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POVZETEK 

Čas ločevanja in po ločitvi za vse družinske člane pomeni izredno zahtevno življenj-
sko preizkušnjo. Ker je zelo malo raziskav o soočanju očetov z ločitvijo, sem se odlo-
čila, da se bom v magistrskem delu posvetila očetovskemu doživljanju te preizkušnje. 
Delo bo osredotočeno tudi na soočanje z njenimi posledicami, hkrati pa nas zanimajo 
dejavniki, kot so iskanje podpore in skrb zase, sprememba identitete očeta in nada-
ljevanje očetovstva po ločitvi. 

V empiričnem delu sem na podlagi petih intervjujev z ločenimi očeti napisala posku-
sno teorijo, podkrepila pa sem jo s pogovorom s socialnim pedagogom, ki ima z 
ločenimi družinami veliko izkušenj.  

Rezultati so pokazali, da se očetje različno soočajo z ločitvijo, kar je v veliko meri od-
visno od težav, ki se pojavijo ob ločitvi. Večina se je ločila hitro in brez večjih zaple-
tov, medtem ko se nekateri soočajo z obravnavami na sodišču, ki so lahko dolge in 
precej naporne. Psihične posledice velikokrat privedejo do nekaterih zdravstvenih 
težav, ki po določenem času minejo ali ostanejo. Največja posledica ločitve je stik z 
otrokom, ki je po ločitvi omejen na določene dneve ali ure v tednu ali mesecu, neka-
teri pa popolnoma izgubijo stik z otroki. Pomoč iščejo pri strokovnjakih, ki jim lahko 
pomagajo pri vzpostavitvi stikov, manj pa iščejo strokovno pomoč pri osebnih stiskah. 
Ves svoj interes tako usmerijo v vzpostavitev stikov z otroki. V Sloveniji je strokovna 
pomoč očetov glede procesa ločitve in vzpostavitve stikov z otroki zelo omejena, z 
izjemo dveh društev. Ravno pomanjkanje strokovne pomoči ločenim očetom pa lahko 
predstavlja ogromno možnosti za delovanje socialnih pedagogov. Magistrska naloga 
daje vpogled v razumevanje doživljanja ločenih očetov ter nakazuje smernice za po-
moč in podporo ločenim očetom. 
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ABSTRACT 

 

The time of separation and the time after separation for all family members represent 
an extremely challenging life experience. In this master thesis I will dedicate myself to 
the research of fathers’ experiences of separation. I have decided to do the research 
from fathers’ point of view because the number of studies dealing with the topic of 
fathers’ experiences of separation is small. Thus, the study will focus on the fathers 
facing separation and its consequences, seeking support and care for themselves, 
changing fathers’ identities and continuing parenting responsibilities after separation. 
 
In the empirical part, on the basis of five interviews with separated fathers, I wrote a 
grounded theory which presents the separation through the experience of the fathers. 
In order to make the grounded theory more significant, I have enforced it with my 
conversations with a professional, a social pedagogue who has a large experience 
with separated families. 
 
The results of the research have shown us that fathers experience the separation 
differently, which depends to a large extent on the problems that arise upon 
separation. Most of the fathers had gone through the process of separation quickly 
and without major complications, while some of them had experienced court 
proceedings, which can be long and quite exhausting. Psychological consequences 
often lead to some health problems that, after certain time, either disappear or 
remain. The most significant consequence of separation is contact with the children, 
which is, after the separation, restricted to certain days or hours within a week or a 
month, and some fathers even completely lose contact with their children. The 
fathers seek support from professionals to help them establish the contacts, but they 
do not seek so much professional help related to personal distress. They direct all 
their interest towards the establishing contact with their children. In Slovenia, such 
professional support to fathers regarding the process of separation and establishing 
contact with their children is very limited, with the exception of two associations. It is 
right the lack of the professional support that represents a big potential for the work of 
social pedagogues. The master thesis gives insight into the understanding of the 
experience of separated fathers and indicates guidelines for supporting them. 
 

 

KEYWORDS: 

separation, men, fatherhood, facing, support 

 



 

 

KAZALO VSEBINE  
 

UVOD ............................................................................................................................................... 1 

I. TEORETIČNI DEL ................................................................................................................................ 3 

1 LOČITEV ............................................................................................................................ 3 

1.1 O ločitvi ........................................................................................................................... 3 

1.2 Faze ločitvenega procesa ................................................................................................ 4 

1.3 Bolečina ločitve ............................................................................................................... 5 

1.4 Načini ločitve ................................................................................................................... 5 

1.5 Preživnina ....................................................................................................................... 6 

1.6 Vloga Centra za socialno delo pri ločitvi .......................................................................... 6 

1.7 Zaupanje otrok v vzgojo in varstvo .................................................................................. 7 

1.8 Roditeljska pravica .......................................................................................................... 8 

1.9 Skrbništvo ....................................................................................................................... 8 

1.10 Tipi starševstva po ločitvi ..............................................................................................10 

1.11 Potek dogovarjanja o varstvu in obiskovanju otrok .......................................................10 

1.12 Odnosi v ločeni družini .................................................................................................11 

1.13 Ločitev v statističnih podatkih .......................................................................................12 

2 SOOČANJE Z LOČITVIJO ................................................................................................13 

2.1 Posledice ........................................................................................................................13 

2.2 Stres ...............................................................................................................................15 

2.3 Čustva pri ločitvi .............................................................................................................15 

2.4 Faze v čustvovanju po ločitvi ..........................................................................................16 

3 OČETOVSTVO .................................................................................................................18 

3.1 Kratka zgodovina očetovstva ..........................................................................................18 

3.2 Biti oče ...........................................................................................................................19 

3.3 Novo očetovstvo v Sloveniji ............................................................................................20 

3.4 Aktivno očetovstvo ..........................................................................................................20 

3.5 Očetovska identiteta .......................................................................................................20 

3.6 Identiteta po ločitvi ..........................................................................................................21 

4 OBDOBJE PO LOČITVI....................................................................................................23 

4.1 Vloga očeta po ločitvi in nadaljevanje očetovstva ...........................................................23 

4.2 Sindrom odtujevanja otroka od starša .............................................................................25 

4.3 Skrb zase in podpora ......................................................................................................25 

4.4 Pomoči ločenim očetom v Sloveniji .................................................................................27 



 

4.5 Novo partnersko razmerje ..............................................................................................28 

II.EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................................ 29 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ..........................................................29 

5.1 Cilji raziskovanja .............................................................................................................29 

5.2 Raziskovalna vprašanja ..................................................................................................29 

6 METODOLOGIJA .............................................................................................................30 

6.1 Opis raziskovalne metodologije ......................................................................................30 

6.2 Izbor enot raziskovanja ...................................................................................................30 

6.3 Raziskovalni instrument in opis postopka zbiranja podatkov ...........................................31 

6.4 Postopek obdelave podatkov ..........................................................................................31 

7 KRATKA PREDSTAVITEV PRIMEROV ...........................................................................32 

7.1 Primer očeta A ................................................................................................................32 

7.2 Primer očeta B ................................................................................................................32 

7.3 Primer očeta C ...............................................................................................................33 

7.4 Primer očeta D ...............................................................................................................33 

7.5 Primer očeta E ................................................................................................................33 

8 ANALIZA INTERVJUJEV IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ...............34 

8.1 Kako proces ločitve vpliva na doživljanja očetov? ...........................................................34 

8.2 Na kakšne načine se očetje spoprijemajo z ločitvijo in njenimi posledicami? ..................37 

8.3 Na kakšen način in v čem se spremeni vloga očetov po ločitvi ter kaj pri tem doživljajo?

 .. 39 

8.4 Kako potekajo dogovori o varstvu/obiskovanju otrok ter kakšne so okoliščine dogovorov?

 .. 40 

8.5 Kakšen odnos imajo očetje vzpostavljen z otroki ter kako ga doživljajo? ........................42 

8.6 Katere vrste strokovne podpore iščejo očetje? ...............................................................43 

9 SKLEP ..............................................................................................................................45 

10 LITERATURA .................................................................................................................50 

11 PRILOGA ........................................................................................................................56 

Priloga 1: Vprašanja intervjuja ..............................................................................................56 

Priloga 2: Primer kodiranja očeta C ......................................................................................57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KAZALO TABEL  
 
 
Tabela 1: Razveze in število vzdrževanih otrok po letih (Statistični urad Republike Slovenije, 
2016) ....................................................................................................................................13 
Tabela 2: Razveze in dodelitev otrok po letih (Statistični urad Republike Slovenije, 2016) ...13 
Tabela 3: Pregled osnovnih podatkov o intervjuvanih očetih.................................................30 
Tabela 4: Kategorije in kode drugega reda za prvo RV.........................................................34 
Tabela 5: Kategorije in kode drugega reda za drugo RV ......................................................37 
Tabela 6: Kategorije in kode drugega reda za tretje RV ........................................................39 
Tabela 7: Kategorije in kode drugega reda za četrto RV .......................................................40 
Tabela 8: Kategorije in kode drugega reda za peto RV.........................................................42 
Tabela 9: Kategorije in kode drugega reda za šesto RV .......................................................43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1 
 

UVOD 
 

Idejo za raziskovanje o soočanju očetov z ločitvijo sem dobila ob spoznavanju 
ločenih očetov, ki so pritegnili mojo pozornost. Ugotovila sem, da v literaturi 
večinoma pišejo o ločitvah mater ali pa vplivih ločitve na otroke, očetje pa so zgolj 
omenjeni. Zato sem se odločila, da se bo moje magistrsko delo dotaknilo prav njih – 
ločenih očetov in njihovih soočanj z ločitvijo. 
 
Ločitve se v zadnjih letih povečujejo, kar s seboj prinašajo tako individualne kot tudi 
družbene posledice (Kričaj Korelc, 2005a). Je ena od najtežjih in najbolj stresnih 
situacij takoj za smrtjo bližnje osebe. Vpliva na vsa področja posameznikovega 
življenja in vseh članov družine. Pomeni izgubo partnerja, družine, varnosti (Simonič, 
2015), ne nazadnje pa mnogim očetom pomeni tudi izgubo otrok, saj jih mnogi zelo 
redko videvajo ali pa sploh ne. 
 
K terminu ločitev spada tudi razveza zakonske zveze, saj gre pri obeh terminih za 
razpad partnerske zveze. V sociologiji družine namreč ločijo med razvezo in ločitvijo. 
O razvezi (ang. divorce) govorimo, ko mislimo na razvezo zakonske zveze, torej na 
prekinitev partnerske zveze, ki je bila formalno sklenjena v zakonsko zvezo. Ločitev 
(ang. separation) pa pomeni fizično ločitev kot posledico prekinitve partnerske zveze 
ali kot ločeno življenje sicer poročenih partnerjev, ki ne predpostavlja razveze. Pri 
ločitvi gre tudi za izraz, in sicer pomeni prekinitev partnerske zveze, ki ni bila 
formalno sklenjena v zakonsko zvezo (Švab, 2008), zato bom skozi celotno 
magistrsko delo uporabljala termin ločitev, termin razveza pa pri opredeljevanju 
formalne zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti. 
 
V teoretičnem delu bo najprej opisana ločitev pa tudi njene posledice in postopek 
ločitve, prav tako pa bodo predstavljeni statistični podatki glede ločitev v Sloveniji. 
Sledi soočanje z ločitvijo, predvsem bodo opisana čustva očetov, ki se pojavljajo pri 
ločitvi, in stres. Naslednje poglavje se začne z (novim) očetovstvom in nadaljuje z 
očetovsko identiteto, in sicer pred in po ločitvi. V poglavju o obdobju po ločitvi sem 
opredelila vlogo očeta po ločitvi in vse pogostejši sindrom odtujevanja otroka od 
starša (očeta) ter opisala, kako očetje po ločitvi skrbijo zase in kakšna pomoč jim je v 
Sloveniji na voljo. 
 
Prispevati k boljšemu razumevanju doživljanja očetov po ločitvi je glavni namen 
mojega magistrskega dela. S petimi intervjuji sem želela prikazati, kako se očetje 
soočajo z ločitvijo ter s težavami pri prestajanju ločitvenega obdobja. Menim, da bi 
socialni pedagogi v šolah in tudi drugih institucijah morali biti pozorni na starše, ki se 
ločujejo, tudi na očete, ki v samem začetku ločitve potrebujejo podporo in 
razumevanje ravno tako kot matere, ki imajo pri institucijah večinoma večjo podporo. 
V času iskanja intervjuvancev so me pogosto spraševali, zakaj se kot predstavnica 
ženskega spola ukvarjam s problematiko moških. Moj odgovor je, da so očetje pri 
ločitvah pogosto spregledani in da je treba poslušati in razumeti tudi njih. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 LOČITEV 
 

1.1 O ločitvi 
 
Andrejč (2014) v svojem članku piše, da je ločitev proces ali stanje, v katerem 
partnerja ne živita več skupaj, temveč ločeno, zato preneha obstajati njuna 
življenjska skupnost. Ker gre največkrat za ločevanje čustveno povezanih oseb, 
obsega množico čustvenih, socialnih in drugih procesov. 
 
Ločitev ali razveza sta po navadi razdiralni, boleči in polni stresa tako za starše kot 
tudi za otroke, vendar lahko pomenita najboljšo alternativo za družino (Zavrl, 1999). 
Razlogi za ločitev so lahko različni in zelo splošni, kot so na primer nezvestoba, 
medsebojno neujemanje, težave v komunikaciji (pogosti spori), nasilje, zasvojenost, 
nizka stopnja zavezanosti k poroki, nizka raven ljubezni in zaupanja med partnerjema 
ter drugi dejavniki (Amato, 2010).  
 
Kričaj Korelc (2005b) je v svoji raziskavi ugotovila, da je v večini primerov do razpada 
zveze partnerjev prišlo »v zelo težavnem obdobju življenja, v katerem se kot 
posameznika in partnerja srečujeta s pomembnimi prelomnicami in z njimi 
povezanimi razvojnimi krizami v osebnostnem in partnerskem odnosu« (str. 152). To 
pomeni, da lahko vsakršni prelomni dogodek v življenju partnerjev pomeni tudi 
morebitno krizo odnosa in razhod.   
 
Ločitev in naraščanje števila enostarševskih družin ter reorganiziranih družin sta med 
ključnimi spremembami družinskega življenja v današnjem času (Švab, 2001), tako 
da lahko danes govorimo o normalizaciji razvez, ki so še pred nekaj desetletji 
pomenile družbeno stigmo (Beck-Gernsheim, 2002). 
 
Do začetka ločitve pa ne pride kar naenkrat. Že prej so prisotni prepiri, napetost, 
nezadovoljstvo in jeza. Večinoma si eden od partnerjev ločitev želi bolj kot drugi, zato 
je drugi ob soočanju z ločitvijo šokiran, zagrenjen, prizadet, obupan. Tudi partner, ki 
predlaga ločitev, doživlja bolečino, strah in dvom. Obema se zastavljajo različna 
vprašanja, kot sta zakaj in kdaj. Prisotna sta razočaranje in občutek sramu zaradi 
neuspele ohranitve zveze (Stražar, 2007). 
 
Velikokrat je ločitev najboljša možna izbira, ko partnerja ne zdržita več drug z drugim. 
Amato in Dorius (2010) ugotavljata, da ločitev pozitivno vpliva na otroke, če je bil 
partnerski odnos pred ločitvijo sporen. Hetherington (2003 v Ganc, 2015) meni, da 
lahko ločitev za nekdanja zakonca pomeni priložnost za pozitivne spremembe v 
njunem življenju, za oblikovanje novih, bolj konstruktivnih in osrečujočih odnosov, za 
razvoj osebne identitete in notranje diferenciranosti ter osebno rast oziroma 
posttravmatsko rast, kar pomeni, kako posameznik doživlja pozitivne psihološke 
spremembe, ki sledijo travmatskim dogodkom.  
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Koncept posttravmatske rasti obsega pozitivne spremembe na treh področjih (Graff-
Reed, 2004; Zgaga in Avsec, 2012): 

 na področju zaznavanja samega sebe (večje zavedanje osebne moči, večja 
samozavest in odpornost na težave, bolj jasno zavedanje lastne ranljivosti, 
posamezniki se lahko bolj zanesejo nase, bolj obvladujejo stresne situacije, 
zmorejo več, kot so pričakovali, prepoznavajo nove priložnosti, imajo občutek, 
da so boljši ljudje …); 

 na področju medosebnih odnosov (altruizem, povečano sočutje, intenzivnejše 
zaznavanje intimnosti v odnosih z drugimi, bolj cenijo prijateljstva, bolj se 
trudijo za vlaganje v odnose); 

 na področju življenjske filozofije (cenijo svoj obstoj in vse kar (še) imajo, 
poskušajo izkoristiti trenutek in ne jemljejo reči za samoumevne, pride do 
spremembe prioritet, možne so spremembe v duhovnosti in prepričanjih). 

 

1.2 Faze ločitvenega procesa 
 

Ahrons (1994) je opredelila pet faz, ki spremljajo proces ločitve. Te faze so odločitev 
o razvezi, napoved razveze, fizična ločitev, formalna razveza zakonske zveze in 
posledice. Najbolj naporno je v prvih treh fazah, jedro čustvene ločitve pa tvorijo 
odločitev za ločitev, sporočanje odločitve zakoncu in družini ter zapustitev partnerja. 
V nadaljevanju bom opisala značilnosti teh pet faz: 
 

 Odločitev za ločitev – ta vrsta odločitve je mnogo težja od odločitve za zakon. 
Začne se z manjšimi občutki nezadovoljstva, ki sčasoma preraste v veliko 
nezadovoljstvo. Ko se eden od partnerjev začne spraševati o čustvih do 
svojega partnerja, se začne čustveno odtujevanje. Vedenja, ki so bila včasih 
sprejemljiva, so sedaj nadležna. Partner, ki želi iz zveze, počasi zbira dokaze, 
ki bi utemeljili odločitev o razhodu. 
 

 Napoved ločitve – za nekatere pare je razglasitev o ločitvi katalizator za dialog 
in reševanje vprašanj, za druge prvi korak v nizu stopnjevanja in konfrontacij, 
mogoče celo uskladitve, za vse ostale pa jasna in neposredna pot do 
odločitve.  
 

 Fizična ločitev – avtorica je dan, ko se partnerja (fizično) razideta, opisala kot 
označevalni dogodek, ki je za mnoge bolj pomemben kot dan (uradne) ločitve. 
Ne obstajajo jasna pravila razhoda, morajo pa biti razrešena določena 
vprašanja (kdo se bo odselil, kako povedati staršem ter prijateljem, kdo bo 
skrbel za otroka itd.). Pojavljajo se lahko zmedeni občutki hrepenenja po 
partnerju, ne glede na vse. Zaradi velikega stresa v ločitveni fazi je težko skriti 
zakonske težave, ki so in še obstajajo. Med fazo odločanja in obveščanja o 
ločitvi večina parov še naprej živi po pravilih in vlogah, ki so jih imeli med 
samo zvezo. 
 

 Formalna razveza zakonske zveze – tu gre za uradno ločitev, ki jo potrdi 
sodišče. 
 

 Posledice – soočanje z zapuščenostjo – avtorica ugotavlja, da ločitev vključuje 
velike spremembe in zahteva premišljeno načrtovanje, še posebej, če so 
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vključeni otroci. Otroci imajo pravico, da se jim pove, kaj se bo zgodilo. 
Nepričakovane, nenadne ločitve običajno povzročijo hudo krizo za tiste, ki 
ostanejo. Gre za končno zavrnitev, zapuščenost. Običajno mehanizmi 
soočanja z manjšimi krizami niso zadostni za reševanje zapuščenosti. Zato 
imajo mnogi samomorilne misli ali pa so žrtev klinične depresije, ki zahteva 
hospitalizacijo. 

  
 

1.3 Bolečina ločitve 
 

»Ločitev pomeni izgubo partnerja, socialnega statusa, finančne varnosti, doma, 
družine in vezi v socialni mreži« (Simonič, 2015, str. 164).  
 
Posamezniki so po ločitvi na splošno manj zadovoljni z življenjem kot pred ločitvijo, 
čutijo več psihološkega distresa, lahko imajo slabšo samopodobo, občutek nižjega 
samospoštovanja, osebnega poraza in neustreznosti, pogosto imajo težave z 
zdravjem, počutijo se socialno izolirane in imajo manj zadovoljujoče spolno življenje 
(Zgaga in Avsec, 2012). Pogosto je ločitev povezana tudi z nižjim življenjskim 
standardom, večjo ekonomsko stisko, s težavami pri starševstvu in manj 
avtoritativnim stilom vzgajanja (Amato, 2000). 
 
Ne glede na to, ali je ločitev načrtovana ali nenadna, brez premisleka in 
nepričakovana, je fizična ločitev (ko se eden od partnerjev odseli) izredno boleča 
(Stražar, 2007). 
 
 

1.4 Načini ločitve 
 

Ločitev ali razveza zakonske skupnosti je običajno veliko težja, kadar se ločujeta 
zakonca, ki imata otroke in/ali skupno premoženje. Lahko se odločita med 
sporazumno ločitvijo ali ločitvijo s tožbo. 
 

 Sporazumna ločitev je najenostavnejši način ločitve, kjer se partnerja s 
pomočjo odvetnika ali pa sama sporazumeta o varstvu in vzgoji skupnih otrok 
ter stikih in pa seveda o skupnem premoženju. Oba zakonca na pristojnem 
okrožnem sodišču podata predlog za sporazumno zakonsko razvezo. 
Ko na sodišču prejmejo predlog za sporazumno ločitev, ga pošljejo na Center 
za socialno delo, kamor zakonca povabijo na posvetovalni razgovor. Priti 
morata osebno in oba. Po razgovoru izdelajo in pošljejo mnenje sodišču, ki se 
nato odloči, ali bo izdal sodbo ali predlagal nov sporazum. Pomembno je 
omeniti, da sodišče ni vezano na mnenje centra, dolžno pa je upoštevati 
otrokovo korist. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, pride do tožbe za 
razvezo zakonske zveze (Ločitev. Kakšni so načini ločitve in kakšni so 
postopki?, 11. 4. 2018). 
 
 

 Ločitev s tožbo pa pomeni, da partnerja nista uspela skleniti sporazuma, zato 
mora eden od njiju vložiti tožbo in si priskrbeti odvetnika. Sodišče tako 
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zakonsko zvezo razveže in ob pomoči Centra za socialno delo odloči o varstvu 
in vzgoji otrok ter skrbništvu in stikih. Če dogovora o stikih ni, ga lahko določi 
sodišče. Dogovorijo se tudi o deljenju premoženja, kar pa običajno povzroča 
veliko težav (Ločitev. Kakšni so načini ločitve in kakšni so postopki?, 11. 4. 
2018). 

 
V primeru zunajzakonske skupnosti uradnega postopka za razvezo ni, partnerja se v 
tem primeru le razideta. O razdelitvi skupnega premoženja se lahko dogovorita že 
pred razhodom in dogovor sestavita v obliki notarskega zapisa, dogovori o 
premoženju po razpadu pa ne zahtevajo notarskega zapisa. Lahko pride tudi do 
tožbe, če eden od partnerjev meni, da je bil oškodovan. Če imata v zunajzakonski 
zvezi tudi otroke, jim pri določitvi dogovora o preživljanju skupnih otrok lahko pomaga 
Center za socialno delo. Ko je dogovor dosežen, na pristojnem sodišču vložita 
predlog za izdajo sklepa o preživnini in preživljanju skupnih otrok, sodišče pa izda 
sklep, ki je tudi kot podlaga za preživnino. Če partner ne plačuje preživnine 
nekdanjemu partnerju, ki je do nje upravičen, le-to zahteva s tožbo (Razpad 
zunajzakonske zveze; kako se deli premoženje, uredi preživljanje otrok ..., 11. 4. 
2018). 
 

