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DANES Urška Mlinarič

Pravica, otrok 
in posvojitev

Odločitev za otroka je ena najinti-
mnejših v življenju posameznika in 
para. Ko gre zlahka, po naravni 
poti, je zavedanje, če sploh, o tem, 
kako močno lahko ta želja kroji 
naša življenja, šibko. Če se z nami 
poigra narava in ko tako želene 
nosečnosti ni in ni, je spoznanje, da 
mogoče nikoli ne bom imel otroka, 
za marsikoga pretresljivo. A 
življenje vedno najde pot in ker se 
usoda žal kruto poigra tudi z 
marsikaterim otrokom, ki zaradi 
različnih vzrokov ostane brez 
bioloških staršev, je možnost 
posvojitve dobrodošla. Marsikate-
remu posamezniku izpolni željo 
po starševstvu in potrebo po tem, 
da za nekoga skrbijo, otroku pa 
ponudi ljubeče in varno okolje za 
odraščanje.

Razlog, da v naši državi ni veliko 
otrok za posvojitev, je iskati v 
dosežkih, kot sta kontracepcija in 
svobodna pravica do odločanja o 
rojstvu otrok. Ponosni smo lahko 
tudi na to, da pri nas ni sirotišnic. 
Pa četudi je morebiti tako tudi 
zaradi sistema rejništva, ki ima 
pomanjkljivosti. Tako kot ga ima 
sistem posvojitev. Na te opozarjajo 
tisti posvojitelji, ki se po otroka 
odpravijo v tujino. Kjer so bolj ali 
manj prepuščeni sami sebi ter 
nasvetom tistih, ki so pot že 
prehodili. Naši državi je v času od 
osamosvojitve uspelo skleniti le en 
bilateralni sporazum o posvoji-
tvah. Če bi jih bilo več, bi bili 
posvojiteljem prihranjeni številni 
stroški, tako pa se zdaj pogosto 
otepajo očitkov, da so otroka 
kupili. Zgodba o specializaciji 
nekaj centrov za socialno delo 
zgolj za posvojitve ostaja le 
napoved. 

Zato se lahko, še ob tako skrbnem 
preverjanju, zgodi, da kateremu od 
otrok ne najdejo staršev, ki bi 
ustrezali njegovim potrebam. A 
tudi biološki starši, oče in mama, 
niso zagotovilo za zagotavljanje 
zdravega okolja za otrokov razvoj. 
Tega seveda ne slišijo tisti, ki pod 
krinko koalicije "Za otroka gre" 
spet in znova rešujejo slovensko 
družbo pred pogubo - ko želijo 
istospolnim parom preprečiti 
možnost enakopravnega kandidi-
ranja za status posvojitelja. 

To je občutljivo vprašanje, ki še 
vedno deli našo družbo, nanj pa ni 
enopomenskega odgovora. A 
pravica do posvojitve ni pravica 
odraslih, je pravica otroka. 
Odločitev, komu je otrok dodeljen 
v posvojitev, pa je kljub vsem 
sistemskim pomanjkljivostim 
vendarle skrbno pretehtana.

LEVO SPODAJ

Kaj je resnično prava pravna 
dilema: Zakaj Krkovič in 
Črnkovič ne sledita Janši na 
prostost ali zakaj jima Janša 
ne sledi nazaj za rešetke?

Ko imaš posvojenega otroka, ni nič  drugače, kot če bi ga rodila

URŠKA MLINARIČ

Posvojitve zaposlujejo slovensko jav-
nost. Razlog je sprejemanje novele 
zakona o zakonski zvezi in družin-
skih razmerjih, s katero naj bi na pre-
dlog Združene levice tudi istospolnim 
parom omogočili enakopravno mo-
žnost posvojitve otroka. Argument 
nasprotnikov izenačitve pravic hetero 
in istospolno usmerjenih parov, češ da 
bomo zdaj dajali otroke v posvojitev 
homoseksualcem, ne vzdrži, saj omo-
gočitev pridobitve statusa posvojitelja 
še ne pomeni tudi dejanske posvojitve 
otroka.

