
 

Za takojšnjo objavo! 

 

25. aprila 2021, na Svetovni dan ozaveščanja o starševskem odtujevanju bo Društvo očetov Slovenije 

začelo s kampanjo »9 meseev do rojstva – 9 mesecev do razsodbe« s katero želimo zmanjšati sodne 

zaostanke v najbolj kritičnem delu pravosodja - v zadevah, ki vključujejo mladoletne otroke. Društvo 

vse dobromisleče poziva: 

Postopki z vpletenimi mladoletnimi otroki pred družinskimi sodišči v Sloveniji tečejo po več let. 

Obstajajo primeri, kjer je oče na rezultat testa očetovstva čakal 7 let, drugi je lahko spoznal svojega 

novorojenca šele po enem letu. Matere tožijo nekaj let za plačilo preživnine. Nespoštovanja sodnih 

odločb z nekajletnim reakcijskim časom sodišča so stalnica. 

V državah Evropske unije in tudi drugod po svetu lahko vidimo, da je pravica lahko hitra in učinkovita, 

saj se tam večina primerov odvije v nekaj tednih ali mesecih. Torej se da – izjeme pa bodo vedno 

obstajale, saj se življenja ne da v popolnost normirati. 

Pravica ki zamuja - ni pravica! Dolgotrajni postopki pred sodiščem dodatno obremenijo vse vpletene, 

jih finančno in psihično izčrpajo. Pogosto otroci prej odrastejo kot pa pričakajo pravnomočno odločbo 

- prepogosto z doživljensko travmo razvlečenega procesa.  

Nedopustno je, da družba ki skrbi za vse in za vsakogar tako miži ob tem pravnem nasilju nad lastnimi 

otroci. Zmagovalcev ni že na začetku, lahko pa se izognemo koncu, kjer so vsi nepopravljivi poraženci. 

Ne verjamemo, da je sodna praksa posledica zlobe ljudi v sodnem sistemu. Prav tako ne verjamemo, 

da pravni umi ne morejo najti boljših rešitev. Pravila, po katerih deluje pravosodje so pravila, ki si jih 

je postavilo pravosodje samo. Priznati si moramo, da ne delujejo, kot bi se za socialno evropsko 

državo 21 stoletja spodobilo, Moramo jih preučiti in prenoviti. Naši otroci si zaslužijo iskrenost. 

Naša zahteva je preprosta: postopki, v katerih so vmešani mladoletni otroci, se morajo pravnomočno 

končati v 9 mesecih! 

Izziva smo se lotili pragmatično. Na spletni strani www.ocetje.si smo objavili nekaj začetnih 

predlogov, katere bi se dalo hitro implementirati, brez globljih posegov v zakonodajo. Upamo, da se 

nam priključijo tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko otrok v razpadlih zvezah ter da 

skupaj dosežemo prvo, majhno, a pomembno zmago pri skrajševanju rokov zakonskih postopkov.  



25.4.2021 bomo tako od 10:00 do 13:00 na platoju pred Družinskim sodiščem v Ljubljani (Figovec, 

Slovenska cesta) očetje s praznimi otroškimi vozički začeli kampanjo za naše otroke. Vabimo vas, da 

se nam pridružite ! 

Več informacij: 

 Akcija »9 mesecev do rojstva – 9 mesecev do razsodbe«   

https://ocetje.si/index.php/2021/04/21/9mesecev/ 

 Predlogi zakonskih sprememb  

v prilogi ter na https://ocetje.si/index.php/pravo/spremembe-zakonodaje-in-postopkov/ 

 

        Andrej Mertelj 

        Predsednik Društva očetov Slovenije 
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