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Starsi ob locitvah mislijo Ie nase 
in pozabljajo na otrokovo korist 

Slovenija • Stevilo razvez iz leta ~ 

Kadar 80 v zakonskl zvul, kI Jo iellta zakonca razvezaU, mladOletnI otrocI all kadar .. IzvtlJlZllkonska par
tn .... a, klimata otroka, odloClta za IoCeno iMJenje, .. morata na c.ntru za IIOCIalno dalo do.ovoritl 0 _ 

dalJnlem varstvu In ¥%goll otrok. Strokovno lemu prevIJo predhodno druilnsko posredovenje, klima v PrvI 
vrstI svetovalen namen. Maljan Kokot Iz CSD Pbli nam Ie v pogovoru za nei easopls zaupal, katco tovrstno 
posredovanje poteka In kJe kot strokovnl delavec vldl rezIog za naraiCaJoCa itevllo IoCItav In razhodov. 

Sporazumna ICJ 
Znano je, da sa Je itevllo porok na letnl ravnl l 

.Predhodno druiinsko posre
dovanje ima svetovalen namen. 
Svetovalec skuSa starSe pripra
vtti do sodelovanja, da pridejo 
do dogovora, ki je v korist otro
ka. Co tega ni moino skleniti tu, 
CSD izda potrdilo, na podlagi 
katerega eden izmed .zakoncev 
oziroma partnerjev vloii toibo,. 
razlaga Marjan Kokot, ki na CSD 
Pluj opravlja vse svetovalne raz
govore pred razvezo zakonske 
zveze. Predhodno druiinsko 
pOsredovan]e pa laQko poteka 
tudl po razvezi ali razhodu izven
zakonskih partnerjev, kadar 
pride do kakSnih sprememb in 
se morata starBa 0 njih skupaj 
dogovortti. 

Na CSD na podlagi svetovalne
ga razgovora, ki ga opravijo, na
pi5ojo mnenje, v katerem zapiSe
jO, kaj bi bilo za otroka najbolje. 
Kot pravi, najmanj teiav opaia 
pri odloeanju, komu se zaupa 
otrok v nadaljnje varstvo. Teiave 
se pojavijo pri doloeanju poteka 
stikov in visini preiivnine. 

V okviru teh pogovorov se 0 

vzrokih za razvezo naceloma ne 
pogovarjajo, a kot pravi Kokot, 
so tovrstna odlocanja obieajno 
preieta z moenimi eustvi jeze, 
ialosti in prizadetosti. StarSi 
velikokrat v sredisee pogovora 
postavljajo sebe in ne otroka, 

kar v omenjenih postopkih pre<!
Slavlja oviro, saj so ti namenje
ni temu, da sa odloei 0 Skrbi in 
varstvu otroka. Sieer pa so po 
podatkih otroci v veeini 'primerov 
zaupani materi, eeprav primeri, 
ko je Olrok v nadaljnje varstvo 
in vzgojo zaupan 06etu, niso 
osamljeni. Naloga strokovnega 
delavca je skupaj s starSi spre
jeti odloettev, ki bo v otrokovo 
korist. Otroci imajo, ee razumejo 
PQmen postopka in se zavedajo 
posledic svojih odloeitev, v skla
du z mednarodno konvencijo 
o otrokovih· pravicah in tudi z 
naSo zakonodajo pravico pove
dati svoje mnenje oziroma ielje 
o tern, komu naj se zaupajo v 
nadal]"je varslvo in kaksni naj 
bi bili stiki s starSem, s katerim 
ne bode iiveli .• Tu zaznavamo 
ze.lo oeMO manipulacijo, ki pa je 
sicer v najveeji meri moina, ko 
so olroci 50 manjsi. StarSi posta
vljajo svoje potrebe pred polrebe 
svojih otrok in otroke izkoriseajo 
kot sredslvo manipulacije do 
drugega starBa .• Na razgovorih 
tako skuSajo preseci to stanje 
in otroka postaviti v srediSCe. 
To je tisto, kar je iz strokovnega 
vidika najpomembneje .• V takih 
primerih je teiko presojati, kaj je 
v otrokovo korist. Kadar razmere 
oziroma teiave presegajo korn-

Marian Kokot 

petence svetovalnih delavcev, 
Center za socialno delo sodiSCu 
predlaga, da si pridobi mnenje 
sodnega izvedenca. To se zgodi 
na primer, kadar na CSD ugota
vljamo, da nobeden od starSev 
ni sposoben izpolnjevati starSe
vske vloge .• Kadar so otroci ie 
veCji, stari 15 let ali vee, pa po 
besedah Marjana Kokota zelo 
el<Splicitno povedo, s kom ielijo 
iiveti, saj postopek ie zagotovo 
razumejo. 

