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Spoštovani,  

Ob tednu otroka v Društvu očetov Slovenije opozarjamo na težavo starševskega odtujevanja otrok, kjer 

zaradi nerazrešenih odnosov med roditeljema eden poizkuša odtujiti otroka drugemu. Poleg psiholoških 

manipulacij z otrokom - ki jih je težko ugotavljati in še težje dokazovati - pa je simptomatično 

nespoštovanje odredb o stikih, ki jih običajno starš, ki odtujuje, ne upošteva. 

V teh primerih je pogosto evidentna asimetrija reakcij družbe in dvojna merila ter celo kršenje 

zakonitosti in poštenega sojenja pri sankcioniranju mater in očetov.  

Na prijave očetov o onemogočanju stikov ali neizročanju otrok namreč policija in tožilstvo ne reagirajo ali 

primere opuščajo. Poznani so primeri, da oče poda več deset prijav kaznivega dejanja odvzema 

mladoletne osebe (KZ-190), ki ostanejo brez epiloga in sankcij. To pa storilke takih dejanj le-še vzpodbuja 

pri nadaljevanju takih škodljivih praks.  

Na drugi strani se na prijave mater nemudoma odzovejo tako CSD, razne podporne organizacije, policija 

in celo sodišče. Poznan je primer, kjer je očeta sodišče kaznovalo in je moral plačati 500 EUR kazni samo 

zato, ker je upošteval začasno odredbo da hči z njim preživi jesenske počitnice, podaljšane po uredbi 

Vlade RS o podaljšanju le-teh leta 2020. 

Mediji so prepogosto barvno slepi. Tako že nekaj časa spremljamo odkrito navijanje za mater, ki so ji bili 

odvzeti otroci, medtem ko praktično ne najdemo članka v podporo očetov. In to kljub temu, da se že 

desetletja zavedamo, da je od starosti 8 let naprej za otrokov razvoj bistveno pomembnejši oče kot mati, 

saj otroku privzgaja samozavest in spoštovanje mej. Vedno pogostejša odsotnost očetov ter krčenje 

njihove vloge in pomena od sredine osemdesetih naprej je verjetno velik razlog za sociopatskost 

današnje družbe. 

V prihodnje pa bomo morali razmisliti, kako sankcionirati vedno bolj pogosta egoistična in narcisistična 

dejanja. Takšne osebe očitno ne morejo imeti otrok v varstvu, vzgoji in oskrbi. Zanje je potrebno 

pripraviti ustrezne programe; če pa se jih nočejo udeleževati in/ali spreminjati pa imajo lahko stike samo 

pod nadzorom. Nekako bo potrebno roditelje z mejnimi motnjami osebnosti omejiti in prizemljiti tudi na 

sistemski ravni. Take osebe so preprosto preveč škodljive za svoje bližnje in celotno družbo. 

Naš prvi korak pa mora biti, da zamejimi selektivno ali pristransko obnašanje vpletenih in vzpostaviti 

enake vatle ne glede na spol starša. Otroci potrebujejo stik z obema roditeljema! 

Društvo očetov Slovenije 


