako doživetje? 

 

Ja no, ko sem odraščal … (malo utihne) … kot da so vsi poznal mojega očeta, samo jaz ne. 

In marsikdaj so mi rekli moji prijatelji: »Ej, danes smo bili s svojo družino pr tvojemu 

očetu in ful je bilo dobr in vse to in jaz sem vedno hrepenel po tem, da bi ga jaz sam 

osebno spoznal. Tako sem se pri šestnajstih letih odločil, da grem k njemu domov in sem 

pozvonil na vrata in mi je odprla moja polsestra in sem rekel, če je oče doma. Ona je rekla, 

da je in ga poklicala. In on prvo, kar je rekel, je rekel: »Zakaj si prišel na vrata, zakaj nisi 

poklical me prej ali pa karkoli?« No in pol sem ga poklical naslednji dan in mi je rekel, da 

se bova zmenila v tem in tem lokalu in jaz sem tam čakal uro in pol in ga ni bilo. Na konc 

mi je natakar prišu povedat, da je on šel na en pogreb in da zato ne more pridet.  

 

Se spomniš trenutka, ko si zelo pogrešal svojega očeta? V katerih trenutkih si njegovo 

odsotnost najbolj pogrešal? 

 

Pogrešal sem vsakokrat, da bi se postavil nekdo na mojo stran, kadar je moja mama preveč 

pogledala v kozarec s pijačo in ko me je začela pretepat in me ni nobeden mogel zaščititi. 

Takrat sem najbolj pogrešal svojega očeta. In ko sem v šoli (malo utihne), ni nobeden šel 

in me zaščitil in me obvaroval. Vedno sem se mogel sam poskrbeti. Me je bilo preveč 

sram, da bi rekel, naj moja mama poskrbi za to. 

 

Zakaj pa te je bilo sram, da bi mama poskrbela? 

 

Zato ker so vsi imeli očeta. Vsi so takrat v šoli, nobeden ni bil brez očeta razen jaz in ko so 

me zafrkavali, da sem pankrt, mi je bilo zelo težko. Kaj bi dal, da bi takrat prišel moj oče 

… (se malo nasmeje) … in bi rekel: »Ne, on ni pankrt.« Jaz sem mel še mal temnejšo kožo 

zato, ker je moj oče s Hrvaške iz Dalmacije in so me vsi zafrkavali, da sem Bosanec in 

cigan in tako naprej. Takrat sem pa res občutil, da bi rajši videl, da bi bil moj oče tukaj in 

on bi vse zrihtal. Tako kot je za druge očka vse zrihtal.  
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Malo si mi že odgovoril na to, kako je bilo doživljati odraščanje brez očeta doma, v šoli, na 

ulici. Bi želel še kaj dodati? 

 

Vedno ko se spomnim drugih sošolcev, kako so se zgledovali po svojem očetu. Jaz se 

nisem imel po kom zgledovat. Moj vzgled so bili risani junaki Miki Mustra in potem, ko 

smo tudi mi dobili televizijo, potem so bili itak (hmm), največkrat so bili tisti o super 

herojih, ki pride pomagat, od Supermana do ene gorile se spomnim, Bajaba. Točno se 

spomnim, sva z enim sošolcev v osnovni šoli, vsakič, ko je kakšnemu bilo kaj težko, da je 

bil v kakšnih situacijah težkih, sva zaklicala drug drugemu in sva prišla si pomagat. Ja.  

 

Pa na ulici?  

 

Zato ker sva se z mamo dvakrat že selila, sem lahko šele pri enajstih letih šel lahko malo 

ven, tako da bi imel ene svoje prijatelje. Samo velikokrat smo se srečavali tisti, ki smo 

imeli iste probleme doma z alkoholom v družini. Čeprav so oni imeli vsi očete, samo so 

njihovi očetje vsi pili in so imeli nasilje nad njimi. Tako pa je imela moja mama nad mano. 

 

Kako si doživljal odraščanje brez očeta v srednji šoli kot mladostnik?  

 

Nisem ga pogrešal zato, ker me je takrat pustil pri šestnajstih letih, ko ni prišel v tisti lokal. 

V meni se je sprožila, bi rekel, ena jeza, sovraštvo do mojega očeta in to sovraštvo se je 

potem vedno bolj izpostavilo. Vedno večje je bilo in bolj ko sem bil starejši, sem začel 

delati več slabih stvari, kot so kraja in laganje in res sem delal veliko težkih stvari in veliko 

je bilo tudi tega, da prizadenem njega skozi te svoje neumnosti, ki sem jih delal.  

 

Kako pa si ga lahko prizadel čez neumnosti? 

 

Zato, ker veste, un izrek, ki pravi, dober glas seže v deveto vas, slab pa še dlje. In ja, 

večkrat sem bil v časopisih in v časopisih je pisalo, da sem pač ta in ta in vsi so me poznali 

kot sin tega doktorja. In na en način sem se mu lahko maščeval. In nisem ga pogrešal, ker 

sem bil res jezen na njega, ker nobeden ni mene klical po imenu, ampak so me vedno klical 

kot sin tega doktorja. In to je globoko vplivalo na mene. Bil sem zelo, zelo jezen na njega.  
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Misliš, da glede na tvojo izkušnjo, da otroke oziroma mladostnike, ki odraščajo brez očeta, 

okolica gleda kaj drugače? V šoli, v bloku, a si ti imel kakšno izkušnjo?  

 

Ja, veliko sem imel teh izkušenj, sploh zato, ker so vsi mislili, da lahko delajo z menoj, kar 

hočejo, saj itak imam samo mamo in moja mama mene ne more zaščititi. In ker je moja 

mama bila pod vplivom alkohola večino svojega življenja, nisem imel nikamor se zatekati 

po pomoč ali zaščito. Ja, velikokrat so se kakšni spravili nad mano glih zato, ker nisem 

imel očeta in so vedeli, da nobeden ne bo šel v bran meni.  

 

Kako pa so se spravili nadte? 

 

Verbalno, včasih fizično, zmerom so mislili, da so močnejši od mene zato, ker jih je več.  

 

Kaj pa v šoli? 

 

V šoli, v osnovni šoli sem se dostikrat stepel zaradi tega, ampak v srednji šoli nisem imel 

teh problemov, ker sem hodil na šolo, kjer je bilo trije fantje in devetindvajset punc, tako 

da punc se nisem glih bal, tako da nisem imel tega občutka.  

 

Si imel kakšna vprašanja, ki si se jih spraševal, ko si odraščal? Kakšna vprašanja, ki so 

nenehno bila v glavi? 

 

Ker so vsi okoli mene idealizirali mojega očeta, sem jaz vedno mislil, če bi bil moj oče 

zraven, mene sigurno ne bi tako napadal, kot so me. Sigurno me ne bi žalili, tako kot so 

me. Moje življenje bi bilo definitivno boljše zato, ker bi bil moj oče zraven. Ja, mogoče 

tudi moja mama ne bi pila, če bi moj oče bil zraven. Ker se je borila sama za vse pa še 

prizadeta. Ja, velikokrat sem se spraševal in vedno mi je bil odgovor: »Ja, sigurno bi mi 

bilo boljše, če bi bil moj oče zraven.« Moja mama je, ko sem jaz bil majhen, do petega 

leta, imela enega moškega, s katerim je hodila in je tudi v bistvu prespal pri nas in 

spominjam se, koliko sem imel rad tega človeka. In ko je šla narazen z njem, ga nisem 

videl do svojega petega razreda osnovne šole, torej sedem, osem let kasneje. Ampak ko 

sem ga videl, ko me je počakal pred šolo, sem ga imel tako rad, da sem zalaufal k njemu in 

sem ga objel. Toliko sem pogrešal očeta, da nisem niti vedel, ali sem pogrešal očeta ali 
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njega, ampak bilo mi je zelo prijetno, ko sem ga videl. Takrat je bilo zadnjič, ko sem ga 

videl.  

 

Kako to? 

 

Ker se je preselu v drugo državo.  

 

Se je kdaj zgodilo, da si se krivil za očetovo odsotnost? 

 

Ne. 

 

Kako pa je očetova odsotnost vplivala na tvoje doživljanje sebe kot moškega? 

 

Vedno sem poslušal mamo, kakšen bi moral oče biti, tako da nikoli nisem dejansko videl ta 

prave vloge, kakšen bi resnično moral očka bit, zato ker verjamem danes, da je moja mama 

sklepala iz svoje prizadetosti in kakšen naj bi idealni moški bil za svojo partnerko. Tako da 

ne vem. 

 

Ampak kot sebe, ali si se doživljal kot moškega? A ti je bilo težko najti vlogo, kdo je, ne 

vem, fant, moški? Si se kdaj to spraševal? So te vedno privlačile ženske? 

 

Ha (reče zamišljeno). Zanimivo, kakšni spomini mi gredo sedaj po glavi. Vedel sem, da 

sem moški, ampak ker sem vedno živel v okolju, kjer je v bistvu bila ženska tista vodilna – 

dostikrat sem pomislil, da mogoče pa le bi bilo boljše, če bi bil z moškim spolom kot pa z 

ženskim spolom. Imel sem par takih situacij, ko sem bil še otrok. Enkrat sem imel, bi rekel, 

da me je nekdo hotel posiliti, pa sem zbežal. Pol enkrat so bili drugi otroci pa sem zbežal. 

Enkrat sem bil z enim z osnovne šole pa sva se tako hecala in enkrat sem bil s svojim 

sosedom pa sva se tudi tako hecala. Ni bilo nič kaj več, ampak ja, mislil sem, da mogoče bi 

bilo boljše, če bi bil ženska kot pa moški.  
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Kej veš, zakaj te je to gnalo k temu?  

 

Ne vem. Ne vem zakaj, ampak, ne vem, to so ugibanja, mogoče zato, ker sem vedno živel 

samo z žensko osebo in vedel sem, kako se obnaša ženska, nisem vedel pa, kako se obnaša 

moški in mi je bilo lažje se podrediti v žensko vlogo kot pa v moško.  

 

Kako pa je očetova odsotnost vplivala na tvoje doživljanje samega sebe s tem, kot je 

samospoštovanje, samopodoba? 

 

Nikoli nisem imel velike samopodobe. Vedno sem se mogel boriti za nekaj, da me je kdo 

priznal. Nikoli … samopodoba …še dandanes mi je težko to. Zmerom mislim, da sem 

neuspeh – čez cel svoje življenje imam to v glavi, da meni nikoli ne bo ratalo. Tako da 

mogoče ne vem, mogoče vsa ta želja, da bi končno spoznal očeta in bi bil z njem in nikoli 

nisem tega doživel. Ta želja je bila vedno v meni močna in to je, dostikrat sem si dal, da je 

to moj neuspeh, da nisem mogel biti s svojim očetom. In se tudi dandanes tako tudi 

počutim, kot neuspeh. Da mi ne bo nikoli uspelo. Čeprav imam čudovito ženo, imam vse, 

kar ta svet v bistvu želi, ampak se še vedno počutim kot neuspeh.  

 

V kakšnem smislu neuspeh? Prej si rekel, da se nisi nikoli krivil za očetovo odsotnost. 

 

Nisem se krivil. Nikoli se nisem krivil, da sem jaz kriv, da je on šel stran, ampak neuspeh 

povezat stik z njem. Kadarkoli sem jaz hotel narest korak naprej, da bi se videl z njem ali 

slišal, je on bil tisti, ki je rekel ne. Celo pred dvemi leti, ko sem prišel do njega, ko sem mu 

rekel, da mu odpuščam in vse tako … da on ni niti malo izrazil želje, da bi bil z mano, da 

bi se pogovarjal z menoj ali karkoli. In nimam zamer proti njemu, ampak ta vzorec se 

ponavlja že cel življenje. Jaz hočem biti zraven njega, on noče biti zraven mene in mam to 

kot svoj osebni neuspeh. To je to. 

 

Si imel v svojem življenju kakšen drug model očeta oziroma moškega? Ali je ta lik 

pomagal zapolniti odnos, praznino kot oče otroku? Prej si že omenjal enega gospoda? 

 

Ja, kot sem povedal že na začetku, ko je moja mama spoznala enega moškega, ki je bil par 

let z nami, ko sem bil jaz še otrok, dojenček, in potem je on šel, ker se ona ni hotela 
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poročiti in se preseliti v Bosno. Lahko rečem, da sem tega človeka imel zelo rad. Ampak 

kasneje, pri enih devetih, desetih letih, katerega koli je imela moja mama moškega, jaz 

nisem nikoli mogel navezati stika z njem. To je bil tujec, ki je bil pač proti moji volji, ker 

nisem rabil nobenega. Pač sem se podredil svoji mami, ker je rekla, da je to njen življenje 

in to je to. Nikoli nisem mogel navezati stika, čeprav so se trudili okoli mene, jaz nisem 

hotel. 

 

Ali kaj veš, zakaj nisi hotel? 

 

Zato ker sem vedel, kdo je moj oče. Vedel sem, da to ni moj oče in kaj bo on men govoril. 

Vsi nekaj nasprotujejo meni in zakaj bi potem še on nasprotoval meni. Zdaj mi bo on 

govoril, kdaj si bom hlače obleku in kdaj ne. Pet minut nazaj pa me še poznal ni. Ja. 

Nisem. Kot otrok, ko sem bil dojenček, me je ta človek iz Bosne … res je bil dober do 

mene in ga imam v zelo lepem spominu še dandanes, toliko let kasneje. Ampak vse ostale 

pa nisem mogel nikakor sprejet. Čeprav si je moja mama želela zelo, jaz jih nisem mogel 

sprejeti, da bi sploh … noben, kaj šele očka, ne, niti pod razno. Ampak verjetno je to 

posledica tega, ker je moja mama … njen pravi oče je umrl in je se moja babica poročila z 

drugim in je imela očuha in očuh jo je nonstop pretepal in ta strah je bil tudi pri meni in 

potem je dovolj, da me že moja mama tepe, da me še kdo drug, ki ga sploh ne poznam. 

Tako da (kratka tišina). 

 

Je bilo veliko teh moških likov v vašem stanovanju? 

 

Ja, jih je bilo kar nekaj. Bi rekel tam ene pet, šest, da jih je bilo, po par mesecev, ostali pa 

so bili tako dva, tri tedne. Eni so prespali pri nam, večinoma pa je moja mama prespala pri 

drugih. 

 

Kaj pa misliš, da ti je lahko dal ta očetov lik do tvojega petega leta, kar se pač spomniš? 

Kar si lahko od njega pridobil oziroma kar ti je lahko nudil? 

 

Velikokrat se spomnim njegovega smeha. Nikoli nisem videl, da bi se onadva kregala. 

Moja mama in on. Vedno sem videl samo, kako ima on mojo mamo rad in da ima mene 

rad. Ja. Ne vem, kaj bi lahko odnesel. Ne vem. Imam samo lepe spomine na njega.  
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Torej na to, ali lahko kdo zapolni to odnosno praznino oče – otrok, je bil pač samo ta lik? 