1.5 Preživnina 
 

Zakon (ZZZDR) veleva, da so starši dolžni preživljati svoje otroke, in sicer tudi po 
polnoletnosti, če se ti redno šolajo. Ko pride do ločitve, se je treba dogovoriti tudi o 
preživnini. Preživnina je denarna pomoč tistemu staršu, ki ima pravico do varstva in 
vzgoje otroka. Pri sporazumni razvezi običajno ni večjih nesporazumov tudi glede 
preživnine, kadar pa se partnerja ne moreta dogovoriti sama, posreduje sodišče, ki 
določi njeno višino po potrebah otrok in v skladu z zmožnostmi staršev (Stražar, 
2007). 
 
Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
imajo zapisano: »Preživnina se vedno določi individualno, upoštevajoč vse okoliščine 
primera, in sicer glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti 
zavezanca. Preživnina mora biti primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in 
duševnega razvoja otroka in mora zajemati stroške njegovih življenjskih potreb, zlasti 
stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, 
razvedrila in drugih posebnih potreb otroka« (Preživnine, 11. 4. 2018). 
 
Ločeni očetje, ki nimajo otrok v vzgoji in varstvu, morajo plačevati preživnino, ki lahko 
pomeni dodatno finančno breme v obdobju po ločitvi, vendar se morajo zavedati, da 
je njihova dolžnost poskrbeti, da imajo njihovi otroci zadovoljene življenjske potrebe 
in dostojno življenje. Velikokrat je namreč plačevanje preživnine lahko velika težava 
(Stražar, 2007). Po izkušnjah očetje menijo, da bi pogosteje videli svoje otroke, če bi 
bili stiki povezani s plačevanjem preživnine. 

1.6 Vloga Centra za socialno delo pri ločitvi 
 

Center za socialno delo (CSD) opravlja pomembno vlogo pri ločitvi, in sicer ima tri 
naloge (Andrejč, 2014, str. 26–27): 
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1. Svetovalni razgovor ob razvezi zakonske zveze ali razgovor s staršema, ki sta 
živela v zunajzakonski skupnosti. Strokovni delavec pomaga pri urejanju med-
sebojnih družinskih razmerij in drugih posledic ločitve. 

2. Priprava strokovnega mnenja za sodišče glede otrokovih koristi (glede varstva 
in vzgoje, stikov, preživnine, kako bodo otrokove koristi in pravice najbolj za-
gotovljene, ocena, kako bodo pri preoblikovanju družine zagotovljene otrokove 
materialne, čustvene in psihosocialne potrebe, uspešen telesni, duševni in 
osebnostni razvoj otroka ter njegove pravice. 

3. Pomoč pri pridobivanju otrokovega mnenja. 

 

Centri za socialno delo ločitve obravnavajo različno, in sicer imajo nekateri očetje 
pozitivne, drugi pa negativne izkušnje. V literaturi lahko zasledimo več primerov dis-
kriminacije in neenakega obravnavanja očetov. Strojan (2005) navaja, da se večkrat 
zgodi, da se upošteva le želje in zahteve mater, očetove pa so spregledane, kar jih 
postavlja v neenak položaj, to pa je povsem neupravičeno dejanje. 

 

1.7 Zaupanje otrok v vzgojo in varstvo  
 

Ko sem se spraševala, na kakšen način so otroci dodeljeni materi ali očetu, sem svoj 
odgovor dobila v članku avtorice Žakelj (2007), ki piše o Pojmovanju starševskih vlog 
v razveznih postopkih.  
Sodišče in tudi Centri za socialno delo se morajo držati načela največje koristi za 
otroka, ko se odločajo, komu ga bodo zaupali v vzgojo in varstvo. Največja korist za 
otroka neposredno ne izpostavlja razlik med materinsko in očetovsko vlogo. Velja, da 
je za mlajše otroke bolj primerno, če zanje skrbi mati, vendar zakonodaja ne razlikuje 
med pomenom starševskih vlog. V razveznih postopkih so očetje v primerjavi z 
materami glede zaupanja otrok obravnavani na spolno determiniran način (Žakelj, 
2007).  
 

Nadalje je avtorica Žakelj (2007) v svojem delu analizirala sklepe sodišč o zaupanju 
otrok v vzgojo in varstvo, kjer je našla pomembne izsledke. Da se očetu zaupa v 
varstvo in vzgojo otroka, je najprej treba dokazati neustreznost materine vloge, nato 
pa se v naslednji fazi analizira izvajanje skrbstvene vloge očeta. Argumenti, zakaj 
otroka zaupati v vzgojo in varstvo očetu, so v primerjavi z argumenti zaupanja v 
vzgojo in varstvo materi bolj natančni, dodelani in podkrepljeni z ugotovitvami 
zunanjih udeležencev (npr. izvedencev s področja psihologije). 
 
»Opisovanja ustrezne skrbi za otroke vključujejo zadovoljevanje potreb v 
psihološkem smislu, sodelovanje z raznimi institucijami, kakor tudi odpovedovanje 
lastnim aktivnostim zaradi preživljanja časa z otrokom. Z izpostavljanjem pomena 
pomoči babic ali novih partnerk očetov pri skrbi za otroke se kaže latentno 
prepričanje, da očetje sami ne morejo v celoti poskrbeti za otroka« (Žakelj, 2007, 
str.188). 
 
Matere se štejejo kot bolj ljubeče, skrbne in nežne, prevzemajo glavno skrb za 
otroka, zato so kot neustrezne obravnavane takrat, ko se s svojim ravnanjem 
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odmaknejo od tega ideala in se znajdejo v neprimernih situacijah (alkoholizem, 
nasilje, droga, bolezen ...). Po analizi sklepov sodišč o zaupanju otrok v vzgojo in 
varstvo (Žakelj, 2007) so očetje, ki so jim bili otroci zaupani v vzgojo in varstvo, že 
pred samim postopkom uresničevali vlogo, ki jo v vsakdanjem življenju pripisujejo 
materam. 
 
Glede na statistične podatke, da so v večini primerov otroci dodeljeni materam, bi se 
želela opreti na naslednji citat, s katerim se strinjam: 
»Argumenti odločanja o zaupanju otrok potrjujejo, da prevladujoče družbene in 
kulturne norme v zvezi z uresničevanjem starševskih vlog vključujejo »idealnotipska" 
razlikovanja med materinsko in očetovsko vlogo. Odločanje o zaupanju otrok v 
varstvo in vzgojo enemu od staršev se kaže dokaj konzervativno obravnavanje 
starševskih vlog. Matere ohranjajo vlogo primarnega starša, očetje pa možnost za to 
pridobijo (še)le z odsotnostjo skrbi mater za otroke« (Žakelj, 2007, str.188). 

1.8 Roditeljska pravica 
 

Na tem mestu bi omenila še roditeljsko pravico, ki je sestavljena iz pravic in dolžnosti 
staršev, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj in za pravice in korist mladoletnih 
otrok. Pripada skupaj očetu in materi, opravljata jo oba sporazumno, razen če do 
sporazuma ne pride. Takrat ima roditeljsko pravico do končne odločitve pristojni 
CSD. Roditeljska pravica je osebna pravica staršev, od katere ne moreta odstopiti, 
razen kadar se enemu od staršev ali obema pravica omeji ali odvzame zaradi 
zlorabljanja. Roditeljska pravica se lahko podaljša tudi po otrokovi polnoletnosti, če 
otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni sposoben, da bi sam skrbel zase. 
Predlog se poda na sodišču in se lahko preko sodišča tudi prekine, če izginejo 
razlogi za podaljšanje (Roditeljska pravica, 10.4.2018). 
 
Roditeljsko pravico omenjam zato, ker se le-ta ne prekine, če se starša ločita in je 
otrok dodeljen v vzgojo in varstvo enemu od staršev. Nerezidenčen starš ima tako še 
vedno pravico in dolžnosti iz naslova roditeljske pravice, razen če mu je pravica 
odvzeta. 
 

1.9 Skrbništvo 
 

Izraz skrbništvo se uporablja za opredelitev, komu je otrok dodeljen v varstvo in 
vzgojo in je izpeljan iz angleške besede »custody«. Kadar se starša ne moreta sama 
dogovoriti o skrbništvu nad otroki, to odloči sodišče, in sicer na podlagi tega, kar naj 
bi bilo najboljše za otroke. Sodišče določi tudi pravice starša, ki nima skrbništva, 
glede na količino časa, ki ga lahko preživi z otroki, in obseg, v katerem sodeluje pri 
odločanju glede šolanja, zdravljenja in drugih pomembnih zadev, ki se tičejo otrok 
(Stražar, 2007). 
Verjetno je ena izmed največjih posledic ločitve »delitev otrok« oziroma skrbništvo, 
predvsem za starša, ki nima otroka v vzgoji in varstvu. V času ločitve se je treba 
dogovoriti o skrbništvu otrok, če je le možno brez konfliktov, če pa se konflikti 
pojavijo, se jih ne rešuje pred otroki. Pomembno je, da se z otroki ohrani tesen odnos 
(Carr, 2006). 
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Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) v prvem odstavku 105. člena 
glede skrbništva otrok opredeljuje naslednje: »… da imata oziroma obdržita oba 
varstvo in vzgojo otrok ali da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da 
so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju.« Pri nas torej poznamo 
samostojno, deljeno in skupno skrbništvo. Značilnosti posameznih skrbništev so 
naslednje (Goldstein in Solnit, 1984 v Stražar, 2007): 
 

 Samostojno skrbništvo – varstvo in vzgojo otrok je dodeljeno enemu od 
staršev, drugi ima pravico do osebnih stikov, razen če sodišče ne odloči 
drugače glede na korist otrok. Starš, ki nima skrbništva, ne izgubi roditeljske 
pravice, je le znatno omejen v izvrševanju le-te. 
 

 Deljeno skrbništvo – otroci živijo z enim od staršev, ampak redno videvajo 
drugega starša. Starš, ki ne živi z otroki, le-te verjetno bolj redno in pogosto 
obiskuje ter plačuje preživnino. 

 
 Skupno skrbništvo – starša imata enakovredno odgovornost pri odločanju o 

vseh zadevah, ki so bistveno pomembne za življenje in razvoj otrok. Skupno 
skrbništvo deluje dobro, kadar se starši razumejo in ne prihaja do hujših 
prepirov. Starša sta zavezana odnosu z nekdanjim partnerjem, saj se morata 
dogovarjati o odgovornostih, ki se tičejo otrok. Ta način skrbništva je videti kot  
originalna nuklearna družina, vendar je družina razdeljena na dve 
gospodinjstvi. 

 
 

Avtorica Končina Peternel (1993, str. 36) ugotavlja naslednje: »Iz prakse sodišč je 
tudi razvidno, da je odločanje o tem, kateremu od staršev naj po razvezi zakonske 
zveze otroka dodeli v vzgojo in varstvo, do očetov zelo diskriminatorno. Kljub 
sodobnim spoznanjem na področju psihologije otroka, ki ugotavlja, da nikakor ne 
drži, da je čustvena vez med materjo in otrokom močnejša, sodišča še vedno otroke 
pretežno dodeljujejo v vzgojo in varstvo materam«.  
 
Čustvena navezanost otroka ni povezana s tem, s katerim staršem otrok preživi 
največ časa. Če bi to držalo, bi ogromno otrok bilo bolj navezanih na svoje varuške 
ali sorodnike kot na svoje starše. Še vedno je najbolj pomembno, da so otroci zdravo 
navezani na oba starša, kar ima doživljenjski vpliv. Če je otrok precej bolj navezan na 
enega od staršev, ni to nujno dobro in to ne bi smel biti razlog, zakaj se otrok dodeli 
enemu od staršev. Tako se lahko naveže na starša, ki je emocionalno vznemirjen, 
depresiven, namesto da bi se čustveno bolj navezal na drugega starša. Zato je zelo 
pomembno, da je otrok navezan tako na mater kot na očeta in da ima v primeru, ko 
je dodeljen materi, tudi zadosten stik z očetom, saj je to pomembno za njegov 
čustveni in psihološki razvoj (Nielsen, 2011). 
 
Nadalje avtorica (Končina Peternel, 1993, str. 36) piše: »Po mnenju strokovnjakov s 
področja psihologije otroka se otrok psihično naveže na osebo, ki zanj skrbi. Za 
otrokov telesni in duševni razvoj je bistveno, da se vzpostavljena psihološka vez ne 
prekine. Zato je samodejno dodeljevanje otrok v vzgojo in varstvo materam ne le 
diskriminatoren do očetov, temveč tudi v nasprotju z otrokovimi koristmi. Sodišče bi 
moralo vselej najprej ugotoviti, kateri od staršev je pretežno skrbel za otroka, nato pa 
se šele odločiti, kateremu od staršev bo otroka dodelilo«. Čeprav članek izhaja iz leta 
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1993, pa se še vedno spopadamo z enakim položajem, saj je večina otrok v varstvo 
in vzgojo zaupana materam (Statistični urad RS, 2016). So matere res najboljša 
izbira sodišč pri dodeljevanju otroka v vzgojo in varstvo? 

 
 
 

1.10 Tipi starševstva po ločitvi 
 

Otroci so večinoma zaupani v vzgojo in varstvo materam, oče pa postane 
»nerezidenčni član« (ang. noncustodial), to pa pogosto postavlja očeta v vlogo 
obiskovalca (Švab, 2008). 
 
Starševstvo po ločitvi lahko razumemo kot sposobnost staršev, da sodelujeta pri 
ugotavljanju in zadovoljevanju otrokovih potreb (Ganc, 2015).  
 
Obstaja mnogo oblik starševstva, ki so na podlagi teorije navezanosti razdeljene v 
skupine. V različnih študijah (Bray in Hetherington, 1993; Hetherington in Stanley-
Hagan, 1997; Beckmeyer, Coleman in Ganong, 2014) so bili opredeljeni trije različni 
tipi starševstva po ločitvi, in sicer so to sodelovalno starševstvo, nevključeno 
starševstvo in konfliktno starševstvo. Značilnosti treh tipov starševstva so naslednje: 
 

 Sodelovalno starševstvo – pojavljajo se integrirani in enotni nizi pravil tako v 
skrbniškem kot tudi neskrbniškem gospodinjstvu. Starša se pogovarjata o 
otrocih in se izogibata konfliktom. Gre za optimalno ureditev, vendar se 
pojavlja redkeje. 

 
 Nevključeno starševstvo – vsak od staršev ima svoj način vzgajanja otroka, 

večina otrok ima težave pri prilagajanju vzporednega stila. Pogosto sta starša 
drug do drugega kritična, zajedljiva, nepopustljiva in podcenjujeta starševske 
napore drugega. Gre za najbolj pogost stil starševstva. 

 
 Konfliktno starševstvo – starša se med seboj ne sporazumevata, vsa sporočila 

se prenesejo preko otroka in ta »prisiljena igra«, v kateri se znajde otrok, je 
zanj stresna in povzroča trajne težave pri prilagajanju. Vsak starš ima svoj 
lasten stil in se ne vmešava v stil drugega. 

 
Dejavniki, ki lahko po razvezi vplivajo na nizko stopnjo vpletenosti v očetovo 
starševstvo, so lahko spori z nekdanjo partnerko, geografska oddaljenost med 
očetom in otrokom, pomanjkanje jasne predstave o aktivni očetovski vlogi pri očetih, 
čustvene težave očetov in starost otrok (Bokker, 2006; Švab, 2008; Zavrl, 1999). 
 
Večjo vpletenost očeta v vzgojo otrok lahko nadomestijo tudi komunikacijske 
naprave, ki so v današnjem času zelo razširjene. Očetje pogosteje vzpostavljajo stike 
preko sporočil ali elektronske pošte, kadar jim matere zaupajo in tako omogočajo 
njihov vpliv na vzgojo otrok (Ganong, Coleman, Feistman, Jamison in Markham, 
2012). Preko takšne komunikacije se tudi lažje izognejo sporom z nekdanjo partnerko 
(prav tam). 
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1.11 Potek dogovarjanja o varstvu in obiskovanju otrok 
 

Pri katerem od staršev bodo otroci, odloči sodišče na podlagi mnenja CSD, ki starša 
pred obravnavo na sodišču povabi na posvet, kjer se dogovorijo o skrbi za otroke. 
Seveda odločajo tako, da gledajo na otrokovo korist. Po 143. členu Družinskega 
zakonika (2018) sodišče in CSD upoštevata tudi otrokovo mnenje, ki ga otrok izrazi 
sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je izbral sam, če je otrok sposoben razumeti pomen 
in posledice odločitve. Starostne meje glede upoštevanja otrokovega mnenja ni, 
pogoj je le sposobnost, da razumejo pomen in posledice odločitve, o izpolnjevanju 
pogojev pa presoja sodišče. Po dopolnjenem 15. letu pa ima otrok pravico, da 
samostojno izrazi svoje mnenje, razen, če se ne zaveda okoliščin in posledic 
izrečenega mnenja (Zakon o pravdnem postopku, 2007). 
 
Starš, ki otroka nima v vzgoji in varstvu (največkrat je to oče), ima pravico do 
vzdrževanja stikov, ti pa potekajo na različne načine. V nadaljevanju bom naštela 
nekaj primerov stikov z otroki, ki se tudi po mojih izkušnjah z intervjuji pojavljajo v 
Sloveniji (Charlish, 1998 v Stražar, 2007): 
 

 Razdeljen teden – otroci so nekaj dni z materjo, nekaj dni pa z očetom. 
 

 Vsak konec tedna – otroci preživijo vsak vikend pri staršu, ki je odseljen. 
 

 En dan vsak konec tedna – prespijo pri odseljenem staršu in se vrnejo 
naslednji dan ob določeni uri. 
 

 Vsak drugi konec tedna – otroci preživijo vsak drugi vikend pri odseljenem 
staršu – najbolj pogost vzorec. 
 

 Otroci preživljajo čas pri odseljenem staršu samo med počitnicami.  
 

 Posebne priložnosti – dogovor, kje bo otrok, ko se praznuje njegov rojstni dan; 
pri nekaterih je to izmenično, drugi se dogovorijo drugače. 
 

 Občasni, neredni stiki – starši se dogovorijo za stalne stike, kasneje pa lahko 
pride do nerednih, občasnih stikov. Otrok ne more zgraditi zaupnega odnosa, 
na odseljenega starša se ne naveže, pogosto pride do zamer in ga ne želi več 
videvati. 

. 

1.12 Odnosi v ločeni družini 
 
Ločitev pomeni konec partnerske vloge, nikakor pa to ne pomeni konec starševske 
vloge. Še vedno sta oba starša svojim otrokom in se morata glede otrok tudi 
posvetovati in se sporazumevati. Nekaterim uspeva, da se kljub ločitvi uspešno 
sporazumevajo, si izmenjujejo informacije, ki se tičejo otrok in tudi osebnega 
življenja. Spet drugi nimajo nobenih stikov, saj so zamere tako globoke, da 
komunikacija ni mogoča. Poznam le malo ločenih družin, kjer jim komunikacija ne 
povzroča težav in je nerezidenčen starš povsem informiran glede otrok. Vsem so bolj 
poznane zgodbe, ki vsebujejo dokaj prekinjene stike med nekdanjima partnerjema. 
Veseli pa me, da v zadnjem času slišim vse več zgodb, kjer se nekdanja partnerja po 
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daljšem obdobju, ko minejo zamere in burna čustva, dobro razumeta, skupaj hodita 
na izlete in kavo. 
 
Ločene partnerje sta Ahrons in Wallisch (1987 v Frisby, Booth-Butterfield, Dillow, 
Martin in Weber, 2012) razdelila v pet kategorij, glede na to, ali ohranjajo prijateljstvo 
ali so popolnoma prekinili stike: 

 dobra prijatelja – ohranjata prijateljske stike in se pogovarjata tudi o osebnih 
življenjskih zadevah; 

 sodelovalna kolega – dobro se sporazumevata glede otrok, vendar se ne 
pogovarjata o osebnih zadevah; 

 jezna sodelavca – stiki so omejeni z namenom, da bi se izognila sporom; 
 ognjena sovražnika – prepirata se glede vsega; tako zaradi otrok kot tudi 

glede osebnega življenja; 
 razcepljeni duo – nimata stikov. 

 
 

Za vse člane ločene družine bi bila najbolj idealna rešitev, da nekdanja partnerja 
ostaneta dobra prijatelja, saj takšno sodelovanje med njima zmanjša predvsem 
negativne psihične posledice ločitve ne samo za starše, ampak tudi za otroke. Prav 
tako verjamem, da je tu potrebno ogromno prilagajanja in razumevanja novih 
partnerjev. 
 
Zanimive so raziskave (Nielsen, 2011) o odnosih med očetom in hčerjo po ločitvi. 
Pokazale so, da imajo mnoge hčere po ločitvi staršev zelo malo ali nič stikov z očeti, 
kar lahko privede do različnih posledic, kot so slabe ocene v šoli in nedokončana 
šola, najstniška nosečnost, slaba samopodoba, uživanje drog in alkohola, več 
emocionalnih in psiholoških težav, depresija idr. Podobno se lahko kaže tudi pri 
sinovih, vendar v manjših odstotkih pojavljanja. Premalo stikov z očetom vodi tudi do 
bolj problematične in nestabilne romantične zveze kasneje v življenju, saj imajo lahko 
mladostniki težave pri zaupanju ter ustvarjanju čustvenih vezi s partnerji. Oče ima 
večji vpliv na hčerko, kot ga ima mati, pri tem, kako se bo znašla v odnosih z 
moškimi. V primerjavi s sinovi so hčere manj zaupljive in zadovoljne v svojih 
romantičnih razmerjih v odraslosti. Razlog, zakaj je odnos med očetom in hčerjo (ter 
tudi med očetom in sinom) po ločitvi tako uničen, je deloma v tem, kakšen odnos je 
imel oče do svojih otrok v času skupnega življenja. Večinoma hčere razvijejo 
močnejšo vez z materjo kot z očetom, po ločitvi pa se ta vez še okrepi, vez z očetom 
pa oslabi. Drugi razlog pa je v tem, kaj mati govori o očetu in s tem lahko odvrne 
svoje otroke po stikih z očetom. Pri najstnicah je bolj verjetno kot pri najstnikih, da 
začnejo dvomiti o očetovi ljubezni do njih, zato se postavijo na materino stran. 
Materina negativna čustva do očeta pa imajo lahko uničujoč vpliv na hčerin in očetov 
odnos. Razlog je v tem, da so hčerke običajno bolj povezane z materjo kot s sinovi in 
imajo na sinove manjši vpliv kot na hčerke, vsekakor pa ima mater lahko uničujoč 
vpliv tudi na sinove. Sinovi so običajno bolj povezani z očeti, ampak je to odvisno od 
primera do primera. Kakovost odnosov med očeti in njihovimi otroki je torej odvisna 
od kakovosti odnosov pred ločitvijo ter okoliščin, ki so povezane z ločitvijo. 

1.13 Ločitev v statističnih podatkih 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je leta 2016 razvezalo več 
zakonskih zvez kot prejšnje leto (4,1 % več), v statistiko pa niso vključeni pari, ki niso 
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sklenili zakonske zveze, kar pomeni, da je odstotek ločenih verjetno večji. Naj še 
omenim, da je bila povprečna starost moža ob razvezi 46,3 leta in žene 43,4 leta. 
Povprečno trajanje zakonske zveze do razveze je 13,9 leta. Največ razvez je od leta 
2010 do 2016 v Osrednjeslovenski regiji, sledita pa ji Podravska in Savinjska regija 
(Statistični urad RS, 2016). 
 
V tabeli 1 so prikazane razveze po številu vzdrževanih otrok, od leta 2010 do 2016, 
kjer so všteti samo vzdrževani otroci, rojeni v zadnji zakonski zvezi. Največ 
razvezanih družin ima enega otroka, sledijo družine z dvema. Kaže na trend, da se 
največkrat razvežejo pari, ki se jim v zakonski zvezi rodi en otrok. 
 