Ljudem 
manjka 
sposobnost 
komuniciranja 

Kar ob svoJem delu ugotavlja, 
je dejstvo, da institut zakonske 
zveze ni vee taka pomemben, 
eeprav je v SlrSem okolju opazitl, 
da sa mladi Ijudje v zadnjem Db
dobju vee odloCajo za zakonsko 
zvezo . • Izvenzakonska skupnost 
in zakon sta pravno formalno 
sieer povsem izenaceni, ceprav 
ima zakonska zveza zagotovo 
veejo moralno zavezo. Zdi se mi, 
da je teije oditi iz zakona kot iz 
izvenzakonske zveze, reprav po 
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Center za socialno delo Pluj v okviru zakonskega in druiinskega svetovanja vodi svetovalhi 
razgovor ob prenehanju zakonske zveze, ki je obvezen, kadar so v druiini mladoletni otroci. 
Pred tem se lahko starSa v okviru predhodnega druiinskega posredovanja (ki je namenjeno 
sporzaumni odloeitvi), dogovorita, komu se bodo zaupali otroci v nadaljnje varslvo, a visini 
preiivnine ter stikih. Ti razgovori se lahko vodijo tudi po ie opravljeni razvezi ali razhodu, ka
dar naknadno pride do sprememb, na podlagi katerih morata starBa doreei zadeve. Podatki 
kaiejo, da se starSi iz leta v leta vee odloesjo za postopke po sodni poti. 

v 

Stevilo primerov razgovorov pO letih na CSD ptUJ 

Goznlk 

drugi strani nekatert, kl so sieer 
v zakonski skupnosti, tudi 5 tem 
nimajo teZav.« 

KoRot kot osnovni problem, 

Po besedah poznavalcev 
je razlog za vse vei'je stevi-
10 razhodov parov, bodisi 
zakoncev ali partnerjev v 
izvenzakonski skupnostili, 
pomanjkanje uciitkovite 
komunikacije ter nepolr
peZljivost. Pred loeitvijo se 
morata zakonca, Ce imata .·· 
otl'Oke, sporazumetl 0 var
stvu, vzgoji in preiivljanju 
olrok ter razdeliti premo
i enje: To lahko stoiita spa
razumno ali s toibo. Sl e
dnje je lahko celo cenejse 
od sporazumne loatve. 

Po podatkih Statistienega 
urada Republike Siovenije je 
bila v letu 2012, za leto 2013 
se namrec ni dostopnih po
da!kov, prVie po 10 letih skle
njenih vee ' kot 7.000 zakon
skih zvez, medtem ko je bilo 
stevilo razvez 2.509, kar je 
vee kot leto poprej. Povpree
na starost zeninov ob skleni-

ki privede do loettev eziroma 
razhodov, vidi teiave v odnosih. 
.Dobre odnose lahko zagota
vljamo samo z uCinkovito komu
nikacijo, te pa je vse manj. To 
opaiam v vseh razgovorih, ki jih 
opravljam. StarSl nlso sposobni 
ucinkovitega komuniciranja. Lju
dem manjka sposobnost, da bi 
se a problemih znali pjlgovoriti 
na ucinkovit naein, postajajo vse 
bolj netolerantni in nepotrpeilji· 
vi., Po Kokotovih besedah mor
da gredo v te zveze ali zakene ,s 
prevelikimi prieakovanji do par
tnerja in eakajo v prepricanju, 
da ga bodo spremenili. .Kar pa 
se seveda ne zgodi, mi Ijudi ne 
moremo spreminjati, spremeni
mo lahko samo nas odnos do 
Ijudi,' pojasnjuje Marjan Kokot. 
'Ljudje ne znajo reSiti svojega 

. tvi zakonske zveze v letu 2012 
je bila 34,3 leta, neveste so 
bile v povprecju tri leta mlaj
se, njihova povprecna starost 
ob sklenitvi zakonske zveze. 
jebila 31,5 leta. Sklepanje 
zakonskih zvez se tako po po
datkih sodee vse bolj pomika 
v visje starostne skupine, kar 
je razvidno iz stevila sklenje
nih zakonskih zvez na tisoc 
prebivalcev po starostnih 
skupinah zenina in neveste. 

. partnerskega odnosa, i'n kar 
predstavlja najveejo teiavo, je 
to, da se, kadar Ijudje iivijo sku
paj, starSevska vloga in partner
ski odnos prepletata, ko pa gre
sta partne~a narazen, imamo 
partnerski odnos, ki ga ni vee, 
starSevska vloga pa 50 zmeraj 
ostane ista. Ta dva cloveka naj 
bi bila v dobro svojih otrok med 
seboj sposobna komunicirati 
kot starSa in ne vee kot partner
ja, tesar pa Ijudje velikokrat ne 
znajo in ne zmorejo, ker vedno 
zraven meSajo partnerski odnos 
in custva, ki jih nosijo v nahrb
tniku. Teh eustev se enostavno 
ne znajo lOebiti,' figurativno 
razlaga Kokot, zato na razgovo
rih skusajo preseci to stanje in 
otroka postavtti v sredisce. irtve 
loeitev so namree v najveeji meri 
pray otroci, ki potrebujejo pozor
nost in skrb obeh starSev. 

