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DOJEMANJE LJUBEZNI IN PARTNERSTVA RAZLI ČNIH 
GENERACIJ V POSTMODERNI DRUŽBI 

 

Povzetek 

Zaradi življenja v različnih družbenih obdobjih imajo posamezniki različnih generacij 

drugačne poglede in  prepričanja, tudi pri razumevanju ljubezni in partnerstva. Pogosto se 

življenja ljudi različnih generacij prepletajo, njihova prepričanja pa soočajo. V 

diplomskem delu je v teoretičnem delu opredeljen razvoj partnerstva, predstavljene so 

nekatere razlage ljubezni, spremenjeno razumevanje ljubezni in partnerstva v 

postmoderni družbi, možnosti medgeneracijskega sodelovanja ter vloga socialnega 

pedagoga pri tem. V empiričnem delu so predstavljene analize kvalitativne raziskave, pri 

kateri so bili izvedeni štirje intervjuji z osebami dveh generacij. Namen raziskave je bil 

izvedeti, kakšen pogled imajo pripadniki različnih generacij na ljubezen in partnerstvo, 

kakšen vpliv ima na to družba ter kako intervjuvane osebe ocenjujejo medgeneracijsko 

sodelovanje. Kot ugotovljeno, se značilnosti partnerske zveze pri starejših intervjuvancih 

ujemajo s prisotnostjo romantične ljubezni, kot jo razume Giddens (2000),  ter z 

vnaprejšnjo predvidljivostjo poteka partnerskega življenja. Pri mlajših pa je zaznati 

potrebo po individualizaciji, njihovo partnersko razmerje se povezuje z značilnostmi 

sotočne ljubezni po Giddensu (prav tam). Intervjuvane osebe na splošno vidijo potrebo po 

večjem medgeneracijskem sodelovanju. 

 

Klju čne besede: ljubezen, partnerstvo, postmoderna družba, medgeneracijsko 

sodelovanje, medgeneracijski konflikt 

 

  



 

 
 

THE PERCEPTION OF LOVE AND PARTNERSHIP BY 
DIFFERENT GENERATIONS IN POSTMODERN SOCIETY 

 

Abstract 

Living in a different social era can be the reason for the different beliefs people have, 

including their perception of love and partnership. People's lives from different 

generations often interact and their beliefs are confronted. This thesis, in its theoretical 

part, presents the development of partnership, different explanations of love, the new 

understanding of love and partnership in postmodern society, options of inter-

generational cooperation and the role of social pedagogues. In the empirical part, the 

analysis of qualitative research is shown. Four interviews with people from two different 

generations was conducted. The aim of the research was to find out how individuals from 

different generations understand love and partnership, which are the social influences, 

and how they estimate the inter-generational cooperation. As found by this study, the 

characteristics of a partnership among older interviewees are in accordance with Giddens' 

(2000) definition of romantic love,  and predictability of the course of partnership. 

Younger interviewees show a stronger need for individualization and their relationships 

have more characteristics of confluent love, as described by Giddens (2000). In general, 

all four interviewees see the needs for inter-generational cooperation. 

 

Keywords: love, partnership, postmodern society, inter-generational cooperation, inter-

generational conflict 
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I. UVOD 

 »Skratka, ali so kateri punci težili doma, da se mora poročiti, ker je noseča? Midva sva 

včeraj povedala mojim staršem, pa sem doživela šok. Ati reče: Sej sta še nezrela! Otroka 

bosta imela otroka. /.../ Mami je postala samo rdeča, vprašala je samo, če bo poleti. 

Zvečer mi pa ati reče, da sem bila vzgojena v veri in bi se lahko pred otrokom poročila, 

ker so se vsi.. HALOOOO??? Pa ne bom se poročila, zato ker sem noseča. To so delali 

včasih, jaz pa sigurno ne bom.« (Ery, 2005) 

 