 

Da. 

 

Prej si še omenjal očuha, kaj pa on? 

 

To je bil očuh od moje mame. 

 

Aha. Torej tvoj dedek? On je bil tudi v tvoji sliki in tudi strica si omenjal. Ali je bil 

kdorkoli kakorkoli vplival, je bil pač ta nadomestni lik? 

 

Moj stric glih ne, ker je bil vedno tam, ampak se spomnim, da karkoli je on rekel, ga 

njegovi starši niso jemali resno. Ko sem to jaz videl, ga tudi jaz nisem jemal resno. 

Medtem pa ko mojega dedija, od moje mame očuh, pa so se ga vsi bali. Ja in on je vedno 

bil tak strog do drugih, a do mene ni bil nikoli. Vedno mi je popuščal, vedno je bil zraven 

mene, kadarkoli sem rabil, ampak nikoli nisem navezal z njim tako osebno vez, da bi se 

njemu zaupal, karkoli mi je bilo težko. 

 

A kaj veš, zakaj ne? 

 

Verjetno, ker je moja mama vedno govorila slabo proti njem, ker je njega obtoževala za 

svoje življenjsko stanje. Ker je mogla pobegnit pri osemnajstih letih ven iz hiše in to je to.  

 

Ali lahko kje vidiš pozitivne vidike očetove odsotnosti v svojem življenju? 

 

(desetsekundna tišina) Pozitivne? (zopet tišina za par sekund) Ne. 

  

Kako gledaš na očetovo odsotnost v življenju danes, ko gledaš nazaj. Kako bi? Kako 

gledaš na to? 

 

Ha, takšna, kakršna je. Ne morem spremeniti nobene stvari nazaj. Ali bi si želel, da bi bilo 

drugače? Da. Si zelo, zelo želim. Da bi lahko zavrtel čas nazaj in da bi moj oče se odločil 

biti oče in mož moje mame. Vau, da, bi si želel to. Verjetno bi mi bilo veliko, veliko 
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hudega prikrajšanega. Še dandanes verjamem, da bi bilo drugače moje življenje. Ne bi 

rabil toliko trpeti v življenju, kot sem, če bi moj oče bil zraven. 

 

Na katerih področjih, kot omenjaš trpljenje? 

 

Jaz sem vedno iskal ljubezen. Dolgo leta nisem vedel, da iščem očetovo ljubezen. In sem 

se zaradi tega pri trinajstih letih odločil, da ne bom tak, kot moja mama želi, ampak da bom 

jaz že sam najdel svojo pot. In na žalost sem jo najdel v drogi in v alkoholu. To me je 

izpolnjevalo dolga leta. Šele ko sem prišel v rehabilitacijski center v komuno, šele takrat so 

se mi odprle oči, da ne rabim te ljubezni. Ljubezni do droge, do alkohola, da bi me ljudje 

spoštovali ali da bi me ljubili.  

 

Kako je očetova odsotnost vplivala na tvoje odločitve danes? Si oče? Si želiš postati? Imaš 

na tem področju kaj strahov? 

 

Nisem oče. Želim si postati oče. Imam strahove. Imam strahove zato, ker ne vem, kako je 

biti oče. Kako je živeti z očetom. To je veliko, veliko vprašanje tudi, ko se srečujem z 

drugimi, ko imajo otroke, prijatelji in rečejo: »Oh, ne morem več, ne morem več,« in si jaz 

mislim, o jaz bi pa lahko. Ampak kadarkoli pomislim malo bolj resno … Ampak a bi res 

lahko? A sploh vem, kaj to pomeni biti oče? Biti oče nekomu in ga vzgajati. Mojemu očetu 

je to spodletelo. Ne želim si, da bi meni tudi. 

 

Najlepša hvala za vse odgovore in pripravljenost sodelovanja. 

 

Hvala! 
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 Priloga 3: Dobesedni prepis intervjuja 2 
 

V kakšni družini si odraščal? 

 

Odraščal sem v družini, bom rekel povprečno slovenska, čeprav je bila moja mami 

Čehinja, moj oče Slovenec, ampak ko sem se rodil, smo že vsi živeli v Sloveniji in tudi 

gradili hišo, tako da sem istočasno odraščal na betonu. No, ampak imel sem očeta, ki je 

pač, še preden sem se rodil, imel službo v Nemčiji preko IMD-ja, kjer so takrat zaposlovali 

v Nemčiji ljudi. Moja mami je bila sicer izobražena medicinska sestra, ampak je delala v 

vrtcu. Tako da oba sta delala in tako naprej. Imam enega brata, starejšega tri leta, ki je tudi 

nekako skrbel za mene.  

 

Koliko pa si videl svojega očeta?  

 

Očeta sem videl od petka zvečer, ko sem ga čakal na koncu ulice, ko se je pripeljal z 

avtom, ob šestih zvečer približno, pa do nedelje zvečer, ko smo šli spat. Se pravi, to je bil 

vikend. Če pa je imel dopust oziroma za vikend, ko je prišel, je bil ves utrujen, tako da v 

petek zvečer smo sedeli na kavču in je zaspal za televizijo, ki smo jo vsi gledal. Tako da v 

soboto je on imel že svoje plane, kaj bo delal na hiši, na projektih in tako naprej. Tako da 

smo hišo takrat gradili in se je skoz delalo. Ni bilo takega časa, da bi se meni posvetil ali 

pa da bi šli nogomet skupaj igrat. V nedeljo zjutraj se je šlo k maši. Kosilo smo imeli 

skupno. No, najbolj se spominjam še vedno danes, ko smo šli včasih v nedeljo popoldne na 

sprehod kot družina za dve uri. Tako da to so najboljši spomini. To je bilo za vikende. Čez 

teden sem bil sam z mamico in bratom, kjer je ona poskrbela za nas. Drugače pa, ko je bil 

dopust, ko smo bili doma, je po navadi skoz delal, ker je bil introverten, to se sedaj 

zavedam, da je bil zelo introverten, da je užival v delu. 

 

A se kaj spomniš osebnega odnosa z njim, če si ga sploh imel? 

 

Ne, ga sploh nisem imel. 
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Kdaj si izgubil svojega očeta? 

 

Pri šestih letih smo dobili novico, da je umrl v Nemčiji.  

 

Res mi je žal. Se spomniš trenutka, ko si zelo pogrešal svojega očeta? V katerih trenutkih 

si najbolj pogrešal to njegovo odsotnost? 

 

Jaz bom tako rekel, da se je mami zelo trudila, kako bi lahko rekel, da bi bila ona oboje. 

Skrbi za dom, da je gazda in da kuha pa vse te zadeve naprej. Drugače pa bom rekel, da so 

bili trenutki od šestega leta naprej, so bili kakšni tko parkrat na leto, ko sem tako rekel: 

»Joj, bi bilo fajn, da smo skupaj, ali pa bi si želel, da bi šli skupaj na morje.« Sicer ni bilo 

velikih trenutkov zato, ker nisem imel odnosa z očetom. Če nimaš globokega odnosa z 

neko osebo, katera ti je res nekaj dragocena, potem sploh ne iščeš to.  

 

Kako pa se ti zdi, da je bilo to odraščanje potem v šoli in na ulici kot otroku do deset let? 

Se ti zdi, da si kadarkoli pomislil na to, da ti je bilo težko ali pa kakšen spis v šoli, karkoli, 

ko bi lahko pomislil, ni mi fino biti brez očeta? 

 

V bistvu takrat se tega sploh nisem zavedal, zato ker sem, bom rekel, to dobival tako pri 

prijateljih. Jaz sem bil skoz zunaj. Sovražil sem šolo, nisem delal domačih nalog. Takoj, ko 

sem domov prišel, sem vrgel torbo, sem šel mogoče par igric odigrat, potem pa sem bil 

zunaj na kolesu pri sosedu. Tam sem gradil prijateljstvo ali pa tako naprej. Če je kakšna 

tema tko prišla v šoli ali pa tako naprej glede očeta, mislim, saj sem bil tako ponosen: »Uu, 

moj oče je pa delal v Nemčiji.« Nismo bili lačni, lahko mi je prinesel kakšne stvari ali pa 

Milko, ko jo je bilo težko dobiti v tistih časih v Jugoslaviji. In to sem bil vesel, da je lahko 

kakšne stvari prinesel, ki jih drugi niso imeli. Ali pa kakšna darila. Darila so mi tako veliko 

pomenila. Vedno, ko je domov prišel, sem ga vprašal: »Ati, kaj si prinesel, kaj si 

prinesel?« Potem pa kasneje, kot najstnik, ko ga res ni bilo več, potem sem pa res videl, 

koliko ga dejansko pogrešam. Kako iščem njegovo bližino. Enostavno ko pa sem takole 

odraščal in tako naprej, sem se zavedal, da mi prav manjka, čeprav se tega ne zavedam, ali 

bi on še vedno preživel čas z menoj, ali bi se rad z menoj družil, ali bi šli skupaj na izlete, 

ali pa bi on samo delal, delal, delal. On je tudi imel težko otroštvo. On je odraščal pa še 

dve njegovi sestri v družini, kjer je oče bil alkoholik, kadil je in delal na farmi in je, v 
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bistvu, njegov lastni oče ga je zavrnil čisto in potem je sam skrbel za njegovi sestrici. Oče 

moj je moral it živet h stari mami. Tam je on odraščal, ker doma ni bilo placa, ni bilo hrane 

za njega. Že on ni doživljal ljubezni. Drugi so skrbeli za njega. On je bil navezan na staro 

mamo, se pravi na mojo babico, ker je pri njej dobesedno odraščal. Ona je skrbela za njega. 

Danes se enostavno tega zavedam, da v bistvu kako bo on meni dal nekaj, če on sam tega 

ni dobil. Nemogoče. On je dajal samo naprej, kar je dobil, kar je on videl pri svojem očetu. 

Njegov oče se ni z njim igral, kadil je skoz cigaret za cigareto v istem prostoru, tako da to, 

kar je on videl, je samo dajal naprej. Poleg tega da je bil še zelo introverten, v delu se je 

sprostil, znal je veliko in bil je zelo praktičen človek. Tako da to je bilo to. Seveda mi pol 

ni mogel veliko ponuditi. Bili so različni trenutki. 

 

Kaj pa potem, ko ga ni bilo več, se spomniš kakšnega dogodka, doživljaja, ko si ga imel, 

ko si pomislil, mislim, rekel si, da si pomislil, ampak mogoče specifično, da si ga pa res 

pogrešal. 

 

Največkrat, ko smo bili, ko pač je on umrl, ko sem se v realnosti zavedal: »Uau, jaz ga ne 

bom več nikoli videl …« To me je zelo potrlo, zadelo. In pol, bom rekel, po ene dveh, treh 

letih, je enostavno bila ta ena velika luknja, praznina, ko sem nekako spominjal se tistih 

trenutkov, ko smo jih skupaj preživljali in trenutki, ki se jih najbolj spominjam, ki so mi 

dragoceni, je, ko smo šli skupaj na sprehod. To so bili moji najboljši trenutki z njim … 

ampak to je vse, kar se spomnim. In sedaj si rečem …. to ni dovolj …. zato želim svojim 

otrokom ponuditi več. Zato sva kupila z ženo motor pa da bom otroke vozil, ker si otroci 

želijo uživat z mano, kot pa da imam od zadaj dokončano teraso.  

 

Kaj pa recimo glede na tvojo izkušnjo pač vsega odraščanja … A misliš, da otroke oziroma 

mladostnike, ki odraščajo brez očeta, okolica gleda drugače? V šoli, bloku ali ulica.  

 

 Ja, zdaj jaz bom tako rekel, če si totalno brez očeta, se pravi, da ga od majhnega sploh ni 

prisotnega v tvojem življenju, da ga enostavno ni, potem bom rekel, so mogoče določena 

opažanja, ki jih ima družba do tebe. Pač nisi popolna družina. In tukaj se mi zdi, da jih 

fašeš v takšnih krogih, dokler te pač ne spoznajo. Pri meni ni bila takšna situacija, ker je 

oče umrl. Tako da to ne, če pa je bil kdo nekak kot pravijo, od poštarja, tistega pa so tko 
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zbadal pa je večkrat ušla kakšna beseda pa so ga zmerjali kot »kaj boš ti govoril, saj ti si od 

poštarja«. Takrat je to bilo bolj močno, danes tega ni več. 

 

A si si imel kakšna vprašanja, ko si odraščal, kot kako bi bilo, če bi bilo? Se spomniš 

kakšnih vprašanj v zvezi s svojim očetom? 

 

Mogoče so bili trenutki kot: »Uh, kako bi bilo fajn, če bi lahko žogo brcal.« Recimo, na 

primer, je imel sosed velik travnik pa bi šli lahko tam se igrat, a vendar tega ni bilo. Potem 

pa kasneje, recimo od najstniških let naprej, sem se malo več spraševal tistih življenjskih 

vprašanj. (se malo ustavi in zamisli) Recimo, če bi bil on še vedno živ, ali bi bil ponosen 

na moje ocene iz šole, ali kakšne dosežke imam, ali pa kakšno punco imam čudovito. Ali 

bi bil on ponosen name, je bilo velikokrat moje vprašanje. Tako da večkrat je prišlo mi to 

na misel. 

 

Si se kdaj krivil za njegovo odsotnost, ko je delal v Nemčiji, ali za njegovo smrt? 

 

Niti ne toliko. Bilo mi je edino hudo, ko ga več ni bilo. Nisem se krivil, ampak bile so neke 

luknje prisotne takrat, ko bi rabil tisto moško roko. Potem sem se šele zavedal, koliko mi je 

ta moška roka manjkala, ko me v bistvu moj bodoči tast, zdajšnji tast, vzel pod svojo roko. 

On me je dobesedno posvojil, kjer sem užival z njim, pa skupaj sva delala in tako naprej in 

se smejala do solz. To mi je pa manjkalo prej, ko mojega očeta ni bilo. Ampak takrat sem 

začel dobivati te potrebe. Ko sem bil mlajši, pa nekak nisem imel toliko teh potreb.  

 

Kako pa je recimo ta tast v tem primeru ali pa nadomestni nek model, na katerih vseh 

področjih, tako se ti zdi, da ti je pomagal zapolniti to praznino? 

 

Z njim sem se lahko pogovarjal o vsem živem. Mi je prisluhnil, sva skupaj delala, mi je 

pomagal, se mi posvetil, če sem rabil pomoč ali pa nasvet, sem se takoj h njemu obrnil in si 

rekel: »On ve, on je moder.« Tako v takšnih stvareh je tudi mi bil vzor in vzgled, ker je 

imel čudovito družino in sem mu zaupal, tako da to je bilo to. Ker sva res uživala skupaj 

delat, čeprav sva si vmes na prste malo stopila, je bilo zelo lepo, ker sva takoj se smejala 

potem na koncu. Tukaj bi rekel, da je on največ polnil praznino. Sicer sva imela tudi veliko 

pogovorov in sem se lahko največ z njim o vsem pogovarjal, ker mi je razlagal in tako 
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naprej. V bistvu je bil tam, ko sem ga rabil. Ja, vsekakor je zapolnil to praznino in me 

spodbujal.  

