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1 Namen in načela 

1.1 Kdo smo? 
Moški postajamo vedno boljši očetje svojim otrokom in pogosto prevzemamo vlogo, ki jo je tradicionalno imela mati. 

Daleč so časi, ko je bilo družinsko nasilje izključna domena moških – če so taki časi kdajkoli bili. A žal, za razliko od žensk, 

moški o tem bistveno manj govorimo in molče trpimo. S tem pa pogosto škodimo prav otrokom! 

Strani našega društva so namenjene očetom v težavah in sporih z materami, ki: 

• vajine otroke uporabljajo za dosego svojih ciljev in/ali 

• so vam otroke odpeljale (legalno ugrabile) in/ali 

• so vas lažno kazensko ovadile za nasilje in spolne zlorabe in/ali 

• vzgajajo vaše otroke v sovraštvu do vas in/ali 

• zahtevajo neupravičeno visoke preživnine in/ali 

• vam onemogočajo stike z otroci in/ali 

• izvajajo raznovrstne oblike pasivnega nasilja nad vami. 

Na žalost očetje v taki situaciji nimamo bistvene pomoči države, malo podpornih organizacij, na nas pa preži nešteto pasti. 

Težavno je tudi zastopanje na sodišču. 

Želimo spremeniti današnjo prakso ter poskrbeti za najboljšo možno prihodnost naših otrok ob največji možni vlogi obeh 

staršev! 

Društvo smo 21.5.2017 ustanovili očetje, ki so nam matere ugrabile otroke, jih vzgojile v sovraštvu do nas ter lažno 

obtožile za kazniva dejanja. Življenja naših otrok, nas in naših bližnjih so trajno zaznamovana in oškodovana. V Društvu 

očetov Slovenije smo se združili ker menimo, da so take prakse za družbo škodljive, žal pa vedno bolj pogoste in da je 

situacijo potrebno izboljšati.. 

Svojim članom nudimo pomoč, spremstva, nasvete in gradiva ter okolje, ki jih razume. 

V Društvu očetov zbiramo tri vrste članov: 

• Aktivni člani so očetje mladoletnih otrok v težavah 

• Člani so lahko vsi očetje z razpadlo partnersko zvezo 

• Podporni član je lahko kdorkoli in veseli nas, da med člani opažamo vedno več žensk in naših odraslih otrok. 

 Društvo Očetov deluje skladno s svojim Statutom. Vodi ga upravni odbor, navzven pa ga zastopa predsednik, ki je tudi 

odgovoren za delovanje društva. 

Trenutno imamo 304 člane, članstvo pa nam vsakodnevno raste. 

  



1.2 Naši cilji 
Otroci so ob ločitvi najbolj prizadeti. Celo, če sta oba starša razumna človeka, pride med njima do pogostih sporov in 

neskladij. 

 

Pogosto pa en ali drugi partner ob razpadu partnerske zveze poizkuša izboljšati svoj položaj prek otrok. Matere so tu 

pogosto v prednosti, saj jih sistem preferira kot skrbnike otrok. V zadnjih letih se eksponentno povečuje število primerov 

odtujevanja očetov in izkoriščanj Centrov za socialno delo, Policije in Sodstva za dosego svojih ciljev. 

V Društvu očetov smo prepričani, da otrok potrebuje stik z obema staršema in okolje, prosto psihološkega pritiska in 

odtujevanja. 

Menimo, da ne drži, da je še tako slaba mati boljši skrbnik kot oče ter si prizadevamo, da bi več skrbništev prevzeli očetje. 

Očetom želimo pomagati, ne-le z nasveti za pridobitev stika in skrbništva, ampak tudi z napotki, kako vzpostaviti odnose in 

kvalitetno preživljanje časa z otroci in kako zmanjševati posledice dogajanj, ki so jim priča. 

Naši cilji in nameni so zapisani v statutu društva. Poleg pomoči očetom ob razpadu razmerja, vzpostavljanju stikov in 

skrbništva si prizadevamo za sledeče: 

 popolno enakopravnost staršev, 

 skupno/deljeno starševstvo, 

 Cohemska prakso, 

 da družba prepozna osebnostne motnje ali druga psihološka stanja mater, ki odtujujejo otroke, 

 učinkovito sodno prakso pri sankcioniranju lažnih ovadb, krivih pričanj, preprečevanja stikov in odtujitvah otrok, 

 naključna izbira izvedencev (sedaj izbere sodnica/sodnik sama), 

 spremembo preživnin, ki naj dejansko (in ne le na papirju) koristijo otroku in ne materi, 

 možnost odločanja o očetovstvu. 