Takšnih in podobnih zgodb o razhajanju pričakovanj staršev do svojih otrok in otrokovih 

dejanskih pričakovanjih je v današnji postmoderni družbi veliko. Zasledimo jih lahko na 

različnih forumih (kamor je pisala tudi Ery, avtorica zgornjega citata) ali slišimo iz 

pripovedovanj prijateljev. Ali pa jih izkusimo sami. Kakorkoli že, v povezavi z njimi 

lahko opazimo, da življenje starejših generacij velikokrat poteka po ustaljenih vzorcih, ki 

so jih prevzeli od svojih staršev. Tudi za svoje otroke nato nekateri predvidevajo, da bodo 

dogodki v njihovem življenju sledili določenim vnaprej pričakovanim smernicam. Da 

bodo na primer do svojega tridesetega leta imeli stalnega partnerja, se z njim poročili in si 

nato skupaj ustvarili družino. Vendar pa takšno mnenje ne velja nujno tudi za pripadnike 

mlajše generacije, ki si želijo življenje urediti po svojih merilih. Zaradi odraščanja v 

različnih časovnih obdobjih ter zato različnih družbenih razmerah se pojavljajo razlike pri 

dojemanju sveta in s tem tudi ljubezni in partnerstva. Ker pa se življenja različnih 

generacij velikokrat prepletajo, se moramo soočati s prepričanji, ki se razlikujejo od 

naših.  

Namen diplomskega dela je seznaniti se s pogledi na ljubezen in partnerstvo različnih 

generacij, raziskati, kakšen vpliv nanje imajo družbene značilnosti ter kakšne so možnosti 

medgeneracijskega sodelovanja.  

V teoretičnem delu se v prvem poglavju posvetimo dejavnikom izbire partnerja in razvoja 

partnerstva ter nekaterim psihološkim razlagam ljubezni. Razvoj intimnosti skušamo 

umestiti v življenjsko dobo posameznika. V drugem poglavju se osredotočamo na 

družbene spremembe, ki so nastale v postmoderni družbi. Posvetimo se pomenu 

individualizacije, dotaknemo se tematike podaljševanja mladosti in izobraževanja, težav z 

zaposlitvijo ter spremenjenega razumevanja družine, osrednjo pozornost pa posvečamo 
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spremembam v razumevanju ljubezni in partnerstva. V tretjem poglavju nato predstavimo 

osnovne generacije v postmoderni družbi in demografske spremembe, ki se kažejo v 

staranju prebivalstva. Osredotočimo se še na medgeneracijsko solidarnost in 

medgeneracijske konflikte. Sledi poglavje, kjer pogledamo, kje vidimo vlogo socialne 

pedagogike v zvezi z opisano problematiko ter razmišljamo, kaj lahko na opisanem 

področju storimo socialni pedagogi.  

V empiričnem delu predstavljamo rezultate kvalitativne raziskave. Izvedli smo štiri 

intervjuje z osebami, ki pripadajo dvema različnima generacijama. Zanimal nas je njihov 

pogled na ljubezen in partnerstvo nekoč in danes, njihovo mnenje o pomenu družbenih 

sprememb ter medgeneracijskega sodelovanja. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 Razvoj partnerstva in razlage ljubezni 

Vsak posameznik v svojem življenju gradi z različnimi ljudmi različne medosebne 

odnose. Razvijajo se postopoma. Levinger in Snoek (1972; po Musek, 1995) tako pišeta o 

štirih stopnjah, v katerih se odnosi odvijajo. Prvo stopnjo predstavlja ničelni stik, kjer 

posamezni osebi še ne vesta druga za drugo in tako odnos še pravzaprav ni vzpostavljen. 

Nato pride do bežnega stika, kjer oseba dobi neko informacijo o drugi osebi, vendar 

neposrednega kontakta še ni. Sledi površinski stik, kjer ena oseba površinsko kontaktira 

drugo, pogosto v situacijskih okoliščinah. Stik je ponavadi kratek, medsebojno vplivanje 

pa majhno. Če se stiki poglabljajo, pride do vzajemnega stika, kjer se začnejo dejavnosti 

in doživljanja obeh oseb povezovati, prihaja do tesnejših odnosov. Do tega pride takrat, 

ko se počutimo v družbi nekoga dobro in si zato tudi želimo ponovnega stika z njim. 