Par lahko, po enakih kriterijih oce-
njevanja, skozi katere gredo tudi za-
konci, pridobi le status posvojitelja in je 
uvrščen na seznam čakajočih parov. Da 
je le malo verjetno, da bo par ne glede 
na spolno usmerjenost otroka sploh 
dobil v posvojitev, kažejo tudi podatki 
zadnjih let o številu primernih parov, 

ki čakajo na posvojitev, ter številu po-
svojenih otrok. Če je bilo konec lan-
skega leta na seznamu čakajočih 436 
parov, jih je bilo po drugi strani lani 
posvojenih le 42 otrok. Od tega je bilo 
v Sloveniji posvojenih le 28 otrok, pri 
čemer je v zadnjih štirih letih v polo-
vici domačih posvojitev šlo za eno-
stranske posvojitve, ko je torej zakonec 
posvojil otroka svojega zakonca.

Otroku primeren posvojitelj
Kako dolgo bo par čakal na otroka, ni 
mogoče napovedati, saj kot poudarja 
Ružica Boškić, direktorica direktora-
ta za družino na ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, je osnov-
no vodilo pri posvojitvah, da strokovni 
sodelavci otroku glede na njegove po-
trebe, starost in druge okoliščine iščejo 
najprimernejše nadomestne starše in 
ne obratno. Prav tako vsi možni po-
svojitelji niso pripravljeni sprejeti vsa-
kega otroka, kar je njihova legitimna 
pravica. Vendar Boškićeva kljub temu 
pravi, da slovenski pari nimajo poseb-
nih zahtev. "Si pa vsak želi, da bi dobil 
čim mlajšega in zdravega otroka." 

Ker je v Sloveniji malo otrok za 
posvojitev, se vse več parov odloči za 
mednarodno posvojitev, ki je še edina 
možnost, ki jim preostane. Pred dese-
tletjem, dvema so bile pri Slovencih 

najbolj aktualne za posvojitev repu-
blike nekdanje Jugoslavije, pri čemer 
smo bilateralni sporazum sklenili le 
z Makedonijo. V zadnjem desetletju 
je največ interesa za otroke iz Rusije, s 
katero nam še ni uspelo skleniti spora-
zuma. Na ministrstvu pojasnjujejo, da 
že od decembra 2013 čakajo na odgo-
vor ruskih oblasti na zadnjo različico 
besedila sporazuma. Kljub temu po-
svojitve tečejo, v lanskem letu so bili 
iz Rusije posvojeni štirje otroci.

Ena prvih, ki sta se odločila za po-
svojitev fantka in punčke iz te države, 
sta bila zakonca Gris. Leta 2006 sta po-
svojila takrat eno leto in pol starega 
Mitjo, dve leti kasneje še dveletno Zojo. 
A pot za posvojitelje nikakor ni lahka, 
tudi poceni ne. Stroški lahko znesejo 
do nekaj deset tisoč evrov, saj morajo 
pari plačati prevajanje vseh dokumen-
tov, jih overiti, plačati odvetnike, tu pa 
so še potni stroški in vizumi.

Tekanje od vrat do vrat
Zakonca Gris sta morala v Moskvo po-
tovati trikrat, preden sta dobila otroka. 
"Zbrati sva morala nekaj več kot 30 do-
kumentov, najti zapriseženega pre-
vajalca za ruski jezik in dokumente 
poslati ruskemu odvetniku, ki je pri-
stojen za Slovenijo. S številno papirolo-
gijo in overitvami se je treba ukvarjati, 

tudi ko si z otrokom že doma. Država 
bi lahko precej olajšala pot parom, ki 
se odločijo za mednarodno posvoji-
tev, ne pa da moramo tekati od vrat 
do vrat," pravi Mateja Gris. "Država bi 
lahko posvojitelje oprostila vsaj pla-
čila upravnih taks za dokumente, ki 
so potrebni za posvojitev, in stroškov 
prevajanja sodno zapriseženih preva-
jalcev. Pomoč v tujini z različnimi in-
formacijami, tudi tistimi, kje dobiti 
poceni nastanitev, bi lahko ponudila 
tudi naša konzularna predstavništva. 
Prav bi bilo, da bi se lahko posvojite-
lji na enem mestu seznanili s postopki 
in potrebno dokumentacijo za posvoji-
tev v različnih državah. Ministrstvo za 
delo pa bi moralo z novostmi seznanja-
ti tudi centre za socialno delo, saj zdaj 
nekatere socialne delavke sploh ne 