 

 

 

  



2 Dejavnosti Društva očetov Slovenije v letu 2021 
Spisek letošnjih aktivnosti Društva (podrobneje na https://ocetje.si/kronologija/) 

1.2.-28.2.2021  Izvedba ankete »Nasilje nad očeti« v kateri je sodelovalo 138 od kakih 300 očetov, ki so poiskali pomoč v 
društvu 

24.2.2021 – Začetek objavljanja Zgodb očetov 

25.2.2021 – Predlog o uporabi zvočnih in/ali video posnetkov v sodnih procesih, v katerem so vmešani mladoletni otroci 

10.3.2021 - Objava okvirnega programa dela 2021-2022 

13.3.2021 – Komentar na kampanijo #SamoJaPomeniJa 

15.3.2021 – Predlog za uvedbo obveznega snemanja obravnav za skrbništvo, stike in preživnino 

19.3.2021 - Na pobudo Združenja za enakopravno starševstvo iz Hrvaške smo se priključili regijskemu ozaveščanju 
problematike izključevanja očetov 

19.3.2021 - Objava sporočila za medije ob dnevu očetov 

21.4.2021 - Izjava za medije ob akciji Dneva zavedanja o starševskem odtujevanju 25.4.21 in lansiranju iniciative “9 
mesecev” 

21.4.2021 - Izjava za medije “Materino znamenje, očetovo znamenje” 

23.4.2021 – Predlog za skrajšanje roka za obvezno posvetovanje na CSD 

23.4.2021 - Predlog o obravnavi psihiatričnih izvedencev za otroke šele po analizi odraslih 

23.4.2021 - Predlog za avtomatsko založitev predujma za izvedence 

23.4.2021 - Predlog za vpeljavo centralnega registra izvršb 

23.4.2021 - Predlog za liberalizacijo testiranja očetovstva 

23.4.2021 - Predlog za privedbo na izvedensko analizo 

24.4.2021 - Opravičilo Ženske svetovalnice, ne-opravičilo DNK in nič od SOS 

25.4.2021 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o starševskem odtujevanju smo očetje, na Slovenski cesti, s praznimi 
otroškimi vozički opozarjali na bistven dejavnik odtujevanja – počasnost sodnih mlinov. Obenem smo na isti dan začeli 
akcijo  “9 mesecev do rojstva, 9 mesecev do razsodbe” s katero želimo vzbuditi iskanje nujnih rešitev. 

25.4.2021 – Javna seja UO (Figovec) 

30.4.2021 – Začetek zbirnaja podpisov (skupaj z društvom DOOR) za ovadbo Društva DNK zaradi netenja nestrpnosti 

24.8.2021 - Oglaševalsko razsodišče je primer obravnavalo 27. maja, 16. junija in 24. avgusta 2021 ter sprejelo razsodbo: 
Pritožba je utemeljena. Oglaševalsko razsodišče obsodi “Znamenja”. 

7.10.2021 - Sporočilo za javnost ob Tednu otroka 2021 

19.10.2021 – Vzpostavitev telefonske pomoči za očete 

3.11.2021 – Konferenca “Uravnoteženo starševstvo” 

18.12.2021 – Iniciativa za izrek denarne kazni in zahteva za neposredno opravo dejanj izvršbe v zvezi s pravico do osebnih 
stikov z otrokom 

 



2.1 Pomembnejše družbene akcije 

2.1.1 Feb 2021: Odziv na kampanjo “Znamenja” 
V Društvu očetov Slovenije (www.ocetje.si) nas žalosti reakcija 

in vedenje ženskih organizacij Društva za nasilno komunikacijo, 

SOS Telefona ter Ženske svetovalnice. 

Kljub obližu na najbolj spornem plakatu, ki naj prekrije »očetovo 

znamenje«, je nemogoče zanikati ton oglasne kampanje, v 

kateri so kot izključni vršilec družinskega nasilja izpostavljeni 

moški (bodisi kot očetje, partnerji ali skrbniki starejših). A že 

naslovi časopisov, ki jih te organizacije tako rade izpostavljajo, 

nas obveščajo tudi o nasprotnem: »Mladoletna hči pobegnila 

od matere«, »Mati do smrti pretepla hčerko«, »Mati izstradala 

dojenčka«, … 

Nasilje v družini je – enako kot ostale zadeve v partnerskih 

odnosih  – precej homogeno porazdeljeno med obema 

spoloma. Varirajo pojavne oblike: če je pri moških pogostejše 

fizično nasilje, se ženske običajno zatekajo k psihičnem. 

Nenazadnje o tem priča tudi naše ljudsko izročilo. Raziskave v 

Sloveniji[1][2] (enako kot v svetu) potrjujejo, da družinsko 

nasilje doživlja približno 35% žensk ter 29%(!) moških[3]. 

Nasilje v družinah je torej bistveno širše področje, kot bi nas 

navedene organizacije rade prepričale. Njihovo mnenje – ne 

glede na to, kako močno verjamejo vanj – ni dejstvo! Njihova 

reakcija na našo kritiko pa slovenskim državljanom sporoča, da 

so slednji narobe razumeli sporočilo oglasne kampanje. Da smo 

torej vsi neuke ovce, ki ne znamo razbrati globine sporočila in 

plemenitega namena. Da smo v zmoti če se nam tako 

označevanje moških zdi sporno in neprimerno.  In to kljub temu, 

da se zdrsa dobro zavedajo tako same organizacije kot njihova oglaševalska agencija – saj drugače plakatov ne bi tako hitro 

prelepljali. Jim je namesto angela varuha na ramenu hudič brusil jezike? 

Oglaševanje je najmočnejše orožje današnjega časa. Že Goebbels je vedel, da dovoljkrat ponovljena laž na koncu velja za 

resnico – kdor kontrolira naracijo kontrolira razmišljanje. Danes to taktiko uporabljajo navedena ženska združenja! 