Tabela 1: Razveze in število vzdrževanih otrok po letih (Statistični urad Republike Slovenije, 2016) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 otrok 678 632 632 644 677 635 662 

2 otroka 511 480 551 515 467 477 496 

3 otroci 73 56 75 71 81 79 89 

4 otroci ali več 11 18 9 12 13 14 15 
   

 
V tabeli 2 je prikazano, komu so bili otroci dodeljeni. Iz tabele je razvidno, da je od 
leta 2010 največ otrok dodeljenih materam, sledijo dodelitve obema, najmanj pa so 
otroci dodeljeni v vzgojo in varstvo očetom. 
 

 
 Tabela 2: Razveze in dodelitev otrok po letih (Statistični urad Republike Slovenije, 2016) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Možu 80 71 92 99 81 85 73 

Ženi 996 931 978 939 947 917 944 

Možu in ženi 176 169 179 192 188 179 218 
   

 

2 SOOČANJE Z LOČITVIJO  
 

2.1 Posledice  
 

Posledice ločitve so individualne in širše družbene. Širše družbene posledice se 
odražajo v kompleksnih in multiplih socialnih in ekonomskih dejavnikih, saj gre za 
kulturno dimenzijo socialnega vedenja, vpliv pa ima tudi na politične odločitve v zvezi 
s tem vprašanjem (Kričaj Korelc, 2005a). 
 

V nadaljevanju se bom osredotočila na individualne posledice. 
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Nekatere posledice ločitve (kot npr. čustvene) so zelo odvisne od načinov 
spoprijemanja s stresom (Zgaga in Avsec, 2012), predvsem govorimo o negativnih 
posledicah razpada partnerske zveze. Nezadovoljene so potrebe, ki jih sicer 
partnerja zadovoljita v partnerski zvezi, to pa so intimnost, partnerjeva družba, 
skupna rutina, čustvena vpletenost idr. (prav tam).  
 
Razumeti moramo, da »bolj kot je posameznik v svoji trenutni življenjski situaciji 
obremenjen, prej lahko pričakujemo, da bodo prilagoditveni in varovalni mehanizmi 
osebe popustili in ustvarili pogoje za razvoj emocionalnih, vedenjskih in somatskih 
motenj« (Kričaj Korelc, 2005b, str. 164). 
 
Kričaj Korelc (2005b) je v svoji raziskavi ugotovila, da so od vseh treh motenj najbolj 
pogoste emocionalne motnje, kot so pogosto nihanje razpoloženja, zaskrbljenost, 
potrtost, razdražljivost, čustveni izbruhi, občutki krivde in strah.  
Poleg tega se kažejo tudi telesni simptomi, kot so bolečine v želodcu, razbijanje srca, 
zbadanje v prsih, prebavne težave, povečano potenje, pogosti ali trajni glavoboli, 
tresenje rok, obolevanje za različnimi boleznimi in poškodbami, grizenje nohtov in 
škrtanje z zobmi, utrujenost, upad delovne storilnosti in izčrpanost, neorganske 
motnje spanja ter spolne disfunkcije. Glavna značilnost teh simptomov je pogosto 
pojavljanje brez organske osnove ter »so pokazatelj, da stresna doživetja 
prizadenejo imunski sistem ter psihično in telesno odpornost človeka« (Kričaj Korelc, 
2005b, str. 158).  
 
Ločitev je težka preizkušnja tudi za najbolj funkcionalne posameznike. Prinese 
ogromno sprememb, stresa, vprašanj in soočanja s seboj in z okoljem. Veliko 
posameznikov ločitev doživlja kot izgubo. Izgubljene so sanje, pričakovanja in 
prepričanja, na katerih je temeljilo življenje (Becvar, 2006).  
 

Ločitev kot izgubo doživljajo tisti, ki jih je z odločitvijo za ločitev soočil partner. Tisti, ki 
ločitev predlaga, stopa v proces ločitve bolj prostovoljno ter ima pri tem večji občutek 
nadzora, medtem ko se drugi znajde v šoku, saj na nastalo situacijo ni bil pripravljen 
(Ahrons, 1994). 
  
Stres in druge obremenitve, ki se pojavijo takoj po ločitvi, lahko ogrozijo sposobnost 
staršev pri izpolnjevanju otrokovih potreb glede varnosti, nege, nadzora, 
izobraževanja in odnosov s staršem, ki odhaja (Carr, 2006).  
 
Pomembno je omeniti tudi, da se moški in ženske različno odzivajo na razpad 
partnerske zveze. Razlike najverjetneje izhajajo iz različnega dojemanja moških in 
žensk ter razumevanja partnerskega konflikta, ki je rezultat različne socializacije  
(Kričaj Korelc, 2005b). Avtorica je prav tako ugotovila, da moški ločitev sprejemajo 
bolj ravnodušno in agresivno, zanje je značilno grizenje nohtov in škrtanje z zobmi, 
zatekajo pa se k prekomernemu pitju alkohola in k igram na srečo.  
 
Za mnoge očete je čas, ki ga preživijo brez otrok, čustveno boleč (Amato in Dorius, 
2010). Občutja, ki se lahko pojavljajo po ločitvi, so različna. Pojavljajo se lahko 
anksioznost, strah, žalost, depresivno razpoloženje, razdražljivost, krivda, jeza, 
zanikanje, vsiljive misli, neprijetne fizične reakcije (glavobol, utrujenost, težave z 
želodcem …), posttravmatska stresna motnja in drugo (Zgaga in Avsec, 2012). 
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Poleg negativnih posledic pa obstajajo tudi pozitivne posledice, ki se pojavljajo pri 
nekaterih posameznikih. Gre za s stresom povezano osebno rast, pozitivne 
spremembe, večjo stopnjo avtonomije, pri moških se lahko kaže kot povečanje 
medosebnih spretnosti in večja stopnja odprtosti (Amato, 2000). 

 
 

2.2 Stres  
 

Stres je glavna psihološka posledica ločitve, ki je stresna za oba partnerja in otroke. 
Raziskave (Perilouxx in Buss, 2008, idr.) so pokazale, da posamezniki poročajo o 
vedenjih, ki jih uporabijo za zmanjševanje stresa, in sicer pogovor o razhodu, 
razkrivanje žalosti, ruminacija in izogibanje nekdanjemu partnerju; redkeje se 
pojavljajo grožnje in nasilje nad nekdanjim partnerjem, grožnje s samomorom in 
uporaba drog. Posamezniki poskušajo odvrniti pozornost (vključevanje v športne 
aktivnosti, zaposlitev z delom, s kariero, z izobraževanjem …), pogosto se pojavljajo 
tudi samoobtoževanja (oseba se sprašuje, kaj je naredila narobe) in obtoževanja 
partnerja (kako grdo je ravnal …).  
Na tem mestu je pomembno vedeti, da se posameznik na  hujši in trajnejši stres 
odziva z eno ali več motnjami, hkrati pa je moč pojavljanja motenj večja (Kričaj 
Korlec, 2005b). 
 
Vzroki, ki lahko očetom povzročajo stres, so (Amato, 2000; Frieman, 2002): 

 samostojno skrbništvo ali izguba skrbništva nad otrokom – skrbi jih za 
otrokovo blaginjo, predvsem, če so se v času skupnega življenja otrokom 
veliko posvečali in jim oddaljenost od otrok povzroča čustveno bolečino; mnogi 
se zato umaknejo in zmanjšajo svojo vpletenost v otrokovo življenje, da se 
lažje soočajo z bolečino (Bokker, 2006; Lewis, Maka, Papcosta, 1998); 

 izguba emocionalne podpore, ki so jo imeli v času zveze pri nekdanji partnerki, 
starših in prijateljih; 

 finance – plačilo odvetnikom, preživnina za otroke, morebitni dolgovi, novo 
stanovanje idr.,  

 nekdanja partnerka, ki lahko s svojim vedenjem omejuje stike z otroki, 
nekatere celo nagovarjajo otroke proti očetom (ang. Brainwashing, PAS-
parental alienation syndrom), pogosti so lahko tudi konflikti; 

 pravna ureditev in sodišča ravno tako povzročajo stres, saj so obravnave 
lahko mučne in dolgotrajne, očetje pa se počutijo zapostavljeni na sodiščih 
oziroma CSD, ker se bolj posvečajo materam in njim dodelijo otroke v vzgojo 
in varstvo, pogosto imajo občutek, da so do njih nepravični (Bokker, 2006); 

 socialna izolacija – pogosto zato, ker sta imela z nekdanjo partnerko skupne 
prijatelje, po ločitvi pa se stiki prekinejo; 

 različne druge stresne situacije – npr. selitev iz družinskega stanovanja v 
manjše stanovanje, menjava okolja idr. 

 
Dlje časa, ko mine od ločitve, manj se očetje sporazumevajo z nekdanjimi 
partnerkami (Ganong, Coleman, Markham in Rothrauff, 2011), posledično pa so prav 
tako lahko manj vpleteni v otrokovo življenje (Kelly, 2007). Starša, ki imata skupno 
skrbništvo, se njuno starševstvo bolj približa sodelovalnemu (Kelly, 2007). 
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Malo je staršev, ki po razvezi ostanejo v prijateljskem odnosu. Zamera, bolečina in 
jeza povzročajo nesodelovanje na ravni starševstva (Stražar, 2007), kar pa ima velik 
vpliv na otroke, staršem pa povzroča dodaten stres. 
 

2.3 Čustva pri ločitvi 
 

Pri soočanju z ločitvijo zasledimo različna čustva, ki so značilna za proces žalovanja. 
To so, žalost, jeza, bes, krivda, strah in obup itd. Zelo je pomembno, da se ta čustva 
pojavijo, so ovrednotena, predelana in primerno procesirana, saj na podlagi tega 
lahko integrirajo izgubo v vsakdanje življenje. Kdor tega ne doživi, težko živi naprej, 
pogosto pa se lahko pojavi nefunkcionalno simptomatično vedenje, ki temelji na 
afektivnih psihičnih konstruktih (primer: doživljanje partnerja, da je kriv za vse, pri 
čemer posameznik ni sposoben prevzeti deleža svoje odgovornosti za razpad zveze) 
(Simonič, 2015). 
 
Žalovanje za odnosom lahko traja več let, še posebej so lahko občutljive obletnice, 
ko se prebudijo spomini (Carr, 2006). 
Tako kot žalovanje, ki ga poznamo ob izgubi osebe (smrti), gre tudi tukaj za nikoli 
končan proces, ki ga je sčasoma lažje prenašati, izzveni pa tudi bolečina, čeprav se v 
šibki obliki pojavlja celo življenje. 
 
»Obe vrsti žalovanja (ob smrti in ločitvi) imata skupno temo, in sicer izgubo ljubljene 
osebe, v obeh primerih se posameznik počuti, kot da je izgubil zelo pomemben del 
sebe. Gre za psihično amputacijo, ki je izjemno boleča, vendar to bolečino ob smrti 
partnerja lajšajo sočutje, obzirnost, dostojanstveno izrekanje sožalja in solze žalosti 
za izgubljenim; pri ločenosti pa po navadi, razen ožje družine, zapuščenim osebam 
okolica noče ali ne zna pomagati« (Gostečnik, 2018, str. 94). Avtor tudi pravi, da 
zaradi nezvestobe in posledične ločitve žalovanje osebe, ki je izgubila ljubljeno 
osebo z ločitvijo, ne moremo primerjati z žalovanjem osebe, ki je izgubila ljubljeno 
osebo zaradi smrti (prav tam).  
 
V času žalovanja je pomembno, da oseba »regulira in se posledično otrese vseh 
bistvenih zamer, besnih odzivov, skrivljenih dojemanj sebe, samoobtoževanj in 
sramotenj ter začne gledati sebe in svet z bolj realnimi očmi« (Gostečnik 2018, str. 
219). 
 
Jeza je ena od najpogostejših in najdolgotrajnejših čustev, ki se pojavijo ob in po 
ločitvi, sploh ko se oseba počuti zavrženo. Tisti, ki se odloči za ločitev in odhod, je 
velikokrat brezbrižen do trpljenja tistega, ki ostaja sam in se počuti zavrženega, 
osamljenega in oropanega. Oseba, ki zapusti drugo osebo, po navadi lažje vzpostavi 
nov odnos, kar za zapuščenega predstavlja večjo bolečino, ki se prekriva s strahom 
po izdajstvu in prevari, hkrati pa ga lahko jezi partnerjevo novo življenje. Če partnerja 
ne razrešita določenih vprašanj glede materialnih stvari in predvsem otrok, je lahko 
izjemno boleče in tragično, saj so ravno otroci prevečkrat predmet maščevanja med 
partnerjema (Emery, 2004, Pedro-Carroll, 2010 v Gostečnik, 2018).  
 

2.4 Faze v čustvovanju po ločitvi 
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Simonič (2015) opisuje več faz v čustvovanju, ki se pojavljajo v procesu žalovanja za 
propadlim odnosom. Faze potekajo v različnem vrstnem redu, med njimi mogoče ni 
izrazitih prehodov, prav tako pa so med fazami mogoči premiki naprej in nazaj. 
 

 Šok – prvi odziv na izgubo, pojavi se v obliki fizične bolečine, otopelosti, 
apatije ali umika. Pojavlja se lahko tudi zanikanje, dvom ali izogibanje 
resničnosti izgube, ki jo prinaša ločitev (Carr, 2000 v Simonič, 2015). V stanju 
šoka je predvsem tisti od partnerjev, ki mora pobudo za ločitev sprejeti in 
nanjo ni bil psihično pripravljen (Newman in Newman, 2003 v Simonič, 2015). 
 

 Zanikanje – sledi šoku ali se pojavi hkrati s šokom. Partner, ki ga je izguba 
presenetila, skuša živeti in delovati, kot da se nič ni zgodilo, zavrača dejstvo, 
da odnos umira in zavrača možnost ločitve (Kressel, 1980 v Simonič, 2015). 
 

 Žalost – občutek globoke žalosti, obupa, brezupa, potrtosti, ko spozna 
resničnost izgube. Mogoča so depresivna stanja z občutki osebne poraženosti 
in zmedenosti (Carr, 2000 v Simonič, 2015). 

 
 

 Jeza, bes, sovraštvo – jezo spremljajo občutja izdajstva in sovražnosti, ki je 
usmerjena v partnerja, lahko pa tudi v večino pripadnikov nasprotnega spola 
(Kressel, 1980, v Simonič, 2015). Po drugi strani daje jeza energijo in 
zmožnost pobude, da bo posameznik nekaj storil, spremenil in se pomaknil 
naprej (Carr, 2000 v Simonič, 2015). 
 
 

 Krivda in strah – krivda in samoobtoževanje se pojavita ob občutku, da ni bil 
sposoben preprečiti propadanja in izgube odnosa (Carr, 2000, v Simonič, 
2015). Pojavljajo se različna vprašanja (Kaj je naredil narobe?, V čem je 
drugega tako razočaral, da je odšel?, Česa ni bil sposoben dati, kar drugemu 
daje nova zveza?). Pojavljajo se tudi občutki ponižanja, nerazumevanja, 
razvrednotenja, zavrženosti, negotovosti in strah pred prihodnostjo (Gostečnik, 
2003 v Simonič, 2015). 
 

 Obup – pojavi se ob dokončnem soočenju z izgubo in s celovitostjo resničnosti 
ter pomeni konec zanikanja. Uvidi, da se ne da nič spremeniti (Carr, 2000 v 
Simonič 2015). 
 

 Integracija – ima pomen preoblikovanja, prilagoditve sistema. Začnejo se nove 
možnosti, ideje in odnosi. Nekdanji partner postane nekdo, ki ga ni več zraven, 
na življenje začne gledati realneje, do njega ohranja primerne razmejitve 
(Carr, 2000 v Simonič, 2015). Integracija izgube tako pomeni, da se čustvena 
energija ne usmerja več v pretekle odnose, temveč v sedanje in prihodnje 
(Halperin, 2006 v Simonič, 2015). 
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3 OČETOVSTVO  
 

Biti oče je za večino moških nekaj lepega, pomembnega, izrednega. Postati oče ni 
nekaj samoumevnega, ampak odgovornega. Ko moški postane oče, se mu življenje 
spremeni ravno tako, kot se materi. Postavljen je v novo vlogo, ki se je ni mogoče 
naučiti vnaprej. Verjamem, da se vsak trudi po svojih najboljših močeh, še posebej 
ločen oče. 

3.1 Kratka zgodovina očetovstva 
 

Do sredine leta 1700 je večina očetov delala doma ali vsaj v bližini doma, kar je po-
menilo, da so lahko veliko prispevali k otrokovi vzgoji, zato jih je zahodna kultura 
obravnavala kot bolj kompetentne za vzgojo otrok kot matere, posledično pa so bili 
za to, kako je otrok vzgojen, tudi bolj odgovorni. V primeru razveze so bili otroci takoj 
dodeljeni očetom, knjige in priročniki o starševstvu pa so bili napisani predvsem za 
moške. Z industrijsko revolucijo so očetje začeli delati zunaj doma, zato so bili posle-
dično bolj odmaknjeni od družinskega življenja. S povečanjem industrializacije je za-
čela vloga matere na družinskem področju nadvladati očetovsko, le-ta pa je začela 
slabeti. Sredi leta 1800 so bili priročniki za vzgojo otrok usmerjeni k materam in to se 
je nadaljevalo do sredine sedemdesetih let. Šele po feminističnem gibanju so razi-
skovalci začeli razmišljati, ali lahko očetje tudi tako negujejo in skrbijo za svoje otroke 
kot matere. Sredi osemdesetih let pa je postalo očitno, da so vzorci družinskega obli-
kovanja prinesli precej dramatične spremembe. Stopnja ločitev se je povečala, ravno 
tako pa število otrok, ki živijo samo z enim od staršev, poleg tega pa ni delal samo 
oče, ampak tudi mati (Chima, 1999). 

Pleck (1997, v Saracho in Spodek, 2008) je identificiral štiri vloge očetovstva, ki so se 
pojavljale skozi zadnji dve stoletji: 

1. Moralni učitelj oziroma vodnik – od puritanskega do kolonialnega in do zgod-
njega republikanskega obdobja so bili očetje odgovorni za moralno učenje in 
nadziranje. »Dobri očetje« so bili definirani kot moški, ki predstavljajo model 
dobrega krščanskega življenja. 

2. Hranilec (angl. Breadwinner) – od sredine 19. stoletja je bilo očetovstvo defini-
rano kot vloga hranitelja in to postane najbolj pomembna in določena značil-
nost očetovstva. »Dobri očetje« so bili moški, ki so imeli vlogo materialnega 
preskrbovalca družine. 

3. Model spolnih vlog – leta 1930 in 1940 so sicer bili očetje še vedno moralni 
učitelji in hranitelji, vendar se je njihova vloga osredotočila v model spolnih 
vlog, predvsem za njihove sinove. To pomeni, da je bil oče model, preko kate-
rega so se sinovi učili, kako se morajo kot moški vesti v družbi ter kaj se priča-
kuje za moškega v družbi (ena izmed teh je bila, da moški preskrbujejo druži-
no). 

4. Novi, skrbni oče – leto 1970 pomeni spremembo v pomembnosti vloge oče-
tovstva, ki se osredotoča v aktivno vključevanje v otrokovo dnevno oskrbo in 
to je označevalo »dobrega očeta«. Očetje so bili bolj vključeni v vzgojo otrok. 
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3.2 Biti oče 
 

Lamb (1987) je opredelil vključevanje očeta v vzgojo otrok kot kombinacijo dostopno-
sti (razpoložljivost za otroka), sodelovanja (neposredna interakcija z otroki) in odgo-
vornosti (skrb za otroka ter zdravstvene in čustvene potrebe). Povečanje dostopnosti 
in sodelovanja lažje dosežejo poročeni očetje oziroma tisti očetje, ki živijo skupaj z 
otroki.  

Očetje vplivajo na svoje otroke neposredno s svojim vedenjem, stališči in sporočili, ki 
jih prenašajo. Posredno pa vplivajo na otroke preko odnosov z drugimi ljudmi (Lamb, 
2010).  

V zadnjih treh desetletjih so očetje prevzeli veliko širše in bolj raznolike opredelitve 
njihovih vlog in so vse bolj pripravljeni sodelovati v široki paleti dejavnosti, ki se obi-
čajno obravnavajo kot sestavni del materinske vloge (Lamb, 2010). Spremembe oče-
tovske vloge in njena počasna dinamika se pripisujejo sekularnim spremembam, zla-
sti v gospodarskih razmerah, in zaposlovanju mater ter tudi feminističnim kritikam 
tradicionalnih družbenih struktur (prav tam). 

»Spremembe norm očetovstva afirmirajo moškega ne samo kot univerzalnega sub-
jekta, npr. kot delavca in državljana – položaj, ki ga ženske šele postopoma osvajajo 
v bojih za enakost v izobraževanju, delu, politiki, družini – pač pa kot očeta, skrbnika 
in partnerja« (Hrženjak, 2016, str. 7). Spremembe norm je treba razumeti v kontekstu 
širših socialnih, ekonomskih in kulturnih sprememb, predvsem v sferi plačanega dela 
(prav tam). 

Že Brajša je leta 1987 v svoji knjigi Očetje, kje ste? zapisal: »… da bo oče prihodno-
sti emancipiran oče, ki se bo zavedal svojega očetovstva in se ne bo čutil odgovor-
nega samo za spočetje in materialno oskrbo otroka, ampak tudi za njegov celoten 
razvoj. To bo oče, ki bo sprejel očetovstvo kot svojo življenjsko nalogo, kot svoje 
lastno ustvarjalno dejanje, v katerem bo sodeloval od začetka do konca. Pripravljen 
bo na naloge očeta samohranilca … Ne bo le polovica roditelja, ki bi jo brez težav 
pogrešali, ampak tista polovica roditelja, brez katere ne bo šlo, kar danes v večini 
primerov velja za matere« (Brajša, 1987, str. 107). Oče se tako mora emancipirati, 
spremeniti in z materjo enakopravno in soodgovorno uresničevati starševske naloge. 
K moškemu sodijo tudi čustva, ki jih ne izraža samo v seksualnem partnerstvu, am-
pak tudi v celovitem starševstvu, ki je sestavni del moške seksualnosti (prav tam).  

»S čustvi, ki jih izraža kot roditelj, ne ogroža svoje celovite moškosti, ampak jo še 
utrjuje, saj je njen sestavni del tudi starševstvo in ne samo zapeljevanje. Otrok ne 
potrebuje samo nežne matere in močnega očeta, ampak želi tudi moč in nežnost ta-
ko očeta kot matere« (Brajša, 1987, str. 109).  

Avtor Brajša (1987) pravi, da je priznavanje in razkrivanje čustev v prvi vrsti po-
membno zaradi moškega samega. Tudi sama menim, da so čustva zelo pomembna 
in da tudi danes moški premalo izražajo svoja čustva, saj mislijo, da na tak način ka-
žejo svojo šibkost. 
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3.3 Novo očetovstvo v Sloveniji 
 
»Razvoj družbe zahteva nenehno preverjanje in nadgradnjo starih vzorcev, kar 
moške postavlja v položaj, ko morajo s svojim vedenjem na novo definirati 
očetovstvo, eno od najmanj raziskanih komponent družinskega sistema« (Žabkar, 
2012). 
 
V večini sodobnih družb je očetom pripisana predvsem t, i. »preskrbovalna vloga«, 
saj na podlagi zaposlitve prinašajo dohodek v družino, kar utemeljuje in opravičuje 
njihovo družinsko odsotnost. Mati je tako tista, ki prevzame vso skrb za otroke. Gre 
za stereotip, ki več ne ustreza dejanskemu stanju, še vedno pa se zelo dobro pojavlja 
v večinskem javnem mnenju, medijskih podobah očetov, diskurzih (sodnih, 
izobraževalnih …) ter različnih politikah (Rener, 2008). 
 