Vir: Matični register, Mnz, SURS
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Stroški postopkov 
mednarodne posvojitve
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Zaradi majhnega števila 
otrok za posvojitev se vse 
več parov odloči za med-
narodno posvojitev. Na 
tej poti jih čakajo številne 
birokratske ovire

Posvojitev ni le 
pravno zapletena, 
je tudi močno  
prežeta s čustvi  
in skrbjo

Par mora znati razlikovati med svojimi pričakovanji  in realnostjo

URŠKA MLINARIČ

"Posvojitev je specifično dejanje in biti 
starš posvojenemu otroku ni samo 
lepa, ampak tudi zahtevna in odgovor-
na naloga, zato bi morale biti priprave 
na posvojitev obvezne za vse pare, ki 
želijo posvojiti otroka. Izvajal naj bi jih 
tisti, ki je za to res usposobljen," meni 
psihologinja Nataša Banko, ki v svojem 
Diagnostično-terapevtskem centru 
(DTC) svetuje bodočim posvojiteljem 

in tistim, ki to že so, pa se pri tem spo-
padajo s težavami. 

Katera so vprašanja, na katera si mora 
odgovoriti par, preden se odloči za 
posvojitev?
"Par, ki iz določenih, predvsem zdra-
vstvenih razlogov ne more imeti svo-
jega otroka, mora najprej opraviti s 
procesom žalovanja in sprejeti to dej-
stvo. Vsi pari pa morajo dobro premi-
sliti o svojem motivu za posvojitev. 
Treba je vedeti, da posvojitev nika-
kor ni 'humano dejanje'. Ljudje tega 
ne počnejo zaradi humanosti, ampak 
zaradi svojih notranjih potreb po skrbi 
za drugega. Se pa lahko potreba hitro 
izkaže za nepremišljeno, če jo ne gleda-
mo v kontekstu svojih drugih potreb in 
značajskih lastnosti, kajti s prihodom 
otroka se spremeni dinamika našega 
vsakdana. Kdor tega ne predvidi, lahko 

ima težave. Zato je zelo pomembno, da 
par ozavesti svoja pričakovanja v zvezi 
z otrokom in zna razlikovati med njimi 
in realnostjo, med otrokom, ki si ga 
želi, in tistim, ki ga dobi."

Kako pomembna je strokovna pripra-
va na posvojitev?
"Vedeti je treba, da je večina posvo-
jenih otrok starejša od enega leta, da 
je bilo njihovo življenje do posvoji-
tve tako ali drugače travmatizirano, 
da psihofizični razvoj ni potekal, kot 
bi moral, in so zato na tem področju 
doživeli razvojni zastoj, razvili speci-
fična obrambna vedenja oziroma pri-
lagoditve. Vse to pa predstavlja riziko 
za razvoj njihove osebnostne struk-
ture. V pripravah imajo bodoči po-
svojitelji možnost to prepoznati in se 
naučiti ustreznih reagiranj v odnosu 
do otroka, da mu v čim večji meri po-

vrnejo njegovo celovitost. Priprave pa 
omogočajo dober uvid tudi v lastne ka-
pacitete za starševstvo.
Del postopka priprave, predvsem tiste, 
ki se nanaša na zbiranje dokumentaci-
je, preverjanje motivov za starševstvo, 
že sedaj izvajajo centri za socialno 
delo (CSD) in to lahko delajo tudi v 
prihodnje. Niso pa centri opremljeni 
s specifičnimi znanji za pripravo po-
svojiteljev, zato je treba ta del zaupati 
strokovnjakom s specifičnimi znanji iz 
razvojne, klinične in osebnostne psiho-
logije."

Ste istega mnenja kot številni, da bi 
morali imeti za posvojitve le enega ali 
dva specializirana CSD?  
"Vsekakor bi bilo to bolje, saj nekateri 
manjši CSD nimajo nikakršnih izku-
šenj s posvojitvami, pa tudi kadrovsko 
so podhranjeni." 

Pomembno je, da par  
ozavesti svoja pričakova-
nja in zna razlikovati  
med njimi in realnostjo, 
med otrokom, ki si ga želi,  
in tistim, ki ga dobi

Pravica do posvojitve  
je pravica otroka,  
ne odrasle osebe
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Ko imaš posvojenega otroka, ni nič  drugače, kot če bi ga rodila
Za otroka je zelo pomembno ohranjanje pozitivnega odnosa do biološke družine, saj se en del otroka še vedno identificira  
z biološkim poreklom. (Sašo Bizjak)

vedo, kateri dokumenti so potrebni za 
posvojitev iz Rusije."