Enačenje moških z nasiljem in popolna odsotnost priznanja ženskega nasilja (nad moškimi, otroci in starostniki!!!) bo 

pripeljala do tega, da bo dogma postala splošno sprejeta resnica. 

Moški – očetje – smo se, na prelomu 21 stoletja, ob opozarjanju na nasilje nad ženskami zrelo in več kot odgovorno 

strinjali, da se nam, kot statistično prevladujočim »nasilnežem«, vzame del pravnih pravic. Strinjali smo se, da v ZPND velja 

nižje dokazno breme – zaradi česar je očete vsaj v teh postopkih lažje obsoditi. Strinjali smo se, da družba znatna 

sredstva[4] (preko 7 mio EUR letno) in obilico pravnih in socialnih ukrepov nameni specifično ženskam/materam in 

otrokom. Privolili smo v negativno diskriminacijo moških in pozitivno diskriminacijo žensk. Soglašali smo, da se v javnosti 

prevladujoče sliši glas žensk. 

A danes, slabih 30 let po začetku tega družbenega napredka moramo žal ugotoviti, da se vzpostavljeni preprečevalni 

mehanizmi uporabljajo brez dolžne presoje in kritičnosti. Ker prevladuje glas žensk se zdi, da so žrtve le one. Očitno je v 

nekaterih ženskih organizacijah to napačno prepričanje zabetonirano v njihov dnk. Številke govorijo drugo[5]: število 

ovadb družinskega nasilja skozi narašča a število obsodb kaznivih dejanj pada, pri družinskem nasilju so v precejšnjem 

porastu dejanja nasilja nad otroci, ki so všteta v skupno številko[6].   

Verjamemo, da je večina sodržavljanov sposobna realne presoje in ne naseda takim provokacijam. Verjamemo, da bomo 

znali najti skupni jezik ter deviacije, ki jih opažamo, popraviti za dobrobit naših otrok. Želeli bi, da se denar, ki ga R 



Slovenija namenja preprečevanju nasilja v družini namesto za tako enostranske kampanje porabi raje za  npr. večanje 

števila psiholoških izvedencev za otroke, katerih pomanjkanje danes zaustavlja sodni proces skrbništev. 

V Društvu očetov Slovenije si prizadevamo vrniti otrokom očete in slednjim pomagati izvrševati svoje poslanstvo po 

razpadu partnerske zveze. Nekaj dni nazaj, 25.aprila smo obeleževali svetovni dan osveščanja o starševski odtujenosti – 

pojavu ko en starš hujska otroka proti drugemu. Hujši in dolgotrajnejši kot so spori med roditeljema, večje so psihološke 

posledice na otrocih. Zato se nam je zdelo potrebno na ta dan opozoriti na dolgotrajne postopke pred CSD in sodišči ter 

zahtevati kar se danes zdi nemogoče: da je sodni postopek v primeru, ko je vmešan mladoletni otrok, zaključen v 9 

mesecih. Zdi se nam, da bi kot tako razvita družba, ki skrbi za vse in vsakogar, morali biti sposobni poskrbeti za 

najranljivejše – naše hčere in sinove. Ki so bodisi že žrtve tega psihološkega nasilja ali pa še bodo, ko bodo z žrtvami 

spremenjenimi v storilce vstopali v partnerske odnose. 

(Ne)opravičilo ženskih organizacij skupaj z zasnovo kampanje »Znamenja« razkriva, da ne gre za blagohotno ozaveščanje 

ali napredni feminizem ampak za misandrijo (sovraštvo proti moškim), zakrito v boj proti nesporno zavržnem dejanju 

družinskega nasilja. Gospe so žal dokazale, da v svoji fanatičnosti in videnju samo svoje resnice ne znajo popustiti.  Le 

vprašamo se lahko, kakšni so nasveti, ki jih dajejo svojim uporabnicam ter koliko na slednje vpliva barvna 

slepota/zaslepljenost društev, ki naj bi jim bila v pomoč? 

V Društvu očetov nam cilj ne posvečuje sredstev, trudimo se obdržati konstruktivno diskusijo in določen nivo. Očetje smo v 

večini skrbniških postopkov prav zaradi otrok veliko popustljivejši od žensk in usmerjeni v iskanje sporazuma, dobrobiti 

otrok. Navkljub žalitvam in skrajno nespodobnem vedenju poizkušamo z nasprotno stranjo navezati stik in sodelovati pri 

spremembi praks, kjer so vpleteni mladoletni otroci. 

Več odzivov: https://ocetje.si/odziv-na-znamenja/ 

Organizatorje smo zatorej prijavili na: 

 Oglaševalsko zbornico, ki je novembra 2021 razsodilo, da je kampanja neprimerna 

 Podali februarja 2022 kazensko ovadbo zoper odgovorne. Ovadba je v fazi preiskave.  