V zadnjih dveh stoletjih se je vloga očeta razvijala od poudarka na moralni avtoriteti 
preko skrbi za preživljanje družine, oblikovanja spolne vloge in zakonske podpore do 
poudarka na očetovi vključenosti v vzgojo otrok (Žabkar, 2012). 
 
»Vlogo očeta lahko opazujemo s praktičnega ali teoretičnega vidika, v obeh primerih 
gre danes za zmanjševanje razlik med vlogo matere in očeta. Tudi sicer se 
oblikovanje moške in ženske vloge počasi in postopno oddaljuje od toge polarizacije. 
To pomeni, da moški, ki si dovoli zaznati in izraziti čustva, je odziven in senzibilen, s 
tem ne žrtvuje svoje moškosti« (Zavrl, 1999, str. 23). 
  

3.4 Aktivno očetovstvo 
 

Počasi se vloge spreminjajo in nastalo je novo očetovstvo, ki vključuje zaposlenost in 
dejavno prisotnost v družinskem življenju, pri čemer je čustvena bližina v življenju z 
otroki odločilnega pomena (Rener, 2008). Avtorica (prav tam) tudi pravi, da smo na 
pol poti med podobami starih klasičnih in podobami novih, participativnih očetov. 
Očetom se pripisuje večji pomen tako v vzgoji otrok kot v skrbi gospodinjstev. Večji 
vpletenosti očetov v družinsko življenje, posebej pri skrbi za otroke, pravimo tudi 
aktivno očetovstvo (Švab, 2008). V literaturi lahko pogosto zasledimo, da je (aktivno) 
očetovstvo po ločitvi odvisno predvsem od vpletenosti očetov v družinsko življenje v 
času družine pred ločitvijo (Zavrl, 1999; Švab, 2008). 
 

3.5 Očetovska identiteta 
 
»Zametki razvoja očetovske identitete se pojavijo že v času nosečnosti, zlasti, če 
partner aktivno spremlja nosečnost (spremlja partnerko na ginekološke preglede, 
prebira literaturo, se pogovarja s partnerko)« (Švab, 2006, str. 75). 
 
Za očete je prehod v očetovstvo drugačen kot za matere, saj gre za premik iz 
usmerjenosti v sebe k usmerjenosti v druge oziroma za razvoj potrebe po 
prevzemanju skrbi in odgovornosti za druge (Poljšak Škraban, 2001). Zavestno se 
morajo odločiti, da uskladijo notranje psihološke svetove in zunanje vedenje in se ob 
rojstvu otroka bolj aktivno vključiti v družinsko življenje (prav tam). 
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Ko se očetje pripravljajo na svojo vlogo, veliko premišljujejo o tem, ali so čustveno 
pripravljeni na novo vlogo, kako bo to vplivalo na njih, na partnerke, kariero in 
izobraževanje, na finančno skrb za otroka, spremembo prostega časa in druga 
pomembna področja. Poizkušajo si predstavljati, kako bo, ko se rodi otrok, kakšni 
bodo otroci, kako se bodo kot očetje aktivno udejstvovali v otrokovo življenje, hkrati 
pa se jim pojavljajo skrbi o stvareh, ki bodo zanje nove (Marsiglio, 2004). Očetovske 
vloge se namreč ni mogoče naučiti vnaprej, niti ne obstajajo pravila, kako biti oče, 
čeprav je na trgu že precej priročnikov, s katerimi si lahko pomagajo. 
 
Žabkar (2012) pravi, da je moški s spočetjem otroka postavljen pred izziv, da izbere 
podobo očeta, kakršen želi biti. Nekaj vzorcev prenese iz svoje primarne družine, kjer 
mu je oče največji vzgled, lahko pa vzpostavi svoj način in podobo sebe kot očeta. 
Po ločitvi pa se očetovska identiteta spremeni. 
 

3.6 Identiteta po ločitvi 
 

Ganc (2015) pravi, da se ločeni očetje kar nekaj časa po ločitvi spopadajo z 
občutkom izpostavljenosti in stigmatiziranosti, saj se sprva počutijo razgaljene, mnogi 
imajo občutek, da so dobili nalepko poraženca, nekateri pa doživljajo spremembo 
odnosa okolja do njih. Še več, spremembe so za ločenega očeta tako globoke in 
obsežne, da zamajejo občutek trdne identitete, saj sta prizadeti dve najpomembnejši 
komponenti identitete moškega v dvostarševski družini – očetovska in partnerska 
vloga, še posebej pa so prizadeti očetje, ki jim otroci niso bili zaupani v vzgojo in 
varstvo (prav tam). 
 
Podatki (Statistični urad RS, 2016) namreč kažejo, da je bila večina mladoletnih 
vzdrževanih otrok iz razvezanih družin dodeljena materam (73,5 %), 5,8 % očetom, 
17,7 %  obema staršema, medtem ko v polovici razvezanih družin ni bilo mladoletnih 
vzdrževanih otrok, pri čemer je treba poudariti, da niso upoštevani tisti, ki so živeli v 
zunajzakonski skupnosti.  
Študije so tudi pokazale, da pari, ki so se jim v zvezi rodili otroci, bolj trpijo zaradi 
ločitve kot tisti, ki nimajo otrok (Blekesaune in Barrett, 2005; Williams in Dunne-
Bryant, 2006; Kalmijn in Leopold, 2016). 
 
»Oče, ki izgubi stike s svojim otrokom, izgublja tudi stik s svojo starševsko identiteto. 
To pomeni, da je ne le za odnos, temveč tudi za razvoj identitete starša in otroka 
nujno, da vzdržujeta stike, ki ju zadovoljujejo« (Poljšak Škraban, 2001, str. 418). 
Avtorica (prav tam) tudi pravi, da vzajemni učinki interakcije med očetom in otrokom 
pomembno vplivajo na izgradnjo identitete obeh – očeta in otroka.   
 
Veliko očetov, ki se soočajo s stresom, povezanim z družino (ločitev, smrt partnerke), 
čuti potrebo po skrivanju čustvene bolečine, z namenom, da bi se oddaljili od ženske 
identitete in tako ohranili moško identiteto (Calasanti, 2004 v Troilo, 2016). V vsaki 
družbi namreč obstaja pričakovana identiteta, ki jo posamezniki ponotranjijo (če si 
moški, se vedeš temu primerno, tj. ne kažeš čustev …). Identiteta je namreč 
ponotranjen sklop pričakovanj o vlogi, kar pomeni, da se identiteta očeta osredotoča 
na razvoj vloge, pričakovanja o vlogi in sprejemanje vedenj, ki so skladna z 
očetovsko identiteto in jim jih posreduje družba (tj. kaj je pričakovano od nekoga, ki 
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postane oče, se naučijo oz. ponotranjijo s socialno interakcijo). Posameznik ima več 
identitet (očetovsko, partnersko itd.), obnašal pa se bo na način, ki odraža njegovo 
značilno in osrednjo identiteto. Torej bolj kot je osrednja (npr. očetovska) identiteta, 
bolj bo verjetno, da bo izbrana, ko bodo ostale identitete v konfliktu (Troilo in 
Coleman, 2012).  
 
 
Stresne situacije, pozitivne ali negativne, lahko sprožijo spremembe identitete, zato 
lahko takšne situacije vplivajo na spremembe v pričakovani vlogi identitete 
(očetovske identitete) ali identiteto celo odpravijo, npr. po ločitvi se odpravi 
partnerska identiteta, starševska ostane, lahko pa se spremeni (Kiecolt, 1994; 
Wheaton, 1990 v Troilo, 2016).  
 
Vsi nerezidenčni očetje imajo enako stresno situacijo – ločitev. Svojo očetovsko 
identiteto spremenijo od popolnoma odsotnega do zelo vpletenega v otrokovo 
življenje. Kako razmišljajo o sebi po ločitvi, je odvisno od kulturnega pričakovanja o 
nerezidenčnih očetih, vendar so posamezniki tisti, ki aktivno ustvarjajo svojo lastno 
identiteto (Marsiglio, 2004), kar pomeni, da je ta odvisna od tega, koliko sledijo 
pričakovanjem in kaj jim je pomembno. 
 
Po ločitvi se pojavijo štirje tipi očetov, o katerih piše avtorica Zavrl (1999): 
 

1. Blagi oče – dober oče, vedno skrbi za svoje otroke, vendar ima težave z 
vzpostavitvijo reda znotraj družine. Ko pride do razveze, zahteva pravico do 
skupnega varstva in vzgoje otrok, zdi pa se jim, da so lahko kos 
vsakodnevnim starševskim obveznostim. 
 

2. Odmaknjeni oče – nima občutka pripadnosti, zato kot oče nima odgovornosti. 
Po ločitvi poskuša obdržati odnos s svojimi otroki, vendar bo zaradi ločitve 
izključen pri pomembnih odločitvah, ki zadevajo vzgojo njegovih otrok. 
 

3. Zlobni oče – po ločitvi ne bo skrbel za otroke, vendar bo poskušal storiti 
marsikaj, da bi jih ločil od matere; pritoževal se bo na sodišču, sklenil bo 
zavezništvo s starimi starši in z odvetnikom, da bi onemogočil mamo kot 
skrbnico. Ker gleda na nekdanjo partnerico kot največjo sovražnico, mu ne bo 
težko zapraviti denar za odvetnike in sodišča.  
 

4. Ubežniški oče – sebe vidi bolj v vlogi partnerja kot očeta, družino zapusti, ker 
se zaljubi v drugo partnerko in njeno družino, lahko si ustvari novo družino. 
Takšen oče je odsoten tako v času ločitve kot po njej. V njegovi hierarhiji 
vrednot je »jaz« pomembnejši kot »mi«.  
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4 OBDOBJE PO LOČITVI 
 

4.1 Vloga očeta po ločitvi in nadaljevanje očetovstva 
 

Čeprav je vloga očeta po ločitvi postala bolj običajna kot kdaj koli prej, je ta vloga za 
mnoge težka, ker so moški redkeje sprejeti kot primarni skrbniki za otroka. Tako 
morajo sami definirati svojo vlogo in pričakovanja, ki se odražajo v vedenju in 
odnosih. Še vedno obstaja kulturna diskriminacija proti očetom, ki prevzamejo 
primarno vlogo starševstva (Chima, 1999), kar bi sicer lahko podkrepila s podatkom, 
da je v varstvo in vzgojo otroka očetom dodeljen majhen odstotek otrok, saj je večina 
otrok dodeljena materam. 
 
Osnovna naloga starševstva po razvezi je vzpostavljanje delujočega sodelovalnega 
odnosa med nekdanjima partnerjema (Emery, 2012), kar je zelo pomembno tako za 
starša kot tudi za otroke. Razmerje, ki je neučinkovito in v katerem partnerja ne 
sodelujeta, vpliva na njuno in otrokovo blaginjo. Starševstvo po razvezi je 
večdimenzionalno, vključuje razsežnost podpore partnerjev ter očitnih in prikritih 
sporov obeh partnerjev (Petren, Ferraro, Davis in Pasely, 2017). 
 
Različni avtorji (Amato in Dorius, 2010; Carr, 2006; Ganc, 2015; Lamb, 2010; idr.) 
poudarjajo pomen očetovske vloge tako pred kot po ločitvi. 
 
Doživljanje vloge očeta po ločitvi se razlikuje od posameznika do posameznika, 
vsekakor pa se vloga očeta spremeni. 
»Starševstvo je mogoče deliti, vendar ga ni možno odpovedati. Po razvezi živita oče 
in mati sicer ločeno, vendar oba ostajata starša, ki se morata – kljub ločitvi in vsem 
sporom, ki so z njo povezani – na novo dogovoriti o tem, kako bosta posebej 
izpolnjevala svoji vlogi« (Beck, 2006, str. 169). 
  
Zavrl (1999) pravi, da se po ločitvi popolnoma spremeni očetova vloga, saj otroci po 
navadi ostanejo z materjo, opozori pa tudi na to, da se očetovo sodelovanje v 
družinskem življenju vse prevečkrat zaključi v trenutku ločitve. Očetje, ki imajo otroka 
zaupanega v vzgojo in varstvo, pa se soočajo z odgovornostjo za otroke, ki je bila 
prej bolj ali manj razdeljena med oba starša. Pri raziskovanju starševstva po razvezi 
se raziskovalni interes najpogosteje osredotoča na vlogo očetov. Prevladujoči diskurz 
v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je temeljil na dveh idejah, in sicer da se očetom ni 
uspelo prilagoditi na novo vlogo po razvezi in o krizi očetovstva, ki naj bi izvirala iz 
tega, da naj očetje ne bi bili več potrebni za družinsko življenje (Švab, 2008). 
Očetovstvo po razvezi in odnosi, ki jih oče na novo vzpostavlja z otrokom, so odvisni 
tudi od redefinicije odnosa z nekdanjo partnerko, ta pa je v veliki meri odvisna od 
partnerjeve aktivnosti v družini pred ločitvijo (Lewis, Maka, Papcosta, 1998; Švab, 
2008).  
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Očetje, ki imajo malo možnosti za odločanje o otrokovih življenjskih ureditvah in so 
odvisni od tega, kdaj jim nekdanja partnerka dovoli, da preživijo čas z otrokom, se 
pogosto počutijo odrinjeni v svoji starševski vlogi (Hawthorne in Lennings, 2008). 
Prav tako dobivajo malo informacij od šole o uspešnosti otroka in so tudi tukaj odvisni 
od tega, ali jim bo nekdanja partnerka podala te informacije (prav tam).  
 
Očetje, ki imajo skrbništvo, so na začetku pogosto zmedeni glede vloge, ki jo imajo 
kot očetje na novo, medtem ko je očetom, ki nimajo skrbništva, malce bolj jasno, 
kakšna je vloga ločenega očeta (Bokker, 2006). Tisti, ki ne razumejo svoje vloge, so 
manj vpleteni v otrokovo življenje (prav tam). 
 
Čeprav si večina očetov želi biti bližje otrokom, nekateri nimajo dovolj čustvenih 
kompetenc, da bi to dosegli, kar je lahko eden od razlogov, zakaj se nekateri očetje 
oddaljijo od svojih otrok. Prav ta vzrok in manjša vpletenost v otrokovo življenje imata 
negativen vpliv na očetovo čustveno blaginjo (Bokker, 2006). 
 
Beck (2006) pravi, da ni težko postati oče, vendar biti oče po ločitvi ni tako preprosto. 
Takrat, ko je že prepozno, ugleda preko otroka družino kot otok upanja, kot prostor 
konkretnega truda, za katerega prej »pri najboljši volji« preprosto niti ni imel časa niti 
dovolj pozornosti. Prisilna osama, priučena nemoč, urnik dovoljenih obiskov, predpisi 
o skrbništvu – vse to so rešetke, za katerimi se znajde njegovo na novo odkrito 
očetovstvo. Ogorčenje, bolečina in zagrenjenost so včasih šokantni znaki začetkov 
moške emancipacije (prav tam). 
 
Oče ima po ločitvi še vedno velik pomen za otrokov razvoj, saj je tisti starš, ki lahko 
otroku najbolj pomaga oblikovati zdravo samozavest (notranji občutek varnosti, 
trdnosti, ponosa). Ko oče odide, ga bo otrok nemirno in na vse vse načine iskal vse 
življenje; noben drug moški namreč ne more nadomestiti očeta in njegove vloge pri 
otrokovem razvoju (Ganc, 2015). Prav tako ima oče pomembno vlogo pri oblikovanju 
spolne identitete svojih otrok, pri čemer je pomemben odnos očeta do otroka ter tudi 
odnos očeta do (nekdanje) partnerke oziroma do drugih žensk, s katerimi vzpostavlja 
odnos (prav tam).  
 
Oče pa ima pomembno vlogo tudi pri preobremenjenosti matere, ki lahko vpliva na 
napetost med njo in otroci, le-ti pa si nato želijo stran (Ganc, 2015). Oče tako 
predstavlja člen, pri katerem se otroci lahko počutijo varni in bolj sproščeni. Ločeni 
(nerezidenčni) očetje lahko z ekonomsko podporo vplivajo na razvoj svojega otroka 
(Lamb, 2010). 
  
Ne nazadnje kakovost očetovih odnosov z otrokom pozitivno vpliva na otrokov razvoj 
(Žabkar, 2012). Študije kažejo, da je očetova odsotnost lahko škodljiva ne zaradi 
odsotnosti modela spolnih vlog, temveč zato, ker so druge očetovske vloge 
(ekonomska, socialna, čustvena ...) v družini brez očeta neustrezne ali neizpolnjene 
(Lamb, 2010).  
 
Veliko očetov ostane po ločitvi precej vpletenih v otrokovo življenje in imajo z njimi 
pogoste stike, v nasprotju pa nekateri očetje opustijo ali pa jim je onemogočena 
vpletenost v življenje svojih otrok in imajo z njimi redke stike. Pozitivna vpletenost 
očeta v otrokovo življenje je povezana z nižjimi čustvenimi in vedenjskimi težavami 
otroka in boljšo prilagojenostjo v šoli (Amato in Dorius, 2010). 
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4.2 Sindrom odtujevanja otroka od starša 
 

Pomembno je omeniti, da lahko pri starševstvu pride do pojava sindroma odtujevanja 
otroka od starša (angl. »parental alienation syndrom = PAS«, v slovenščini je 
pogosto prevod sindrom starševskega odtujevanja ali samo starševsko odtujevanje). 
Gre za motnjo, ki se pojavi skoraj izključno v okviru sporov o skrbništvu otrok. Najbolj 
pogosto so matere pobudnice odtujevanja in očetje žrtve, v manjših odstotkih pa je 
vloga zamenjana; torej, da so očetje pobudniki in matere žrtve (Gardner, 1998). 
 
Do odtujevanja otroka od starša pride, ko eden od staršev (roditelj, ki odtujuje otroka, 
angl. »alienating parent«) negativno vpliva na otrokovo percepcijo drugega starša 
(ciljni starš, ki mu partner odtujuje otroka, angl. »targeted parent«). Običajno se 
razvije pod vplivom starša, pri katerem otrok živi. Posledica tega je, da otrok izraža 
močno privrženost, navezanost staršu, ki odtujuje, ne nazadnje pa to lahko povzroči, 
da se izkorenini odnos med otrokom in ciljnim staršem (Balmer, Matthewson in 
Haines, 2018). Tukaj ne gre le za običajen »brainwashing« enega starša proti 
drugemu, ampak otrokovi lastni scenariji pogosto prispevajo in dopolnjujejo tiste 
scenarije, ki jih predstavlja staršev, ki odtujuje (Gardner, 1998). 
 
Starš, ki odtujuje na zavedni ali nezavedni ravni, odtujuje otroka od drugega starša 
tako, da ga opisuje v negativni luči. Pri tem gre lahko za strah pred izgubo otroka ali 
za maščevanje nekdanjemu partnerju in kazen za nastalo krivdo, ki jo vidijo pri njem 
(Gardner, 1998). Strategije starša, ki odtujuje, so različne: obrekovanje, omejevanje 
stika z otrokom, težave s komunikacijo, simbolno odstranjevanje ciljnega starša 
(izginejo vse slike in ostale stvari, ki jih otrok povezuje s ciljnim staršem), izguba 
ljubezni starša, ki odtujuje (v primeru, da ima otrok vzpostavljen odnos s ciljnim 
staršem, bo plačal z izgubo ljubezni starša, ki odtujuje), ustvarjanje vtisa, da je ciljni 
starš nevaren, zaupanje nekaterih stvari otrokom, za katere ni potrebe, da jih sliši, 
siljenje otroka, da zavrne ciljnega starša, siljenje otroka v vohunjenje za ciljnim 
staršem, nagovarjanje, da otrok obdrži zase skrivnosti o ciljnem staršu, klicanje 
ciljnega starša po imenu, zadrževanje pomembnih informacij o otroku, sprememba 
otrokovega priimka idr. (Zaplotnik, 2017). 
 
Glede na prakso v Sloveniji, kjer so otroci največkrat dodeljeni v vzgojo in varstvo 
materam, lahko odtujevanja otroka od starša zaznamo pri mnogih očetih. Ker je 
običajno mati v zgodnjem otroštvu otrokov primarni starš, je zato pri odtujevanju tudi 
bolj uspešna (Zaplotnik, 2017). 
 

4.3 Skrb zase in podpora 
 

Spremembe stanovanjske ureditve, socialnega in ekonomskega statusa ter socialne 
mreže povzročijo poslabšanje telesnega in duševnega zdravja za večino 
posameznikov takoj po ločitvi. Nihanja razpoloženja, depresija, težave z identiteto, 
zdravstvena občutljivost in poslabšanje obstoječega zdravja so vse pogoste težave 
ločenih. Zdravstvene težave prenehajo v približno dveh letih po ločitvi (Carr, 2006). 
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Predvidevam, da to velja za ločitve, ki se hitro končajo, pri dolgotrajnejših pa se 
zdravstvene težave lahko pojavljajo dlje časa. 
 
Za ločene očete je pomembno, da poskrbijo zase in si najdejo ustrezno podporo. 
Ločitev je velikokrat povezana s tesnobo, z depresijo in tudi s povečano odvisnostjo 
od alkohola, pri mlajših moških pa je povečano tveganje za samomor (Briscoe in 
Smith, 1975; Lee, Picard in Blain, 1994; Webb idr., 2010 v Simonič, 2015; Ide, 
Wyder, Kolves in De Loo, 2010). V oporo so jim lahko različne socialne vezi, in sicer 
od staršev do prijateljev ter strokovne pomoči.  
 
Ne smemo pozabiti, da lahko očetje ločitev občutijo kot vsesplošno izgubo, zato so 
lahko njihove socialne vezi precej okrnjene in se tako še težje obrnejo po pomoč k 
sorodnikom in prijateljem, kar lahko povzroči občutke nemoči, osamljenosti, obupa … 
V času partnerske zveze imajo moški običajno malo zaupnikov med prijatelji in 
drugimi, zato se zaupajo partnerkam. Ko razmerje preneha in se ne morejo več 
zaupati svojim partnerkam, je možnost za rast ob pomoči podpornega sistema drugih 
omejena (Zgaga in Avsec, 2012). Socialna opora namreč podpira posttravmatsko 
rast (Graff-Reed, 2004, Zgaga in Avsec, 2012). 
Moški po ločitvi sicer iščejo manj socialne opore kot ženske (Tamres, Janicki in 
Helgeson 2002), kar pa ne pomeni, da je ne potrebujejo in da ločitev zanje ni boleča. 
 
Pri podpori, ki jo očetje dobijo od bližnjih, morajo razlikovati med podporo iz pristne 
življenjske preizkušnje ter navidezno podporo (prigovarjanje, napeljevanje k različnim 
dejanjem …) (Ganc, 2015)). Izredno boleče je lahko tudi, če izgubijo podporo pri 
svojih starših in bližnjih prijateljih, nekateri lahko celo prekinejo stike, kar pa privede 
do občutka zavrženosti (prav tam). 
 
Ker ločeni očetje doživljajo veliko negativnega stresa zaradi izgube partnerske 
identitete in spremembo očetovske identitete, je za njih zelo pomembno, da si 
poiščejo ustrezno (strokovno) podporo, z namenom, da bi lažje prešli iz stanja 
poročenega očeta v ločenega (Troilo, 2016). 
 
Potrebno je veliko volje in notranje moči, da si poiščejo razne oblike strokovne 
pomoči, kot so recimo terapije. V terapevtskem procesu bo oče lažje opravil številne 
naloge, med katere spadajo proces žalovanja izgube, ovrednotenje globljih razlogov 
za neuspeh v odnosu, iskanje stika z neozaveščenimi čutenji, razmejitev med 
partnerskim odnosom in starševstvom, lahko pa si bo ovrednotil tudi socialne vidike 
ločitve (ohranjanje kakovostnih vezi v razširjeni družini, iskanje novega upanja in 
smisla življenja ter okrepitev očetovske drže) (Kaslow, 2013 v Ganc, 2015).  
 