 

Koliko si bil star, ko si ga spoznal? 

 

Deset let. 

 

Kaj pa tvoj brat? Prej si omenil, da je starejši. Ti je on bil kdaj vzor? 

 

Ma, moj brat je poskrbel za manjše stvari, kot kam it žurat, se dobit na ulci, it kolesart … 

Ampak da bi mi bil vzor – to ne. On je vedno delal napačne odločitve v življenju.  

 

Kako se ti zdi, da je odsotnost očeta, pa ne mislim samo, ko je umrl, ampak načeloma ni bil 

tako prisoten, vplivala na tebe kot moškega? 

 

Definitivno bom rekel, da kar je on delal, sem tudi jaz delal kasneje. Se pravi, on je bil 

meni neke vrste vzornik, model in jaz sem potem tudi tako delal. Ko sva se s sedanjo ženo 

poročila, sem jaz se tudi v delo zatekal, bil odsoten, bil pri drugih ljudeh, ker je moj oči 

tudi drugim pomagal.  

 

Kaj pa dojemanje sebe kot moškega? 

 

Niti ne. Jaz sem se zelo moškega počutil. Punce so me zelo privlačile, imel sem družbo 

moških, kjer smo skupaj žuriral, na morje skupaj šli z mojimi sosedami in v diskoteke. Ni 

bilo, da bi se ženskega bolj počutil, ker sem odraščal samo z mamico. Bi pa rekel, da mi je 

to sigurno postal problem, ker se nisem znal postavljat tako kot moški. To je bilo edino, 

kar je vplivalo na mene. Kako bi to rekel in glede vodenja in glede odločitev … ne vem, 

no, nekako nisem bil moški. Ne kot spol in tako naprej, ampak mi je res manjkala tista 

moškost, kjer sem pač odločen. V nekem takem smislu.  
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Kaj pa na doživljanju samega sebe kot samospoštovanje, samopodoba. Si imel kdaj 

probleme na tem področju? 

 

Niti ne, niti ne. Sem odraščal v zelo dobri družini. Mami je res se žrtvovala, vse dala za 

naju, tako da ona je hotela narediti najboljše, tako da kar se tega tiče, sem imel najboljšo 

mamico na svetu. Ampak bolj je to vplival, da nisem znal biti podjetniški ali da bi se 

nečesa sam lotil. Recimo moj brat še vedno ne upa kredit vzet in jaz si ga tudi ne bi upal 

vzeti, če ne bi imel tako čudovitega tasta. On mi je rekel: »Hej, gremo skupaj v to.« Ne bi 

bil v tej hiši, kjer sem, ampak sem zaradi njegovega vpliva na mene. Tukaj je tisto, kar sem 

potreboval, moško roko. To mi je manjkalo, voditelj doma. Sin še vedno gleda na očeta kot 

glavnega voditelja in če je bil ta voditelj odsoten in je skoz garal in delal, ja seveda, če me 

ni naučil in seveda bi si želel naučiti kakšnih trikov, ker on je bil zelo spreten z lesom delat 

in švasat, a vendar me on ni učil, on ni delal učence. Jaz se sedaj učim, kar je meni veliko 

pomenil, kar bi si jaz želel, da bi moj oče meni delal, to moram jaz delat svojim sinovom. 

Torej, jaz sem se od tega naučil, kako jaz ne smem bit in kaj moram bit. 

 

A vidiš kakšen pozitiven učinek k temu, da nisi imel očeta?  

 

Niti enega. 

 

Kako gledaš na očetovo odsotnost danes? 

 

Zelo se je trudil, da bomo preživel in da bomo imeli vsega v obilju. Sicer ni znal 

komunicirat in zato sta se velikokrat z mojo mamo kregala zjutraj. To je bilo že kar 

standard. Sedaj ko gledam na tiste spomine, ki jih imam, lahko vidim, kaj sem jaz takrat 

pogrešal in to sem jaz takrat potreboval kot otrok in da se zavedam, da to moram jaz 

svojim sinovom dati. Ker to so njihove potrebe in jaz jim želim biti vzgled in to vidim, ko 

me doma ni, ko sem na konferenci v tujini, me fantje bolj pogrešajo. Vedno ženi govorijo, 

kdaj bo ati prišel. Potem pa si mislim, koliko oni uživajo v tem, da jih lovim in jih 

premetavam, so to trenutki, ki se jih bodo oni spominjal, čeprav še vedno delam napake in 

tega jaz nisem imel. To sigurno da ne. Imel sem vse preskrbljeno, vse je bilo plačano, 

kredite smo redno odplačeval in tako naprej. Ampak meni to vse ni nič pomenilo (se 

zamisli, premišljuje …) Večkrat se tako žrem in premišljujem, pa zakaj je bilo potrebno 
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skoz delat. Delo, delo, delo, samo to je bilo pri nas. Ni se znalo sest in uživat in to še vedno 

vidim pri svoji mamici. Ne da bi kaj kritiziral ali pa tko, ampak v mestu, kjer sem živel, se 

ni znalo ustavit in reč, hej, za danes smo dovolj naredili, gremo sedaj notri kaj pojest. Ne. 

Mora se vse danes narediti, pa četudi se je delalo do dveh zjutraj. Potem si čisto zgaran in 

komaj hodiš, ker te vse boli in čutiš vsako kost in drugi dan skoraj ne moreš vstat. Samo 

delo, delo in delo. Nismo znali komunicirati in še vedno ne znamo. Nismo na najboljšem 

nivoju med nas tremi z mojo mami in bratom. Ravno zaradi tega, ker eno stvar govorimo, 

pa sploh ne poslušamo drugih. Tako da komunikacija je bila zelo slaba v naši družini. 

Nikoli ni bilo, da bi se osebno pogovarjal, da bi on mene objel pa reku: »Hej sin, rad te 

imam.« Tega niti enkrat v življenju nisem slišu od njega. Ali pa sem ponosen na tebe, niti 

enkrat, ne iz njegovih ust.  

 

Si imel kdaj strahove, kako boš ti kot oče? 

 

Pa niti nisem imel takih strahov, bom rekel, ko ali bom lahko jaz otrokom to ponudil, ker 

se nisem takrat sploh zavedal, kaj pomeni biti starš in tako naprej, tako da tisto, kar ... kako 

bi rekel, nisem imel. 

 

Najlepša hvala za odgovore.  

 

Hvala.  
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 Priloga 4: Dobesedni prepis intervjuja 3 
 

V kakšni družini si odraščal?  

 

Ja, odrašču sm z babico, dedijem in mami. Do petga leta je bil še oče zraven.  

 

Na kakšen način si doživljal svojega očeta? 

 

Vem, sam enga trenutka se spomnm, ko je šel z mano v vrtec, me je pospremil, kej več se 

pa ne spomnm.  

 

Se spomniš kakršnega koli odnosa z njim ali življenje z njim, kakšen spomin na njega? 

 

Ne.  

 

Se spominjaš, ali se je kdaj igral s teboj? 

 

Ne. Vem samo iz slikic, da je bil doma in da me je mel v naročju. Tko da bi se pa sam 

spominju, tega pa ne.  

 

Kako pa ga doživljaš sedaj? 

 

(nastane tišina in razmišlja) Kako bi rekel, ne vem. Mi je manjku. K gledam zdej, čez ceu 

življenje. Pač jz sm vse tolk v seb potlaču, da sm lahk reku, da ne pogrešam očeta, ampak 

zdej se mi pa pozna, da bi blo majčken drugač, če bi biu oče zraven. Pač vsega ne morš 

mamici povedat. Mislm, sej lahk povem, sej si zaupamo, ampak so določene stvari, ki bi 

jih lahk zaupal kakšnemu drugmu. 

 

Kaj pa misliš, da bi bilo drugače, če bi on bil? 

 

Ne vem. Mel bi nekoga za vzor, za naprej za življenje. Ok no, pa lahko rečm, sem tudi 

vesel, da ni odraščal z mano, da ni biu z mano, tko da jaz lahk vidim, aha, kako je zdej brez 
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očeta, kako jz zdej lahko, ne vem, ko bom mel svoje otroke, kako jim lahk pomagam, da 

sem z njimi, da ne bo isto tko, kot je blo z mano, da lahk to spremenim.  

 

Kaj pa bi bilo zate drugače, če bi ga imel? 

 

Več bi mel samozavesti, kot pa jo mam zdej, bolj bi bla samozavest na visokem nivoju. 

No, saj jo mam, ampak na določenih momentih se pa vid, da nisem samozavesten. Se ne 

znam odločit, sem bolj tko »go with the flow«, kakor bo, bo. 

 

Opaziš primanjkljaj še na kakšnem drugem področju? 

 

Ja, samozavest in pa odločnost. Včasih sem zlo neodločen, zlo bi rad vse, potem pa na 

koncu vidm, da ne morm vse, tako da ja … to je to. Hm, kaj bi še blo kaj tazga? Ja, pa to, 

da tud odnosa oče – mami, tega ni blo, tko da tud zdej, ko sem s svojo zaročenko, ne da se 

lovim, ampak se učim od začetka, kako … pa sej tudi druge odnose gledam, recmo enega 

prjatla, kako on živi s svojo ženo, a vendar nisem z njimi 24 ur na dan, da bi lahko reku: 

»O, to si pa jz želim.« Pač so tisti momenti, k jh vidš, nis pa skoz z njimi, da bi res lahk 

vidu in začutu in se lahko učil od njih. To mi tud manjka, zato ker tud dedi in babi nimata v 

redu odnosa. Je tud babi, bi rekel, glava družine in ne dedi. Tukaj se tud nimam kej za učit. 

Po domače povedan, so me bolj žensko vzgajal. Sem bil bolj v podrejenem položaju in 

sedaj se moram nekako izborit, ko sem pred zaročenko, da mam tudi jz svoj mnenje. 

Mislim, na način, da bi lahko vodil družino, kot se pač družino vodi.  

 

A se spomniš kakšnega trenutka, ko si odraščal, da si zelo pogrešal svojega očeta? A veš, 

da je bila ena situacija, kjer bi si rekel, uh, sedaj si pa res želim, da bi bil tukaj? 

 

Bilo je, ko sem bil mejhn in tudi nekaj let nazaj, ko sem bil na enem seminarju in smo 

dobil en list z vprašanji: »Katere kvalitete dobiš pri očetu in kaj si ti dobil?« Jaz sem samo 

tako gledu v tist list, ki je bil A4 format in nč nism mogu napisat, ker pač nč nism dobil in 

nč nisem mel. Takrat se me je zelo dotaknil, da prav nč nism dubu od očeta, da sm si sam 

izgradu tisto svojo identiteto, ki sem jo pač jz mislu, da je ok in sem pač jz mislu, da je 

prou. Ampak zdej vidm v odnosu s svojo zaročenko, da je tud tisto, kar sem si zgradil, ni 

vedno ravno v redu, da sem si zgradil. Lahko bi na drugače način zgradu in to sem pač 



86 

 

sedaj. No, tudi zdej zlo pogrešam, da bi lahk reku: »Aha, to sm pa dobil od svojga očeta in 

to si želim sprement.« Jz sm pa sam delal na seb in zdej se to pač pozna, da sem si zgradil 

velik zidov, ki jih zdej nočem več met.  

 

A se spomniš kot otrok, si kdaj pogrešal svojega očeta tam? 

 

Ne, v šoli pač ga nisem tolik pogrešu. No, ne vem, v srednji šoli ali pač v osnovni. To sem 

si jz oblubu, se spomnm, k sem bil še mejhn, ko me je kdo vprašu: »A pogrešaš očeta?« 

mu bom odvrnu: »Ne, ne pogrešam.« Pač ni bil del mojga življenja, tako da me sploh ne 

zanima. Ampak vem tud pr seb, da sem si to zmeraj bolj potlačil v svojo dušo, v svojo dno. 

Vem, da to ni blo ravno ok. Ampak drugač pa ga nisem tolk pogrešu, saj je bla mami 

vedno zravn in me je mami vedno spodbujala in mi govorila: »Glej, uči se, neki da bo iz 

tebe.« Al pa, če sm kej rabu, sem lahko njej reku in mi je pomagala kadarkoli pri učenju, 

tako da ni blo panike. 

 

Kako si pa doživljal odraščanje brez očeta na ulici, med prijatelji? 

 

Je bilo malo drugače. Ko sem bil pri različnih prijateljih, ko je bil tudi oče doma, se je 

čutilo tisto, da sedaj je pa oče pršel in se je tudi pri njih nekaj spremenilo. Pri meni pač 

tega ni bilo, saj smo bili doma, ampak nikoli nisem mogel slišat, da bi kdo reku: »Ok, zdej 

pa bo oče prišel in mormo bit tih, ne smemo se sedaj tolk naglas pogovarjat ali se dret, ker 

je on doma.« Ti prjatli so čutil neko podrejenost, da je zdej oče prišel. Pa tudi pr men je 

bilo potem tako, da sem se moral tud jz pač podredit, k sem bil pri njih in sem moral tudi 

jaz tiše govort, ker ni blo spoštljivo se dret, ko je njihov oče prišel z dela zmatran, utrujen 

in hoče gledat dnevnik in podobno. Ne bomo mi sedaj tam skakal, pa se igral pa to in sem 

tud jz tisto podrejenost čutu kot oni. To je tud mene potegnil, da sem reagiru tko, kot so oni 

reagiral. Sem čutil neko strahospoštovanje. 

 

Kaj pa kot mladostnik? Recimo ko si šel v srednjo šolo – ti je mami še vedno lahko 

pomagala z nasveti? 

 

Mami je bla bolj tko, me je bolj pustila samga, da se pač jz kot sam utrdim v tem, da pač, v 

osnovni šoli je bila vedno z mano in mi pomagala, je bla z mano in se učila z mano in vse. 
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Potem pa je rekla: »Zdej se boš pa sam učil.« In ne bom reku, da me je prepustila 

dogodkom, ampak sem si tud jz zadal cilje. Če bi prinesel domov enko, bi mi rekla, da 

bom mel popravn izpit. Jaz pa sm si dal cilj, da ne bom mel popravn izpit in naredu bom 

vse letnike in to se je tud uresničl. Sem mel cilj pred sabo in sm temu cilju tud sledil. 

Drugač pa je mama tudi bila z mano in sm se lahk pogovarju z njo. No, sicer ne vsega, 

ampak velik. Velikrat mi je pa rekla, da moram zdej jz odrast in se mal dokazat. »Ne bom 

jz ceu življenje samo s tabo, ampak boš moral sam prit do nekega cilja.« Je bla z mano, če 

sm kej rabu, sm ji zaupu. Smo se pogovarjal med sabo. 