Zadnja stopnja razvoja medosebnih odnosov, ko pride do vzajemnega stika, je izhodišče 

za prijateljske in ljubezenske odnose. Kot pravi Musek (1995), je glavna razlika med 

prijateljskimi in ljubezenskimi odnosi ta, da pri prvem prevlada faktor podobnosti in 

bližine, pri drugem pa so bolj pomembni osebnostni vidiki partnerstva, kot so privlačni 

videz, osebnostne značilnosti in medosebna simpatija. To, da se nam oseba zdi privlačna, 

torej predstavlja pomemben subjektivni dejavnik za začetek navezovanja trdnejšega 

odnosa z nekom. 

1.1 Medosebna privlačnost 

Medosebna privlačnost je medosebno čustvo, ki se navezuje na specifične medosebne 

odnose. Nanaša se na zaznavo in ocenjevanje druge osebe kot edinstvene celote. 

Zaznavamo jo na pozitiven način, pri tem pa ni dovolj, da ima določena oseba le lastnosti 

privlačnosti, ampak je pomembna tudi kakovost odnosa med osebama (Ule, 2008). Ta 

pomembno vpliva na začetek in na ohranjanje njunega medosebnega odnosa. 

Kot navaja Musek (1995), lahko dejavnike privlačnosti razdelimo v štiri skupine: 

značilnosti opazovalca, značilnosti opazovane osebe, medosebne značilnosti ter 

situacijske, ekološke značilnosti. Med značilnostmi opazovane osebe je zelo pomembna 

njegova telesna privlačnost. Dandanes srečujemo več ljudi kot smo jih v preteklosti in 

imamo tako tudi večje možnosti, da vidimo osebo, ki se nam zdi privlačna. Glede 
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pomembnosti fizične privlačnosti opazimo razlike med spoloma, saj se pri vzpostavljanju 

partnerskih odnosov moškim bolj pomembna zdi telesna privlačnost kot ženskam. 

Pomembna je tudi telesna privlačnost osebe, ki izbira. Za partnerje namreč ponavadi 

izbiramo približno tako privlačne osebe, kot smo mi sami. Veliko vlogo imajo danes tudi 

mediji, ki nam vsakodnevno prikazujejo modele telesne privlačnosti ter poudarjajo 

modno oblačenje, friziranje, ličenje in podobno. V tem pogledu je privlačnost, kot pravi 

Milivojevi ć (2009), tudi objektivna, saj se navezuje na kriterije privlačnega v določenem 

zgodovinskem in sociokulturnem okviru.  

Na zaznavo privlačnosti pomembno vplivajo tudi značilnosti opazovalca, na primer 

njegova čustva in trenutno razpoloženje. Ko smo bolje razpoloženi, namreč vidimo druge 

ljudi kot bolj privlačne (Musek, 1995). Prav tako pozitivno vpliva medsebojna podobnost. 

Bolj kot za osebo mislimo, da nam je podobna, bolj se nam bo zdela privlačna (Ule, 

2009). Tudi pogostejši stik in boljše poznavanje osebe ima pozitivni vpliv na zaznavanje 

privlačnosti. Velikokrat namreč si za partnerja izberemo osebo, ki jo dobro poznamo 

(Musek, 1995).  

Privlačnost ima velik pomen pri izbiri partnerja že od nekdaj. Telesna privlačnost 

predstavlja temelj spolni privlačnosti, ki je za človeka imela že od nekdaj velik pomen in 

je razumljena kot potencial posameznika, da povzroča spolne želje in vzburjenost pri 

drugih (Musek, 1995). Kot ugotavlja Buss (1989; po Precht, 2010), so se v evoluciji pri 

človeku razvile takšne strategije vedenja, ki so omogočale uspešno reprodukcijo ter nego 

potomcev. Predstavniki posameznega spola zato poudarjajo tiste značilnosti in obnašanja, 

ki pritegnejo predstavnike nasprotnega spola. Evolucijski pomen poudarjanja spolne 

privlačnosti predstavlja olajševanje izbora ustreznih spolnih partnerjev in pogostejši stik z 

njimi, kot posledico tega pa večjo možnost za razmnoževanje in reprodukcijo svojega 

rodu. Pri temeljnih reprodukcijskih strategijah Buss (prav tam) in Hendrix (1999) 

poudarjata razlike med spoloma, do katerih prihaja zaradi razlik v plodnosti in rodnosti. 