Kar nekaj posvojitev je bilo v za-
dnjih letih tudi iz afriških držav, 
kamor se pari prav tako odpravljajo v 
lastni režiji. "Pari imajo pogosto obču-
tek, da bo celoten postopek tekel hitre-
je, če bodo delovali sami, ko nastane 
problem, pa se obrnejo na nas. Zato je 
treba celoten postopek premisliti od 
vrat do vrat," opozarja Boškićeva. Pri 
mednarodnih posvojitvah pogoje in 
postopek posvojitve postavlja država 
otroka. Rusija denimo istospolnim 
parom ne daje otrok v posvojitev.

Odkrit, sproščen odnos
Posvojitev ni le pravno zapletena, 
je tudi močno prežeta s čustvi in 
skrbjo, še posebno, ko par otroka pri-
pelje domov. Mateja Gris pravi, da 
ne z okolico ne z otrokoma nikoli ni 
bilo težav, saj z možem nista skriva-
la, da sta otroka posvojena. "Tudi še, 
ko nista spraševala o svojem otroštvu, 
sva jima ob fotografijah iz Moskve in 
ob drugih primernih priložnostih ne-
vsiljivo vedno povedala, od kot sta. Za 
svoj prvi govorni nastop v šoli sta iz-
brala celo kratko predstavitev države, 
iz katere prihajata," pravi Grisova in 
dodaja, da sta se z vzgojnimi težavami 
spopadala tako kot drugi starši. "Ko 

imaš otroka, ni nič drugače, kot če si 
ga rodila. Tvoj je in s težavami se spo-
padaš, kot ti je lastno."

Drugače je bilo v času odraščanja 
predsednice Humanitarnega kluba 
posvojencev AS - Adoptee's Society 
Katarine Tomšič, ki jo je kot enajst-
mesečno deklico v Črni gori posvojil 
slovenski par. Zdaj 27-letna mladen-
ka je leta 2009 s še dvema odraslima 
posvojencema ustanovila omenje-
ni klub, katerega glavni namen je bil 
sprva združevanje odraslih z izkušnjo 
posvojitve in izmenjava izkušenj pri is-
kanju bioloških staršev, z leti pa so se 
nanj začeli obračati tudi pari, ki so že 
posvojili otroka ali so to želeli. "Z njimi 
izmenjam predvsem izkušnjo otroka, 
naše občutke, kje bi si želeli biti sliša-
ni," pravi Tomšičeva, ki je v želji, da bi 
se posvojitelji in posvojenci v drugač-
nih družinskih vezeh bolje znašli, leta 
2012 izdelala spominski album za po-
svojene otroke Naših prvih 1095 kora-
kov kot posvojenci. Sama je začutila, 
da je življenje v njeni družini nekoliko 
drugačno, ko so v mali šoli morali iz-
delati trak življenja, pri čemer se je trak 
njenih sošolcev začel z nosečo podobo 
mame ali slikico ultrazvoka, njen pa s 
sliko že kar velikega dojenčka. "Nekaj 
je manjkalo, zato je album pripomoček 
za starše, ki jim bo pomagal na spro-

ščen način skozi igro povedati otroku, 
da je posvojen."

Pismo otroku
Za otroka je tudi zelo pomembno ohra-
njanje pozitivnega odnosa do biološke 
družine, saj se en del otroka še vedno 
identificira z biološkim poreklom. 
"Najbolj pristen in harmoničen odnos z 
otrokom bodo starši dosegli prav s tem, 
če bodo odkrito, sproščeno govorili o 
posvojitvi," pravi Tomšičeva, ki ugota-
vlja, da je na žalost veliko primerov, o 
katerih pa se v javnosti ne govori, ko 
se posvojitelji in posvojenec ne najdejo, 
saj se slednji ne čuti dovolj ukoreninjen 
v družino. Želi, da bi imeli posvojenci 
pomoč države pri iskanju svojih biolo-
ških staršev v primeru mednarodne 
posvojitve. Pri posvojitvah, kjer social-
ni delavec sodeluje z biološkimi starši, 
pa meni, da bi bilo dobro, če bi ti po-
skušali pridobiti čim več podatkov za 
ohranjanje otrokove biološke identite-
te. "Mogoče bi prosili mamo, da napiše 
pismo za otroka, priloži svojo sliko. 
Igra usode je nepredvidljiva. Nikoli ne 
veš, ali bo ženska, ki je dala otroka v 
posvojitev, sploh še živa, ko se bo otrok 
odločil, da jo poišče. Določene odgovo-
re lahko da otroku le ona," pravi Tom-
šičeva, ki je imela srečo, da ji je z veliko 
truda uspelo najti mamo še živo.