 Varuhu enakosti, ki je aprila 2022 delno potrdil našo prijavo (še nismo dobili uradnega odgovora da bi se pritožili 

 

  



2.1.2 Apr 2021: 9 mesecev do rojstva – 9 mesecev do razsodbe 
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! 

 

   

https://ocetje.si/wp-content/uploads/2021/04/IMG_7915.jpg
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2.1.3 Apr 2021: Javna seja UO pred Figovcem (družinsko sodišče v Ljubljani) 
V Društvu očetov Slovenije si prizadevamo vrniti otrokom očete in slednjim pomagati izvrševati svoje poslanstvo po 

razpadu partnerske zveze. Danes, 25.aprila je svetovni dan osveščanja o starševski odtujenosti – pojavu ko en starš hujska 

otroka proti drugemu. Hujši in dolgotrajnejši kot so spori med roditeljema, večje so psihološke posledice na otrocih. Zato 

se nam je zdelo na ta dan opozoriti na dolgotrajne postopke pred CSD in sodišči ter zahtevati kar se danes zdi nemogoče: 

da je sodni postopek v primeru, ko je vmešan mladoletni otrok, zaključen v 9 mesecih. Zdi se nam, da bi kot tako razvita 

družba, ki skrbi za vse in vsakogar, morali biti sposobni poskrbeti za najranljivejše – naše hčere in sinove. Ki so bodisi že 

žrtve tega psihološkega nasilja ali pa še bodo, ko bodo z žrtvami spremenjenimi v storilce vstopali v partnerske odnose. 

Moški – očetje – smo se ob opozarjanju na nasilje nad ženskami zrelo in več kot odgovorno strinjali, da se nam, kot 

statistično prevladujočim »nasilnežem«, vzame del pravnih pravic. Strinjali smo se, da v ZPND velja nižje dokazno breme. 

Strinjali smo se, da družba znatna sredstva in obilico pravnih in socialnih ukrepov nameni specifično ženskam/materam in 

otrokom. Privolili smo v negativno diskriminacijo moških in pozitivno diskriminacijo žensk. Soglašali smo, da se v javnosti 

prevladujoče in dominirajoče sliši glas žensk. 

A danes, 30 let po začetku tega družbenega napredka žal moramo ugotoviti, da se ti mehanizmi uporabljajo brez dolžne 

presoje in kritičnosti. Zato verjamemo, da bomo tudi v tem primeru oba spola znala najti skupni jezik ter deviacije, ki jih 

opažamo, popraviti za dobrobit naših otrok 

2.1.4 Okt 2021: Konferenca “Uravnoteženo starševstvo” 
DOOR, društvo za otroke, očetovstvo in resnico, je v sodelovanju in ob finančni podpori Društva očetov Slovenije in 6 

društev staršev iz 5 držav Zahodnega Balkana, je 27. 10. 2021 izpeljalo mednarodno konferenco na temo problematike 

razveznih postopkov z naslovom “Uravnoteženo starševstvo”. 

V uvodnem referatu je generalni direktor Direktorata za družino pri MDDSZ, Dušan Mikuž, predstavil Družinski zakonik. 

Sledile so predstavitve stanja v posamezni državi na področju razveznih postopkov predstavnikov 6ih društev (NVO) iz 

regije: 

 DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico, Slovenija 

 Društvo očetov Slovenije, Slovenija 

 Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo, 

 Udruga za ravnopravno roditeljstvo Bosne i Hercegovine, 

 Iniciativa za zajedničko roditeljstvo Makedonije, 

 Udruženje očeva Srbija 

Rdeča nit njihovih predstavitev je bila; 

 da razvezne postopke ureja zastarela zakonodaja 

 da so sodno socialni postopki diskriminatorni, celo koruptivni 

 nezainteresiranost sodstva (v Sloveniji tudi MDDSZ) za spremembe 

V referatu društva DOOR smo dodatno predstavili tudi rešitev: Sostarševstvo – uravnoteženo starševstvo, kot novo 

ločitveno paradigmo. 

V svojih referatih je 9 priznanih strokovnjakov iz Slovenije, Nemčije, Belgije, Italije in ZDA iskalo razlage za tako stanje in 

ponudilo tudi rešitev za ureditev tega občutljivega področja. Rdeča nit njihovih izvajanj pa je bila ugotovitev, da je ravno 

uravnoteženo starševstvo v največjo korist otrok in da pot do tega cilja pelje preko kompetentnega sodstva. 

Marie-France Carlier – sodnica iz Belgije, je spregovorila o ključni vlogi sodnika na družinskem sodišču. Da ta vloga je 

resnično lahko v korist otrok. A da zahteva izobraženo in kompetentno osebo. Da vloga sodnika ni vladati pač pa svetovati. 

Hans-Christian Prestien – sodnik iz Nemčije, je povedal, da tudi v Nemčiji razvezni postopki ne potekajo vedno v korist 

otrok. Da se dober sodnik mora zavedeti škodljivosti odvzema enega starša za otroka. 

Dr. Jorge Guerra González – sodni ekspert iz Nemčije, je spregovoril o nevarnosti odtujevanja otrok, kot izredno resne 

oblike psihičnega nasilja nad otroci. Da ta, če ni upoštevana, lahko negativno vpliva na odločitve sodišča. To nevarnost 

najbolje rešuje ravno uravnotežen stik z obema staršema tudi po ločitvi. 



Dr.  William Fabricius – psiholog in znanstvenik iz ZDA je na podlagi obsežne raziskave razložil, da ravno uravnoteženo 

starševstvo preprečuje čustveno nestabilnost pri odraslih osebah, ki so v času odraščanja bili otroci ločenih staršev. 

Dr. Vittorio Vezzetti – zdravnik pediater iz Italije, je opozoril, da razvezni postopki niso zgolj pravni in ekonomski problem, 

temveč, da so v prvi vrsti zdravstveni problem. Še posebej za otroke in še posebej, če trajajo več let. Otroci razveze staršev 

doživljajo izredno travmatično. Posledice so trajne, celo dedne (epigenetika). 