Za ženske je značilno, da lahko rodijo manj otrok skozi določeno obdobje, pri partnerjih 

iščejo takšne, ki imajo možnost, da zaščitijo tako njih kot tudi njihove potomce, privlači 
jih takšno obnašanje moških, kjer se kaže njihova uspešnost, moške pa vrednotijo glede 

na sposobnost, status in uspešnost. Na drugi strani pa moški ostanejo plodni vse od 

pubertete pa do konca svojega življenja, iščejo takšne ženske, ki lahko večkrat rodijo, 

privlači jih obnašanje žensk, kjer se kaže zmožnost reprodukcije, ženske pa vrednotijo 
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glede na njihovo mladost, zdravje in privlačnost. Ženske tako pri moških cenijo 

materialno in statusno uspešnost, moški pa pri ženskah reproduktivno uspešnost, ki se 

kaže v mladosti in privlačnosti.  

Faktor privlačnosti igra pomembno vlogo pri zaljubljenosti, kjer gre za projiciranje 

posameznikove predstave o idealnem  partnerju na določeno osebo, pri kateri lahko najde 

kakšne podobnosti s to predstavo (Hendrix, 1999; Milivojević, 2009). Oseba torej lastne 

predstave prenese na objekt zaljubljanja. Privlačnost pri tem predstavlja nujen, vendar pa 

ne tudi zadosten pogoj zaljubljenosti. Posamezniku določa, katere osebe so lahko njegovi 

potencialni partnerji.  

Precej pogost pojav je tako imenovana ljubezen na prvi pogled, ki predstavlja »stanje 

nenadne in močne zaljubljenosti« (Milivojević, 2009, str. 398) in nastane kot posledica 

velike telesne privlačnosti v povezavi s specifičnim vzorcem vedenja (Musek, 1995). Po 

boljšem spoznavanju partnerjev se lahko takšna ljubezen razblini, če partnerja ugotovita, 

da se ne ujemata. V primeru, da se osebnostno in značajsko ujemata, pa se lahko občutja 

intimnosti in navezanosti poglobijo, ljubezen na prvi pogled pa se spremeni v 

dolgotrajnejši odnos. 

Kot vidimo, privlačnost sama ne zahteva tesnejših odnosov med osebama. Pojavi se lahko 

tudi med ljudmi, ki se dejansko sploh ne poznajo. Ko pa pride do razvoja in poglabljanja 

privlačnosti med osebami v tesnejših odnosih, govorimo že o področju ljubezni. Samo 

privlačnost tako še ni zadostna za izgradnjo partnerske ljubezni, za katero so potrebne 

globlje čustvene povezave in boljše medsebojno poznavanje. 

1.2 Izbira partnerja 

Milivojevi ć (2008, str. 620) ljubezen razume kot »prijetno čustvo, ki ga oseba občuti do 

objekta, ki ga doživlja kot zelo dragocenega in ga ima za del svojega intimnega sveta«. 

Temelj predstavlja čustvena navezava subjekta na neko osebo, ki predstavlja objekt 

ljubezni. Poznamo različne vrste ljubezni, kot so ljubezen do človeštva, ljubezen otrok do 

staršev, ljubezen staršev do otrok, bratska ter sestrska ljubezen in podobno. V 

nadaljevanju se osredotočamo na partnersko ljubezen, ki se nanaša na ljubezen med 

dvema osebama, »ki sta v zvezi in sestavljata par in ki praviloma vključuje seksualno 

komponento« (Milivojević, 2009, str. 407). Musek (1995) k temu dodaja še psihološko 
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dimenzijo, ki osrečuje posameznika, ki ljubi, ter se kaže kot izpolnitev v vzajemnem 

ljubezenskem odnosu. 

Hatfieldova (1983; po Musek, 1995) pravi, da morajo za pojav ljubezni biti izpolnjene tri 

kategorije pogojev: 

• prisotnost osebe, ki predstavlja potencialnega ljubezenskega partnerja glede na 

privlačnost, starost in podobno, 

• ustrezno kulturno ozadje, v katerem se posameznik lahko uči ljubiti in pričakuje 

ljubezen, ter 

• fiziološko vzburjenje, ki ga posameznik razume kot ljubezensko čustvo. 