 

Ali se ti zdi, glede na tvojo izkušnjo, ko si ti odraščal, da te je okolica gledala drugače? 

 

Bom rekel, da ne. Nisem bil zdej izobčenc pr prjatlih al pa kej takega. Po mojem da ne, 

vsej tko mislm. Jz sm mel tak občutek, da pač ne. Sem bil povsod sprejet tm, kjer sem bil, 

al sm to bil v osnovni šoli al v srednji šoli, povsod so me meli radi. Mislim ni bilo tko kot: 

»O, zdej pa nimaš očeta, zdej pa …!« Da bi mi nekaj nagajal – ne, tega ni blo.  

 

Se ti je kdaj zgodilo, da si se krivil za očetovo odsotnost? 

 

Ne, ni blo tega. Bolj sem vidu krivdo v družini. Mislm, v zadnjem trenutku, pol sm ja, ko 

sem zvedu, zakaj je moj oče tud šel. Ne bom sedaj reku ali krivil moje starše, mislim babi, 

ampak so bili tudi oni delno krivi tega, ampak je bil tud oče sam kriv (je tiho in razmišlja) 

… Ok, ja, na določen trenutek sem svojo babi. Enkrat, ko sem razmišlu, ko sem vse stvari 

dal na kup, ko so se spomini vračal, bi lahko rekel, da sem tudi babi malo delno krivil. 

Ampak nisem ji zameru, ampak tista misu, k je pršla.  

 

Kaj pa očeta? 

 

Sem pa tud na začetku ja … ja, ko sem bil še mejhn, zdej pa ne. 
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Si si kdaj želel, da se vrne? 

 

Ne spomnm se tolk. Drgač nisem mel take želje, zato se ne spomnm, da bi tko. Možn, da 

sem, ampak nikol nisem tko razmišlu, da bi rekel: »O, kje je zdej in kdaj se bo kaj vrnu?« 

Šel je … ok, to je to, gremo naprej. 

 

A ti je mami kdaj govorila o očetovem odhodu? A se spomniš kakšnega od teh pogovorov? 

 

Ne.  

 

Se spomniš kakšnih vprašanj, ki bi bila povezana z očetom, ki si se jih spraševal? 

 

Se spomnm enkrat, ko se mi je zvrtel tako en filmček. So bila vprašanja kot: »Kje bi bil 

zdej, če bi bil moj oče zravn, kaj bi se lahk spremenil, ali bi bil še kar isti, ali bi imel še kar 

isti tak princip razmišljanja, kot ga mam zdej, ali pa bi se kej spremenil?« »A bi blo isto 

kot je, a pa bi blo kej drugač.« So bla takšna vprašanja. (se zamisli) 

 

Ja? 

 

Razmišljanja pa tud moje življenje nasploh. Recmo, a bi kaj začel igrat kakšn drug šport 

kot košarka, k jo zdej igram, a bi še kr to igral, a pa bi mi on km drugam usmeru in me 

navdušu za kej druzga. Cel življenje, ko pogledam, si lahko dam vprašanje, ali bi blo isto, 

kot je, a pa bi blo kej drugač. Sem mel tud vprašanja glede identitete in o sebi, kdo bi jz 

sploh bil, bi mi kej prepovedoval, kar počnem danes. Pa verjetno tud, kako bi vplival na 

moje razmišljanje.  

 

Kako je očetova odsotnost vplivala na tebe kot moškega?  

 

Ostane v tebi to. Se čuti sprememba. Mislim, je razlika, če te mami vzgaja al pa oče. Sedaj, 

ko sm v zvezi s svojo zaročenko, vidim razliko pr njenih starših. Tisto identiteto, k sm si jo 

jz zgradil, al pa tisto, ki bi jo lahko imel jz z očetom, mislim, jz ne vem. Možno pa je tudi, 

da bi jz imel še vedno iste reakcije, k jih mam in da bi mel isto razmišljanje. Predvidevam, 

da bi blo lahko mal bolš, ker bi imel očeta in bi videl, kako on razmišlja. Gledam prjatle, k 
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so mel dobre očete in se majo nekam zatečt in jim oni lahko svetujejo. Jz nimam tega. No 

ja … Saj imam enga starejšga prjatla, s katerim se pogovarjam, ampak nisem z njim 24 ur 

in 7 dni v tednu, ampak sm z njim tistih par uric in saj doživiš nekaj, ampak ne doživiš pa 

vsega. Tudi on nima vedno časa preživljat čas z mano in tako ne morm dobit njegouga 

razmišljanja, kot bi ga dobil pri očetu, k bi bil ob men.  

 

Ti je manjkal moški lik – si to opazil npr. v igri, ljubezni …? 

 

Ja, mi je. To, da se igram bolj ženske igre, to ne. Itak sm odraščal in se igral s fanti in tud 

na ulci je blo več fantov kot pa punc. Igral smo se vojake, tko da smo bili vedno skupaj, 

deset fantov nas je bilo in smo se igral vedno skup. Smo šli skupaj gor pa dol po vas. Smo 

imel tud sošolce in smo skupaj igral košarko in pa nogomet. Saj so ble tud punce zraven in 

smo se igral pač kakšne ženske, ampak smo bli vsi skupaj, da smo vsi skupaj se zabaval in 

da smo užival. Glede tega vidika nisem imel kakšnih težav. Imel sm vmes, tko kot na 

primer, a so mi všeč fantje al punce, samo to je blo čisto na začetku, ko tudi jz nism vedu, 

kaj bi bilo pa tako. Sm nato pogruntal, da so punce tiste, k me privlačjo in želim imeti ženo 

in otroke in družino. Tako da sm to hitro prešaltal in je bilo tako to, ne.  

 

So področja, kjer si občutil očetovo odsotnost? 

 

Ja. Ne vem, kako se postavit zase. Tukaj vidm pr seb, če so kakšni kregi al če se kaj takega 

dogaja, tudi pri zaročenkini družini, ko se ona pa starši pa sestra kregajo. Pa tud mi, k smo 

se kregali, ko je prišel stric pa je razbijal po hiši in je razbijal okna. Tudi sedaj čutim, da se 

moji možgani kar odklopjo, ne znam se postavit za sebe. Recimo, ko se kregajo zaročenka 

in njeni starši glede kakšnih stvari, ne znam vstopit notri pa reči kaj. Se dogaja to, da jz kr 

zmrznem in odklopm. To ne gre stran, mi je, bom rekel, sedaj ostal in je še vedno del 

mene. Na hitro se odklopim in ne iščm alternativo, kako bi jz drugač … a ne morem, ker 

nardim neko zaporo, k jo jz nočm nardit. Ta želja je v men, ampak je tisti strah, ko ne vem, 

kako bom jaz odreagiral in je možno, da se tudi jz že na začetku odklapljam, ker me je 

strah. No, tud jz nisem bil nekakšna prepirljiva oseba in se nism tepel. Vedno so mi 

prijatelji rekel, da če bo kaj takšnga, da jih jz samo pokličm pa me bomo zaščitil in tako 

velikokrat nisem bil v tistem središču, da bi se jz stepel. Se je kdaj zgodil, da bi se jz 

stepel, ampak ni bilo nikoli rizično, da bi lahko reku, da sem agresivna oseba. Bolj sm 
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umirjena oseba in se bolj odmaknm od stvari in grem stran. Ne iščem pač tega in ne 

drezam v osje gnezdo. Samo bi se pa želel bolj zase postavit. 

 

A si imel kdaj v svojem življenju kakršen koli drug model očeta oziroma moškega?  

 

Imam sedaj, ko sem odrasel, mal starejšga prjatla, k ma dobro družino. Je fajn, da gledam, 

k mu uspe in s tem, kaj jaz želim. Ampak kot otrok nisem imel. Dedek je bil vedno 

poslušen babi in je ona bla tista, k je govorila. Aja, strica sem se pa bal – je bil bolj 

agresiven. Tko da nisem imel. Mami pa ni nikoli imela kakšnga druzga.  

 

A ti je ta lik, sedaj v odraslosti, vzor, kaj več oziroma ali na kakršenkoli način zapolni 

praznino oče – otrok? 

 

Samo vzor mi je. Ne, nikol ni nihče mogel zapolnit te praznine.  

 

Ali lahko vidiš kakšne pozitivne vidike očetove odsotnosti v svojem življenju?  

 

Edin to, da jz lahko spremenim svojo zgodovino za naprej, da se ne ponavlja, da bom jz se 

poročil in bova mela otroka in bom jz rekel: »Ej, ne da se mi več in se ločujem in da me ne 

vidjo več.« Ne, to se pač men ne bo zgodil. Tega pač nočm in si ne želim. In tudi ko mava 

z zaročenko probleme, želim rešit. »Ej, dejva se borit, vztrajajva, bodiva močna, saj niso 

tako veliki problemi, da sedaj je pa tole za znoret pa ne bova več skupaj.« Če se že na 

majhnih stvareh tko dela, se laži boriš kasnej, ko pridejo velike stvari v življenje. Ja pač 

včasih je tudi dobr, da vidš kakšne stvari in si jih potem zapomnš in rečeš, to bi lahko 

uporabu v svojem življenju, a tega pač ne želim uporabit v svojm življenju. Lahko bi tudi 

reku, da sem po eni strani tudi jaz imel odprte roke in so mi zaupali ... to je blo zlo dobr 

zame. Ampak tud jaz nisem vsega mamici povedu in sem dosti zase zadržal. Ko so me 

vprašal, kako je blo, sem odgovoru, da dobr je bilo to. No, pol se je nadaljeval pogovor in 

se sploh ni več omenjal tega. Po eni strani lahko rečem, da je bilo v redu, a ne vem, če bi 

bil z očetom, ali bi še vedno bilo tako in kje bi bil. 
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Kako očetova odsotnost vpliva na tvoje odločitve danes? Si oče? Si želiš postati? Imaš na 

tem področju kaj strahov? 

 

Strah definitivno je. A bom dobr mož, a bom dobr oče, a bom znal vodit družino po ta 

pravih načelih? Da ne bo samo moja žena tista, ki bo prevzela odgovornost, ker ne bo mela 

zaupanja vame. Tega si res ne želim. Želim si, da bi ona vame zaupala, da bi bla z mano v 

vsakem trenutku in da se pogovarjava, da imava tisti ta pravi odnos. Da mava njeno 

mnenje in moje mnenje in najdeva skupno rešitev, da tudi otrok vidi, da se pogovarjava in 

izražava svoje mnenje. Tko da se bo tud otrok, ko bo v šoli, lahk pohvalil pred učiteljico, 

da mata njegova starša čudovit odnos. Se kregata, a se še vedno ljubita in se mata rada. To 

so moje sanje, to si jaz želim, da bi otrok začel tako razmišljat. So pa drugače strahovi ja, 

joj, a bo to, ko bo in kako bo. Si pa želim met otroka, ja, to je pa definitivno.  

 

Najlepša hvala za pripravljenost in vse odgovore. 

 

Prosim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 Priloga 5: Celotna tabela kodiranja za intervju 1 
 

Enote kodiranja Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

 

… največkrat 

vmešavala njena 

mama in njena teta 

in njen očuh in moj 

stric. 

Pri vzgoji sodelovali 

ostali družinski člani 

Širša družina del 

njegovega 

odraščanja 

Vpetost širše družine 

Očeta nisem nikoli 

osebno spoznal do 

svojega 31. leta … 

Očeta ni osebno 

spoznal do svoje 

odraslosti 

Očeta ni osebno 

spoznal 

Nepoznavanje očeta 

v procesu odraščanja 

… že kot otrok sem 

hodil na te krvne 

preiskave, … Tako 

sem tudi zvedel, da 

je moj oče doktor, da 

je zdravnik, da 

pomaga drugim. 

Preko krvnih 

preiskav ugotovil, 

kdo je njegov oče 

Očetovstvo potrjeno 

preko krvnih 

preiskav 

Očetovo zavračanje 

odnosa s sinom 

… hm, bežno se ga 

spomnim v Zagrebu 

… 

Bežno se spomni 

očeta 

Bežna vizualna slika 

očeta 

Nepoznavanje očeta 

v procesu odraščanja 

… on mene ni hotel 

priznat in se je 

pritožil na teste, ki 

so bili izvedeni … 

Oče ga ni želel 

priznati za svojega 

sina 

Biološki oče ne 

prizna očetovstva 

Očetovo zavračanje 

odnosa s sinom 

… ostala v spominu 

kot oseba, ki me je 

vedno pustila na 

cedilu. 

V spominu ga ima 

kot očeta, ki ga je 

vedno pustil na 

cedilu 

Zavračanje očeta v 

različnih življenjskih 

situacijah 

… mama me peljala 

v Klinični center k 

njemu, ker je rekla, 

da ne more več z 

mano živet, me je 

pustila na hodniku, 

kjer je on delal, ga 

je poklicala in je 

rekla: »Tukaj imaš 

svojega sina, skrbi 

zanj.« In on je se 

obrnil, mi pokazal 

hrbet in šel in ga 

sploh ni bilo zraven 

mene. Jaz se tam stal 

deset minut, dokler 

ni mama nazaj 

prišla.  

Oče se ni zmenil 

zanj in je odkorakal 

stran kljub 

materinemu odhodu 
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… kot da so vsi 

poznal mojega 

očeta, samo jaz ne. 

Zdelo se mu je, da 

okolica pozna 

njegovega očeta 

Okolica pozna očeta Pobuda in želja po 

odnosu z očetom 

… jaz sem vedno 

hrepenel po tem, da 

bi ga jaz sam osebno 

spoznal. 

Želel si je osebno 

poznati očeta 

Želja po osebnem 

odnosu z očetom 

… pri šestnajstih 

letih odločil, da 

grem k njemu domov 

in sem pozvonil na 

vrata in mi je odprla 

moja polsestra in 

sem rekel, če je oče 

doma …. In on prvo, 

kar je rekel, je rekel: 

»Zakaj si prišel na 

vrata, zakaj nisi 

poklical me prej ali 

pa karkol?« No in 

pol sem ga poklical 

naslednji dan in mi 

je rekel, da se bova 

zmenila v tem in tem 

lokalu in jaz sem 

tam čakal uro in pol 

in ga ni bilo. 

Oče se ga ne 

razveseli in ga ne 

povabi v svoj dom  

Oče se ne zmeni zanj Očetovo zavračanje 

odnosa s sinom 

Oče ne pride na 

dogovorjeno mesto 

Pogrešal sem 

vsakokrat, da bi se 

postavil nekdo na 

mojo stran, kadar je 

moja mama preveč 

pogledala v kozarec 

s pijačo in ko me je 

začela pretepat … 

Pogrešal očetovo 

prisotnost, da bi ga 

zaščitil pred nasilno 

mamo 

Želja po prisotnosti 

očetove zaščite 

Potreba po očetu 

… sem v šoli, ni 

nobeden šel in me 

zaščitil in me 

obvaroval. Vedno 

sem se mogel sam 

poskrbeti. 