Še vedno pa je preveč očetov, ki si strokovne pomoči ne poiščejo, ravno tako pa si 
pomoči ne poiščejo v svoji socialni mreži (Bokker, 2006), kar jim položaj še poslabša 
in časovno podaljša. Moški naj bi se pogosteje izmikali dogovarjanju in reševanju 
odnosnih težav, se ne odzivajo na vabila strokovnih služb in tako puščajo 
nerazrešeno problemsko situacijo (Kričaj Korelc, 2005b). Strokovnjaki jim lahko 
pomagajo razumeti, da imajo ključen pomen v otrokovem življenju in so še vedno 
izredno pomembni, četudi ne živijo skupaj z otroki (Bokker, 2006; Ganong, Coleman, 
Markham in Rothrauff, 2011). 
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Za očete po ločitvi je pomembno, da poleg psihičnega zdravja poskrbijo tudi za svoje 
fizično zdravje, saj stres povzroča posledice na obeh področjih. Kako in katero 
aktivnost bodo uporabili, je odvisno od posameznika, saj vsakemu ustreza kaj 
drugega. Nekateri se ukvarjajo s športom, drugi ustvarjajo, pomembno pa je, da 
krepijo telo in duha. 
 
 

4.4 Pomoči ločenim očetom v Sloveniji 
 

V Sloveniji obstaja kar nekaj psihosocialnih svetovalnic, ki nudijo pomoč osebam v 
stiski. Večinoma imajo osebni pristop, nekateri pa nudijo pomoč tudi preko spleta. 
Naštela bom nekaj tistih, ki se ukvarjajo z ločitvami in s pomočjo očetom. 
 

 Družinski inštitut Zaupanje – skupina za ločene očete – vključitev očeta v 
skupino, ki predstavlja vir podpore in spodbude v obdobju po ločitvi, hkrati pa 
se v skupini očetov, ki so doživeli podobno izkušnjo, počuti razumljenega in se 
iz izkušenj drugih tudi veliko nauči. Teme, ki se v skupini obravnavajo, so: 
kako nadaljevati po ločitvi, skrbeti zase, razvijati odnos z otrokom, omiliti 
negativne posledice ločitve za otroka, ustrezno sodelovati z materjo otroka itd. 
(Družinski inštitut Zaupanje, 2016 ) 
 

 MIT, svetovalno izobraževalni center – obsega psihosocialno pomoč in 
svetovanje vsem posameznikov v stiski ter celostno pomoč in podporo 
staršem ter njihovim družinam, ko se znajdejo v procesu ločitve oz. razveze. 
Imajo dober pregled nad delovanjem sistemov pomoči znotraj vladnih in 
nevladnih institucij, zato lahko napotijo uporabnike tja, kjer menijo, da jim bodo 
lahko bolje pomagali. Njihova vizija je: »Vse o ločitvi na enem mestu.« (MIT, 
svetovalno izobraževalni center, 2015). 

 
 

 DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in pravico – glavni cilj društva je 
sprejetje nove zakonodaje in njeno učinkovito izvajanje, ki bo usmerjena v 
osnovno otrokovo pravico do uravnoteženega in kakovostnega življenja z 
obema staršema, tudi v primeru ločitve. Menijo, da so ločitveni postopki na 
sodiščih praviloma večletni, dopuščajo veliko prostora lažnim ovadbam in 
posledično pomenijo odtujitev otrok od posameznega starša. Otroci za 
celostno in zdravo odraščanje potrebujejo uravnotežen stik z obema staršema, 
zato je taka sodna praksa nedopustna. Zavzemajo se za spremembo 
zakonodaje, ki bo zapovedovala skupno skrbništvo (DOOR,  15. 4. 2018). 
 

 Društvo očetov Slovenije – nudijo 365 dni brezplačne pomoči (v stiski, za 
podporo ali nasvet) po telefonu za vse očete, tudi tiste, ki niso člani. Namen 
društva je informiranje, svetovanje, osveščanje ter poučevanje staršev, s 
poudarkom na čim bolj učinkovitem, smotrnem in etičnem ravnanju v 
postopkih, ki sledijo razvezi partnerske skupnosti, v kateri so se partnerjema 
rodili otroci in so le-ti v času razveze še mladoletni. Posebna pozornost je 
namenjena morebitnemu diskriminatornemu ravnanju socialnih služb, 
družinskih sodišč in organov pregona v odnosu do spola razvezanih 
partnerjev. V primeru nepravilnosti zainteresirano javnost seznanjajo s 
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kršitvami, organom nadzora in pregona pa poimensko najavljajo kršilce 
zakonodaje, ustave in temeljnih človekovih pravic. Člani društva ustvarjajo 
pogoje za razvoj prostovoljskega dela v smeri osveščanja javnosti, da sta za 
zdrav razvoj otrok potrebna oba, mati in oče, v popolnoma enaki meri, in sicer 
tako kvalitativno kot kvantitativno, tudi po razvezi (Društvo očetov Slovenije, 
2017). 

 

 Seveda se lahko obrnejo po pomoč tudi na CSD, vendar imajo ti večinoma 
zunanje svetovalce, h katerim napotijo svoje uporabnike. 
 

4.5 Novo partnersko razmerje 
 

Veliko očetov se kasneje po ločitvi odloči za novo zvezo oziroma poroko. Da pa lahko 
pride do tega, se mora oče čustveno ločiti od prejšnje zveze in biti pripravljen na 
nove spremembe v življenju. Vključiti mora tudi nadaljnje sporazumevanje z nekdanjo 
partnerko in usklajevanje z otroki ter prilagajanje novi družini. Pomembna je 
usklajenost odnosov znotraj družine in pripravljenost na nove izzive. Če so vključeni 
otroci, je dobro tudi, da oče dovoli in deli skupne spomine, ki se tičejo otrok (Carr, 
2006). 
 
Če (prvo) zunajzakonsko skupnost ali poroko povezujemo z nižjo stopnjo depresije in 
vsesplošnim veseljem, blagostanjem in radostjo (v primerjavi s posamezniki, ki so 
samski), je ponovna zunajzakonska skupnost ali poroka lahko drugačna. Možno je, 
da je razmerje manj stabilno od prvega, nanj pa vplivajo tudi dejavniki, ki niso bili 
prisotni v prejšnji zvezi (nova partnerka in njeni otroci, pri katerih lahko pride do 
konfliktov pri starševstvu in finančnih zadevah), kar lahko privede do povečanja 
nevarnosti za depresijo (Hiyoshi, Fall, Netuveli in Montgomery, 2015). Seveda se to 
razlikuje od posameznika do posameznika, saj vsak dojema situacijo drugače in se z 
njo spopada po svojih najboljših močeh. 
 
Študije kažejo, da očetje po ponovni poroki ali zunajzakonskem razmerju omejijo 
stike s svojimi otroki iz prejšnje zveze, ker imajo načeloma manj časa, da bi bili bolj 
vpleteni v otrokovo življenje (Bokker, 2006). 
Ločen oče, ki sprejme ločitev, je drugačen. Zaradi globokega soočenja s trdo 
izkušnjo, s priznanjem grobih čutenj in sprejetjem vsega, kar se je zgodilo, se začne 
učiti iz preteklih izkušenj, to pa je bistveno za vsak napredek (Gostečnik, 2018). 
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II. EMPIRIČNI DEL  
 
 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Večini očetov predstavlja ločitev stresen in prelomen dogodek v življenju, ki vključuje 
tako prekinitev odnosa s partnerko kot tudi omejene stike z otroki v večini primerov. 
Vsakdo se drugače spoprijema s stresom, spreminjanjem identitete, skrbjo zase ter 
spremenjeno očetovsko vlogo. Pri tem je pomembno, da se lahko ločeni očetje 
oprejo na ljudi okoli sebe in si po potrebi poiščejo strokovno pomoč.  
 
»Razveza zakonske zveze in razpad zunajzakonske skupnosti pomeni dolgotrajen, 
naporen proces in zapleteno verigo dogodkov« (Kričaj Korelc, 2005b, str. 164).  
 
Vsako leto beležimo porast razveze zakonske skupnosti in tudi razpada 
zunajzakonske skupnosti. Ločitev je postala tudi bolj družbeno sprejemljiva. Vzroki 
ločitve so različni, posledice pa so odvisne od primera do primera.  
 
Ob prebiranju literature sem opazila, da je zelo malo virov o soočanju očetov z 
ločitvijo. Tudi po opravljenih intervjujih sem opazila, da očetje pogostokrat ne vedo, 
kako ločitev poteka in kaj vse prinese za seboj. Prav zato sem se odločila raziskati 
vidik očetov glede ločitve in soočanja z ločitvijo. 
 

5.1 Cilji raziskovanja 
 

Cilj raziskave je dobiti vpogled v doživljanje po ločitvi petih očetov. Zanima me, kako 
ločitev vpliva na očete, na kakšen način in v čem se spremeni njihova vloga ter kako 
vzpostavljajo odnos z otroki po odhodu iz družine. Prav tako me zanima, na kakšne 
načine se očetje spoprijemajo z ločitvijo in katere vrste podpore iščejo. Vse skupaj 
sem podkrepila z intervjujem s socialnim pedagogom, ki že dlje časa dela z ločenimi 
družinami. 
Na podlagi teoretičnih ugotovitev sem poskušala v empiričnem delu raziskati tudi 
potrebe in želje očetov po ločitvi ter poiskati smernice za oblikovanje podpore 
očetom, ki bi lahko bile v pomoč socialnim pedagogom pri delu s to populacijo. 
 

5.2 Raziskovalna vprašanja 
 

1. Kako proces ločitve vpliva na doživljanja očetov? 

2. Na kakšne načine se očetje spoprijemajo z ločitvijo in njenimi posledicami? 
3. Na kakšen način in v čem se spremeni vloga očetov po ločitvi ter kaj pri tem 

doživljajo? 
4. Kako potekajo dogovori o varstvu/obiskovanju otrok ter kakšne so okoliščine 

dogovorov? 
5. Kakšen odnos imajo očetje vzpostavljen z otroki ter kako ga doživljajo? 

6. Katere vrste strokovne podpore iščejo očetje? 
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6 METODOLOGIJA 
 

6.1 Opis raziskovalne metodologije 
 

V magistrskem delu bom uporabila deskriptivno metodo, kot raziskovalni pristop pa 
bom uporabila kvalitativno raziskavo zaradi bolj poglobljenega vpogleda v doživljanje 
očetov (Vogrinc, 2008). Podatke sem pridobivala preko delno strukturiranega 
intervjuja. 
 

6.2 Izbor enot raziskovanja 
 

Vzorec je namenski, pridobljen s pomočjo snežne kepe in lastne socialne mreže. 
Pridobila sem pet ločenih očetov, starih od 27 do 50 let, ki imajo iz ločene zveze 
enega ali dva otroka, stari pa so od 3 do 20 let. Udeležence sem k sodelovanju 
pozvala sama ali preko socialne mreže. Tri sem poznala osebno, ostala dva sem 
spoznala na dan srečanja. Opisi vseh intervjujev so v poglavju sedem, v nadaljevanju 
pa so v tabeli prikazani osnovni podatki o intervjuvanih očetih. 
 
 
Tabela 3: Pregled osnovnih podatkov o intervjuvanih očetih 

OČE A B C D E 

Starost 39 50 38 46 27 

Zakonska/zunajzakonska zveza zunaj zakonska zunaj zunaj zunaj 

Dolžina zveze 7 let 9 let 13 let 12 let 6 let 

Čas od ločitve 6 let 11 let 1 leto 9 let 6 mesecev 

Število otrok 2 1 1 2 1 

Starost otrok (sedaj) 
14 in 11 
let 15 let 7 let 

20 in 16 
let 3 leta 

Otroci v vzgoji in varstvu 1 otrok ne ne ne ne 

Stiki z otroki da ne da  ne da 

Novo partnersko razmerje da da da ne ne 

 
 
V mesecu aprilu sem izvedla tudi intervju s strokovnjakom, socialnim pedagogom, ki 
dela z ločenimi družinami že več let. Že deset let je zaposlen v stanovanjski skupini, 
zadnje štiri leta pa deluje tudi samostojno v okviru svojega svetovalnega centra. 
Opazil je, da obstaja povezava med ločenimi starši in kasnejšo namestitvijo otroka v 
zavod, zato se je začel v to bolj poglabljati. Prva zaposlitev mu je tako dala izhodišče, 
da je začel iskati informacije, predvsem v tuji literaturi, saj je pri nas ni bilo veliko. Do 
zdaj je izdal priročnik, ki je preveden iz angleščine, ter dva DVD-ja, ki sta namenjena 
strokovnjakom in celotni družini, pri kateri je prisotno odtujevanje otroka od starša. 
Izobražuje in usposablja se v tujini ter želi v slovenski prostor vnesti podporno 
gradivo in usmeritve za delo za starše ter strokovne delavce glede odtujevanja. Na 
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vse možne načine poskuša iskati rešitve in pomagati staršem ter strokovnim 
delavcem, da se primerno odzovejo na te korenite in pomembne spremembe v 
življenju. Trenutno pa pripravlja tudi program za otroke ločenih staršev iz konfliktnih 
družin. 
Odgovore je podajal na podlagi proučene literature in lastnih izkušenj pri delu z 
družinami. Tudi ta intervju sem analizirala na enak način kot intervjuje očetov. 
.  

6.3 Raziskovalni instrument in opis postopka zbiranja podatkov 
 

Podatke sem zbirala preko delno strukturiranih intervjujev. Okvirna vprašanja sem 
oblikovala sama na podlagi teorije (priloga 1), med samim intervjujem pa sem 
postavljala dodatna vprašanja. Izvedla sem pet intervjujev, ki so trajali različno dolgo; 
najkrajši je trajal 30 minut, najdaljši pa skoraj tri ure. Od vseh sem dobila dovoljenje 
za snemanje. Transkripcijo intervjujev sem poslala udeležencem v avtorizacijo po 
elektronski pošti ter tako zagotovila njihovo veljavnost in zanesljivost (Vogrinc, 2008). 
 

6.4 Postopek obdelave podatkov 
 

Štiri intervjuje sem snemala z mobilnim telefonom, enega pa preko diktafona na 
prenosnem računalniku. Ravno tako sem z mobilnim telefonom posnela intervju 
strokovnjaka. Nato sem jih s pomočjo programa Exspress Scribe Transcription 
Software pretipkala v Wordov dokument, ki sem ga poslala udeležencem (v formatu 
PDF) v pregled. Očetje so se strinjali s pretipkanim intervjujem. Zaradi zagotavljanja 
anonimnosti sem udeležence poimenovala kot oče A, B, C, D, E, morebitna druga 
imena pa sem v dobesednem prepisu navedla le z začetnicami ali pa sem jih 
izpustila. Intervjuje sem večkrat prebrala in si delala zapiske, opombe ter določila 
kode prvega reda, ki sem jih nato povezala v kode drugega reda. Intervjuvanci niso 
vedno poudarjali enakih tem, zato se kode drugega reda pri nekaterih ponavljajo, pri 
drugih pa ne. Vprašanja, ki sem jih postavljala pri intervjuju, so bila tematsko 
zastavljena, zato sem imela kategorije oblikovane že vnaprej, kasneje pa so se 
pokazale in oblikovale tudi druge izredno pomembne kategorije. Nadaljevala sem z 
združevanjem kod drugega reda v kategorije, ki sem jih uporabila pri interpretaciji in 
analizi podatkov ter oblikovanju poskusne teorije. 
Na enak način sem kodirala intervju s strokovnjakom. V prilogi 2 je predstavljen del 
kodiranja intervjuja z očetom C. 
 
Kategorije, ki sem jih oblikovala, so naslednje: 

 Doživljanje ločitve 

 Soočanje z ločitvijo in posledicami 

 Izkušnje z institucijami ob ločitvi 

 Očetovska vloga po ločitvi 

 Dogovor o obiskovanju otrok in doživljanje 

 Vzpostavljanje odnosa z otrokom 

 Vrste (ne)podpore 

 Novo partnersko razmerje 
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Preko kategorij sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Za boljšo 
preglednost sem oblikovala tabele, kamor sem vpisala kategorije in kode drugega 
reda, tabele pa so na začetku vsakega raziskovalnega vprašanja v poglavju osem. 

7 KRATKA PREDSTAVITEV PRIMEROV  
 

Primere očetov bom na kratko predstavila, da prikažem ozadje vsake zgodbe, saj je 
kontekst pri kvalitativnem raziskovanju pomemben, ker tako lažje razumemo 
proučevane skupine (Vogrinc, 2008). 
 

7.1 Primer očeta A 
 

Intervju je potekal v mesecu marcu. Očeta A poznam že nekaj let, zato sem njegovo 
zgodbo že malo poznala. Po predstavitvi namena magistrskega dela, sem ga 
povabila k sodelovanju. Intervju je trajal 57 minut in 13 sekund. 
 
Očetu A sta se v sedemletni zunajzakonski skupnosti rodila dva otroka. Od razpada 
do danes je preteklo šest let, kot glavni vzrok za razpad pa je navedel nezvestobo. 
Po letih nezvestobe se je odločil za končanje zveze, čeprav je zaradi otrok poskušal 
vztrajati, vendar zaman. Razveza je trajala približno tri mesece, vse pa je potekalo 
tako, kot sta se dogovorila in brez večjih zapletov. Vsak od njiju ima dodeljenega 
enega od otrok. Z drugim otrokom ima vsakodnevne stike preko različnih medijev (po 
telefonu, na Facebooku). Stiki so po dogovoru, praviloma pa enkrat na teden in vsak 
drugi vikend, ko sta pri njemu oba otroka. Stikov z nekdanjo partnerko sedaj nima, 
edino takrat, kadar je to res nujno potrebno. Ločitev je bila zanj stresna in je prinesla 
nekaj psihičnih posledic, ki so se sicer pojavljale že v času skupnega življenja. Meni, 
da je aktiven oče, trenutno pa že ima novo partnersko razmerje, pri katerem je bolj 
previden. 
 

7.2 Primer očeta B 
 

Intervju je potekal v mesecu marcu. Z očetom B sem vzpostavila stik po elektronski 
pošti preko društva. Intervju je trajal 1 uro in 7 minut, potekal pa je po telefona, in 
sicer na njegovo željo. Menim, da sem kljub telefonskemu pogovoru dobila zelo 
izčrpne podatke za raziskavo. 
 
Očetu B se je v devetletni zakonski zvezi rodil en otrok. Glavni razlog ločitve je precej 
nedefiniran, za ločitev pa se je odločila njegova nekdanja žena. Sledile so različne 
obtožbe in obravnave na sodiščih, grožnje, blatenje, laži in ponarejanje dokumentov 
od žene. Pogojno je bil obsojen zaradi nasilja. Z otrokom je po ločitvi imel eno leto 
stikov, sedaj pa jih že 10 let nima, ravno tako nima stikov z nekdanjo ženo, saj jih je 
žena odklanjala že od vsega začetka. Stike odklanja tudi otrok, oče vidi razlog v 
odtujevanju. Od ločitve do danes je že 11 let. Ločitev je bila zanj stresna, prinesla je 
veliko negativnih posledic, kot so depresija, odtujitev otroka, finančne posledice itd. V 
njegovi okolici so ga ženske dojemale kot slabega in so se ga izogibale, vendar mu 
je kljub temu uspelo vzpostaviti novo partnersko razmerje. 
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7.3 Primer očeta C 
 

V mesecu aprilu sem izvedla intervju z očetom C preko prijateljice. Intervju je trajal 45 
minut, potekal pa je v sproščenem vzdušju pri prijateljici.  
 
V 13-letni zunajzakonski skupnosti se mu je rodil en otrok. Od razpada do intervjuja 
je preteklo eno leto. Pobudo za ločitev je podala partnerka, kaj je točen razlog, se ne 
ve. Zadeve sta uredila sporazumno, tudi varstvo in vzgojo otroka, ki je dodeljen njej, 
saj ji ni želel nasprotovati, ker bi zadevo drugače moralo obravnavati sodišče. Stike 
ima vsak drugi vikend in po želji tudi med tednom. Ločitev je zanj prinesla nekaj 
pozitivnega, saj pravi, da je vse šlo na bolje, seveda pa so bili začetki ločitve težki. 
Sedaj ima novo partnersko razmerje, čeprav so se mu glede tega pojavljali strahovi. 
 

7.4 Primer očeta D 
 

Intervju z očetom D je potekal v mesecu aprilu, stik pa sem vzpostavila preko 
društva. Najprej sem okvirno izvedela njegovo zgodbo, pozneje pa sem z njim 
opravila intervju, ki je trajal 2 uri in 57 minut, potekal pa je na njegovem rojstnem 
naslovu. 
 
Očetu D sta se v 12-letni zunajzakonski skupnosti rodila dva otroka. Od razpada do 
intervjuja je preteklo devet let. Partnerka ga je zapustila in s seboj odpeljala otroka, 
ker naj bi bil oče nasilen, zaradi tega je bil kasneje tudi pogojno obsojen. Sledile so 
obtožbe, omejevanje stikov, laži, podtikanja, sodbe. Z otroki je po ločitvi nekaj časa 
imel stike, ki pa so se sčasoma prenehali, sedaj pa jih že več let nima. Meni, da je 
razlog v odtujevanju (PAS sindrom). Ločitev je bila stresna, posledice so vidne pri 
njegovem zdravju, težave ima z nespečnostjo. Novega partnerskega razmerja nima, 
saj težko zaupa komurkoli.  
 

7.5 Primer očeta E 
 

Očeta E sem spoznala na delovnem mestu. Po povabilu za sodelovanje v intervjuju 
sva se v mesecu aprilu dobila v prijetnem lokalu in izvedla 30-minutni intervju. 
 
V šestletni zunajzakonski skupnosti se mu je rodil en otrok, od razpada pa je preteklo 
šest mesecev. Pobudo za ločitev je dal sam, o razlogu pa ni želel govoriti. Vzgojo in 
varstvo otroka ima nekdanja partnerka, sam pa ima stike z njim vsak vikend. Ločitev 
je bila zanj težka, vendar se je nanjo že dlje časa pripravljal in je vedel, kaj bo 
prinesla za seboj. Večkrat omeni, da pogreša otroka, ampak izredno ceni vsak 
trenutek, ko je z njim. Meni, da je po ločitvi postal boljša in bolj aktivna oseba. Imel je 
že novo partnersko razmerje, vendar se je pred kratkim končalo, predvsem zaradi 
vpletanja nekdanje  partnerke v njegovo novo razmerje. Je edini od očetov, ki še 
nima uradno določenih stikov, saj se postopki na CSD-ju in sodišču še niso zaključili. 
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8 ANALIZA INTERVJUJEV IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 
  
Najprej bom predstavila raziskovalna vprašanja. Nanje bom skušala odgovoriti skozi 
preplet osebnih zgodb, ki ima vsaka svojo težo. Raziskovalna vprašanja se med 
seboj povezujejo. Na začetku vsakega raziskovalnega vprašanja je tabela, kjer so 
vpisane kategorije in kode drugega reda, ki sem jih uporabila pri odgovarjanju na 
raziskovalno vprašanje. Kode drugega reda so v tekstu odebeljene ali pa je 
odebeljena ustrezna besedna zveza. 
 

 

8.1 Kako proces ločitve vpliva na doživljanja očetov? 
 
Tabela 4: Kategorije in kode drugega reda za prvo RV 

KATEGORIJA KODA 2.REDA 

Doživljanje ločitve  Vpliv ločitve 

 Odločitev za ločitev 

 Trajanje in potek ločitve 

 Čustva in občutki 

 Posledice ločitve 

Izkušnje z institucijami ob ločitvi  CSD 

 Sodišče  

 
 
Začela bom z analizo prvega raziskovalnega vprašanja, kako doživljanje procesa 
ločitve vpliva na očete.  
 