Pomemben prispevek k razumevanju in preprečevanju posledic dolgoletnih razveznih postopkov so s svojimi referati 

dodali trije slovenski panelisti: 

 Dr. Milan Hosta, filozof 

 Izidor Gašperlin, terapevt 

 Matej Zaplotnik, strokovnjak za odtujevanje otrok 

Vsebine/abstrakti predavanj so na voljo na povezavi Predavatelji. 

Predstavniki NVO so ob koncu ugotovili, da obstajajo tudi pozitivni znaki izboljšanja stanja: 

 V Makedoniji avtorji nove zakonodaje sodelujejo z NVO. 

 Na Hrvaškem so izredno aktivni z ozaveščanjem javnosti o naslovni tematiki preko organizacije družbenih 

aktivnosti (i.e. Ravnopravno – Odabrali tate!). 

 V Bosni in Hercegovini se povečuje zavedanje o naslovni tematiki. 

 V Srbiji zgolj posamezniki lahko po sodni poti uveljavijo največjo korist otrok. 

 V Sloveniji je DOOR dosegel pomemben mejnik s predstavitvijo naslovne problematike 14. 7. 2021 v Državnem 

Svetu. Slednji je (Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstveno in invalide) sprejel sklep, da komisija Državnega 

sveta za državno ureditev, obravnava izpostavljeno problematiko. Pozitiven znak je tudi verifikacija konference 

“Uravnoteženo starševstvo” s strani Socialne zbornice Slovenije, kot programa izobraževanja za socialne 

delavce/ke. Društvo DOS pa vzpostavlja podporno mrežo za očete, jih spremlja na CSD in policijo, organizira ućne 

delavnice, diskusijske skupine in skupine za samopomoč. Opazno je tudi delovanje društa na področju zakonskih 

in procesnih predlogov ter sprožanje pravnih sankcij proti institucionalnim kršiteljem.  

DOOR/DOS si v bližnji prihodnosti želi, da bi MDDSZ po skoraj dveh letih mandata ministra Cigler Kralja, vendarle odprlo 

svoja vrata strokovnim predlogom in se seznanilo s priporočili, ki sta jih za spremembo Družinskega zakonika pripravila 

društvo DOOR in DOS. 

 

 

  



2.1.5 Nov 2021: Oglaševalsko sodišče obsodi „Znamenja“ 
Društvo očetov Slovenije je Oglaševalskemu razsodišču prijavilo akcijo »Znamenja«, še zlasti oglas »Deček«,  oglaševalca 

Društva ženska svetovalnica v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in SOS telefon. Oglasi so bili objavljeni na 

zunanjih oglasnih površinah ter na spletu. Ocenili smo, da oglaševanje, ki je predmet pritožbe, žali in diskriminira očete. 

Menimo, da je nespodobno na tak način okriviti za nasilje v družini izključno moške, zlasti tudi zato, ker v zadnjem javnost 

pretresajo tudi nasilna dejanja mater. Zato oglaševanje ni v skladu z določili  7.1., 5.2., 2.1. in 2.3. člena Slovenskega 

oglaševalskega kodeksa (SOK). 

Oglaševalsko razsodišče je primer obravnavalo 27. maja, 16. junija in 24. avgusta 2021 ter sprejelo razsodbo: Pritožba je 

utemeljena. 

Oglaševalsko razsodišče sankcije ni izreklo, ker se je oglaševalec v kratkem času po začetku oglaševanja odzval na 

negativne odzive v javnosti na način, da je oglaševanje ustrezno popravil. 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi navedb v pritožbah in odgovorih oglaševalcev ter ogleda oglaševanja, ki je bilo predmet presoje, Oglaševalsko 

razsodišče ugotavlja, da oglas »Deček« v okviru akcije »Znamenja« ni v skladu z določili 2.3. in 7.1. člena Slovenskega 

oglaševalskega kodeksa (SOK). 

Oglaševalsko razsodišče poudarja, da ne zanika zaskrbljujoče in naraščajoče problematike nasilja v družini. Verjame, da je 

oglaševanje, ki na ta problem opozarja in poziva k ukrepanju, ko nasilje v družini zaznamo, žal potrebno. Vendar pa tudi 

zanj, tako kot vsako oglaševanje, velja, da je pri njegovi zasnovi potrebno dosledno upoštevati vsa relevantna določila SOK.  

Po temeljitem premisleku in upoštevanju vseh relevantnih okoliščin, je Oglaševalsko razsodišče ugotovilo, da izbor 

kreativnega kontrapunkta »materino znamenje vs očetovo znamenje« sporoča, da so očetje tisti, ki so nasilni do svojih 

otrok. S takšnim sporočilom očete nasploh prikazuje v negativni luči in na žaljiv način, to pa ni v skladu z določili 2.3. člena 

SOK. 

Ker je sporočilo oglasa »Deček« mogoče razumeti kot trditev, da so samo očetje nasilni do (svojih) otrok, oglas z 

napadalnostjo iritira relevanten del javnosti (ne samo očete, tudi druge člane družin, v katerih nasilja ni, oziroma niso 

nasilni očetje), zato oglas krši tudi določila 7.1. člena SOK. 

