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SPOROČILO ZA MEDIJE  
 
Ljubljana, 19. marec 2021 – Društvo očetov Slovenije se na pobudo Združenja za enakopravno 
starševstvo iz Hrvaške 19.3.2021, ko v nekaterih državah praznujejo Dan očetov, priključuje 
regijskemu ozaveščanju problematike izključevanja očetov. 
 
Društvo očetov Slovenije so ustanovili slovenski očetje, ki nimajo stikov s svojimi otroki oz. stiki 
niso enakovredni tistim, ki jih ima otrok s svojo materjo. Pogosta situacija je, da mama otroke 
ugrabi, jih vzgoji v sovraštvu do očetov ter lažno obsodi za kazniva dejanja. Življenja otrok, 
očetov in vseh bližnjih so trajno zaznamovana in oškodovana. Društvo je nastalo, da opozarja na 
tovrstne prakse, ki so za družbo škodljive, žal pa vedno bolj pogoste, pomaga očetom ter 
spreminja sodno in socialno prakso.  
 
Cilj je ozaveščanje javnosti glede vedno bolj pereče problematike, da se borimo za pravice 
očetov ter otrok in pomagamo očetom z nasveti na osnovi naših izkušenj iz bogate prakse. 
Člani društva pomagajo sebi in drugim. Kajti le kdor daje, je lahko dober starš! 

Ob dnevu očetov 19. marca, združenja iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije 
in Slovenije nagovarjajo socialna omrežja, medije in družbo in izpostavljajo problematiko, da 
družinsko nasilje ni izključno domena moških. A žal, za razliko od žensk, moški o tem bistveno 
manj govorijo in molče trpijo. S tem pa pogosto škodimo prav otrokom! 

Predsednik Društva očetov Slovenije, Andrej Mertelj je povedal: »Moški postajamo vedno 
boljši očetje svojim otrokom in pogosto prevzemamo vlogo, ki jo je tradicionalno imela mati. Na 
žalost očetje nimajo bistvene pomoči države, malo podpornih organizacij, težavno je tudi 
zastopanje na sodišču. Želja je spremeniti današnjo prakso ter poskrbeti za dobrobit otrok«. 

Čeprav vedno pogostejši – zaradi naraščajočega egoizma in mejnih osebnostnih motenj – se 
zaradi očetovske tišine ta povečujoči družbeni pojav vse prepogosto pomede pod preprogo. 
Poleg tega lahko pride do pristranske obravnave, ki nekritično pomaga zatiralkam, ki ne ločijo 
lastnega interesa od otrokovega. 

Strani društva so namenjene očetom v težavah in sporih z materami, ki otroke uporabljajo za 
dosego svojih ciljev, so otroke odpeljale, so podale lažno kazensko ovadbo za nasilje in spolne 
zlorabe, vzgajajo otroke v sovraštvu do očetov, zahtevajo neupravičeno visoke preživnine, 
onemogočajo stike z otroki, izvajajo raznovrstne oblike pasivnega nasilja ipd. 
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Domagoj Jakopović Ribafish, novinar, bloger, humanist pravi: »Ni lahko poslušati starševske 
žalosti in nemoči. Vsaka bolečina in krivica me naredi nemočnega in ranljivega in vedno vzame 
majhen delček mene. Toda vsaka solza, vsaka dobra novica, vsaka minuta otrokove sreče je 
zame znak, da grem dalje, da staršem in družinskim članom pomagam po svojih najboljših 
močeh, da bodo lahko pomagali svojim otrokom in jim zidali boljšo in srečnejšo prihodnost.«  
 
 
Kar naredi združenje očetov močno in vidno, je močna skupnost, prostovoljstvo, otroci, ki 
potrebujejo srečno otroštvo, ki enako potrebujejo MAMO IN OČETA. 
 
 
Društvo očetov si prizadeva vključiti čim več deležnikov problematike očetovstva v razpadlih 
zvezah, zato so dobrodošli tudi člani širše družine. Več informacij o včlanitvi je na voljo na 
spletni strani https://ocetje.si/index.php/o-drustvu/clanstvo/. 
 
 
Več informacij na https://ocetje.si  
 
 
 
 

mailto:oce@ocetje.si
https://ocetje.si/
https://ocetje.si/index.php/o-drustvu/clanstvo/
https://ocetje.si/