V grobem bi lahko rekla, da ločitev vpliva tako pozitivno kot negativno. Na vsakega 
od intervjuvanih očetov ima ločitev velik vpliv, vsi pa omenjajo, da je ločitev stresen 
dogodek. Kako jo doživljajo, je odvisno tudi od osebnostnih lastnosti ter težav in 
zapletov ob ločitvi. Oče C vidi ločitev kot pozitiven dogodek (tku de mi je fajn ubistvi 
... men je ... pozitivno, jst sm veseu, da se je tko nardil, no ... zdej, ku za nazaj 
gledam (oče C)).  
 
Odločitev za ločitev je mnogokrat nepričakovana (kaki mesec prej je govorila, da se 
bo ločla, pa je nisem jemal preveč resno (oče B)), včasih pa je očitno v času zveze, 
da je ločitev najboljša možna odločitev (so bla obdobja, ko je blo ful kriza … sm reku 
da je bolš da grema narazn … da če dva nista za skupi … je bolš, da greta narazn 
(oče A)) in sta tako oba partnerja istega mnenja, s čimer se strinja tudi avtorica Zavrl 
(1999).  
Pogosto je slišati, da partnerji v razmerju, ki ni več funkcionalno, vztrajajo zaradi 
otrok. Dva očeta sta omenila, da sta v razmerju nekaj časa vztrajala zaradi otrok, 
eden pa je omenil, da bi se bilo vredno ravno zaradi koristi otrok truditi in biti v 
razmerju, pri čemer bi jim lahko pomagale institucije, npr. CSD (ampak naj bi jima 
pomagal, da bi čim dlje časa bla v korist skupej, v korist otroka, potem pa da bi se 
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razšla vsak na svojo stran (oče D)). Oče A pa razmišlja, da je vztrajal tako dolgo, ker 
je imel taka načela in da je bil tako vzgojen (ker sm pač mel taka … od prej … taka 
načela … lahk bi reku vzgoja taka tud .. .ne … da ne smeš jt narazn pa ne vem koga 
ne … mogoče je to tud blo mal … da je tak dolg trajal, da ni prišl prej do tega ne (oče 
A)). Očetje se pogosto sprašujejo, zakaj se jim to dogaja, saj so se trudili za družino. 
Najtežje je bilo očetoma B in D, kjer so partnerke otroke brez omembe odpeljale in 
nista vedela, kje so otroci (dva dni sm jih iskov (oče D)).  
 
Časovno ločitve trajajo različno dolgo; od tistih, ki se uspejo dogovoriti v kratkem 
času (od začetka postopka pa dokler nism mel črno na belem …. ko pa vem … tri 
mesce rečemo … tam približno … (oče A)), nekaterim pa se ločitev oziroma 
obravnave o urejanju stikov iz različnih razlogov zavlečejo za dlje časa (Potem 
sodišče je pozablo poslat tožbo meni in tudi vabilo na obravnavo …. se je to vse 
skupaj prestavlo za eno leto (oče B)). Dolgotrajnost postopkov povzroči tako psihične 
kot tudi finančne težave, ki so lahko precej velike, če se pridružijo še postopki zaradi 
nasilja ali pedofilije, to pa sta najpogostejša razloga proti stikom z očetom (ampak, a 
veste, kakšno breme je to za očeta, iz leta 2004, kok neprespanih noči, kako težko 
bo dokazal, da to ni res (oče D)). 
 
Potek ločitve je pri vsakem drugačen. Ločitve, pri katerih se partnerja uspeta že prej 
ali pa vsaj na CSD-ju in pri notarju dogovoriti o varstvu in vzgoji otrok ter 
premoženjskih zadevah, so razmeroma kratke in tudi manj težavne. V primerih, ko se 
pred, ob ali kmalu po ločitvi pojavi tudi prijava nasilja, kot se je to pojavilo pri dveh 
očetih, pa so ločitve veliko bolj stresne in daljše. Uradni postopki ločitve so končani, 
po tem pa sledijo še obravnave in sodbe, ki se tičejo nasilja in so povezane s stiki z 
otroki. Očeta B in D sta poudarila, da je izredno težko dokazati nedolžnost, saj so na 
družinskih sodiščih precej pristranski in delujejo v korist mater, očetje so tako 
pogosto diskriminirani. Prav tako so štirje očetje poudarili, da so se na Centru za 
socialno delo počutili, kot da so v neenakopravnem položaju z materami, socialne 
delavke se pogosto obračajo k materam in so jim veliko bolj naklonjene. Oče B je 
imel zelo slabo izkušnjo na CSD-ju, kjer je socialna delavka nanj vpila (CSD delavka 
pa se potem dere, drla se je in mi 3-krat prepovedala, da povem svoj predlog stikov. 
Prepovedala. Da ne bo tega poslušala, se je drla. Drla. (oče B)), pri očetu D pa se je 
v času vseh obravnav zamenjalo več delavk (v mojem primeru se je zemenal 40 
socialnih delavcev, pa ne poznajo mojih otrok, pa ne poznajo bolečine mojih otrok pa 
ne vejo nič o mojih otrocih (oče D)), ravno tako se je na obravnavah o stikih na 
sodišču zamenjalo več sodnic, kjer je vsaka posebej zasliševala otroke (v mojem 
primeru se jih je zamenal samo 5 iz družinskega sodišča v Ljubljani, od 7, ki so bile 
takrt. Pa so zasliševale vsake posebej utroka, ko je prišla tretja sodnica, ni vedla 
četrta, da je že tretja zasliševala utroka v pisarni in da je napisala, kaj je otrok 
povedov pa ga je 4 še enkrat zasliševala /…./ če bi jz vedla, da jo je že 3 zaslišvala, 
jo pa ne bi jz še enkrat zasliševala … (oče D)). Tukaj bi omenila, da je tudi socialni 
pedagog opozoril na to, da očetje večkrat naletijo na gluha ušesa in so razočarani 
nad CSD-jem ter da so na različnih institucijah v depriviligiranem položaju. 
 
Posledice ločitve so različne, večinoma so negativne. Najpogosteje se pojavljajo 
posledice, kot so depresija ter ostale zdravstvene težave (nespečnost, povišan krvni 
tlak, nočne more …), vpliva pa tudi na druga življenjska področja (padeš v depresijo, 
izgubiš voljo do življenja, ne vem, samomorilne misli … ne moreš hodit v službo, ne 
moreš se skoncentrirat na delu … to ti zelo … razruva … ne vidiš otroka, ne vidiš 
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otroka, otrok ti govori, kak si slab, kak te bo vidu samo tri ure na mesec in take 
zadeve (oče B)). Psihične težave so povod za ostale zdravstvene težave (vsi ti stresi 
k sm v sebi notr dušil, stiskov, skrivov /../ ker ni nobeno zdravilo prijelo, nobena 
preiskava pokazala kšnih hujših zadev (oče D)), kar piše tudi Kričaj Korelc (2005b), 
da stresna doživetja prizadenejo imunski sistem ter psihično in telesno odpornost.  
 

Glavna posledica ločitve pa je seveda ločeno življenje otrok in očeta ter morebitno 
odtujevanje (nagovarjajo otroka proti stikom z očetom, kak je slab človek, kak ga ne 
rabi in tak naprej in v tem času, sploh pa v dveh letih ima otrok tolko oprano glavo, 
ne, temu se reče sindrom odtujevanja pas, ne, da sam začne zavračat stike, ne, se 
prav z očetom (oče B)). Težko je sprejeti, da so kar naenkrat odrezani od stikov z 
otroki in se je na to težko navaditi, saj otroci očetom pomenijo vse. Tudi Carr (2006) 
omenja, da je skrbništvo ena izmed največjih posledic ločitve. 
  
Čeprav je ločitev neprijetna, so očetje zaradi te doživeli tudi pozitivne posledice. Vsi 
so omenili, da so osebnostno zrastli in imajo drugačen pogled na svet, ki je bolj 
realen, osebnostno so bolj močni (ja kasneje, mogoče začneš drugače razmišljat o 
življenju pa … se osebnostno se razviješ, tisti, ki to preživimo, verjetno napredujemo 
(oče B)). Oče C je po ločitvi bolj sproščen kot med zvezo, tudi samo počutje je boljše 
(bul sm tak sproščen, res no, tud ne vem no,  na šihti so opazl, da sm bul sproščen 
tku kukr sm biu pa prej no ... tku fizično, psihično počutje  velik bulš k je blo prej (oče 
C)). Predvidevam, da je doživljanje in kasneje soočanje odvisno od tega, kakšni so 
bili odnosi med trajanjem razmerja, razlogov, zakaj je do ločitve prišlo, odvisno pa je 
tudi od stikov z otroki. Nekateri se po ločitvi oddahnejo, drugim pa se je življenje 
obrnilo na slabše. Ločitev lahko pomeni tudi vzpostavitev novega življenja (vse skupi 
si resetiraš … in greš pol znova nekak po enih x programih (oče A)), ki je popolnoma 
neznano. 
 
Vplivi ločitve se poznajo na čustvenem, psihosocialnem in ne nazadnje tudi na 
finančnem področju (zaradi plačila odvetniku, notarju, takse in morebitne globe), 
večina pa jih je govorila o vplivu na vsa področja (vpliva na dnar … (tišina) … na 
dnar, da maš črno na belem … na prijatelje … na … žlahto … na utroke … na vse 
(oče A)). Na začetku vsake ločitve je težko, moški so v takih situacijah dovzetni za 
alkohol, droge, pojavljajo se tudi samomorilne misli in brezdomstvo (ker je velik 
odvisnih, posledično zrd tega tudi pa veliko brezdomcev, pa veliko uničenih ljudi, ki 
so lahko dobri delavci, na koncu pa niso nič vredni pa se vsak sebe obsoja in misle, 
da je sam za vse kriv (oče D)), zato je potrebno precej volje in moči, da ne zapadejo 
v razne odvisnosti (hitr zapadeš..nekam … hitr te lahk kaj potegne (oče A)), kar so 
očetje znali povedati tudi preko izkušenj drugih očetov. Dva očeta govorita o tem, da 
sta se dlje časa krivila za ločitev. Pojavljajo se tudi različna čustva in občutki, 
največkrat so bila omenjena jeza, žalost, strah, panika ter občutki nemoči, 
razočaranje, samota in bolečina (tud moški imamo čustva in nas to zelo močno 
prizadane, prizadane nas izguba družine, kar ne pomeni, da bom vztrajal na vsak 
način, ampak, ko zgubiš družino, ko zgubiš otroke, ko si osramočen, ponižan, 
obsojen nečesa, kar nisi naredil, to zelo boli, to zelo boli (oče B)). Čustva in občutki 
se po nekaj časa umirijo in minejo. 
 

 
Tudi socialni pedagog pravi, da je ločitev stresen dogodek za celotno družino, opaža 
pa, da ogromno očetov izgubi stik z otroki. Veliko se jih psihosocialno sesede, 
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nekateri niso več zmožni hoditi v službo, so obupani in ne vedo več, kaj bi storili s 
svojim življenjem. Vse to so hude in težke izkušnje. Kako se posameznik sooča s 
tem, je predvsem odvisno od vsakega posameznika in njegovih osebnostnih lastnosti 
itd.  
 
 

8.2 Na kakšne načine se očetje spoprijemajo z ločitvijo in njenimi 
posledicami? 
 
Tabela 5: Kategorije in kode drugega reda za drugo RV 

KATEGORIJA KODA 2.REDA 

Soočanje z ločitvijo in posledicami  Soočanje z ločitvijo 

 Pomoč in podpora socialne 
mreže 

 Vpliv družbe na ločene očete 

 Nepoznavanje potekov ločitve 

Novo partnersko razmerje  Novo partnersko razmerje po 
ločitvi 

 Težave pri vzpostavljanju novega 
odnosa 

 
Očetje se različno soočajo z ločitvijo. Vsi očetje na začetku razmišljajo o otrocih in 
stikih z njimi; kako se bodo dogovorili, kako bodo dosegli svoje stike, kako bi čim bolj 
delovali v otrokovo korist itd. Kasneje začnejo razmišljati o sebi. Nekaj se jih začne 
ukvarjati s športom (s hojo v hribe, fitnesom, z različnimi športi), oče C se je po ločitvi 
prenehal aktivno ukvarjati s športom. Večina poskuša še naprej normalno delovati v 
službi. Oče B je omenil, da je službo opustil, saj ne želi z davki podpirati institucij, ki 
so do njega diskriminatorne (da več ne delam, da bi z davki podpiral sodstvo, tožil-
stvo, policijo, RS (oče B)).  Nekateri, ki zapadejo v hudo depresijo, se morajo zdraviti 
z antidepresivi in hodijo na terapije (jaz sem tud na primer bil v depresiji, sem jemal 
antidepresive, sem moral it k psihologinji, sem bil eno leto na terapiji … (oče B)). Po 
letih zdravljenja si je oče precej opomogel in se marsikaj naučil (čez par let sem si 
precej opomogel in ugotovil, se naučil več o družbi, o ljudeh, o odnosih moški-ženska 
… aaam … kako upravljat svoje misli, ker me je to zelo težilo, preteklost … sem si 
prebral precej knjig o tem (oče B)). Depresija se pojavi, ko čustvo žalosti postane 
vztrajno ter se okrepi. Če vpliva na vsakodnevno delovanje, si posameznik mora poi-
skati strokovno pomoč. V začetnih fazah krize je izredno pomembno, da ne ignorira 
in podcenjuje svojega počutja (McGhee, 2015). 
 
Velja omeniti tudi, da so bile večinoma partnerke tiste, ki so se izselile skupaj z otroki, 
eden od očetov pa se je vrnil na dom svojih staršev. Stanovanje lahko tako pomeni 
dodatno obremenitev, predvsem glede stroškov ali pa glede iskanja novega 
domovanja (drgač ne vem, bi si mogu pač še stanovanje poiskat, pa s tako plačo, ne 
vem, preživnino, stanovanje, najemnino … (oče C)). 
 
Vsi intervjuvani očetje so ali pa se še spoprijemajo z ločitvijo in njenimi posledicami, 
ampak gredo naprej, poskušajo se organizirati in življenje spustiti naprej ter ločitev 
sprejeti kot novo izkušnjo, ki jih je veliko naučila in jih ojačala. Pri tem jih lahko 
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podpira in jim pomaga socialna mreža: starši, prijatelji, morebitna nova partnerka 
(prjatli, stara mama, sestra, itak oče pa mačeha (oče E)). Glede prijateljev jih večina 
obdrži tiste prave prijatelje, izgubijo tiste, ki jih sami izločijo, in pa tiste, ki so bili 
skupni prijatelji (zgubu sm ono stran, ko sm jih hotu zgubit … .tist sm jih skenslu … 
.skenslu sm pol lajfa, pol prijateljev al pa tistih ku so bli, sm skenslu takoj po ločitvi … 
no recimo eno tretino vseh sm skenslu takoj … neki sm jih pa pol skenslu, ku so kaj 
govoril za menoj (oče A)), oče D pa ima slabo izkušnjo s socialno mrežo saj: »Takrt 
šele prijatle spoznaš, ampak, prej jih maš velik k te rabjo, k pa ti rabš, maš pa prstov 
na roki preveč, za tiste prave prjatle, ki jih takrt ostanejo«(oče D). Oče C je omenil, da 
je prijatelje izgubili po tem, ko je začel razmerje in kasneje skupno življenje (da pč tkrt 
kukr sm, sma začela skp žvet pa to, pa pol k sm začeu trenirat, sm zanemaru tiste 
svoje prjatle (oče B)).  
 
Tudi družba vpliva na ločene očete tako, da jih uničuje preko sistema (družba 
očete uničuje na daljinsko upravljanje, bi temu reku, ne, skozi sistem (oče D)). Meni 
namreč, da zaradi feminizacije v večini institucij prihaja do tega, da imajo ženske 
privilegiran položaj, poleg tega ženske v institucijah ne razumejo očetov, možno pa je 
tudi, da se odločajo na podlagi osebnih izkušenj (… vseh teh feminističnih, kjer so 
zaposlene same ženske, ki ne razumejo očeta, da tudi otrok rabi lik očeta, vzgojo 
očeta in vzgled očeta. In velik teh žensk je iz družin, kjer niso imele urejenega 
očetovstva ali zglednega družinskega življenja z očetom ali starim atom ali z moškimi 
(oče D)). Pomembno je omeniti podatek, da je večina sodnic na družinskih sodiščih 
ženskega spola. Pritiski iz okolja se lahko izvajajo tudi po nagovarjanju nekdanje 
partnerke (to so pritiski iz okolja, bom reku, niso neki socialni, da bi ne vem kaj 
obtoževal, ne, ampak ona izvaja pritiske preko svojih prijateljic, s tem pasivnim 
nasiljem (oče B)), ki se jim oče težko izogne. 
 
Trije očetje so omenili, da o ločitvi dlje časa niso govorili z nikomer (od začetka nism 
nobenmu upal povedat, kasneje pa samo mami pa še mami dolg ne vsega, ker me ni 
razumela (oče D)), ločitev so nekaj časa tudi skrivali (ampak jz sm to skrivu u seb, jz 
nism nobenem guvuril (oče A)), ostala dva s tem nista imel težav. Ločitev ima 
stigmatizirajoč vpliv, kadar se ob ločitvi pojavljajo sodbe za nasilje ali kakšne druge 
manj pričakovane situacije. Ločitev namreč ne pomeni več stigmatizacije, saj v 
današnjem času že lahko govorimo o normalizaciji ločitev (Beck-Gernsheim, 2002).  
Oče B je opazil izmikanje in zadržanost sosedov ter drugačne pristope poznanih ljudi 
do njega (tud na primer pride do kakih znancev pa te začnejo malo drugače 
spraševati, ja kak pa otrok, a si ga vidu pa to  in začutiš da nekaj ni vredu, ne … torej, 
mislem, da stigmatizacija obstaja (oče B)), oče A pa omenja, da je bil prvi na vasi in 
je bil to tabu (je pa res da vse skupi je en tabu … tabu je bil mogoč zato, ker sm bil 
prvi na vasi … ko se mi je to zgodil (oče A)). Oče D zaradi nagovarjanja policajev ni 
upal podati zapisnik, da partnerka nad njim izvaja nasilje (Mene so dostkrat k sm 
pršov prjavt: ja si dec al nisi, ja kaj pa se greš, ne … pa nisi upal niti na zapisnik dat 
(oče D)), zato te prijave ni bilo in na sodišču ni mogel dokazati nasilja partnerice nad 
njim, ravno tako pa so ga zavrnili na društvu, ki se ukvarja z nasiljem nad ženskami 
(ja vi pa niste ženska, mi samo ženskam lahko pomagamo. Ja kako? Če si žrtev 
nasilja, si lahk tud moški. Ne, moški ne more bit žrtev nasilja. In so me odslovil. Ne 
morjo pomagat (oče D)). Govoriti o ločitvi in z njo povezanimi situacijami je večinoma 
neprijetno tako za moške kot tudi za ženske (vsem je neprijetno o tem govorit, vsi se 
počutijo stigmatizirane … odrinjene na stran, ne … to se more povedat (oče B)). 
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Na tem mestu bi rada tudi opozorila, da očetje pogosto ne poznajo potekov ločitve: 
ne vedo, kaj ločitev prinese za sabo, kakšni so postopki ločitve, kako je s stiki ter 
vprašanja glede stvari, ki se rešujejo preko CSD-ja in sodišča ter da podpore v tem 
smislu ne dobivajo (bom reku nekih … nasvetov, da rečem glede postopka razveze, 
ne, kak bo to potekalo, ne, sm šel ko ovca na kaj, pojma nisem mel, ne, tud ostali 
noben ne ve, kak to poteka, kaj moške čaka /… /te podpore tega očetom nihče ne 
pove, ne … medtem ko seveda matere majo to bolj razne svetovalnice (oče B)). 
Torej je sam proces ločitve težak tudi s tega vidika, saj ne vedo, kaj jih čaka in bi si 
želeli več podpore pri procesu in postopkih.  
 

 
Ločeni očetje pa si, eni prej, drugi kasneje, vzpostavijo novo partnersko razmerje, 
vendar se lahko na samem začetku pojavijo različne težave pri vzpostavljanju 
novega partnerskega razmerja.. Le eden je nima in je še ni imel, ker enostavno 
zaradi izkušenj ne zaupa nikomur (preveč slabih izkušen in je težko še komu zaupat, 
pr vsem tem, k sm skos dajal, k so me hotl nardit norga, da bi bil za vse jst kriv, k sm 
se neki let obtožvov, verjel, da je to res, da sm se za jst kriv ...(oče D)). Oče E je sicer 
že imel novo razmerje pa se je končalo ravno zaradi prejšnjega razmerja. Trije očetje 
so srečni v novem partnerskem razmerju, vendar je na vsakem začetku obstajal strah 
pred tem, da se jim izkušnja ponovi (da bi se spt vezu tku,ne /…/ tku ... da bi se spt 
neki navezu ful pa se z eno začel skpi žvet, pol bi se mi pa spt isto nardil (oče C)). 
Nova partnerka je lahko velika opora ločenemu očetu (se s partnerko velik pugovarju 
pa mislim da mi je pa še mi stoji ful ob strani (oče A)). Možno je tudi, da se oče v 
svoji okolici spopada z žalitvami žensk (sam tu v sami okolici so ble težave ja … bom 
reku, prišlo je celo tak daleč, da so mi govorile ženske, da sem slab pa tak naprej in 
da one to vejo in … seveda strašlivo (oče B)), vendar je oče to situacijo prestal in 
kljub temu vzpostavil novo razmerje, ki še traja. 
 

8.3 Na kakšen način in v čem se spremeni vloga očetov po ločitvi ter 
kaj pri tem doživljajo? 
 
Tabela 6: Kategorije in kode drugega reda za tretje RV 

KATEGORIJA KODA 2.REDA 

Očetovska vloga po ločitvi  Vloga očeta pred ločitvijo 

 Vloga očeta po ločitvi 
 

Pred ločitvijo so bili vsi očetje bolj ali manj aktivni pri vzgoji svojih otrok. Predvsem 
so skupaj s partnerkami pripomogli k družinskemu življenju, eden tudi omenja, da je 
ponoči velikokrat skrbel za otroka in ne nekdanja partnerka (večkrat se je zgodil da 
sm jz za otroke ponoč ustaju (oče A)). Tudi pred rojstvom otroka so se nekateri 
udeleževali pregledov in bili prisotni pri rojstvu (predno sta se rodile sem bil na 
vsakem zdravniškem pregledu zraven /…/ in pri rojstvu k sm bil zraven (oče D)).  
 
Vsi udeleženi očetje pravijo, da se je vloga očeta po ločitvi spremenila, kar lahko 
zasledimo tudi v literaturi (Zavrl, 1999; Ganc, 2015, idr.). Omenjajo, da so sedaj za 
vse sami, prej pa je bila vloga razporejena na dva; očeta in mater (zdej je vse mal 
drgač, mislem, sam sm za vse pa tko (oče E)), vendar se znajdejo tudi pri tem, 
nekaterim pomagajo nove partnerke, nekaterim starši, večinoma pa se trudijo sami. 
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Začetki pa so bili seveda težki, in sicer ravno zaradi samostojnega starševstva. 
Očetje po ločitvi prevzamejo skrb za otroka, ko je pri njih, se z njim igrajo, hodijo na 
sprehode, izlete, skratka čim bolj aktivno izkoristijo čas, ki jim je namenjen. Tudi oče, 
ki ima edini v vzgoji in varstvu enega otroka, pravi, da je že precej utrjen v svoji vlogi, 
čeprav ga je bilo na začetku strah pred tem, kako se bo znašel sam v vlogi očeta 
(tam sm se mal bal kaku bo … kak bom cote pral … kak bom ne vam kaj nardiu … 
kako bo, ko bo ne vem … sin skup padu al pa ne vem … al pa kaj, .tud to je padu 
skupi pa sm zrihtu … zdej se nič ne bojim več nič ne … mal sm utrjen, kar se tiče 
tega (oče A)), mu je pa na začetku bila v precejšnjo pomoč njegova mama (mama mi 
je kr pomagala ja, sploh z varstvom … (oče A)). Spremenjeno očetovsko vlogo si je 
vzel kot izziv (jz sm to uzel kot izziv (oče A)). Bokker (2006) je pri pregledu literature 
napisal, da so očetje, ki imajo skrbništvo, na začetku pogosto zmedeni. 
 