Oglaševalsko razsodišče ob tem dodaja, da tudi v primeru, da iz statističnih in / ali drugih razpoložljivih podatkov izhaja, da 

so v glavnini primerov prijavljenega nasilja povzročitelji moški, v smislu SOK to ne pomeni, da je v oglaševanju sprejemljivo 

vse očete označiti oziroma prikazati kot nasilne do otrok. 

Drugih očitanih kršitev pa Oglaševalsko razsodišče ni prepoznalo. 

Več na https://www.soz.si/oglasevalsko_razsodisce/arhiv-

razsodb/razsodba_oglasevalskega_razsodisca_st_373_24_8_2021 

Sedaj, ko je jasno da je bila kampanja neprimerna, vlagamo še kazensko prijavo, za katero smo zbirali podpise. O dogajanju 

vas obveščamo. 

  



3 Članstvo 
 

Aktivni - v pomoči 27 

Člani 271 

Podporni 6 

Skupaj 304 
 

 

  



4 Finančno poročilo za leto 2021 
Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih izkazov.  

Vsebuje računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, razlage in pojasnila posameznih računovodskih 

postavk. Računovodske usmeritve se glede na preteklo leto niso spreminjale. Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnih 

dogodkov, ki bi jih bilo potrebno razkriti. Upravni odbor je 30.4.2021 potrdil računovodske izkaze.   

Društvo je glede na višino prihodkov v skladu z Zakonom o revidiranju zavezano revidiranju računovodskih izkazov. 

Društvo je v letu 2021 opravilo presojo izkazovanja pravice do uporabe in ugotovila, da ne obstajajo pogodbe, za katere bi 

bilo potrebno evidentirati pravico do uporabe sredstva po spremembah SRS 1 2021. Ker v letu 2021 ni bilo evidentirane 

pravice do uporabe sredstev, učinki prehoda niso prikazani.  

Na podlagi pogodbe o revidiranju je bila opravljena revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila s strani družbe za 

revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj Ripro d.o.o., iz Velenja.  

Obvezni računovodski izkazi so:  

 Bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2021.  

 Izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke in odhodke, ter poslovni izid v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

 Razdelitev prihodkov po dejavnosti od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

V poročilu so vsi zneski izraženi v EUR. 

 

IZJAVA   

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in podatki iz 

izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi za 

zagotovitev javnosti podatkov.   

S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva je izpolnjena tudi naša 

obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o društvih.  

  

V Ljubljani, ,                                                                    Zastopnik društva:  

  

dne…30.4.2022………………..                                           Andrej Mertelj, predsednik……………………………..  

  

  



4.1 Bilanca stanja 

 



 

4.2 Aktiva 
V bilanci stanja izkazuje aktiva na dan 31. 12. 2021 sledeča sredstva:  

Društvo ne izkazuje zabilančnih postavk.  
 

4.2.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Vrsta sredstev  Znesek  V %  

Dolgoročna sredstva  0,00 0% 

Kratkoročna sredstva  6.627,500 100% 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  0,00 0% 

SKUPAJ  6.627,50 100% 

 

4.2.1.1 Neopredmetena sredstva 
Neopredmetena sredstva se vrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve, ki jih mora 

društvo plačati za pridobitev. Če gre za podarjena neopredmetena sredstva, se vrednotijo z ocenitvijo in z upoštevanjem 

nabavne vrednosti enakih ali primerljivih sredstev. 

Društvo očetov Slovenije nima neopredmetenih sredstev 

4.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena sredstva se po začetnem pripoznanju vrednotijo po nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve, ki jih 

mora društvo plačati za pridobitev. Če gre za podarjena opredmetena sredstva, se vrednotijo po nakupni ali tržni vrednosti 

ali s cenitvijo, če slednja ni znana.  

Predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. Uporabljene letne amortizacijske stopnje so predpisane z 

Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.  

Osnovna sredstva, ki nimajo več nabavne vrednosti, so pa še v uporabi, predstavlja predvsem pohištvo. Uničeno in 

neuporabno opremo vsako leto po inventuri odpišemo. 

Društvo očetov Slovenije nima opredmetenih sredstev 

4.2.2 Zaloge 
Zaloge materiala se vrednotijo po nabavnih cenah. Zaloge na dan 31.12.2021 znašajo 0,00 eur. 

Zaloge niso zastavljene ali kako drugače obremenjene na dan 31.12.2021. 



4.2.3 Kratkoročna sredstva iz poslovanja 
Kratkoročna sredstva  so izkazana v višini 286.250 EUR in so sestavljena iz: 

4.2.3.1 Kratkoročne poslovne terjatve 

        V EUR  31.12.2021  31.12. 2020 

Kratkoročne terjatve do kupcev  0,00 0 

Kratkoročno dani predujmi  0,00 0 

Varščine  0,00 0 

Terjatve do ZZZS (refundirane boleznine)  0,00 0 

Terjatve do zaposlenih  0,00 0 

Terjatve do države  0,00 0 

Skupaj  kratkoročna  terjatve 31.12.2021  0,00 0 

  
 

4.2.3.2 Denarna sredstva 

V eur  31.12.2021  31.12. 2020 

Denarna sredstva v blagajni  0,00 0 

Denarna sredstva na banki  6.145,76 0 

Denarna sredstva na PayPal-u  481,74 0 

Skupaj denarna sredstva  6.62,50 0 

 