Različni avtorji opisujejo pogoje za razvoj ljubezni na podoben način. Najprej se pojavi 

privlačnost, ki lahko z boljšim poznavanjem drugega preraste v tesnejši odnos. Udry 

(1974; po Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004) nekoliko podrobneje razlaga proces 

izbire partnerja in sicer z modelom sita. Ta prikazuje zaporedje psihosocialnih sit. Prvo 

sito predstavlja geografska bližina, saj posameznik partnerja izbira med tistimi ljudmi, s 

katerimi se srečuje in to so najpogosteje tisti, ki živijo v njegovi geografski bližini. Drugo 

sito predstavlja privlačnost – telesna privlačnost in privlačnost osebnostnih lastnosti 

posameznika. Tretje sito je socialna podobnost partnerja, ki se navezuje na podobnost v 

starosti, narodnosti, izobrazbi in veroizpovedi. Nadalje četrto sito predstavlja skladnost 

med osebnimi lastnosti, stališči, vrednotami, pričakovanji, potrebami, navadami in 

interesi posameznika ter njegovega partnerja. Peto sito predstavlja komplementarnost 

osebnostnih lastnosti partnerjev. Posamezniku so pri partnerju torej pomembne tiste 

lastnosti, ki si jih tudi sam želi imeti močneje izražene. In še zadnje, šesto sito po 

Udryjevem modelu predstavlja pripravljenost za razvoj stalne partnerske zveze, povezuje 

pa se s socialnimi normami skupine, kjer posameznik živi.  

1.3 Razlage ljubezni s psihološkega vidika 

Ljubezen so poskušali razložiti številni psihologi, ki so se tega lotili z različnih 

perspektiv. Tako ameriški psiholog Abraham Maslow (1954; po Musek, 1995; Cherry, 

2012) povezuje ljubezen s pomočjo dveh ravni motivacije. Pojavi se lahko kot D-potreba 

(deficiency needs), pri kateri prevladuje motiv pomanjkanja in predstavlja odgovor na 

nezadovoljeno potrebo po ugajanju in pripadnosti. Posameznik želi s čustvenim 
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navezovanjem na določeno osebo zadovoljiti svoja občutja negotovosti. Takšna oblika 

ljubezni se povezuje z odvisnostjo in negotovostjo. Pri B-potrebi (being needs) pa 

prevladuje motiv rasti. Pojavlja se pri samoaktualiziranih osebah, ki imajo zadovoljene 

druge potrebe in zato ne povzročajo odvisnosti v odnosu do partnerja, temveč lahko 

nudijo užitek v medsebojnem sprejemanju in spoštovanju.  

Po teoriji izmenjave na naše odločanje vpliva pomen dobička in izgub (Homans, 1961; po 

Musek, 1995; Thibaut in Kelley, 1958; po Musek, 1995). Za ohranitev partnerstva se tako 

nezavedno odločimo na podlagi tega, ali se nam bo to bolj splačalo kot pa če odnos 

prekinemo. Ko z odnosom nismo več zadovoljni glede na naše dobičke znotraj le-tega, 

poiščemo različne alternative, ki imajo tudi same svojo relativno privlačnost in tedaj pride 

do tehtanja novih možnosti ter v skladu z njimi odločanja za prihodnost.  

Po Sternbergu (1988; po Ule, 2008; Feel psychology, 2008; Tysoe, 1997) obstajajo tri 

osnovne dimenzije ljubezni: strastnost, intimnost in zavezanost. Strastnost se izraža kot 

motivacijska komponenta. Kaže se v čustveni usmerjenosti, telesni privlačnosti partnerja 

ter kot želja po zadovoljitvi raznih potreb pri partnerju, vsebuje lahko tudi strah, 

ljubosumje in jezo. Intimnost predstavlja čustveno komponento, pomeni zaupanje 

partnerju, željo po njegovi bližini, toplini, iskrenosti, čustveni navezanosti, podpori, 

razumevanju in intimnem pogovoru. Zavezanost pa sodi med kognitivne komponente, 

pomeni odgovornost in skrb za drugega. Nanaša se na samostojno odločitev, da se na 

določeno osebo navežemo ter ostanemo v odnosu z njo kljub morebitnemu pojavljanju 

težav. Kot pravi Sternberg, lahko glede na kombinacije osnovnih treh sestavin ljubezni 

ločimo različne tipe ljubezenskega odnosa. V posameznih primerih ljubezni lahko 

razlikujemo tudi njihovo intenziteto in uravnoteženost. Idealna ljubezen je tako tista, pri 

kateri so vse tri dimenzije močno izražene. Sternberg na podlagi teh dimenzij loči med 

sedmimi različnimi oblikami ljubezni: 