. Pred' dvema desetletjema, v 
letu 1992, je 38. zeninov na 
tisoc moskih sklenilo zakon
sko zvezo v starostni skupini 
od 20 do 24 let, v letu 2012 
pa jih je v isti st';ostni skupi- . 
ni zakonsko zvezo sklenilo Ie 
osem. Najvee zeninov je tega 
leta 'zakonsko zvezo sklenilo 
v starostnih skupinah od 25 
do 29 let in ad 30 do 34 let. 

. Razlike so se bolj izrazite pri 

_ _. ~ _~_~_ '- ~009 : 2010 -ry-oii' \. 2!'12 r_201i l 
I Svetovalni razgovor o~p,!neh'!.niuzakonske zveze I . ..i!_ i 42 r 33 37 = .:I~ "I 
rPredhodnc:>d!:uzinskoPos,!d~v~nj ... - stlkl .-1=- 1.0~i- 117 _ I . 143 I 130 ! !12~ 
1 pre<!h~dnodr~I"Sko_~"-'!.dov,!,,j.e - van;tv_~ot~k---L--.32± 74 .J _ 6.9 _-l--8~_L103 I 

[P"~dhc:>dn_o druzins!.o I'0s.!.ed~nje - _prezlvljanje _ .i _38 78 [ 86 I 85 I 76 ! 
. VIr: CSD f>t\Jj 

nevestah. Leta 1992 je 61 ne
vest' na tisoe zensk sklenilo 
zakonsko zvezo v starostni 
skupini 20 do 24 let, dvajsei 
let kasneje, leta 2012 jih je v 
isti starostni skupini zakon
sko zvezo sldenilo Ie 18. . 

V letu 2012 9,2 % 
vee razvez kot 
leto prej 

Kot ugotavija Statisticni 
urad RS, se je v letu 2012 raz
vezalo 2.509 zakonskih pa
roY, kar je za 9,2 % vee kot v 
letu 2011. Povpreena starost 
moza ob razvezi je bila 45,S 
leta, povprecna starost zene 
ob razvezi pa 42,6 leta. Podat-
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~to narasca 

:itev lahko stanevec od locitve 5 -toibo 
.' 

ildnJlh 50 letlh razpolovllo, skorajda obratno pa se Je zgodllo z razvezaml, k1lz le~ v leto naraiCajo, 

Skoraj polovlca zakonsklh parov se je razvezala po vee kot.1S·letlh uajanja zakonske zveze, 

ki kaiejo, da se vsc veezakon- sema jih je bilo dodeljenih 
skih zvez razveie po dalj Casa 30,1 %, ocetu pa 9,2 %. 
trajajoei zakonski zvezi. 'Med 
tistimi, ki SO se razvezale V Locitev 5 tozbo 
letu 2012, se jih je skoraj po- I' 
lovica razvezala po vee kot 15 a I sporazumna 
Ietib trajanja zakonske zvez~. loeitev? 
Vsaka Sesta se je razvezala po _ 
manj kot petib Ietib zakona, Na Ministrstvu za delo, dru-
1 % pa se jih je razvezalo. ie iino, socialne zadeve in ena
v prvem letu zakona. V Ietu ke moinosti so nam pojasnili, 
2012 je bilo med zakonskimi da se postopek 10Citve priene 
zvezami, ki so se razvezale, s predlogom za sporazumno 
skoraj poloviCa takih, v kate- razvezo ali vloiitvijo toibe za. 
rih ob razvezi ni bilo vzdrie- razvezo. Ce se zakonca ielita 
vanih otrok. V preostalih je razvezati sporazumno, sodi
ob razvezi iivelo 1.997 otrok. sce razveie njuno zakonsko 
Polovica od teh je bila dode- zvezo na podlagi sporazuma, 
Ijena materam, obema star, ce sta se sporazumela 0 var-

stvu, VZgOJI 10 preiivljanju 
skupnih otrok ter 0 njihovih 
stikih s SlarSema. Zakonca 
mOrata predlofiti IUdi skle
njen sporazum 0. delitvi sku
pnega premoienja v obliki 
izvrsljivega notarskega zapisa 
ali 0 tem, kdo ad njiju ostane 
ali postane najemnik stanova
nja in 0 preiivljanju zakonca, 
ki nima sredstev za Zivljenje 
in brez svoje krivde ni zapo
slen. Preden sodiste razveie 
zakonsko zvezo, mora ugo
toviti, ali je s sporazumom 
zakoncev poskrbljeno za var
stvo, ~gojo in preiivljanje 
skupnih otrok ter za slike 
med otroki in starsema v skla-