Tudi očeta, ki nimata stikov z otroki sta omenila, da se je vloga očeta spremenila. 
Predvsem se je spremenil odnos otrok do njiju. Otroci ju obtožujejo in ju vidijo kot 
slaba očeta, ne poslušajo in ju celo žalijo. Oba sta se trudila, da bi z njimi vzpostavila 
boljši odnos (Pa sem mel še nekak zadnje upanje, da bi še enkrat probu pa sem že 
tokrat reku, ne bom več (oče D)). Čeprav si želita, da bi se videvali z otroki in 
izpolnjevala očetovsko vlogo, sta oba prepričana, da je za to že prepozno, ker so 
otroci zavedeni, odtujeni (se bojim, da so tok zavedene (oče D)). 
 
Socialni pedagog pravi, da že sama situacija posameznika prisili, da začne drugače 
delovati, zato se spremeni tudi očetovska vloga. Ne nazadnje se pojavijo nove stvari, 
ki jih je treba urejati, se dogovarjati za stike in ostalo, kar pa vse vpliva na 
starševstvo. Dosti očetov, ki so bili večinoma časa predani delu, se šele po ločitvi 
zave, kaj so zamujali. Takšni očetje načeloma še bolj korenito spremenijo svojo 
očetovsko vlogo. 
 

8.4 Kako potekajo dogovori o varstvu/obiskovanju otrok ter kakšne so 
okoliščine dogovorov? 
 
Tabela 7: Kategorije in kode drugega reda za četrto RV 

KATEGORIJA KODA 2.REDA 

Dogovor o obiskovanju otrok in 
okoliščine 

 Dogovor in pogostost stikov 

 Okoliščine dogovorov 
(sporazum/odtujevanje/občutki) 

 Komunikacija z nekdanjo 
partnerko 

 
Dogovor in pogostost stikov sta pri treh očetih precej podobna. Le eden od očetov, 
ki ima sicer dva otroka, ima v vzgoji in varstvu starejšega od otrok, z mlajšim ima 
dogovorjene stike enkrat na teden ter vsak drugi vikend, ravno tako delujejo stiki za 
starejšega otroka, ki obiskuje mamo. Za stike sta se dogovorila sporazumno, vendar 
se je šele s časom vzpostavil urejen ritem stikov. Tudi očeta C in E sta v podobnem 
položaju. Vsi trije so zadovoljni z vzpostavljenimi dogovori, si pa želijo, da bi lahko 
večkrat videli otroke, ki jih nimajo v vzgoji in varstvu. 
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Kljub dogovoru dva očeta nimata več stikov s svojimi otroki. Oče D ima sicer 
dogovorjene stike; enkrat na mesec po eno uro na javnem mestu, vendar se ti stiki 
ne izvajajo (da so bli stiki zaklučeni, da mam stike enkrat na mesec, uradno, eno uro 
v Ljubljani, na javnem mestu (oče D)), zaključeni so bili po sedemurni obravnavi. 
Razlog za to neizvajanje vidi v odtujevanju. Oče meni, da bi tudi matere lahko 
prispevale k temu, da bi otroke pripravile na stike in ne bi prišlo do takšnih situacij (če 
bi izpolnjevale stike, da bi otroke pripravle na stik, bi blo pol gorja rešenga (oče D)). 
Za stike se je boril celo s protestom pred CSD, a žal ni dosegel nič, prav zaradi želje 
po stikih in izpostavljanja glede tega, pa je pridobil več prijav na policiji (Samo stike. 
Nikol več me ne bote vidl tukej. Nisem bil prej na sodišču, ne na polciji, ne nikjer me 
niso mel v kartoteki, sam zato ker sem bil oče, kr sm se izpostavlu, sm pa meu 
bogato kartoteko na policiji, vsaj 40 primerov v 2–3 letih (oče D)). 
 
Oče B s svojim otrokom že deset let nima stika, saj ga otrok zavrača (sam začne 
zavračat stike (oče B)), tudi on vidi razlog v odtujevanju. O njem nima informacij, 
edino kar izve preko znancev in spleta, vendar zelo malo (če ne bi zvedo od koga 
drugega, če ne bi enkrat pogledu na internet, ne bi vedu niti na katero šolo hodi, ne 
vem niti tega če je še živ (oče B)). Raziskave (Nielsen, 2011) so pokazale, da so 
očetje, ki ne vidijo svojih otrok, bolj izpostavljeni stresu in depresiji. Veliko očetov je 
izključenih iz življenja svojih otrok pri zdravnikih, šoli in šolskih svetovalcih, terapevtih 
in socialnih delavcih (Nielsen, 2011), kar sta omenila tudi očeta B in D. Šola je očetu 
D onemogočala informacije o otroku (sm prosu za pojasnilo, jih nisem mogu dobit, so 
skrival podatke (oče D)). Oba očeta sta razočarana, da s svojimi otroki ne moreta 
imeti dogovorjenih stikov. 
 
Očetje, ki imajo dogovorjene stike, proti koncu stikov govorijo o neprijetnem 
občutku, ko morajo otroka peljati nazaj, kar so povedali trije očetje, saj doživljajo 
stisko, ko vračajo otroka mami (tkrt k jo nazaj pelem. K sma recimo vikend al pa 
sploh če sma vč dni skupi, zdele recimo, ku bomo 5 dni skupi . ..točno vem da mi bo 
pol beda k jom nazaj pelu no ... tku ... to ful (oče C)). Stiske doživljajo glede skrbi za 
otroka, ki ga nimajo v varstvu, predvsem tisti, ki opazijo, da matere niso več tako 
skrbne, kot so bile (tku de pč mamica ne skrbi za njo, tku ku ... tku, ku bi se spudobl, 
no ... al pa tku, k je prej skrbela (oče C)) ter zato, ker se z otrokom nihče ne ukvarja 
(predvsem zrd tega mi je hudo no, pa k vem, da tm pč ... nč se ne ukvarjajo z njo, tm 
tablco, televizijo, sam de je mir (oče C)). Oče A tudi navaja, da ga je zaradi 
nepredvidljivosti nekdanje partnerke strah pred tem, da bi mu omejevala stike ali kaj 
podobnega (lahk zrd bivše partnerke, ku je nepredvidliva … mi lahk enkrat reče: 
»zdej bi pa (globok vdih) hotla met oba otroka«, al pa kej takega (oče A)). 
 
Ker je večina otrok pri mami, morajo očetje velikokrat komunicirati z nekdanjo 
partnerko. Samo oče E ima z njo urejen odnos v tej meri, da se lahko pogovarjata in 
uredita, kar se tiče otrok ter nekaj tudi iz osebnega življenja, oče A in C pa 
komunicirata strogo samo glede otrok in le po tekstovnih sporočilih, tako da druge 
komunikacije ni (komunikacije ni ubistvi, am ... kar se tiče tamale edin, sms, no, tud 
tku, da bi guvurila po telefoni ne. Sms, ampak res sam strogo, kar se tiče tamale (oče 
C)), razlog je predvsem v temu, da se izogibajo drug drugemu. Pri starejših otrocih se 
očetje za stike dogovarjajo le preko otrok in zato z nekdanjo partnerko nimajo stika. 
Preko komunikacije z mobilnim telefonom, ki ga ima otrok, se očetje lažje izognejo 
stikom (in s tem tudi konfliktom) z nekdanjo partnerko (Gannong, Coleman, 
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Feistman, Jamison in Markham, 2012). Dva očeta nimata nikakršne komunikacije z 
nekdanjimi partnerkami. Predvsem so bile ženske tiste, ki so komunikacijo prekinile. 
 
. 
 
 
 
 
 

8.5 Kakšen odnos imajo očetje vzpostavljen z otroki ter kako ga 
doživljajo? 
 
Tabela 8: Kategorije in kode drugega reda za peto RV 

KATEGORIJA KODA 2.REDA 

Vzpostavljanje odnosa z otrokom  Odnos z otrokom po ločitvi 
 Stik z otrokom 

 Odtujevanje otroka od starša 
 

Trije očetje imajo vzpostavljen odnos z otroki, dva pa vzpostavljenega odnosa 
nimata.  
Pred ločitvijo se je vseh pet očetov dobro razumelo s svojimi otroki, tudi otroci so jih 
dobro sprejemali. Lahko rečem, da je bila pri vseh vzpostavljena dobra očetovska 
vez. Po ločitvi so odnosi z otroki različni. Trije se še vedno dobro razumejo s 
svojimi otroki, so povezani in dobro izkoristijo čas, ko so skupaj. Predvsem sedaj bolj 
cenijo čas z otrokom, kot so ga pred ločitvijo (se mi zdi, da dost bul cenm cajt z njim 
/…/ sm še več, še več energije vložim v ta vikend (oče E)). Čas z otrokom je res 
osredotočen na določen čas, ki je namenjen le njima in očetu predstavlja unikaten 
starševski izziv (Hallman, Dienhart in Beaton, 2007). Dva očeta pa žal nimata 
nobenih stikov z otroki. 
 
Oče C je z otrokom še bolj povezan in se še bolj razumeta kot prej (zdej velik bul 
pozitivno, tud vidm, da tku velik bul se ... mislem, sej štekala sma se vedno s tamalo, 
ampak velik bul sma navezana tko en na druzga pa to, ne ... .bul se pusvetva en 
drugem no .. .prej, tku, se nisma tuk (oče C)), medtem ko ima oče E izkušnjo z 
oddaljevanjem od otroka, ker imata premalo stikov ( ... k se odališ en od druzga ... 
pač zgubiš stike, se mi zdi, da sva mal povezana, sam glede tega nimam kej ... (oče 
E)). Oče, ki ima enega otroka v vzgoji in varstvu, pravi, da so odnosi enaki kot prej ali 
pa celo boljši. Do otroka, ki ga nima v vzgoji in varstvu, pa je nehote bolj 
pokroviteljski in mu več dovoli, kar objasni s tem, da ga manj vidi (mislim, da sm 
nehote bul pokrovitelski … (tišina) … pa lehk me ubrne ukul pa bul sm … nehote … 
popustljiv … ampak do neke meje..z eno distanco vseen vzdržujem, ampak vsejn sm 
dvignu tist prag, kuk lehk vse nardi … se prav bul pukroviteljski si do tistga utroka, ku 
ga ne vidš vsak dan (oče A)). 
 
Stik z otrokom, ko ni z očetom, vzpostavljajo predvsem preko mobilnih naprav, 
odvisno od starosti otroka. Oče z najmlajšim otrokom vzpostavlja stik preko mame 
takrat, ko si otrok tega želi. V primeru, da otroci že imajo mobilni telefon, pa se 
sporazumevajo preko tekstovnih sporočil, klicev in raznih aplikacij. Oče C je pojasnil, 



43 
 

da odkar otrok nima telefona, se slišita preko telefona nekdanje partnerice, a se temu 
izogiba (ga je mela, pa sma tkrt ful pu telefoni komuniciral, tko pa zdej pč, ne ... na 
telefon od mamice pukličem,  ne, pa ... sma pol s tamalo, ampak tu priznam, da ne lih 
velik no, kr se mi ne da z njo ukvarjat, z mamico ne, tku da lih zato ji bom zdej telefon 
pč en dau, da bo mela, da boma lhka se midva pč kdrkol slišala (oče C)).  
 

Kot že omenjeno, dva očeta nimata vzpostavljenega odnosa s svojimi otroki, čeprav 
sta poskušala vzpostaviti dober, pristen odnos do svojih otrok, vendar ne najdeta 
načina, kako bi se otrokom približala, da bi jih sprejeli. Stiki so se sicer nekaj časa 
izvajali, vendar so se sčasoma prenehali. Razlog vidita v odtujevanju otroka od 
starša (očeta), ki je v slovenskem prostoru manj jasen, se ga pa vpeljuje in 
izobražuje strokovne delavce, da bodo znali prepoznati in pomagati staršem, ki se 
soočajo z odtujevanjem, k čemur stremi intervjuvani socialni pedagog. Pravi tudi: 
»Dejstvo je, da če je oddaljevanje, pa ni stika z enim staršem, da s tem staršem ne 
moreš vzdrževati še naprej dobrega odnosa, pa če smo prej imeli še tako dober 
odnos (strokovnjak).« Edina rešitev za pozitivne spremembe v takšnem odnosu je 
povečanje stika s ciljnim staršem. V teh primerih se odnos izboljša (Zaplotnik, 2017). 
 
Otroci pa se ne odtujujejo le od očetov, ampak tudi od sorodnikov po očetovi strani, 
kar oče vidi kot nepopravljivo škodo za otroka (otrok ne zgubi samo očeta, otrok 
zgubi babice, dedke, bratrance, sestrične, strice, tete, sosede, sorodnike po očetovi 
strani v večini primerov vse. In otrok ima tle nepopravlivo škodo, ki je zelo dolga (oče 
D)). 
 

8.6 Katere vrste strokovne podpore iščejo očetje? 
 
Tabela 9: Kategorije in kode drugega reda za šesto RV 

KATEGORIJA KODA 2.REDA 

Vrste (ne)podpore  Strokovna pomoč  

 Organizacije za očete v Sloveniji 

 Podpora drugim ločenim očetom 

 Misel na starostno obdobje (skrb 
očeta) 

 

Redki očetje si poiščejo strokovno pomoč, da bi predelali svoje stiske glede ločitve. 
Samo oče D je omenil, da je hodil na terapije (in jst sm hodu na razne pogovore, 
nazadnje h njej, prej sm hodu na razne skupine, da sm to laži predelov (oče D)), pred 
ločitvijo pa sta skupaj s partnerico obiskovala terapije v upanju, da se bosta zbližala, 
toda žal to ni obrodilo sadov (še prej sm mati mojih otrok saj 10 strokovnjakom..zelo 
težko prpelu, težko sprosu, da sva pršla na pogovore, ampak kamorkoli sva pršla, 
ona se je zatekala v laži …(oče D)). Od ostalih nobeden ni razmišljal o strokovni 
pomoči zaradi ločitve. Oče A razmišlja, da bi mogoče sedaj poiskal strokovno pomoč, 
čeprav se mu zdi, da je več ne potrebuje. Oče C se je počutil precej kompetentnega 
v soočanju s tem (sm vidu da se soočam s tem /…/ kr jz sm tak, jz tku, če mi kej, tku 
če mi je bed al pa če se mi neki tku nardi, jz ne držim u seb, jz tku zmiri enem puvem 
/…/ Tku da nism nikol no o tem razmišlu (oče C)), dva sta omenila, da ne zaupata 
strokovnjakom. Očitno je, da se očetje ne obračajo veliko na strokovno pomoč glede 
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same ločitve, kar je omenil tudi socialni pedagog, podobne izsledke pa je pridobil tudi 
Bokker (2006). 
 
Predvsem se obračajo na pomoč glede stikov in reševanja le-teh. Oba očeta, ki 
nimata stikov, imata podobno izkušnjo s tem, da v Sloveniji ni organizacije, ki bi 
bila v podporo očetom, saj je večina pomoči namenjena ženskam (moški nimamo 
nobene organizacije, nobene organizacije v Sloveniji ni, ki bi uradno podpirala moške 
al pa očete … kjerkoli. Na kateremkoli področju, ne (oče B)). Tudi institucije, od 
katerih bi pričakovali podporo (CSD, sodišče, sodniki, izvedenci), so za potrebe očeta 
bolj gluhe (nobena inštitucija ne deluje v Sloveniji za očete (oče D)). V zadnjem času 
v Sloveniji delujeta dva društva za pomoč očetom, in sicer Društvo DOOR in Društvo 
očetov, oba sta na voljo očetom za nasvete in podporo pri ločitvi in stikih, prizadevajo 
si proti diskriminaciji na sodiščih. Verjetno je, da lahko pomoč poiščejo tudi v kakšni 
podporni skupini, vendar od petih očetov tega ni nihče omenil (Pa bom še enkrat 
povedal, ne, da v Sloveniji ni organizacije, kamor bi se lahko moški al pa oče obrnil, 
ne, ob strani nam ne stoji nihče, ne …(oče B)). 
 
Očetje so lahko v veliko pomoč drugim ločenim očetom, ki se s tem srečujejo na 
novo. Zavedajo se namreč, kako pomembno je, da imaš v težkih trenutkih ob sebi 
človeka, ki te razume in podpira (Ker jst nisem mel nikogar, ki bi mi pomagov, ki bi mi 
povedov mal pa k bi me do polnoči poslušov, tkrt k maš nejhujše stiske, ko te nekdo 
čez noč odreže od otroka, iz stanovanja, iz … od pravice, k veš, da ni res, pa moraš 
sprejet … kr ni lahko (oče D)). Očeta B in D sta večkrat omenila, da si želita pomagati 
drugim očetom s podobnimi težavami in da bosta opozarjala druge, na kaj lahko 
naletijo (se mi ne zdi prav, da ne bi povedal, kaj se je zgodilo meni, kaj se dogaja tudi 
drugim očetom, ker nikakor nisem edini primerek (oče B)). 
 
Ne nazadnje velja omeniti skrb očeta B, ki pravi: »ne samo da izgubiš otroka, ne, na 
koncu kocev zgubiš tudi svojo socialno varnost« (oče B), ko bo star oziroma bolan. 
Pravi, da plačevanje preživnine izhaja iz solidarnosti – sedaj kot oče plačuje za 
otroka, kasneje pa imajo otroci zavezo na osnovi te solidarnosti, da vzdržujejo starše, 
ko so stari in bolni. Sprašuje se, kdo bo skrbel zanj, če je otrok odtujen in z njim nima 
stikov (da nisem čisto, bom reku egositična skrb, ne, ampak ja, kdo bo za mene 
skrbel, ko bom star, ne. Kdo bo za mene skrbel, ne … jaz bom skrbel za tega otroka, 
mu bom plaču preživnino, bi mu pomagu vse, ampak on je zastrupljen s sovraštvom 
do očeta, ne … in mi ne bo nikoli pomagal (oče B)). Lahko bi rekla, da se na dolgi rok 
pojavi tudi stiska očeta glede svojega življenja. Skrb očeta B se mi zdi relevantna. 
 
Opažanja socialnega pedagoga so, da je prvotno iskanje pomoči predvsem 
namenjeno želji po čim hitrejši in učinkoviti rešitvi položaja, v katerem so se znašli, 
kot po osebni pomoči. Seveda se nekateri udeležijo terapij, vendar večina išče 
strokovnjake z namenom, da bi dobili njihovo podporo in slišali strokovno razlago 
tega, kar se dogaja. Predvsem pa želijo, da jih bo nekdo razumel, saj jim na 
institucijah pogosto ne verjamejo. Pravi, da so očetje z vidika sistema v dokaj 
deprivilegiranem položaju, ker so na institucijah večinoma ženske, ki velikokrat 
odločajo na podlagi osebne izkušnje ali drugih nestrokovnih razlogov, kar lahko 
podkrepim s pripovedovanjem enega od očetov o izkušnji na sodišču: »smejala se mi 
je, da sm res ubogi, to mi je rekla, da sm res ubogi in je rekla da ne mara takih, kot 
sem jaz, ne, je rekla: »ne maram takih, kot ste vi« (oče B). 
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9 SKLEP 
 
Na začetku naj poudarim, da je vsaka zgodba ločitve dolga in je lahko izredno 
boleča, vsak pa ima različne izkušnje, ki so lahko negativne ali pozitivne. Kvalitativna 
raziskava je pokazala širok vpogled v situacijo očetov po ločitvi.  
 
Seveda se rezultati nanašajo le na vzorec, ki sem ga zajela v raziskavi. Vsi očetje, 
razen enega, so bili v zunajzakonski skupnosti. V vzgoji in varstvu ima le en oče 
enega od dveh otrok, ostalim pa otroci niso bili dodeljeni v vzgojo in varstvo. Pri treh 
očetih so pobude za ločitev dale partnerke. Vzorec bi lahko razdelila na konfliktne 
ločitve in tiste, ki niso konfliktne, vsaka ločitev pa je stresna in s seboj prinese 
negativne in tudi nekaj pozitivnih posledic.  
 
Očeta, ki sta se soočala s konfliktno ločitvijo, nimata stikov z otroki, za seboj pa imata 
veliko obravnav na sodišču, policijske preiskave, plačane globe, pogojno kazen, 
veliko pa poročata o diskriminaciji na institucijah. Njuna zgodba je težka in ljudem, ki 
se s tem niso soočili, težko razumljiva in mogoče tudi neverjetna. Menim, da je 
pomembno, da slišimo tudi zgodbe očetov, ki so se znašli v podobnem položaju in 
opozorimo na morebitne nepravilnosti v sistemu. Navsezadnje gre tudi za največjo 
korist otrok, vprašati pa se je treba, ali je v vseh primerih res najboljše za otroka, da 
ga ločijo od očeta? 

 
V empiričnem delu sem si zastavila šest raziskovalnih vprašanj, na katera bom 
poskušala odgovoriti v nadaljevanju. 
 
Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na vpliv doživljanja procesa ločitve na 
očete. Za vse očete je ločitev stresen dogodek, ki vpliva na vsa življenjska področja. 
Predvsem ima ločitev negativen vpliv, za nekatere pa tudi pozitiven, odvisno od 
okoliščin, ki so privedle do ločitve ter tudi od trajanja ločitve in z njo povezanih 
dejstev (dogovori o skrbništvu, možne obtožbe). Očetje se lahko ob ločitvi 
sporazumno ali preko CSD-ja in sodišča dogovorijo o varstvu in obiskovanju otrok, 
možno pa je tudi, da se ob ločitvi pojavijo dodatne sodne obravnave glede 
(domnevnega) nasilja ali drugih obremenilnih okoliščin ter neenakopravno 
obravnavanje na institucijah. Glavna posledica ločitve je ločeno življenje otrok in 
očeta, ločitev pa prinese tudi druge negativne posledice. Vpliva na zdravstveno 
stanje očetov, ki se lahko sčasoma izboljša. Tukaj lahko veliko govorim o depresiji, ki 
je ena od najpogostejših zdravstvenih posledic ob ločitvi, zahteva lahko tudi 
zdravljenje z zdravili. Kljub vsem negativnim posledicam, ki so v očeh očetov videti 
velike, se pojavijo tudi pozitivne posledice, kot so osebna rast, spoznavanje novih 
ljudi, krajev, samega sebe, odnosi … Sklepam tudi, da redni stiki z otroki vplivajo na 
psihofizično stanje očetov – očetje z urejenimi stiki se vidijo kot aktivni, bolj zdravi, 
imajo manj zdravstvenih posledic in si življenje hitreje uredijo. Očetje brez stikov pa 
se soočajo z zavrnitvijo otrok, kar je izredno boleče in težko sprejemljivo, posledično 
pa to lahko vpliva na njihovo zdravje in vsakodnevne aktivnosti (predvsem v službi).  
 