Pogrešal očetovo 

prisotnost, da ga 

zaščiti v šoli 

… takrat v šoli 

nobeden ni bil brez 

očeta razen jaz in ko 

so me zafrkavali, da 

sem pankrt, mi je 

bilo zelo težko. Kaj 

bi dal, da bi takrat 

prišel moj oče … 

V razredu edini brez 

očeta in v posmeh 

sošolcem 

Tarča posmeha 

zaradi manjkajočega 

očeta v razredu 

Osebno doživljanje 

očetove odsotnosti 
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… vsi zafrkavali, da 

sem Bosanec in 

cigan in tako naprej. 

Takrat sem pa res 

občutil, da bi rajši 

videl, da bi bil moj 

oče tukaj in on bi vse 

zrihtal. Tak kot je za 

druge očka vse 

zrihtal.  

 

Želel si je očetove 

zaščite, kot jo je 

videl pri ostalih 

otrocih  

Želja po prisotnosti 

očetove zaščite 

Potreba po očetu 

Jaz se nisem imel po 

kom zgledovat. 

Ni imel moškega 

lika, ki bi mu bil 

vzor 

Manjkajoči moški 

lik, ki mu predstavlja 

vzor 

Osebno doživljanje 

očetove odsotnosti 

Moj vzgled so bili 

risani junaki Miki 

Mustra in potem … 

največkrat so bili 

tisti o super herojih, 

ki pride pomagat, od 

Supermana do ene 

gorile se spomnim, 

Bajaba.  

 

Njegovi vzorniki so 

bili risani in 

televizijski junaki 

Vzorniki risani 

junaki in junaki iz 

medijev 

… velikokrat smo se 

srečavali tisti, ki 

smo imeli iste 

probleme doma z 

alkoholom v družini. 

Na ulici se je družil 

s prijatelji s 

podobnimi problemi 

Druženje s prijatelji 

s podobno 

problematiko 

Prijatelji 

Nisem ga pogrešal 

zato, ker me je takrat 

pustil pri šestnajstih 

letih, ko ni prišel v 

tisti lokal. V meni se 

je sprožila, bi rekel, 

ena jeza, sovraštvo 

do mojega očeta in 

to sovraštvo se je 

potem vedno bolj 

izpostavilo. 

Očeta ni pogrešal 

zaradi njegove 

zavrnitve 

Stopnjevanja občutja 

jeze in sovraštva 

zaradi očetove 

zavrnitve 

Osebno doživljanje 

očetove odsotnosti 

Zaradi zavrnitve 

čutil jezo in 

sovraštvo, ki se je 

stopnjevalo 

… ko sem bil 

starejši, sem začel 

delati več slabih 

stvari, kot so kraja 

in laganje in res sem 

Začel je krasti in 

lagati v najstniških 

letih 

Zaradi želje po 

maščevanju očetu 

zabredel v težave 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti v 

njegovem življenju 
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delal veliko težkih 

stvari in veliko je 

bilo tudi tega, da 

prizadenem njega 

skozi te svoje 

neumnosti … 

Skozi vedenje je 

želel prizadeti očeta 

Večkrat sem bil v 

časopisih in v 

časopisih je pisalo, 

da sem pač ta in ta 

in vsi so me poznali 

kot sina tega 

doktorja. In na en 

način sem se mu 

lahko maščeval. 

Zaradi svojega 

vedenja je pristal v 

časopisih 

  

Preko pisanja v 

časopisih se je 

maščeval svojemu 

očetu, saj so ga 

ljudje poznali kot 

njegovega sina 

Mediji način 

maščevanja očetu 

… nobeden ni mene 

klical po imenu, 

ampak so me vedno 

klical kot sin tega 

doktorja. In to je 

globoko vplivalo na 

mene. Bil sem zelo, 

zelo jezen na njega. 

Pogosto ga niso 

klicali po imenu, 

ampak kot »sina 

doktorja« in to je 

globoko vplivalo 

nanj 

Izguba lastnega 

imena zaradi 

vzdevka po očetu še 

poglablja njegovo 

jezo 

To je še dodatno 

vplivalo na njegovo 

jezo 

… so vsi mislili, da 

lahko delajo z 

menoj, kar hočejo, 

saj itak imam samo 

mamo in moja mama 

mene ne more 

zaščititi. 

… Verbalno, včasih 

fizično… 

Mama ga ni mogla 

zaščititi 

Nemoč mame pri 

zaščiti 

Okolica bila z njim 

verbalno in fizično 

nasilna 

Nasilje nad njim 

… mama bila pod 

vplivom alkohola 

večino svojega 

življenja, nisem imel 

nikamor se zatekati 

po pomoč ali 

zaščito. 

Zaradi maminega 

alkoholizma se ni 

mogel zateči k njej 

po pomoč in zaščito 

Nemoč mame pri 

zaščiti zaradi 

njenega alkoholizma 

… velikokrat so se 

kakšni spravili nad 

mano glih zato, ker 

nisem imel očeta in 

so vedeli, da 

nobeden ne bo šel v 

bran meni. 

Zaradi neprisotnosti 

očeta občuti, da ga 

okolica napada, saj 

ga oče ne bo zaščitil 

Očetova odsotnost 

vliva na nasilje 

okolice nad njim in 

njegovo lastno 

nasilnost 
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… v šoli sem se 

dostikrat stepel 

zaradi tega … 

Pretepal se je in se s 

tem postavil sam 

zase 

… če bi bil moj oče 

zraven, mene 

sigurno ne bi tako 

napadal, kot so me. 

Misli, da bi ga 

očetova prisotnost 

obvarovala napadov 

Očetova prisotnost 

bi izboljšala njegovo 

kvaliteto življenja 

Osebno doživljanje 

očetove odsotnosti 

Moje življenje bi bilo 

definitivno boljše … 

Očetova prisotnost 

bi mu zagotovila 

boljše življenje 

… do petega leta 

imela enega 

moškega, s katerim 

je hodila in je tudi v 

bistvu prespal pri 

nas in spominjam se, 

koliko sem imel rad 

tega človeka. 

Do njegovega petega 

leta mama imela 

partnerja 

Mama našla novega 

partnerja, ki ga je 

imel zelo rad 

Prisotnost moškega 

lika v njegovem 

življenju 

Partner je živel pri 

njih in imel ga je 

zelo rad 

… ko je šla narazen 

z njem, ga nisem 

videl do svojega 

petega razreda 

osnovne šole, torej 

sedem, osem let 

kasneje. Ampak ko 

sem ga videl, ko me 

je počakal pred šolo, 

sem ga imel tako 

rad, da sem zalaufal 

k njemu in sem ga 

objel.  

Mama je šla narazen 

s svojim partnerjem 

Mama se razide s 

partnerjem, vendar 

ga ima še vedno rad 

Ko ga je ponovno 

videl, je stekel k 

njemu in ga objel 

Toliko sem pogrešal 

očeta, da nisem niti 

vedel, ali sem 

pogrešal očeta ali 

njega, ampak bilo mi 

je zelo prijetno, ko 

sem ga videl. Takrat 

je bilo zadnjič, ko 

sem ga videl. 

Tako je pogrešal 

očetovski lik, da ni 

vedel koga bolj 

pogreša: očeta ali 

očima 

Pogrešanje in 

potreba po odnosu z 

očetom/očimom 

Osebno doživljanje 

očetove odsotnosti 

Takrat je očima 

zadnjič videl 

Ne. Ni se krivil za 

očetovo odsotnost 

Za očetovo 

odsotnost ne čuti 

lastne krivde 

… nikoli nisem 

dejansko videl ta 

prave vloge, kakšen 

bi resnično moral 

očka bit … 

Nikoli ni imel 

moške figure, ki bi 

mu pokazala, kakšen 

naj bo oče 

Brez prisotnosti 

moškega vzora 
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… ker sem vedno 

živel v okolju, kjer je 

v bistvu bila ženska 

tista vodilna … 

Živel v okolju, kjer 

je bila ženska vloga 

vodilna 

Vodilni ženski lik v 

njegovem življenju 

Spolna identiteta 

Enkrat sem bil z 

enim iz osnovne šole 

pa sva se tako 

hecala in enkrat sem 

bil s svojim sosedom 

pa sva se tudi tako 

hecala. Ni bilo nič 

kaj več, ampak ja, 

mislil sem, da 

mogoče bi bilo 

boljše, če bi bil 

ženska kot pa moški. 

S sošolcem in 

prijateljem se je 

šalil, da sta par 

Iskanje spolne 

identitete 

Včasih mislil, da bi 

bilo boljše biti 

ženska kot moški 

Ženska vloga v 

odnosu mu je bila 

bližja kot moška 

… vedel sem, kako 

se obnaša ženska, 

nisem vedel pa, kako 

se obnaša moški in 

mi je bilo lažje se 

podrediti v žensko 

vlogo kot pa v 

moško. 

Poznal je žensko 

vlogo, moška vloga 

pa mu ni bila blizu 

Bolj se je videl v 

ženski kot moški 

vlogi 

Nikoli nisem imel 

velike samopodobe. 

Vedno sem se mogel 

boriti za nekaj, da 

me je kdo priznal. 

Imel je nizko 

samopodobo, saj se 

je počutil 

nepriznanega 

Nizka samopodoba 

zaradi očetovega 

zavračanja odnosa 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti v 

njegovem življenju 

… samopodoba … 

še dandanes mi je 

težko to. Zmerom 

mislim, da sem 

neuspeh – čez cel 

svoje življenje imam 

to v glavi, da meni 

nikoli ne bo ratalo. 

 

Tudi danes je 

njegova 

samopodoba nizka 

Nizka samopodoba 

in doživljanje sebe 

kot neuspeh 

Sam sebe vidi kot 

neuspeh 

Misli, da mu nikoli 

ne bo uspelo v 

življenju 

… neuspeh povezat 

stik z njem. 

Čuti neuspeh pri 

navezovanju stika z 

očetom 

Občutja osebnega 

neuspeha zaradi 

očetovega 

zavračanja stika z 

njim  
Kadarkoli sem jaz 

hotel narest korak 

naprej, da bi se videl 

z njem ali slišal, je 

on bil tisti, ki je 

rekel ne. 

Ko je on želel stopiti 

v stik z očetom, ga 

je oče zavrnil 
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Celo pred dvemi leti, 

ko sem prišel do 

njega, ko sem mu 

rekel, da mu 

odpuščam in vse, 

tako … da on ni niti 

malo izrazil želje, da 

bi bil z mano, da bi 

se pogovarjal z 

menoj ali karkoli. 

Obiskal ga je pred 

dvema letoma 

Oče se z njim ni 

želel pogovarjati in 

ni pokazal nobenega 

interesa 

… ampak ta vzorec 

se ponavlja že cel 

življenje. Jaz hočem 

biti zraven njega, on 

noče biti zraven 

mene in mam to kot 

svoj osebni neuspeh. 

Občuti osebni 

neuspeh pri 

navezovanju stika z 

očetom 

Moja mama 

spoznala enega 

moškega, ki je bil 

par let z nami, ko 

sem bil jaz še otrok, 

dojenček, in potem 

je on šel, ker se ona 

ni hotela poročiti in 

se preseliti v Bosno. 

Mama imela 

partnerja  

Mamin partner do 

njegovega petega 

leta starosti 

Prisotnost moškega 

lika v njegovem 

življenju 

On odide, ker se 

mama ne želi 

poročiti z njim 

… tega človeka imel 

zelo rad. 

Maminega partnerja 

je imel zelo rad 

Sprejemanje prvega 

partnerja 

… pri enih devetih, 

desetih letih, 

katerega koli je 

imela moja mama 

moškega, jaz nisem 

nikoli mogel 

navezati stika z 

njem. 

Ni navezal stika z 

maminimi 

kasnejšimi partnerji 

Zavračanje maminih 

kasnejših partnerjev 

Menjajoči se moški 

liki v njegovem 

življenju 

… je bil tujec, ki je 

bil pač proti moji 

volji, ker nisem rabil 

nobenega. 

Mamine partnerje je 

dojemal kot tujce, ki 

so bili tam proti 

njegovi volji 

On ni potreboval 

nikogar 

Nikoli nisem mogel 

navezati stika, 

čeprav so se trudili 

okoli mene, jaz 

nisem hotel. 

 

Z nobenim maminim 

parterjem ni želel 

navezati stika 
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Zato ker sem vedel, 

kdo je moj oče. 

Vedel sem, da to ni 

moj oče in kaj bo on 

men govoril. Vsi 

nekaj nasprotujejo 

meni in zakaj bi 

potem še on 

nasprotoval meni. 

Vedel je, kdo je 

njegov biološki oče 

Vedel, kdo je njegov 

oče 

Ljudje okrog njega 

so mu nasprotovali, 

zato ni želel, da bi to 

delali tudi materini 

partnerji 

Zaradi izkušenj 

nasprotovanja 

okolice,ni želel imeti 

odnosa z materinimi 

parterji  

Ta človek iz Bosne 

… res je bil dober 

do mene in ga imam 

v zelo lepem 

spominu še 

dandanes, toliko let 

kasneje. Ampak vse 

ostale pa nisem 

mogel nikakor 

sprejet. 

Sprejel le maminega 

prvega partnerja, 

ostalih ni želel 

Sprejemanje prvega 

partnerja 

Prisotnost moškega 

lika v njegovem 

življenju 

… očuh jo je 

nonstop pretepal in 

ta strah je bil tudi 

pri meni in potem je 

dovolj, da me že 

moja mama tepe, da 

me še kdo drug, ki 

ga sploh ne poznam. 

Mama je bila tepena 

s strani svojega 

očima 

Mamine izkušnje 

vplivale na njegovo 

doživljanje maminih 

partnerjev 

Menjajoči se moški 

liki v njegovem 

življenju 

Strah, da bi očim 

pretepal njega 

Ja, jih je bilo kar 

nekaj. 

Njegova mama je 

imela več partnerjev 

Mamino menjavanje 

partnerjev 

… spomnim 

njegovega smeha. 

Nikoli nisem videl, 

da bi se onadva 

kregala. Moja mama 

in on. Vedno sem 

videl samo, kako ima 

on mojo mamo rad 

in da ima mene rad. 

Spomni se smeha 

prvega očima 

Pozitivni spomini na 

maminega prvega 

partnerja 

Prisotnost moškega 

lika v njegovem 

življenju 

Mama in očim se 

nista kregala 

Pri prvem očimu je 

videl ljubezen do 

njega in njegove 

mame 

Da. Prvi očim je zapolnil 

praznino očeta do 

njegovega petega 

leta 

Prisotnost 

nadomestnega lika 

očeta 

… da karkoli je on 

rekel, ga njegovi 

starši niso jemali 

Njegovega strica 

njegovi starši niso 

jemali resno 

Moški član širše 

družine nanj niso 

imeli vpliva 

Vpetost širše družine 
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resno. Ko sem to jaz 

videl, ga tudi jaz 

nisem jemal resno. 