Par mora znati razlikovati med svojimi pričakovanji  in realnostjo
Na kaj morajo biti posvojitelji pozor-
ni, ko vzpostavljajo stik z otrokom?
"Vsekakor na odnos, saj so ravno na 
tem področju otroci utrpeli največ 
škode. Zato je njihova prva naloga, ko 
otroka dobijo, da mu zagotovijo kon-
stantne in predvidljive odnose, s čim 
manj spremembami krajev in ljudi, 
vsaj v prvih nekaj mesecih. Le na ta 
način bodo postali pomemben del 
otrokove notranje psihične vsebine, 
obenem pa bodo vzpostavili pogoje za 
njegov ustrezni psihični razvoj."

S kakšnimi vprašanji se na vas obra-
čajo pari, ki imajo otroka že ob sebi?
"Ne znajo si denimo razložiti otrokovih 
motenj hranjenja, najpogosteje prena-
jedanja, promiskuitetnega vedenja, ko 
je otrok pripravljen iti z vsakim. Pa tudi 
potrebe po kontroli, ko otrok vsesko-
zi nadzira prisotnost posvojiteljev, saj 

ga je strah, da ga bodo tudi oni zapu-
stili. Spopadati se morajo na primer s 
pretiranimi togotnimi izbruhi, pulje-
njem las, otrokovim kričanjem med 
spanjem. Posebno težke so posledice, 
ki se kažejo v vedenju otrok, ki so utr-
peli hude čustvene, spolne in fizične 
zlorabe. Te še posebno prestrašijo in 
obremenijo posvojitelje in največkrat 
odreagirajo tako, da jih s svojim vede-
njem še ojačajo. Zato je prava diagno-
stika problema nujna, če ga hočemo 
odpraviti."

Kdaj pa otroku povedati, da je posvo-
jen?
"Svojega jaza se dobro začne zavedati 
okoli tretjega leta starosti in to je ob-
dobje, ko o teh vsebinah lahko spre-
govorimo na enostaven in za začetek 
najbolje posreden način, denimo preko 
zgodbice. Zelo pomembno je tudi, kako 

Nataša Banko

DRAGO SENICA
Alfonz, tvoj odvetnik ti sporoča, da potrpi še kak teden, in vse tvoje finančne  
malverzacije bodo medtem zastarale ...

SDH: Seznam za pretres

Predlog strokovne komisije, kdo naj 
bodo nadzorniki Slovenskega državne-
ga holdinga, ki pod vodstvom Mateja 
Pirca in Mateja Runjaka upravlja dr-
žavno premoženje in vodi aktualni val 
privatizacije, je v politični in gospodar-
ski javnosti povzročil močnejši pretres 
in nezadovoljstvo. Koalicijskim par-
tnerjem ga je včeraj predložil finančni 
minister Dušan Mramor. Med 47 kan-
didati naj bi bila, kot je poročalo Delo, 
naslednja imena: Andrej Polenec (dol-
goletni direktor in lastnik Iskratela), 
Alenka Podbevšek (ekonomistka in 
državna revizorka, nekoč zaposlena v 
družbi Deloitte & Touche), Jože Bajuk 
(med drugim član uprave Interener-
ga ter nadzornik Pivovarne Laško), 
Andrej Andoljšek (predsednik uprave 
Gorenjske banke) in Anglež Simon 
Walker. V nekaj dneh bo oblikoval svoj 
predlog, ki bo, tako Mramor, le deloma 
sledil komisiji. Imen ni razkrival, v ko-
aliciji pa pričakujejo, da se bo seznam 
dopolnil ali spremenil že naslednje dni. 