Na raziskovalno vprašanje o načinih spoprijemanja z ločitvijo in njenimi posledicami 
sem dobila jasen odgovor, da očetje najprej razmišljajo o stikih z otroki, šele nato 
razmišljajo o sebi in svojem zdravju. Nikomur v ločeni družini ni lahko, vsak pa se 
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sooča na različne načine, ki so posamezniku blizu. Ko se vzpostavi reden ritem 
stikov in se očetje privadijo na novo nastali položaj, se jim uredi tudi življenje na 
splošno. Trudijo se, da življenje teče dalje po podobnih poteh, veliko se jih zateče v 
delo ali športne aktivnosti, lahko pa le-to opustijo, kar se je pokazalo tudi v intervjujih. 
Očetje se v začetnih fazah ločitve spopadajo z vplivi iz okolja (stigma), sprva je 
nekaterim težko govoriti o sami ločitvi, saj pogosto »naletijo« na nerazumevanje. 
Izredno pomembno je poudariti, da očetje velikokrat ne vedo, kaj jim bo ločitev 
prinesla, ne poznajo postopkov ob ločitvi in pogosto ne vedo, na koga se obrniti, saj 
jim institucije ne nudijo zadostne opore oziroma so do očetov precej diskriminatorne. 
Očetje so izpostavili, da imajo matere na institucijah privilegiran položaj. Pri 
spoprijemanju je očetom lahko v veliko oporo socialna mreža (družina, prijatelji) ter 
tudi nove partnerke, ki se jim pridružijo kasneje, ko so pripravljeni na novo razmerje. 
Le-to jim na začetku vzbuja strah pred ponovnim razočaranjem ali celo ponovno 
ločitvijo. 
 
Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na spremenjeno vlogo očeta po ločitvi in 
njihovo doživljanje spremenjene očetovske vloge. Vsi očetje so potrdili, da se vloga 
očeta po ločitvi spremeni. Večinoma v tem, da po ločitvi ostanejo sami z otrokom, saj 
sta pred tem bila skupaj oba starša in sta si vloge porazdelila. Spremeni se tudi čas, 
ki ga preživijo skupaj in je omejen na določen termin in obdobje. Čeprav jim 
spremenjena očetovska vloga sprva predstavlja velik izziv, se očetje sčasoma dobro 
znajdejo v novem položaju. Očeta, ki nimata stikov z otroki, sta tudi omenila 
spremenjeno vlogo očeta po ločitvi, dokler sta še imela stike.  
 
Raziskovalno vprašanje o dogovorih o varstvu/obiskovanju otrok ter okoliščin glede 
dogovorov je podalo odgovor, da so se očetje sporazumno ali preko institucij (CSD in 
sodišča) dogovorili o varstvu in obiskovanju otrok; od tistih najbolj znanih dogovorov 
(vsak drugi vikend in enkrat med tednom, vsak vikend …) in celo do izredno 
omejenih na enkrat mesečno po eno uro, kar se kmalu preneha. Tako dva očeta 
nimata stikov z otroki, čeprav sta si za stike prizadevala in si jih še vedno želita. 
Razloge vidita v odtujevanju otroka od starša. Ostali trije očetje so zadovoljni z 
dogovori, si pa želijo, da bi lahko svoje otroke videvali večkrat. Le eden od očetov 
ima po sporazumu enega od otrok v vzgoji in varstvu. Samo eden od petih 
intervjuvanih očetov se še sporazumeva z nekdanjo partnerko glede otrok, medtem 
ko ostali nimajo stikov z nekdanjimi partnerkami ali pa se stikov izogibajo. 
 
Peto raziskovalno vprašanje se nanaša na vzpostavljen odnos z otrokom in na 
doživljanje vzpostavljenega odnosa. Dva očeta nimata vzpostavljenega odnosa z 
otroki, čeprav sta se zanj trudila in bi si želela vsakršnega stika z njim. Razlog vidita v 
odtujevanju otroka od starša in ne najdeta načina, kako bi se zbližala z otroki, saj je 
odtujevanje že precej utrjeno. Odtujujejo se tudi od ostalih sorodnikov po očetovi 
strani. Ostali pa imajo vzpostavljen odnos z otrokom tako kot prej ali pa je celo boljši, 
glede vzpostavljanja odnosa po ločitvi niso imeli večjih težav. V času, ko niso skupaj, 
vzpostavljajo stike preko različnih komunikacijskih naprav ali preko nekdanje 
partnerke, če se z njo še razumejo. 
 
Zadnje raziskovalno vprašanje glede strokovne podpore je podalo odgovor, da očetje 
iščejo strokovno podporo glede razreševanja vzpostavitve stikov z otroki, manj pa 
iščejo pomoč zaradi osebnih stisk. Ravno tako je bilo izpostavljeno, da je v Sloveniji 
izredno malo opore ločenim očetom, saj delujeta le dva društva, na CSD pa 
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velikokrat naletijo na gluha ušesa, enako tudi na sodiščih. Ločeni očetje so tako 
lahko tudi v oporo drugim ločenim očetom, ki se soočajo s podobnimi situacijami.  
 
 
Ob poslušanju osebnih zgodb sem spoznala, da se očetje različno soočajo z ločitvijo, 
odvisno je tudi od težav, ki se pojavijo ob ločitvi. Največjo bolečino jim povzročajo 
neredni stiki z otroki in ravno ti pogosto narekujejo kakovost življenja kasneje. 
Nekateri lahko nadaljujejo življenje podobno kot pred ločitvijo, drugi pa se znajdejo v 
novem svetu. Kako se bodo v tem »novem svetu« znašli, je zopet odvisno od 
vsakega posameznika. Verjamem, da je nekaj očetov, ki se zavoljo svojega dobrega 
počutja (psihičnega, zdravstvenega idr.) odločijo, da raje nimajo stikov z otroki, kot da 
bijejo vojno s svojimi nekdanjimi partnerkami na sodišču. Veliko pa jih ima željo 
izpolnjevati svojo očetovsko vlogo še naprej, kar zame pomeni, da so očetje veliko 
bolj vključeni v vzgojo otroka, kot so bili včasih. Pomembno se mi tudi zdi, da očetje 
stopijo v stik s samim seboj in si prisluhnejo, poiščejo morebitno pomoč, saj bodo 
tako pomagali sebi. Stik s seboj pomeni, da se soočajo z nastalo situacijo in poskrbijo 
za svoje telo in čustva. Očetje kljub bolečini in stiski ne smejo zanemariti sebe, saj 
navsezadnje vse obremenitve vplivajo tudi na sposobnost starša pri zaznavanju 
otrokovih potreb (Carr, 2006). 
 
Želela bi poudariti, da so očetje bolj govorili o stikih s svojimi otroki kot o samem 
doživljanju ločitve, to pa pomeni, kako zelo pomemben je zanje stik z otroki. Vsi 
intervjuvani očetje pogrešajo otroke in si želijo (več) stikov z njimi. Nekateri imajo 
priložnost, da se z njimi dokaj redno videvajo, drugi pa izgubljajo vse stike s svojimi 
otroki. 
 
Skozi osebne zgodbe se veliko pojavlja sindrom odtujevanja otroka od starša. Pojav 
ni tako zelo nov, vendar je zaenkrat premalo jasno definiran. Od vseh intervjuvanih je 
odtujevanje poznano dvema, saj se z njim spopadata od ločitve naprej, pri drugih pa 
bi lahko rekla, da se pojavlja v manjšem obsegu. Prav odtujevanje je tisto, pri 
katerem bi lahko socialni pedagogi pomagali očetom s predhodnim izobraževanjem o 
odtujevanju. O temi se je treba ustrezno usposobiti, kar je poudaril tudi socialni 
pedagog, šele nato bodo lahko usmerili in podprli ter tako pomagali očetom, da se 
soočijo z odtujevanjem in se poskušajo približati odtujenim otrokom. Vse to bi bilo 
treba dobro preučiti in uporabiti pri opravljanju socialno-pedagoškega poklica, sploh 
tisti, ki v svojih službah sodelujejo z družinami. 
 
Strokovnjaki, med njimi tudi socialni pedagogi, bi lahko pomagali tudi pri podpori 
očetom v času ločitve, s poznavanjem procesov in potekov ločitve, ki je veliko 
očetom manj znan. Flood (2012) opisuje, da bi lahko očetom pomagali tudi pri: 
• negativnih posledicah ločitve, 
• vzdrževanju ali ponovnem vzpostavljanju odnosa z njihovimi otroki, 
• urejanju in pozitivnemu odnosu do nekdanje partnerke. 
 
Vsa področja pomoči zahtevajo ustrezna znanja in usposabljanja, saj gre za 
specifične položaje, ki zahtevajo razumevanje konteksta, posledic in podpore ločenih 
očetov. Poudarek na izobraževanju je večkrat omenil tudi socialni pedagog.  
 
V velik razmislek mi je podatek, da se očetje pri obravnavi v nekaterih institucijah 
počutijo v neenakovrednem položaju. Vprašati se je potrebno, zakaj je temu tako? 
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Menim, da so pri poklicih pomoči nujni strokovnost in nepristranskost ter razumevajoč 
pristop do vseh. Če sta v postopku udeležena dva, je treba poslušati in poskušati 
razumeti oba, ne glede na to, katero zgodbo smo prej slišali in katera zgodba se nam 
zdi bolj verjetna. Vsaka zgodba ima namreč dve plati in prav je da spoznamo obe. 
 
Kot že omenjeno, mi je primer vsakega očeta podal različen, toda hkrati podoben 
vpogled v življenje očeta po ločitvi, kar bom opisala tudi v nadaljevanju. 
Preko primera očeta A se je prikazalo soočenje s samo ločitvijo, ki je bila najboljša 
možna izbira za vse člane. Po šestih letih razveze je oče A veder in sedaj lahko 
govori o ločitvi, kar mu je pred nekaj leti predstavljalo dodaten stres. Zaznala sem 
pomembnost stikov z otroki in željo po morebitnem iskanju strokovne pomoči pri 
soočanju z nastalo travmo zaradi ločitve. 
 
Preko primera očeta B sem spoznala izredno težko zgodbo ločitve, ki jo sam 
poimenuje kot »ekstrem« oziroma skrajnost. Soočen je bil z negativnimi odzivi 
institucij in nemočjo pri prestajanju in poteku ločitve. Čeprav se je boril s posledicami, 
je danes močnejši in je vesel, da je vse to prestal, čeprav na sodišču še nima vsega 
razrešenega. Nezadovoljen je s sistemom sodišč in socialne pomoči, zavzema se za 
enakost pri obravnavi in odpravo diskriminacije na družinskih sodiščih. 
 

Primer očeta C mi je dal vpogled v ločitev, ki je za očeta videti kot pozitivna. Po ločitvi 
je postal bolj sproščen kot med samo zvezo, izboljšalo se mu je tudi psihofizično 
stanje. Prav tako je bolj povezan z otrokom in uživa v času, ki mu je z njim namenjen. 
 

Tudi preko primera očeta D sem spoznala še eno težko zgodbo ločitve, kjer se je 
bojeval s pristranskostjo vseh institucij (CSD, sodišče, policija, izvedenci …), na kar 
je opozarjal skozi celoten intervju. Čeprav se zaveda, da ne more veliko doseči, svoje 
izkušnje deli vsem, ki jih zanima in se soočajo s podobnimi težavami. Pomaga 
očetom v stiski, saj se zaveda, kako pomembna je podpora v času ločitve. Izredno si 
želi stikov z otroki, vendar nima več upanja, da se bo to zgodilo. 
 
Primer očeta E je zgodba, ki se je dobro začela, saj se je šele nedavno ločil. Povedal 
je, da težko govori o tem z osebo, ki je ne pozna tako dobro. Tudi sama sem zaznala 
stisko, težko mu je bilo govoriti o tem, čeprav sem ga spodbujala s podvprašanji. 
Najverjetneje je razlog tudi v tem, da je od ločitve minilo le šest mesecev, čeprav se 
je na ločitev pripravljal že dlje časa. 
 

 
Vesela sem, da sem si izbrala prav temo soočanja očetov z ločitvijo. Spoznala sem 
različne primere ločitev in soočanj z njimi ter dobila vpogled v t. i. ekstremne primere 
ločitev, ki se jih prej nisem dobro zavedala. Razočarana sem nad delovanjem 
institucij in mislim, da so na tem področju potrebne spremembe, pri katerih bi lahko 
pripomogli tudi socialni pedagogi. Treba je opozoriti na neenakopravno obravnavanje 
pri vseh postopkih. 
 
Ponosna sem na očete, ki se trudijo za stike z otroki in da, tisti, ki imajo možnost, 
dobro opravljajo svojo očetovsko vlogo. Sama namreč menim, da sta za otroka 
pomembna oba, tako oče kot tudi mama. 
 



49 
 

Zadovoljna sem z izvedbo raziskave, ki sem jo opravila, čeprav mi je predstavljala 
velik izziv. Težko sem namreč pridobila pet očetov, ki so bili pripravljeni sodelovati v 
intervjuju pri tako osebni temi. Zavedam se, da bi se v intervjuje lahko bolj poglobila 
in tako pridobila še globlji vpogled v samo doživljanje in soočanje očetov po ločitvi. 
Priznati moram, da je tema res precej intimna in da je težko priti do poglobljenih 
odgovorov. V prihodnje bi lahko raziskovala, kako pomagati očetom po ločitvi, 
predvsem na osebnem področju, saj pogosto pozabijo sami nase. Pomembno pa bi 
se bilo poglobiti tudi v samo vzpostavitev stika z otroki, predvsem pri očetih, ki imajo 
redke stike. Prav to bi bil pomemben prispevek socialno-pedagoške stroke. 
Tudi moje delo prispeva k tej stroki, saj opisuje manj raziskano področje soočanja 
ločenih očetov in prikazuje položaje, v katerih se znajdejo očetje po ločitvi in pri 
katerih bi jim lahko pomagali socialni pedagogi preko organizacij ali društev. 
Raziskovalna naloga daje vpogled v razumevanje doživljanja in stiske ločenih očetov 
ter nakazuje smernice za pomoč. Pomembnost naloge se mi prav tako zdi, da se 
ozavesti, da tudi očetje doživljajo stiske po ločitvi ter da veliko očetov želi ohraniti 
pristne stike s svojimi otroki.  
 
Zaključila bom z odgovorom enega od očetov na vprašanje, kako je doživljal ločitev, 
saj se mi zdi dobra ponazoritev situacije takoj po ločitvi: 
»… ti greš po eni reki, ko je ustaljeno vse skupi in pol, ko pride, ko ni druge rešitve 
kot ločitev, se ti tista reka … gre na dva dela … ubistvi gre na več delov, kulk maš … 
vsak uotrok je za sebe pol … partnerka ... emmm ... in vse skupi se pol kompas … če 
si zdej šel na zahod, ne … proti zahodu greš, pol vse skupi se ti ubrne, ubrne nekam 
drugam in pol prideš v eno čist x stanje … mal maš tud strahove, ko ne veš, ko se, ko 
se bo zgodil, ko se je, ko se še lahko … in pol si v enem čist x stanju … .takrat se ti 
tud … al pridejo ful čustva na plan ... al se ti j* za vse … men se je to prepletalo … 
men je blo čist vsejn, če sm spil, ne vem … pol litra vina pa sm pol used v avto, če 
sm bil sam, usejn mi je blo za cel svet, k sm vidu da … ku se ti use pudre …. to je 
tak, ko da te zdravje zapusti … podobn občutek …. (tišina) … ko se ti potem vse j* 
lahk … eno čist, kot da bi v tako hipo padu … trans … ne vem … ko si v tistem, ko še 
probaš pa še ne ve, koga pol pa, ku pol vidiš … ko se moreš sprijaznat, da ne bo šlo 
… da … to je to … nekak prideš na tla … ful tak je ku lajf … vse skupi si resetiraš … 
in greš pol znova nekak po enih x programih … vse mim ustaljenga reda, ku si g,a ne 
vem, sedem let mel … al pa pet let … tisti občutki notr so j* … tam notr je tak 
občutek, ko ga nobenem ne bi prvošu … je res, da če greš s partnerjem narazn pa 
da nimaš še drugi stvari … se prav da nimaš otrok … je težko pa vse, sam vsejn je 
samo tist … tu še maš pa dva levla višje al pa niže še j* zraven če maš utroke …« 
(oče A). 
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11 PRILOGA 
 

Priloga 1: Vprašanja intervjuja 
 

Pozdravljeni, 
 
Sem Sara Resnik in v letošnjem letu zaključujem študij s pisanjem magistrskega dela 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Socialna pedagogika. Izbrala sem si temo 
soočanje očetov z ločitvijo, preko katere bi rada raziskala, kaj očetje doživljajo po 
ločitvi in kako se s samo ločitvijo soočajo. 
 
Želela bi se Vam zahvaliti za sodelovanje in pripravljenost na intervju, saj razumem, 
da gre za občutljivo temo. Naj poudarim, da je intervju popolnoma anonimen in 
namenjen zgolj moji raziskavi. Zanima me, če smem Vaš intervju posneti, da ga bom 
kasneje lahko pretipkala? 
 
Za začetek bi Vas prosila, če lahko poveste kaj o sebi; 
Koliko ste stari?  
Od kod ste?  
Koliko otrok imate?  
Koliko so stari otroci? 

Koliko otrok imate v vzgoji in varstvu? 
Koliko časa je trajala zveza? Ali je šlo za zakonsko ali zunajzakonsko zvezo?  
Kdo je dal pobudo za ločitev? 
Kaj je bil razlog ločitve (če želite odgovoriti)? 

 
Ali lahko opišete, kako je potekala ločitev? Kako ste jo doživljali? Značilnosti. 
Kaj so posledice, ki jih je prinesla ločitev (na čustvenem, socialnem, finančnem 
področju …)? 

Koliko časa je potekal proces ločitve? 
Katera čustva so se pojavila ob ločitvi? 
Kakšen je bil odnos ustanov ob ločitvi (CSD, sodišče, šola …)? 

Na kaj vse je vplivala ločitev? 
Kako ste se soočali z ločitvijo (fizične/psihične posledice)? 

Ali je ločitev prinesla kaj pozitivnega? 
Ali so se pojavljale kakšne stiske? 

Kako je z vašo socialno mrežo po ločitvi? Ste izgubili veliko prijateljev? 
Zaznate kakšne pritiske iz okolja? Kako družba gleda na ločenega očeta? 

Kakšni so odnosi z otroki sedaj, ali so se kaj spremenili? 

Ali se je vloga očeta kaj spremenila? 
Kako doživljate svojo vlogo po ločitvi? 
Kako vidite sami sebe po ločitvi? 
Kako aktivni (vključeni) ste bili kot oče pred in kako po ločitvi? 
Kako potekajo dogovori o obiskovanju otrok? 
Kako se sporazumevate z nekdanjo partnerko? 

Se z otroki pogosto slišite, če ne živijo z vami? 
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Kako se znajdete sami v času, ki ga lahko preživite z otroki? 
Kdo vam je stal ob strani pri/po ločitvi in na koga ste se lahko obrnili? 
Kaj menite o strokovni pomoči (zaradi ločitve)? 
Ali že imate novo partnersko zvezo? 
Če jo imate, ste imeli/imate težave pri vzpostavljanju nove partnerske zveze? Česa 
ste se najbolj bali? 

Bi želeli še kaj dodati? 
 
Zahvaljujem sem Vam za sodelovanje. Intervju Vam bom poslala po elektronski pošti 
na vaš elektronski naslov, da ga boste lahko prebrali in ga s tem avtorizirali. Želim 
Vam vse dobro in še enkrat hvala. 
 
 
 
 

Priloga 2: Primer kodiranja očeta C 
 

 Koda 1 Koda 2 kategorija  

ud začetka tku no ... 
kr una je pršla na 
dopust vmes dumov 
pu 4 mescih pa je bla 
ene švoh 3 tedne 
duma ... tkrt se je že 
začel ne. .. tku da pol 
pa je šla še za en 
mesc nazaj, ne, tkrt 
itak mi je blo tku 
bedn, k nism vedu 
pr čem sm, ne, ni se 
na telefon uglašala, ni 
se na skajp uglašala, 
tud s tamalo ne ... am 
... tkrt mi je blo tku 
zajeban lej, 
priznam...pol k je 
pršla pa nazaj, ubistvi, 
sm pa ist dan spoku, 
ne ... k je pršla nazaj. 
Pol je blo pa, lej, po 
pa ni blo več panike, 
no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neprijeten občutek 
 
 
 
 
 
Bilo mu je težko 
 
 
 
 
Kasneje ni bilo 
težav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občutki ob ločitvi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doživljanje  

 

pr men je sam 
pozitivno ... ubistvi 
sm vidu pol da ... jz 
sm tak tku ... 
neodločn..velikrat tko 
pr določenih stvareh, 
ne .... in tku sm vidu 
da bi že jst to mogu 
pred, ne vem, 5 
letam nardit al pa še 

Pozitiven odziv 
ločitve 
 
 
 
 
Moral narediti že 
prej 
 
Dobro se počuti po 

 
 
 
 
 
 
Ločitev 

 
 
 
 
 
 
Doživljanje  
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vč ... tku de mi je fajn 
ubistvi ... men je ... 
pozitivno, jst sm 
veseu, da se je tko 
nardil, no ... zdej ku 
za nazaj gledam 

ločitvi 
 
 
 
Pozitivno 
Vesel, da se je to 
zgodilo 

pač midva sva se pol 
dubila pa sva se 
zmenla, ne, itak ... je 
rekla da bo pr njej, 
ne, tamala, jz, ok, 
tem nism usporavu, 
ne, kr če ne bi itak 
na sodiše šlu … pol 
sva se pa pač zmenla 
za stike, to sva se 
sporazumno, ne ... 
vsak drug vikend, 
med tednam po želji 
… pol sva šla pa pač 
na socijalno to 
napisat, so napisal 
zapisnik, pol pa tista 
ena ubravnava ku 
more bit na sudiši, ne 
... in pač je tm isto 
trdila, tku ku je blo 
napisan...tku da je blu 
pu eni ubravnav je blo 
konc, isto za 
preživnino sma se 
zmenla sporazumno 
pa je tku, pač, ustal 
pol, ne ... zapisan na 
tisti sodbi .... krkol že 
je tist 

Dobila in zmenila 
 
 
Otrok pri njej, ni 
nasprotoval, ker bi 
drugače šla na 
sodišče 
 
 
Stiki dogovorjeni 
sporazumno 
 
Vsak drug vikend, 
med tednom po želji 
 
 
 
 
 
Potek dogovorov 

 
 
 
 
 
Dogovor o stikih 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dogovor o 
obiskovanju otrok 

 

S: se prav, da so bli 
starši pa prjatli neka 
opora? 
 
C: ja, ja, ful ja.  
 
S: Si se lhk uprl na 
njih? 
C: ja ful, kdrkol 
ubistvi, no. 

 
 
 
Velika opora staršev 
in prijateljev 
 
 
Kadarkoli se lahko 
obrne na njih 

 
 
 
 
 
Podpora staršev in 
prijateljev 

 
 
 
Soočanje  

ne, kukr so mi tku pč 
starši, ku puznajo tm 
recimo, ene skupne 
kulege al pa 
znance...je bul, sm 
dubu tak udziv, da 
njo obsojajo, 

Nima občutka da bi 
ga kdo kaj obsojal 
 
 
 
Obsojajo njo 

 
 
Vpliv družbe 

 
 
 
Soočanje 

midva nisva mela Nista imela skupnih   
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kej velik prjatlu, ne, 
tu je dejstvo, ne...da 
neki vn pa to nisma 
hudila, una jih sploh ni 
mela, jz pa priznam, 
da pč tkrt kukr sm, 
sma začela skp žvet 
pa to, pa pol k sm 
začeu trenirat sm 
zanemaru tiste svoje 
prjatle iz mladosti al 
pa z otroštva al pa z 
najstništva ... ammm, 
sm jih ubistvi 
zanemaru, tku 
de..midva nisma mela 
prjatlu, 

prijateljev 
 
 
 
 
Skupno življenje in 
aktiven šport 
privedeta do 
zanemarjanje 
prijateljev v času 
prejšnje zveze 

 
 
Socialna mreža 

 
 
 
 
 
Soočanje  

 