Glede na vzorec 

doma ga tudi on ni 

jemal resno 

… ko mojega dedija, 

od moje mame očuh, 

pa so se ga vsi bali. 

Njegovega dedka so 

se vsi bali 

… nisem navezal z 

njim tako osebno 

vez. 

Z dedkom ni navezal 

osebnega odnosa 

Pozitivne? Ne. Ne najde pozitivnih 

vidikov očetove 

odsotnosti  

Ni pozitivnih 

vidikov očetove 

odsotnosti 

Osebno doživljanje 

očetove odsotnosti 

Da bi lahko zavrtel 

čas nazaj in da bi 

moj oče se odločil 

biti oče in mož moje 

mame. Vau, da, bi si 

želel to. 

Želel bi si, da bi oče 

živel z njim in 

mamo 

Želja po prisotnosti 

očeta 

Potreba po očetu 

Ne bi rabil toliko 

trpeti v življenju kot 

sem, če bi moj oče 

bil zraven. 

 

Z očetom bi bilo 

življenje lažje 

Pogrešanje in 

potreba po očetovi 

ljubezni 

Jaz sem vedno iskal 

ljubezen. Dolgo leta 

nisem vedel, da 

iščem očetovo 

ljubezen. 

Iskal je ljubezen 

Kasneje ugotovil, da 

išče očetovo 

ljubezen 

… bom jaz že sam 

najdel svojo pot. In 

na žalost sem jo 

najdel v drogi in v 

alkoholu. To me je 

izpolnjevalo dolga 

leta. 

Na svoji poti iskal 

uteho v drogi in 

alkoholu 

Zaradi odsotnosti 

očetovskega lika 

zabredel v težave 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti v 

njegovem življenju 

Droga in alkohol sta 

bila več let del 

njegovega življenja  

… ko sem prišel v 

rehabilitacijski 

center v komuno, 

šele takrat so se mi 

odprle oči, da ne 

rabim te ljubezni. 

Ljubezni do droge, 

do alkohola, da bi 

me ljudje spoštovali 

ali da bi me ljubili.  

 

Šel na zdravljenje v 

rehabilitacijski 

center 

Rehabilitacijski 

center mu je 

pomagal najti pot 

brez odvisnosti 

Tam spoznal, da ne 

potrebuje droge in 

alkohola za ljubezen 

in spoštovanje ljudi 
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Nisem oče. Želim si 

postati oče. 

Ni oče, vendar si to 

želi postati 

Želja po očetovstvu Obremenjenost 

lastnega starševstva 

Imam strahove. 

Imam strahove zato, 

ker ne vem, kako je 

biti oče. Kako je 

živeti z očetom. 

Ima strahove pred 

tem, kaj pomeni biti 

oče 

Strahovi lastnega 

očetovstva zaradi 

odsotnosti očeta v 

njegovem življenju Ne ve, kako je biti 

oče in kako je živeti 

z očetom 

… ampak a bi res 

lahko, a sploh vem, 

kaj to pomeni biti 

oče? Biti oče 

nekomu in ga 

vzgajati.  

 

Sprašuje se, kako je 

biti oče in kaj 

pomeni vzgajati 

Vprašanja glede 

vzgoje in 

očetovskega lika v 

vzgoji 

Mojemu očetu je to 

spodletelo. Ne želim 

si, da bi meni tudi. 

Njegovemu očetu je 

spodletelo  

Njegov oče je 

odsotni oče 

Želi si, da njemu ne 

bi spodletelo 

Ne želi si biti 

odsotni oče 
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 Priloga 6: Celotna tabela kodiranja za intervju 2 
 

Enote kodiranja Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

 

Odraščal sem v 

družini, bom rekel, 

povprečno slovenska 

… 

Odraščal v povprečni 

slovenski družini 

Odraščal v slovenski 

družini 

Družina  

… ampak imel sem 

očeta, ki je pač še 

preden sem se rodil, 

imel službo v 

Nemčiji … 

Oče imel službo v 

Nemčiji 

Oče delal v tujini 

Imam enega brata, 

starejšega tri leta, ki 

je tudi nekako skrbel 

za mene. 

Ima brata, ki je 

nekako skrbel zanj 

Brat skrbi zanj 

Očeta sem videl od 

petka zvečer, ko sem 

ga čakal na koncu 

ulice, ko se je 

pripeljal z avtom, ob 

šestih zvečer 

približno, pa do 

nedelje zvečer, ko 

smo šli spat. Se 

pravi, to je bil 

vikend. 

Očeta videl le ob 

vikendih 

Oče doma za vikend Odnos z očetom 

pred smrtjo 

Če pa je imel dopust 

oziroma za vikend, 

ko je prišel, je bil 

ves utrujen … 

Ko je bil oče doma, 

je bil utrujen 

Oče doma vedno 

utrujen 

… je zaspal za 

televizijo, ki smo jo 

vsi gledal. 

Oče zaspi pred 

televizijo 

Ni bilo takega časa, 

da bi se meni 

posvetil, ali pa da bi 

šli nogomet skupaj 

igrat. 

Oče ni imel časa, da 

se mu posveti in igra 

nogomet z njim 

Oče nima časa zanj 

… ko smo šli včasih 

v nedeljo popoldne 

na sprehod kot 

družina za dve uri. 

Tako da to so 

najboljši spomini. 

Najljubši spomini so 

nedeljski sprehodi z 

družino 

Lepi spomini, ko si 

oče vzame čas 

Čez teden sem bil 

sam z mamico in 

Mama skrbela za 

njih med tednom 

V odsotnosti očeta 

mama skrbi zanj 
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bratom, kjer je ona 

poskrbela za nas. 

… ko je bil dopust, 

ko smo bili doma, je 

po navadi skoz delal, 

ker je bil 

introverten, to se 

sedaj zavedam, da je 

bil zelo introverten 

… 

Oče vedno delal  Oče nenehno dela 

Se sedaj zaveda, da 

je bil oče 

introvertiran 

Ne, ga sploh nisem 

imel. 

Ni imel osebnega 

odnosa z očetom 

Nima osebnega 

odnosa z očetom 

Pri šestih letih smo 

dobili novico, da je 

umrl v Nemčiji.  

Oče umre, ko ima 

šest let 

Izguba očeta Očetova smrt 

… se je mami zelo 

trudila, kako bi 

lahko rekel, da bi 

bila ona oboje. 

Mama se je trudila 

biti hkrati oče in 

mati 

Mama se popolnoma 

posveti družini 

Nikol si ni nobenga 

druzga najdla. 

Mama ni imela 

drugih partnerjev 

Mama nima drugega 

partnerja 

Skrbi za dom, da je 

gazda in da kuha pa 

vse te zadeve naprej. 

Mama je glavna 

odgovorna za dom in 

gospodinjska 

opravila 

Mama se popolnoma 

posveti družini 

Drugače pa bom 

rekel, da so bili 

trenutki od šestega 

leta naprej, so bili 

kakšni, tko parkrat 

na leto, ko sem tako 

rekel: »Joj, bi bilo 

fajn, da bi bili 

skupaj ali pa bi si 

želel, da bi šli skupaj 

na morje.« Sicer ni 

bilo velikih 

trenutkov zato, ker 

nisem imel odnosa z 

očetom. 

Od šestega leta 

naprej si je včasih 

želel, da bi bili 

skupaj kot družina in 

skupaj na morju 

Želja po prisotnosti 

očeta 

Želja po odnosu z 

očetom 

Ker ni imel odnosa z 

očetom, je bilo teh 

trenutkov malo 

Nima osebnega 

odnosa z očetom 

Osebno dojemanje 

očetove odsotnosti 

Če nimaš globokega 

odnosa z neko 

osebo, katera ti je 

res nekaj dragocena, 

potem sploh ne 

hrepeniš po tem.  

Ni hrepenel po času 

z očetom, ker ni imel 

globokega odnosa z 

njim 

… takrat se tega 

sploh nisem zavedal 

zato, ker sem, bom 

Ni se tako zavedal 

očetove odsotnosti, 

saj je dobil veliko od 

Prijatelji in 

aktivnosti zapolnili 

praznino očetove 

Varovalni dejavniki 

v njegovem 

življenju 
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rekel, to dobival 

tako pri prijateljih. 

prijateljev odsotnosti  

Takoj, ko sem domov 

prišel, sem vrgel 

torbo, sem šel 

mogoče par igric 

odigrat, potem pa 

sem bil zunaj na 

kolesu pri sosedu. 

Tam sem gradil 

prijateljstvo ali pa 

tako naprej. 

Po šoli igral igrice in 

večino časa preživel 

zunaj na kolesu s 

prijatelji 

Če je kakšna tema 

tko prišla v šoli ali 

pa tako naprej glede 

očeta, mislim, saj 

sem bil tako 

ponosen: »Uu, moj 

oče je pa delal v 

Nemčiji.« 

V šoli je bil ponosen, 

da je njegov oče 

nekoč delal v 

Nemčiji  

Ponosen na očetovo 

službo 

In to sem bil vesel, 

da je lahko kakšne 

stvari prinesel, ki jih 

drugi niso imeli. Ali 

pa kakšna darila. 

Darila so mi tako 

veliko pomenila. 

Razveselil se je 

očetovih daril, ki so 

mu veliko pomenila 

Očetova darila mu 

veliko pomenijo 

… kot najstnik, ko 

ga res ni bilo več, 

potem sem pa res 

videl, koliko ga 

dejansko pogrešam. 

Kako iščem njegovo 

bližino. 

Kot najstnik videl, 

koliko ga pogreša 

Želja po prisotnosti 

očeta 

Želja po odnosu z 

očetom 

Iskal je očetovo 

bližino 

… ko pa sem takole 

odraščal in tako 

naprej, sem se 

zavedal, da mi prav 

manjka, čeprav se 

tega ne zavedam, ali 

bi on še vedno 

preživel čas z menoj 

ali bi se rad z menoj 

družil ali bi šli 

skupaj na izlete ali 

pa bi on samo delal, 

delal, delal. 

Med odraščanjem se 

zave, kako močno 

mu oče manjka 

Porajajo se 

vprašanja, če bi oče 

preživel čas z njim, 

se družil z njim ali bi 

le delal 

Negotovost o 

očetovi želji po 

odnosu 

On je tudi imel težko 

otroštvo. 

Oče sam je imel 

težko otroštvo 

Nezmožnost očetove 

vključenosti zaradi 
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Danes se enostavno 

tega zavedam, da v 

bistvu kako bo on 

meni dal nekaj, če 

on sam tega ni dobil. 

Nemogoče. 

Danes se zaveda, da 

mu je oče težko dal 

nekaj, česar sam ni 

dobil 

lastne preteklosti 

Največkrat, ko smo 

bili, ko pač je on 

umrl, ko sem se v 

realnosti zavedal: 

»Uau, jaz ga ne bom 

več nikoli videl …,« 

to me je zelo potrlo, 

zadelo. 

Po očetovi smrti se 

večkrat zave, da 

očeta ne bo več videl 

Potrtost, da očeta ne 

bo več videl 

Dejstvo, da ga ne bo 

več videl, ga zelo 

potre 

In pol bom rekel, po 

ene dveh, treh letih, 

je enostavno bila ta 

ena velika luknja, 

praznina, ko sem 

nekako spominjal se 

tistih trenutkov, ko 

smo jih skupaj 

preživljali in 

trenutki, ki se jih 

najbolj spominjam, 

ki so mi dragoceni, 

je, ko smo šli skupaj 

na sprehod. 

Po nekaj letih v njem 

nastane velika 

luknja, praznina 

Zavedanje praznine 

zaradi očetove 

odsotnosti  

Spominja se 

trenutkov, ki so mu 

najbolj dragoceni 

In sedaj si rečem ... 

to ni dovolj… zato 

želim svojim 

otrokom ponuditi 

več. Zato sva kupila 

z ženo motor pa da 

bom otroke vozil, ker 

si otroci želijo uživat 

z mano, kot pa da 

imam od zadaj 

dokončano teraso.  

 

Sedaj se zaveda, da 

to, kar je on imel, ni 

dovolj 

Svoje otroke 

postavlja pred delo 

in preživlja 

kvaliteten čas z 

njimi 

Lastna očetovska 

vloga 

Svojim otrokom želi 

ponuditi več 

Namesto dokončane 

terase se odloči za 

motor, da na ta način 

preživi čas z otroki  

Pri meni ni bila 

takšna situacija, ker 

je oče umrl.  

Okolica ni gledala 

kot na nekoga brez 

očeta, saj ga oče ni 

zapustil, ampak je 

umrl 

Dojemanje okolice 

drugačno zaradi 

smrti očeta 

Varovalni dejavniki 

v njegovem 

življenju 

… če pa je bil kdo 

nekak, kot pravijo, 

od poštarja, tistega 

pa so tko zbadal pa 

Opazil pri ostalih 

otrocih brez očeta, 

da so jih zbadali, da 

so od »poštarja«, če 

Njegova opažanja o 

zmerljivkah 

otrokom, ki niso 

poznali svojega 
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je večkrat ušla 

kakšna beseda pa so 

ga zmerjali kot »kaj 

boš ti govoril, saj ti 

si od poštarja«. 

Takrat je to bilo bolj 

močno … 

niso poznali svojih 

očetov 

očeta 

Mogoče so bili 

trenutki kot: »Uh, 

kako bi bilo fajn, če 

bi lahko žogo 

brcal.« 

Porajajo se mu 

vprašanja, kako bi se 

bilo igrati z očetom 

Želja po prisotnosti 

očeta 

Želja po odnosu z 

očetom 

Potem pa kasneje, 

recimo od 

najstniških let 

naprej, sem se malo 

več spraševal tistih 

življenjskih 

vprašanj. … Recimo, 

če bi bil on še vedno 

živ, ali bi bil 

ponosen na moje 

ocene iz šole, ali 

kakšne dosežke 

imam, ali pa kakšno 

punco imam 

čudovito. Ali bi bil 

on ponosen name, je 

bilo velikokrat moje 

vprašanje. Tako da 

večkrat je prišlo mi 

to na misel. 

 

V najstniških letih si 

začne zastavljati 

življenjska vprašanja 

Želja po očetovi 

potrditvi 

Sprašuje se, ali bi bil 

njegov oče ponosen 

na njegov šolski 

uspeh, na dosežke, 

na njegovo dekle 

Večkrat se je 

spraševal, če bi bil 

oče ponosen nanj 

Bilo mi je edino 

hudo, ko ga več ni 

bilo. 

Bil je žalosten, ko 

očeta ni bilo več 

Žalost ob izgubi 

očeta 

Nisem se krivil … Ni se krivil za 

očetovo odsotnost in 

njegovo smrt 

Ne doživlja občutij 

krivde 

Varovalni dejavniki 

v njegovem 

življenju 

… bile so neke 

luknje prisotne 

takrat, ko bi rabil 

tisto moško roko. 