• Ugajanje: prisotna je intimnost brez strasti in zavezanosti. Označuje pristno 

prijateljstvo. Posameznika sta povezana in čutita drug do drugega toplino in 

bližino. 

• Strastna ljubezen: prisotna je strastnost brez zaupanja in zavezanosti. Prisotne ni 

čustvene bližine z osebo, je pa velika fiziološka in čustvena vzburjenost in visoka 

raven seksualne želje.  
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• Prazna ljubezen: prisotna je zavezanost brez strasti in intimnosti. Pojavi se lahko v 

dolgotrajnih partnerskih odnosih ali začetnih oblikah vnaprej dogovorjenega 

zakona. 

• Romantična ljubezen: prisotna je strast in intimnost brez zavezanosti. Značilna je 

za zaljubljenost, je intenzivna in običajno ne traja dolgo. 

• Tovariška ljubezen: prisotna je intimnost in zavezanost brez strasti. Značilna je za 

dolgotrajna partnerstva, pa tudi za tesne prijatelje in družinske člane.  

• Nora/Zaletava ljubezen: prisotna je strast in zavezanost brez intimnosti, ki bi v 

zvezi lahko predstavljala stabilnost.  

• Popolna/Zaužita ljubezen: gre za prisotnost vseh treh vidikov ljubezni pri 

trajnejšem ljubezenskem odnosu.  

 

Shema 1: Vrste ljubezni po Sternbergu (vir: Feel psychology, 2008) 

 

Freud skozi svojo teorijo psihoseksualnega razvoja razlaga načine, kako zadovoljevanje 

otroških seksualnih potreb s strani odraslih vpliva na posameznikovo vedenje v odraslosti. 

Predpostavlja, da lahko vsak ekstrem vedenja staršev fiksira otrokovo psihično energijo 

na določeno stopnjo in povzroči, da se bo ta fiksacija poznala tudi kasneje v njegovem 
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vedenju v odraslosti. Otrok po Freudovem mnenju svoje seksualne impulze preusmerja od 

oralnega preko analnega h genitalnemu področju. Zadnjemu je namenjeno obdobje med 

tretjim in šestim letom starosti. Pri dečkih se pojavi Ojdipov kompleks, pri deklicah pa 

Elektrin kompleks. To pomeni, da se pri posamezniku razvije seksualna želja, ki je 

vezana na starša nasprotnega spola. Zaradi netoleriranja okolja na takšno željo so otroci 

primorani željo opustiti, namesto tega pa prevzamejo značilnosti vedenja, vrednote in 

norme starša istega spola ter se z njim poistovetijo. Če se konflikt ne reši, pride do motenj 

pri transferu na kasnejši ljubezenski odnos, posameznik postane v življenju pretirano 

nagnjen k flirtanju, moči in samodokazovanju. Delovanje seksualnih impulzov se 

ponovno poveča v mladostništvu, stimulacijo posamezniku pa tokrat predstavlja oseba 

izven njegove družine. Mladostniki svojo željo po naklonjenosti starša nasprotnega spola 

rešijo tako, da se navežejo na vrstnika nasprotnega spola ter z njim oblikujejo intimno 

partnerstvo. Po Freudovem mnenju je odrasla heteroseksualna ljubezen družbeno 

dovoljen način izražanja spolnosti. Ljubezen je pojmoval kot sublimirano obliko 

spolnosti, kot socialno sprejemljiv način izkazovanja spolnih želja (Marjanovič Umek, & 

Zupančič, 2004).  