4.2.4 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
V eur  31.12.2021  31.12. 2020 

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki  0,00 0 

Kratkoročno nezaračunani prihodki  0,00 0 

Skupaj  0,00 0 

 

Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki) in prehodno nezaračunani prihodki; s 

pasivnimi časovnimi razmejitvami pa vnaprej vračunani stroški (odhodki) in kratkoročno odloženi prihodki, in so vsi krajši 

od enega leta. Med letom in ob sestavljanju računovodskih izkazov se preverja realnost in upravičenost obstoja 

kratkoročnih časovnih razmejitev 

4.3 Pasiva 

4.3.1 Društveni sklad 
Presežki iz preteklih let znašajo 0 eur, ki so povečani za presežek tekočega leta v višini 6.627,50 eur. Stanje društvenega 

sklada na dan 31.12.2021 znaša 6.627,50 eur.  

V eur  Presežek prihodkov  

Stanje 1.1.2021  0,00  

Povečanje  6.627,50   

Zmanjšanje  0,00 

Stanje 31.12.2021  6.627,50 

 

4.3.2 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Društvo ni razmejevalo pasivnih časovnih razmejitev.  

4.3.3 Dolgoročne obveznosti 
Društvo nima dolgoročnih obveznosti. 

4.3.4 Kratkoročne obveznosti 
Društvo nima kratkoročnih obveznosti 



4.3.5 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
V eur  31.12.2021  31.12. 2020 

Vnaprej vračunani stroški 0 0 

Odloženi prihodki  0  0 

Skupaj  0  0 

Društvo nima kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 

  



4.4 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 



 

Uspešnost poslovanja v obdobju od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 društva je izkazana v priloženem izkazu prihodkov in 

odhodkov. Celotni prihodki so bili realizirani v višini 15.277,00EUR, celotni odhodki pa v višini 8.649,67 EUR. Društvo v 

poslovnem leta 2021 izkazuje 6.627,50 EUR presežka odhodkov nad prihodki. 

  



4.4.1 Struktura prihodkov 
Naziv  Leto 2021  Delež v %  Leto 2020 Delež v %  Indeks 21/20  

Prihodki iz dejavnosti 0 0% 0 0  -- 

Članarine 899 6% 0 0  -- 

Donacije fizičnih oseb 9.378,17 61% 0 0  -- 

Donacije od pravnih oseb 5.000,00 33% 0 0  -- 

Proračun države 0 0% 0 0  -- 

Sofinanciranje  EU 0 0% 0 0  -- 

Ostali prihodki   0 0% 0 0  -- 

Skupaj  15.277,00 100% 0 0  -- 

 

Glavnina prihodkov je realiziranih iz donacij fizičnih oseb.Društvo v letu 2021 ni pridobilo niti evra iz sredstev proračuna ali 

sofinanciranj EU. Obdavčljivih dejavnosti nismo vršili. 

 

  



4.4.2 Struktura odhodkov 
V eur  Leto 2021  Leto 2020  

Stroški energije  0,00  0,00  

Stroški materiala  0,00 0,00 

Stroški najemnin  0,00 0,00 

Stroški transporta in telekomunikacij  0,00 0,00 

Stroški vzdrževanja  0,00 0,00 

Stroški povračil zaposlenim  0,00 0,00 

Stroški plačilnega prometa  84,51 0,00 

Stroški izobraževanja  149,00 0,00 

Stroški intelektualnih In osebnih storitev  2.551,76 0,00 

Stroški organizacije dogodkov in konferenc 5.000,00 0,00 

Stroški reklame 771,00 0,00 

Stroški reprezentance 66,40 0,00 

Stroški drugih storitev  0,00 0,00 

Stroški amortizacije in prevrednotenja  0,00 0,00 

Stroški dela  0,00 0,00 

Drugi stroški  27,00 0,00 

Finančni Odhodki  0,00 0,00 

Drugi odhodki  0,00 0,00 

SKUPAJ  8.649,67 0,00 

            

Pomembnejše postavke so sledeče: 

 Stroški intelektualnih storitev: 

o Linija za telefonsko pomoč: 1.700,00 EUR 

o Pisanje vsebin za www.ocetje.si: 751,76 EUR 

 Stroški organizacije konference Uravnoteženo starševstvo skupaj z DOOR: 5.000,00 EUR 

 Stroški reklame: promocije na Facebook-u: 771,00 EUR 

4.4.3 Stroški dela 
 

V eur  Leto 2021  Leto 2020  

Plače  0,00  0 

Stroški pokojninskih zavarovanj  0,00  0 

Stroški drugih socialnih zavarovanj  0,00  0 

Drugi stroški dela (regres, prevoz, prehrana)  0,00  0 

SKUPAJ  0,00  0 

  

Povprečno število zaposlenih v letu 2021 znaša 0. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2021 znaša 0. 

Honorarje za določeno delo v Društvu smo plačali preko pogodbenega sodelovanja (stroški intelektualnih storitev) 

  

http://www.ocetje.si/


4.4.4 Poslovni izid 
V letu 2021 je društvo poslovalo s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 6.627,50 EUR kar predstavlja 43% celotnih 

odhodkov. 