Občutil 

pomanjkanje, ko je 

potreboval moško 

roko 

Manjkajoči moški 

lik 

Potreba po moškem 

liku 

Potem sem se šele 

zavedal, koliko mi je 

ta moška roka 

Manjka mu moški lik 
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manjkala, ko me je v 

bistvu moj bodoči 

tast, zdajšnji tast 

vzel pod svojo roko. 

Tega se zave, ko ga 

pod okrilje vzame 

njegov bodoči tast 

Prisotnost odraslega 

moškega lika 

Nadomestni lik, ki je 

kompenziral 

očetovo odsotnost 

On me je dobesedno 

posvojil, kjer sem 

užival z njim pa 

skupaj sva delala in 

tako naprej in se 

smejala do solz. 

Bodoči tast mu da 

občutek, kot da je 

njegov  

Bodoči tast z njim 

dela, se smeje in 

skupaj uživata 

To mi je pa 

manjkalo prej, ko 

mojega očeta ni bilo. 

Pri bodočem tastu 

dobi tisto, kar mu je 

prej pri očetu 

manjkalo 

Ampak takrat sem 

začel dobivati te 

potrebe. Ko sem bil 

mlajši, pa nekak 

nisem imel toliko teh 

potreb. 

Potrebe po moškem 

liku v svojem 

življenju dobi v 

najstniškem obdobju 

Zavedanje potreb po 

moškem liku 

Potreba po moškem 

liku 

Z njim sem se lahko 

pogovarjal o vsem 

živem. Mi je 

prisluhnil, sva 

skupaj delala, mi je 

pomagal, se mi 

posvetil, če sem 

rabil pomoč ali pa 

nasvet, sem se takoj 

h njemu obrnil in si 

rekel: »On ve, on je 

moder.« 

Z njim se je lahko 

pogovarjal, mu je 

prisluhnil, delal z 

njim 

Prisotnost odraslega 

moškega lika 

Nadomestni lik, ki je 

kompenziral 

očetovo odsotnost 

K njemu se je obrnil 

po nasvet, saj ga je 

imel za modrega 

človeka 

Tako v takšnih 

stvareh je tudi mi bil 

vzor in vzgled, ker je 

imel čudovito 

družino in sem mu 

zaupal, tako da to je 

bilo to. 

Bil mu je vzor in 

vzgled, saj je imel 

bodoči tast čudovito 

družino  

V bistvu je bil tam, 

ko sem ga rabil. 

Bil je tam, ko ga je 

potreboval 

Ja, vsekakor je 

zapolnil to praznino 

in me spodbujal.  

 

Bodoči tast polnil 

praznino 

manjkajočega očeta 

in ga spodbujal 

Prisotni moški lik 

zapolni praznino 

odsotnega očeta 

Deset let. 

 

Star je bil deset let, 

ko ga je spoznal 

Ma, moj brat je 

poskrbel za manjše 

Brat poskrbel bolj 

družabno stran 

Brat ne predstavlja 

vzora v njegovem 

Družina 



108 

 

stvari, kot kam it 

žurat, se dobit na 

ulci, it kolesart, … 

njegovega življenja življenju 

Ampak da bi mi bil 

vzor – to ne. On je 

vedno delal napačne 

odločitve v življenju. 

Brat mu ni bil vzor 

Brat je delal napačne 

odločitve v življenju 

… on je bil meni 

neke vrste vzornik, 

model in jaz sem 

potem tudi tako 

delal. Ko sva se s 

sedanjo ženo 

poročila, sem jaz se 

tudi v delo zatekal, 

bil odsoten, bil pri 

drugih ljudeh, ker je 

moj oči tudi drugim 

pomagal. 

Oče mu je bil nek 

vzor 

Oče predstavlja 

negativen vzor 

Negativno 

doživljanje odnosa z 

očetom 

Ko se je poročil, se 

je začel zatekati v 

delo, pomagati 

drugim 

… če ga je nekdo 

prosil, je to šel 

narediti pa je pustil 

družino. Jaz sem isto 

delal. Družina je 

bila na zadnjem 

mestu. Se pravi, sem 

posnemal njegove 

korake, ker je pač 

tako bilo. In ni to 

bilo dobro.  

 

Očetu je bila družina 

na zadnjem mestu 

V zakonu posnemal 

vzorce, ki jih je imel 

oče in to zanj ni bilo 

dobro 

Jaz sem se zelo 

moškega počutil. 

Punce so me zelo 

privlačile, imel sem 

družbo moških, kjer 

smo skupaj žuriral, 

na morje skupaj šli z 

mojimi sosedami in 

v diskoteke. 

Se je počutil kot 

moški, ki je odraščal 

Odraščal z moško 

družbo 

Varovalni dejavniki 

v njegovem 

življenju 

Dekleta so ga 

privlačila 

Imel je moško 

družbo, s katero se je 

zabaval 

… postal problem, 

ker se nisem znal 

postavljat tako kot 

moški. 

Ni se znal postaviti 

zase 

Težje se je postavil 

zase 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti, 

ki se odražajo v 

njegovem življenju 

… in glede vodenja 

in glede odločitev … 

ne vem no, nekako 

nisem bil moški. Ne 

kot spol in tako 

Manjkala mu je 

moška odločnost 

glede vodenja in 

sprejemanja 

odločitev 

Negotovost v 

vodenju in 

sprejemanju 

odločitev 



109 

 

naprej, ampak mi je 

res manjkala tista 

moškost, kjer sem 

pač odločen. 

Sem odraščal v zelo 

dobri družini. Mami 

je res se žrtvovala, 

vse dala za naju …. 

Ima dobro 

samopodobo, saj je 

mama naredila vse 

zanj 

Vpliv mame na 

pozitivno 

samopodobo 

Družina 

… to vplival, da 

nisem znal biti 

podjetniški ali da bi 

se nečesa sam lotil. 

Zaradi manjkajočega 

očeta vidi 

primanjkljaj v 

podjetništvu in 

samoiniciativnosti  

Primanjkljaj v 

podjetništvu in 

samoiniciativi  

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti, 

ki se odražajo v 

njegovem življenju 

Recimo moj brat še 

vedno ne upa kredit 

vzet in jaz si ga tudi 

ne bi upal vzeti, če 

ne bi imel tako 

čudovitega tasta. 

Njegov brat si ne upa 

vzeti kredita 

 

Njegov tast imel 

vpliv nanj, da si upa 

narediti korak naprej 

Prisotnost odraslega 

moškega lika 

Nadomestni lik, ki je 

kompenziral 

očetovo odsotnost 

Tukaj je tisto, kar 

sem potreboval, 

moško roko. To mi je 

manjkalo, voditelj 

doma. 

Manjkal mu je moški 

lik, voditelj doma 

Tast zapolnil to 

praznino 

Jaz se sedaj učim, 

kar je meni veliko 

pomenil, kar bi si jaz 

želel, da bi moj oče 

meni delal, to 

moram jaz delat 

svojim sinovom. 

Se sedaj uči, kaj je 

njemu kot otroku 

veliko pomenilo 

Zavedanje 

pomembnosti lastne 

očteovske vloge 

Lastna očetovska 

vloga 

Kar si je želel pri 

očetu, sedaj daje 

svojim otrokom 

Torej jaz sem se od 

tega naučil, kako jaz 

ne smem bit in kaj 

moram bit. 

 

Iz svoje izkušnje se 

je naučil, kaj on želi 

oziroma česa ne želi 

Niti enega. 

 

Ne vidi pozitivnih 

vplivov očetove 

odsotnosti 

Ni pozitivnih 

vidikov očetove 

odsotnosti 

Osebno dojemanje 

očetove odsotnosti 

Sicer ni znal 

komunicirat in zato 

sta se velikokrat z 

mojo mamo kregala 

zjutraj. 

Mama in oče, ko je 

bil še prisoten, sta se 

veliko prepirala 

Prepiri med starši Družina 

Sedaj ko gledam na 

tiste spomine, ki jih 

imam, lahko vidim, 

kaj sem jaz takrat 

pogrešal in to sem 

Ko gleda nazaj, vidi, 

kaj je on pogrešal in 

potreboval pri 

svojem očetu 

Zavedanje 

pomembnosti lastne 

vloge kot oče 

Lastna očetovska 

vloga 
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jaz takrat potreboval 

kot otrok in da se 

zavedam, da to 

moram jaz svojim 

sinovom dati. 

Danes se zaveda, kaj 

potrebujejo njegovi 

otroci 

Večkrat se tako žrem 

in premišljujem pa 

zakaj je bilo 

potrebno skoz delat. 

Premišljuje, zakaj je 

bilo delo tako 

pomembno v njegovi 

družini 

Delo prva prioriteta 

v njihovi družini 

Družina 

Nismo znali 

komunicirati in še 

vedno ne znamo. 

Nismo na najboljšem 

nivoju med nas tremi 

z mojo mami in 

bratom. Ravno 

zaradi tega, ker eno 

stvar govorimo, pa 

sploh ne poslušamo 

drugih. Tako da 

komunikacija je bila 

zelo slaba v naši 

družini. 

Kot družina niso 

znali komunicirati 

Slaba komunikacija 

v družini 

 

Komunikacija še 

vedno slaba v družini 

Nikoli ni bilo, da bi 

se osebno 

pogovarjal, da bi on 

mene objel pa rekel: 

»Hej, sin, rad te 

imam.« Tega niti 

enkrat v življenju 

nisem slišal od 

njega. Ali pa sem 

ponosen na tebe, niti 

enkrat, ne iz 

njegovih ust.  

 

Z očetom se nikoli ni 

pogovarjal o osebnih 

zadevah 

Želja po očetovi 

prisotnosti in 

ljubezni 

Odnos z očetom 

pred smrtjo 

Oče mu ni nikoli 

povedal, da ga ima 

rad, da je ponosen 

nanj 

… niti nisem imel 

takih strahov, bom 

rekel, ko ali bom 

lahko jaz otrokom to 

ponudil, ker se 

nisem takrat sploh 

zavedal, kaj pomeni 

biti starš in tako 

naprej, tako da tisto 

kar, kako bi rekel, 

nisem imel. 

Ni imel strahov biti 

oče, preden je postal 

oče 

Ni strahov o prenosu 

vzorca odsotnega 

očeta 

Lastna očetovska 

vloga 
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 Priloga 7: Celotna tabela kodiranja za intervju 3 
 

Enote kodiranja Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

 

Ja, odrašču sm z 

babico, dedijem in 

mami. Do petga leta 

je bil še oče zraven.  

 

Odraščal z mami in 

starimi starši 

Odhod očeta v 

zgodnjem obdobju 

njegovega življenja 

Odhod očeta 

Oče ga je zapustil, 

ko je imel 5 let 

… sam enga 

trenutka se spomnm, 

ko je šel z mano v 

vrtec, me je 

pospremil, kej več se 

pa ne spomnm.  

 

Ima en spomin na 

svojega očeta 

Poleg enega samega 

spomina se sploh ne 

spominja očeta 

Nepoznavanje očeta 

v otroštvu 

Nima nobenega 

drugega spomina na 

očeta 

Ne.  

 

Ne spomni se 

življenja in odnosa z 

očetom 

… samo iz slikic, da 

je bil doma in da me 

je mel v naročju. Tko 

da bi se pa sam 

spominju, tega pa 

ne. 

Le iz slik lahko vidi, 

da ga je imel oče pri 

sebi 

Kako bi rekel, ne 

vem. Mi je manjku. 

K gledam zdej, čez 

cel življenje. 

Oče mu je manjkal v 

času odraščanja 

Potlačitev želje po 

odnosu z očetom 

Želja po odnosu z 

očetom 

Pač jz sm vse tolk v 

seb potlaču, da sm 

lahk reku, da ne 

pogrešam očeta … 

V sebi je potlačil 

občutja pogrešanja 

očeta 

… zdej se mi pa 

pozna, da bi blo 

majčken drugač, če 

bi bil oče zraven. 

Pač vsega ne morš 

mamici povedat. 

Določene stvari bi 

lažje zaupal očetu 

kot mami 

Oče bi lahko bil kot 

vzor 

Mel bi nekoga za 

vzor, za naprej za 

življenje. 

Oče bi bil njegov 

vzor v življenju 

… sem tudi vesel, da 

ni odraščal z mano, 

da ni bil z mano, tko 

da jaz lahk vidim, 

aha, kako je zdej 

Hkrati vesel, da je 

odraščal brez očeta, 

saj ima sedaj to 

izkušnjo 

Pozitivna pridobitev, 

da ima sedaj sam to 

izkušnjo 

Osebno pozitivno 

videnje očetove 

odsotnosti 
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brez očeta, kako jz 

zdej lahko, ne vem, 

ko bom mel svoje 

otroke, kako jim lahk 

pomagam, da sem z 

njimi, da ne bo isto 

tko, kot je blo z 

mano, da lahk to 

spremenim.  

 

Želi si imeti svoje 

otroke in biti z njimi 

Želi imeti svoje 

otroke 

Videnje lastne 

očetovske vloge 

Ne želi, da bi 

njegovi otroci imeli 

isto izkušnjo kot on 

Ne želi si biti 

odsotni oče 

Več bi mel 

samozavesti, kot pa 

jo mam zdej… 

Misli, da bi imel 

večjo samozavest pri 

prisotnem očetu 

Primanjkljaj na 

področju 

samozavesti in 

odločnosti 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti 

… in pa odločnost. 

Včasih sem zlo 

neodločen … 

Manjka mu 

odločnosti 

… tud odnosa oče – 

mami, tega ni blo, 

tko da tud zdej, ko 

sem s svojo 

zaročenko, ne da se 

lovim, ampak se 

učim od začetka, 

kako… 

Ni imel možnost 

videti odnosa med 

mamo in očetom 

V času odraščanja ni 

videl odnosa med 

moškim in žensko 

Z zaročenko se uči 

tega odnosa 

… recmo enega 

prjatla, kako on živi 

s svojo ženo, a 

vendar nisem z njimi 

24 ur na dan, da bi 

lahko reku: »O, to si 

pa jz želim.« 

Opazuje odnos 

svojega prijatelja z 

ženo 

Odnos med 

partnerjema opazuje 

pri svojem prijatelju 

Nadomestni liki 

S prijateljem sta 

premalo skupaj, da 

bi lahko vedel, 

kakšen odnos imata 

z ženo 

To mi tud manjka, 

zato ker tud dedi in 

babi nimata v redu 

odnosa. Je tud babi, 

bi rekel, glava 

družine in ne dedi. 

Babica in dedek 

nimata dobrega 

odnosa 

Odnos med babico 

in dedkom slab 

Babica bila glavna v 

odnosu z dedkom 

Po domače povedan 

so me bolj žensko 

vzgajal. Sem bil bolj 

v podrejenem 

položaju … 

Ženske so bile tiste, 

ki so ga vzgajale 

Vzgajale so ga 

ženske 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti 

Čutil je podrejeni 

položaj 

… sedaj se moram 

nekako izborit, ko 

sem pred zaročenko, 

da mam tudi jz svoj 

mnenje. 