Vodja poslanske skupine SMC 
Simona Kustec Lipicer je sicer pove-
dala, da imena ne držijo v celoti, vla-
dajoča stranka pa bo potrdila le tiste, 
ki bodo izpolnjevali vse kriterije za 
izbor. Delitveni načrt koalicije je sicer 
predvideval, da trije nadzorniki spa-
dajo v kvoto SMC, po en pa Desusu in 
SD. Po informacijah neuradnih virov 
na včerajšnjem sestanku ni bil nihče 
zadovoljen. Zaradi trojice SMC (An-
doljšek, Walker, Podbevškova) naj bi 
bila nesoglasja tudi znotraj vladajo-
če stranke, saj poslanska skupina naj 
ne bi bila zadovoljna z izbiro vladne-
ga vrha, zato naj bi včeraj že potekali 
nekateri dodatni uskladitveni sestan-
ki. Pomemben del poslanske skupine 
vladajoče stranke naj bi se zavzel tudi 
za spremembo zakona o SDH, po kateri 
bi državni zbor glasoval o vsakem nad-
zorniku posebej - in ne o paketu. S po-
stopkom so očitno nezadovoljni tudi v 
SD. "Mi smo ujetniki zakonodaje in na 
nek način tudi komisije," je za STA opo-
zoril Matjaž Han.

Zakaj so nekatera imena sporna? 
Andreja Polenca so predvčerajšnjim 
kriminalisti NPU ovadili zaradi do-

mnevno sporne vloge pri menedžer-
skem odkupu Merkurja, kar je že 
njegova druga ovadba v šestih mese-
cih. Bajuk po poročanju Požareporta 
naj ne bi izpolnjeval niti formalnih po-
gojev, obenem je bil pred leti med vo-
dilnimi uslužbenci Sociusa Leonarda 
F. Peklarja, za katerim naj bi bila raz-
pisana mednarodna tiralica. Bajuk je 
kot predstavnik Kapitalske družbe, ki 
naj bi jo interesno obvladoval prvi mož 
Modre zavarovalnice Borut Jamnik, 
tudi v nadzornem svetu Pivovarne 
Laško. Andoljšek naj bi bil, kot piše isti 
portal, desna roka Mateja Narata, pred-
sednika uprave Save, on in Jamnik pa 
naj bi imela tudi pomemben vpliv na 
kadrovske kombinacije s SDH. V SD 
obstajajo glasovi, ki bi med nadzorni-
ki SDH radi videli celo Marka Goloba, 
nekdanjega člana uprave AUKN, a šef 
SD Dejan Židan, ki ga včeraj na sestan-
ku ni bilo, to zanika. Koalicija se je 
ukvarjala tudi z ukrepi, povezanimi 
z DUTB. Na finančnem ministrstvu so 
pripravili osem različnih dokumen-
tov, ki bodo posegli v njeno delovanje, 
a vlada o tem ne danes ne bo odločala. 
Zaradi bolezni ministra za gospodar-
stvo Zdravka Počivalška bo seja mini-
strskega zbora o tem prihodnji torek. 
Tudi okoli DUTB in zelo verjetnega 
posega v plače ter menjave neizvršnih 
direktorjev, ki bi lahko vodile v obgla-
vljenje izvršnih direktorjev, naj bi bilo 
tudi znotraj koalicije ogromno nape-
tosti. In tudi veliko lobiranja od zunaj. 
(mst, ue)

Mramorjev (prvi) seznam 
novih nadzornikov SDH 
razburil. Nesoglasja tudi  
v SMC. Bodo na hitro 
spreminjali zakon o SDH?

Najbolj izpostavljen minister ta hip. 
Intervju z Dušanom Mramorjem 
objavljamo v prilogi V soboto. Govori 
tudi o SDH in DUTB. (EPA)

mu predstavimo posvojitev, njegove bi-
ološke starše in razloge za posvojitev. 
Posvojitelji se morajo zavedati, da bo 
ta razlaga zaznamovala otrokovo do-
jemanje tega dejstva, in če ne bo ustre-
zna, bo zanj pomenila hudo travmo. 
Zato je treba z otrokom o posvojitvi go-
voriti premišljeno, začeti že zelo zgodaj 
in kasneje informacije dopolnjevati."