Sklenitve in razveze zakonskih zvez 
po obcinah v letu 2012 

Obcina Stevllo porok Stevllo razvez 
Siovenija 7.057 2.509 
Ptuj 73 19 
Ormoz 38 5 
Majsperk 18 2 
Videm 17 5 
Hajdina 14 5 
Gorisnica 13 2 
Kidricevo 13 4 
Markovci 11 5 
Destrnik 9 1 
JUrSinci 9 2 
Zavrc 9 6 
Domava 7 2 
Sredisce oti Dravi 5 2 
Sveti Tomaz 5 
Sv. Andraz 5 o 
Trnovska vas 5 o 
Cirkulane 4 2 
Podiehnik 2 2 
Skupaj 257 65 

Vir: statlStlliii urad R 

du s koristjo otrok ter 0 tem v 

pridobiti mnenje centra za Stevilo porok in razvez v Siovenlji 
socialno delo. Sodisee upo
steva tudi otrokovo mnenje, 
ee ga je otrok izraziJ sam ali 
po osebi, ki ji zaupa in jo je 
sam izbral in ee je sposoben 
razumeti njegov pamen iri 
posledice.Ce se zakonca ne 
sporazumeta, pa lahko vsak 
od njiju zahteva razvezo za
konske zveze, tako da pri 'pri
stojnem sodiseu vloZi toibo 
za razvero zakonske zveze, in 
sicer ee je zakonska zveza iz 
kateregakoli vzroka nevzdr
ina. Kadar sodiste razveie 
zakonsko zvezo v primeru. 
vloiene toibe, odIoCi tudi 0 

varstvu, vzgoji in'preiivljanju 
skupnih otrok tero njihovih 
stikih s starSi. Pre den sodiste 
odloci, mora ugotoviti; kako . 
bodo otrokove koristi najbo
Ije zagotovljene. 0 tem mora 
pray tako pridobiti mnenje 
centra za socialno delo. 

Leto Stevilo porok Stevilo razvez 
1960 14.013 1.540 
1970 14.281 1.913 
1980 12.377 2.309 
1990 8.517 1.858 
2000 7.201 2.125 
2010 6.528 2.430 
2011 6 .671 2.298 
2012 7.057 2.509 

Vlr· c::t",hdl r""".tt~C: 

V letu 2012 je bUo v driavl 2509 razvez, kar je za 9,2 odstotka 
vee kot leto prej, 

Stroski vvsakem 
primeru vlsoki 

Povpreena starost zenina In neve
ste ob sklenitvi zakonske zveze 

Leto Povprecna starost Povprecna starost 

Kolikopravzaprav stane 
postopek razveze, je tefto 
reCi. V primeru postopka sPo
razumne razveze se zakonca 
obrneta na notarja, ki pripravi "', 
predlog sporazuma. StroSek 
tega je od primera do primera 
razlieen, saj se obraeunava gle-
de na vrednost skupnega pre· 

1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2011 
2012 

zenina 
29,1 
28,0 
27,5 
28,7 
31,4 
33,7 
34,0 -
34,3 

moienja, zapletenost primera stroski razlieni od primera do 
in kolicino casa, ki ga nOIar primera, ti polegsodne takse 
porabi. Sicer pa naj bi bil tovr- vsebujejo se stroske odvetni
sten postopek, ce se zakonca . kov, izvedencev in podobno. 
o vsem dogovorita, najhi~jsi Sodna taksa za vloiitev toibe 
in najcenejsi. Kadar se zakon· za razvezo stane 72 evrov. A 
ca 0 cem ne moreta zediniti, to je Ie stroSek same razveze, 
kar se po neuradnih podatkih ne pa tudi delitve premo.e
dogaja v veein! primerov, je Iija. V primeru 10Citve s toibo 
edina rditev razveza s toibo, je to treba reSevati loteno, 
Thdi v tern primeru naj bi bili medtem ko pri sporazumni 

neveste 
25,8 
24,3 
24,1 
25,4 
28,4 
30.8 
31,2 
31 ,5 
v r: Stan'll nl urad R! 

·Ioi'itvi predlog za razvezo, ki 
ga pripravi notar, stane od 
55,20 evra navzgor, sporazurn . 
o delitvi premoienja pa se, 
kot ie reeeno, obracuna po 
ceniku notarskih tarif glede 
na vrednost premozenja in 
zapletenost primera. Ti pa so 
po besedah pravnikov Ie red
ko nezapleteni. 

Patrfc/ja Kovaeec 

FO\O; PamelJa KovaOec 