V odnosu z 

zaročenko se bori, da 

izrazi svoje mnenje 

Primanjkljaj na 

področju izražanja 

svojega mnenja 
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… sem bil na enem 

seminarju in smo 

dobil en list z 

vprašanji: »Katere 

kvalitete dobiš pri 

očetu in kaj si ti 

dobil?« Jaz sem 

samo tako gledu v 

tist list, ki je bil A4 

format in nč nism 

mogu napisat, ker 

pač nč nism dobil in 

nč nisem meu. 

Takrat se me je zelo 

dotaknil, da prav nč 

nism dubu od očeta, 

da sm si sam izgradu 

tisto svojo identiteto 

... 

Zastavijo mu 

vprašanje, katere 

kvalitete je dobil od 

očeta 

Pogrešanje in 

potreba po odnosu z 

očetom, saj si želi 

dobiti kvalitete po 

očetu 

 

 

Želja po odnosu z 

očetom 

Ni mogel napisati 

ničesar o kvalitetah 

pri očetu 

Zelo se ga je 

dotaknilo, da ni 

ničesar dobil od 

očeta 

No, tudi zdej zlo 

pogrešam, da bi lahk 

reku: »Aha, to sm pa 

dobil od svojga 

očeta in to si želim 

sprement.« 

Pogreša, da bi dobil 

določene stvari od 

očeta 

Jz sm pa sam delal 

na seb in zdej se to 

pač pozna, da sem si 

zgradil velik zidov, 

ki jih zdej nočem več 

met. 

Sam je delal na svoji 

osebnosti 

Zgradil si je 

čustvene zidove, ki 

se jih sedaj zaveda 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti 

Zgradil si je zidove, 

ki se jih sedaj 

zaveda, in jih ne želi 

več imeti 

Ne, v šoli pač ga 

nisem tolik pogrešu. 

V šoli ni pogrešal 

očeta 

Ni pogrešal očeta v 

šolskem okolju 

Osebno dojemanje 

očetove odsotnosti 

To sem si jz oblubu, 

se spomnm, k sem 

biu še mejhn, ko me 

je kdo vprašu: »A 

pogrešaš očeta?« 

mu bom odvrnu: 

»Ne, ne pogrešam.« 

Pač ni bil del mojga 

življenja, tako da me 

sploh ne zanima. 

Ampak vem tud, pr 

seb, da sem si to 

zmeraj bolj potlačil 

v svojo dušo, v svojo 

dno. Vem, da to ni 

Kot majhen si je dal 

obljubo, da ne bo 

pogrešal očeta 

Spremlja ga obljuba, 

ki si jo da, da nikoli 

ne bo pogrešal 

svojega očeta, saj je 

oče zapustil njega 
Na vprašanju o očetu 

je imel vedno isti 

odgovor 

Ker oče ni bil del 

njegovega življenja, 

se zanj ni zanimal 

Sedaj se zaveda, da 

ni dobro, da je 

potlačil čustva 
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blo ravno ok. 

… drugač pa ga 

nisem tolk pogrešu, 

saj je bla mami 

vedno zravn in me je 

mami vedno 

spodbujala … 

Očeta ni preveč 

pogrešal, saj je bila 

mama vedno z njim 

in ga spodbujala 

Ne pogreša očeta, 

saj je mama vedno 

prisotna 

Varovalni dejavniki 

v njegovem življenju 

Ko sem bil pri 

različnih prijateljih, 

ko je bil tudi oče 

doma, se je čutilo 

tisto, da sedaj je pa 

oče pršel in se je 

tudi pri njih nekaj 

spremenilo. Pri meni 

pač tega ni bilo … 

Pri prijateljih je 

videl, kako je, ko je 

oče doma 

Pri prijateljih videl 

prisotnost očeta in 

njihovo podrejenost 

očetu 

Osebno dojemanje 

očetove odsotnosti 

Sam tega doma ni 

doživel 

Ti prjatli so čutil 

neko podrejenost, da 

je zdej oče prišel. Pa 

tudi pr men je bilo 

potem tako, da sem 

se moral tud jz pač 

podredit, k sem bil 

pri njih in sem moral 

tudi jaz tiše 

govort,… 

Njegovi prijatelji 

čutili podrejenost do 

svojih očetov 

Tudi sam se je 

podredil očetom 

svojih prijateljev 

Jaz pa sm si dal cilj, 

da ne bom mel 

popravn izpit in 

naredu bom vse 

letnike in to se je tud 

uresničl. Sem mel 

cilj pred sabo in sm 

temu cilju tud sledil. 

Drugač pa, je mama 

tudi bila z mano in 

sm se lahk pogovrju 

z njo. 

V srednji šoli si 

zastavi cilj, ki mu 

sledi in ga uresniči 

Pri šolanju si zastavi 

cilj in ga doseže 

Varovalni dejavniki 

v njegovem življenju 

Mama je bila oseba, 

s katero se je 

pogovarjal 

Mama oseba, kateri 

zaupa 

»O zdej pa nimaš 

očeta, zdej pa …!« 

Da bi mi nekaj 

nagajal – ne, tega ni 

blo.  

Nikoli ga niso 

zbadali zaradi 

odsotnega očeta 

Vrstniki ga niso 

zbadali, ker je živel 

brez očeta 

Ne, ni blo tega. Ni se krivil za 

očetov odhod 

Za očetov odhod 

krivi babico in očeta 

Osebno dojemanje 

očetove odsotnosti 

… ampak je bil tud Za odhod krivil 
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oče sam kriv … Ok, 

ja,na določen 

trenutek sem svojo 

babi. 

svojega očeta in 

babico 

Ne spomnm se tolk. 

Drgač nisem mel 

take želje, zato se ne 

spomnm, da bi tko. 

Možn, da sem, 

ampak nikol nisem 

tko razmišlu, da bi 

rekel: »O, kje je zdej 

in kdaj se bo kaj 

vrnu?« Šel je … ok, 

to je to, gremo 

naprej. 

 

Ne spominja se, da 

bi si želel, da se oče 

vrne 

Ni spominov na 

željo očetove vrnitve 

 

 

 

 

 

 
Sprejel je očetovo 

odsotnost in ni se 

spraševal o njem 

»Kje bi bil zdej, če 

bi bil moj oče zravn, 

kaj bi se lahk 

spremenil, ali bi bil 

še kar isti, ali bi imel 

še kar isti tak 

princip razmišljanja, 

kot ga mam zdej, ali 

pa bi se kej 

spremenil?« »A bi 

blo isto, kot je, a pa 

bi blo kej drugač?« 

Spraševal se je, 

kakšno bi imel 

mišljenje, če bi bil 

oče prisoten 

Vprašanja, kako bi 

on razmišljal, katere 

aktivnosti bi imel ter 

kdo bi on bil ob 

prisotnem očetu 

Osebno dojemanje 

očetove odsotnosti 

 

… tud moje življenje 

nasploh. Recmo, a bi 

kaj začel igrat kakšn 

drug šport kot 

košarka, k jo zdej 

igram, a bi še kr to 

igral, a pa bi mi on 

km drugam usmeru 

in me navdušu za kej 

druzga. 

Spraševal se je, 

katere aktivnosti bi 

bile del njegovega 

življenja, če bi bil 

oče prisoten 

Sem mel tud 

vprašanja glede 

identitete in o sebi, 

kdo bi jz sploh bil, bi 

mi kej prepovedoval, 

kar počnem danes. 

Se je spraševal, kdo 

bi on bil, če bi imel 

prisotnega očeta 

Mislim, je razlika, če 

te mami vzgaja al pa 

oče. Sedaj, ko sm v 

zvezi s svojo 

Sedaj, ko je sam v 

vezi, vidi razliko v 

vzgoji med mamo in 

očetom pri starših 

Odraščanje z 

ženskami se 

razlikuje od 

odraščanja s starši 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti 
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zaročenko, vidim 

razliko pr njenih 

starših. 

zaročenke 

Predvidevam, da bi 

blo lahko mal bolš, 

ker bi imel očeta in 

bi videl, kako on 

razmišlja. Gledam 

prjatle, k so mel 

dobre očete in se 

majo nekam zatečt in 

jim oni lahko 

svetujejo. Jz nimam 

tega. 

Predvideva, da bi 

bilo zanj bolje, če bi 

imel očeta, h 

kateremu bi se lahko 

zatekel 

Potreba po očetu, ki 

bi mu lahko svetoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji imajo 

možnost dobiti 

nasvet svojih očetov, 

on nima 

… saj imam enga 

starejšga prjatla, s 

katerim se 

pogovarjam, ampak 

nisem z njim 24 ur in 

7 dni v tednu, ampak 

sm z njim tistih par 

uric in saj doživiš 

nekaj, ampak ne 

doživiš pa vsega. 

Tudi on nima vedno 

časa preživljat čas z 

mano in tako ne 

morm dobit 

njegovga 

razmišljanja, kot bi 

ga dobil pri očetu, k 

bi bil ob men.  

 

Ima starejšega 

prijatelja s katerim 

se lahko pogovarja 

Prisotnost odraslega 

moškega lika v 

odrasli dobi 

Nadomestni liki 

Prijatelj ni nenehno 

ob njem, da bi ga 

lahko vprašal za 

nasvet v vsakem 

trenutku 

Prisotni oče bi bil 

nenehno zraven in bi 

lažje dobil njegovo 

mišljenje/nasvet 

Potreba po očetu, ki 

bi mu lahko svetoval 

Želja po odnosu z 

očetom 

Ja, mi je. Manjkal mu je moški 

lik 

Manjkajoči moški 

lik v času odraščanja 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti 

… da se igram bolj 

ženske igre, to ne. 

Itak sm odraščal in 

se igral s fanti in tud 

na ulci je blo več 

fantov kot pa punc. 

Igral smo se vojake, 

tk da smo bili vedno 

skupaj, 10 fantov 

nas je bilo in smo se 

igral vedno skup. 

Odraščal in se igral s 

fanti 

Odraščanje v 

fantovski družbi 

Varovalni dejavniki 

v njegovem življenju 
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Imel sm vmes, tko 

kot na primer, a so 

mi všeč fantje al 

punce, samo to je 

blo čisto na začetku, 

ko tudi jz nism vedu, 

kaj bi bilo, pa tako. 

Sm nato pogruntal, 

da so punce tiste, k 

me privlačjo … 

Spraševal se je, ali 

ga privlačijo dekleta 

ali fantje 

Vprašanja o spolni 

identiteti 

Osebno dojemanje 

očetove odsotnosti 

Privlačijo ga dekleta 

Ne vem, kako se 

postavit zase. 

Meni, da očetova 

odsotnost vpliva na 

to, da se ne zna 

postavit zase 

Očetova odsotnost 

vliva na njegovo 

samozavest, kako se 

postaviti zase 

Negativni vidiki 

očetove odsotnosti 

Ta želja je v men, 

ampak je tisti strah, 

ko ne vem, kako bom 

jaz odreagiral in je 

možno, da se tudi jz 

že na začetku 

odklapljam, ker me 

je strah. 

Zaradi strahu se 

odklopi in težje 

izrazi svoje mnenje 

Strah pred 

izražanjem svojega 

mnenja 

Vedno so mi 

prijatelji rekel, da če 

bo kaj takšnga, da 

jih jz samo pokličm 

pa me bomo zaščitil 

… 

Prijatelji so ga ščitili 

v različnih situacijah 

Zaščita pri prijateljih Varovalni dejavniki 

v njegovem življenju 

Imam sedaj, ko sem 

odrasel, mal 

starejšga prjatla, k 

ma dobro družino. 

Je fajn, da gledam, k 

mu uspe in s tem, kaj 

jaz želim.  

Sedaj v odrasli dobi 

ima prijatelja, ki mu 

predstavlja moški lik 

Prisoten moški lik v 

odrasli dobi 

njegovega življenja 

Nadomestni liki 

Ampak kot otrok 

nisem imel. Dedek je 

bil vedno poslušen 

babi in je ona bla 

tista, k je govorila. 

Aja, strica sem se pa 

bal – je bil bolj 

agresiven. Tko da 

nisem imel. Mami pa 

ni nikoli imela 

kakšnga druzga.  

Kot otrok ni imel 

moškega lika 

Brez prisotnosti 

moškega lika 

Dedek in stric mu 

nista predstavljala 

vzora 

Mama si ni našla 

novega partnerja 

Samo vzor mi je. Ne, 

nikol ni nihče mogel 

Nihče v njegovem 

življenju ni zapolnil 
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zapolnit te praznine.  praznine oče – sin 

Edin to, da jz lahko 

spremenim svojo 

zgodovino za naprej, 

da se ne ponavlja, 

da bom jz se poročil 

in bova mela otroka 

… 

Pozitivno je, da 

sedaj sam lahko 

spremeni to za svoje 

otroke 

Pozitivna pridobitev, 

da on lahko vpliva 

na življenje svojih 

otrok 

Osebno pozitivno 

videnje očetove 

odsotnosti 

Ne, to se pač men ne 

bo zgodil. Tega pač 

nočm in si ne želim. 

In tudi ko mava z 

zaročenko probleme, 

želim rešit. 

Ne želi, da bi 

njegovi otroci 

odraščali brez očeta 

Želja, da imajo 

njegovi otroci oba 

od staršev 

Videnje lastne 

očetovske vloge 

Ko z zaročenko 

naleti na problem, ga 

želi rešiti 

Lahko bi tudi reku, 

da sem po eni strani 

tudi jaz imel odprte 

roke in so mi zaupali 

...to je blo zlo dobr 

zame. 

Ker je odraščal brez 

očeta, so mu več 

dovolili in mu 

zaupali 

Zaradi odsotnosti 

očeta mu bolj 

zaupajo 

Osebno pozitivno 

videnje očetove 

odsotnosti 

Strah definitivno je. 

»A bom dobr mož, a 

bom dobr oče, a bom 

znal vodit družino po 

ta pravih načelih?« 

Ima strahove glede 

prihodnosti 

Strahovi, kako bo, 

ko bo imel svojo 

družino 

Videnje lastne 

očetovske vloge 

Postavljajo se mu 

vprašanja (kakšen 

mož in oče bo, bo 

znal voditi družino) 

Da mava njeno 

mnenje in moje 

mnenje in najdeva 

skupno rešitev, da 

tudi otrok vidi, da se 

pogovarjava in 

izražava svoje 

mnenje. 

Želi, da njun otrok 

vidi odnos med 

očetom in mamo 

Želja, da ima njegov 

otrok oba od staršev 

Tko da se bo tud 

otrok, ko bo v šoli, 

lahk pohvalil pred 

učiteljico, da mata 

njegova starša 

čudovit odnos. 

Želi si, da bi bil njun 

otrok ponosen nanju 

in bi to izrazil v šoli 

 

 

 