4.5 Obračun davka od dohodka pravnih oseb 
Pri obračunu davka od dohodka pravni oseb  uporabljamo načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se v celotnih prihodkih 

določijo tisti, ki imajo značaj nepridobitnosti. Le-ti se delijo s celotnimi prihodki  in tako dobimo delež (%) nepridobitne 

dejavnosti. S tem deležem (odstotkom) se množijo celotni odhodki. Tako izračunani prihodki in odhodki od nepridobitne 

dejavnosti se izločijo iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb.  Za poslovno leto 2021 društvo nima obveznosti iz 

naslova davka od dohodka pravnih oseb. 

4.6 Delitev odhodkov na pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
Društvo vodi in ločeno izkazuje podatke o finančnem in materialnem poslovanju za pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 

Društvo kot sodilo za razporejanje stroškov uporablja razmerje med prihodki. 

4.7 Prikaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
Društvo ne izračunava izkaza po načelu denarnega toka. 

4.8 Predlog razporeditve poslovnega izida 
Ugotovljeni poslovni izid za leto 2021 znaša 6.627,50 EUR in povečuje društveni sklad.  

 

 

  



5 Načrt dela za leto 2022 
 

Na spletnem mestu www.ocetje.si bomo kot doslej objavljali relevantne informacije za očete. Informacije so brezplačne, 

strežnik odprt za vse, ne le za naše člane. 

Nujna telefonska pomoč za očete: na telefonski številki 041 602 506 vsak torek in četrtek med 16:00 in 19:00 lahko pokličete 

našega svetovalca, ki vam pomaga s hitrimi nasveti. V letu 2022 bomo glede na razpoložljiva sredstva poizkušali povečati 

ure delovanja na teden. 

Spremljava: svojim članom pomagamo prečkati CSD-jev ali policijski labirint in jih spremljamo na pomembnejših sestankih 

tam. Poznavajoč postopke, pravice in obveznosti vpletenih lahko kot glas mirnosti in razuma bistveno pripomoremo k 

hitrejšim rešitvam zapletov. S članom se bomo pred obiskom pogovorili, podpisali soglasje, razčistili danosti in možnosti ter 

definirali cilji, ki se jih da doseči. Po pilotskem projektu spremljave v prvem kvartalu bomo analizirali rezultate in glede na 

razpoložljiva sredstva nadaljevali s tem programom.  

Skupine za samopomoč: enkrat tedensko do enkrat štirinajstdnevno se zvečer zberemo na Zoomu in klepetamo. V letu 2022 

bomo skupine vodili na hibriden način, saj so srečanja v živo učinkovitejša.  

Diskusijske skupine: društvo bo enkrat mesečno pripravljalo tematske večere na Zoom-u (ali hibridno), kjer očetje 

diskutiramo o izbrani temi. Najavimo temo in strokovnjaka, ki jo bo vodil. 

Aktivnosti z otroki: Pripravljamo vikend aktivnosti, kjer otroci skupaj s svojimi očeti spoznavajo zanimive, neobičajne 

aktivnosti. Očetom želimo pomagati z idejami, pa tudi spretnostmi, ki omogočajo privlačno preživljanje skupnega časa. S 

skupinskimi aktivnostmi želimo očetom in otrokom izboljšati čas, preživet skupaj, tako da bodo otroci z veseljem preživljali 

čas z roditeljem (pa tudi drugimi otroci v podobni situaciji). Očetom pa s tem hkrati pomagamo graditi njihove starševske 

kapacitete. 

Sodelovanje v okolju: konstruktivno nameravamo sodelovati v širšem okolju pri pripravi zakonodaje in iniciativah za zaščito 

otrokovih pravic, borbi proti vsem vrstam nasilja v družini ter dvigati zavedanje družbe o povezanih problematikah.  
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6 Finančni načrt za leto 2022 

6.1 Načrt prihodkov: 

Naziv  Leto 2022  Delež v %  Leto 2021  Delež v %  
Indeks 
21/20  

Prihodki iz dejavnosti 3.000,00 18% 0 0%   

Članarine 1.500,00 6% 899 6% 1,67 

Donacije fizičnih oseb 10.000,00 61% 9.378,17 61% 1,07 

Donacije od pravnih 
oseb 

2.000,00 33% 5.000,00 33% 0,40 

Proračun države 0 0% 0 0%   

Sofinanciranje  EU 0 0% 0 0%   

Ostali prihodki  0 0% 0 0%   

Skupaj  16.500,00 100% 15.277,00 100% 1,08 

6.2 Načrt odhodkov: 

Naziv  Leto 2022 Delež v %  Leto 2021  Delež v %  
Indeks 
21/20  

Sekretar 4.800,00 21% 0,00 0%   

www.ocetje.si  200,00 1% 751,76 10%   

Telefonska pomoč  9.600,00 42% 1.700,00 23% 5,65 

Spremljave 3.000,00 13% 0,00 0% #DIV/0! 

Samopomoč 1.000,00 4% 0,00 0% #DIV/0! 

Diskusijske skupine 1.000,00 4% 0,00 0%   

Aktivnosti z otroki 1.000,00 4% 0,00 0%   

Akcije, zakonodaja, ... 2.000,00 9% 5.000,00 67%   

Skupaj  22.600,00 100% 7.451,76 100% 3,03 
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