1.4 Umestitev razvoja partnerstva in intimnosti v življenjsko dobo posameznika 

Erikson je razširil Freudovo teorijo psihoseksualnega razvoja in v svojo teorijo vključil 
tudi socialne dejavnike, ki so pomembni pri razvoju posameznika. Erikson pojmuje 

osebnostni razvoj kot prehod skozi številne stadije, kjer vsaka uspešno rešena faza vodi v 

večjo stopnjo osebnostne integriranosti. Nerazrešeni problemi v posamezni fazi pa se 

prenašajo naprej v naslednje faze in s tem otežujejo nadaljnji razvoj. Prehod v naslednjo 

fazo pomeni kvalitativno spremembo, ki s seboj prinaša vedno novo problematiko in s 

tem v vsakem prehodu tudi krizo. Vsakdo mora skozi vse stadije, vendar ni nujno, da jih 

uspešno prebrodi. Motnje v enem razvojnem obdobju se lahko odražajo kasneje v 

nadaljnjih obdobjih, uspeh v določenem stadiju pa pomeni tudi večji uspeh v naslednjem. 

V obdobju zgodnje odraslosti posamezniki poglabljajo svoje intimne odnose z drugimi 

ljudmi (Poljšak Škraban, 2004). Intimnost pomeni sposobnost samorazkrivanja partnerju 

in oporo partnerju, ne da bi ob tem občutili strah pred izgubo lastne identitete (Newman 

in Newman, 1984; po Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). Razvila bi se naj v obdobju 

do tridesetih let (Poljšak Škraban, 2004). Šele tedaj, ko posameznik odkrije večji del 

svoje identitete, je sposoben vstopiti v bolj intimne odnose z drugimi. Če uspešno predela 
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prejšnje krize, je posameznik sposoben s partnerjem deliti svoja čustva, misli, stališča, 

zanimanja ipd. ter z njim razviti medosebni čustveni odnos (Rice, 1998; po Marjanovič 
Umek, & Zupančič, 2004), v primeru nerešene krize pa posameznik teži k izolaciji, 

odmakne se od drugih in se ukvarja predvsem sam s seboj (Poljšak Škraban, 2004). 

Primer ugodne rešitve je oseba, ki razvija intimni odnos s svojimi prijatelji in s 

partnerjem, deli z njimi svoje poglede o pomembnih življenjskih vidikih ter je sposobna 

sprejeti njihove, ob tem pa je ne skrbi, da bi izgubila svojo identiteto.   

Zanimanje za vrstnike nasprotnega spola sicer začne naraščati že ob koncu zgodnjega 

mladostništva, vendar so te interakcije pogosto vezane na druženja v večjih skupinah in 

ne na individualna srečanja. V tem obdobju so v partnerski zvezi pomembne predvsem 

telesna privlačnost, prvi vtis, ki ga napravi partner, njegov socialni položaj v družbi, 

socialne spretnosti in izstopajoče vedenje. V srednjem mladostništvu postane v 

partnerskem odnosu pomembnejše prijateljstvo, naklonjenost, spoštovanje, intimnost, 

lojalnost, zaupanje, ljubezen in spolne izkušnje. V poznem mladostništvu pa postanejo 

posamezniki v odnosu s partnerjem bolj intimni, pomembnejši so jim skupni interesi, 

razumevanje drug drugega, podobnosti v ciljih in dolgoročna zanesljivost partnerja. 

Vendar pa kljub povečani intimnosti partnerski odnosi v pozni mladosti v povprečju ne 

dosežejo ravni, ki je značilna za zgodnjo odraslost (Marjanovič Umek, & Zupančič, 
2004).  

Mladi odrasli se običajno odločijo za skupno življenje s svojim partnerjem, kar od njih 

terja prilagajanje. Na finančnem, socialnem ter čustvenem področju se morajo mladi 

odrasli prilagajati zaradi svoje nove vloge starševstva, ki je tudi ena izmed razvojnih 

nalog v tem obdobju. Po rojstvu otroka se povečajo družinske odgovornosti, partnerske 

vloge pa se preoblikujejo. Ob ustvarjanju družine je pomembna naloga mladih odraslih 

tudi ureditev bivanja, kjer pomembno vlogo predstavljajo njihove finančne zmogljivosti, 

pa tudi finančne zmogljivosti njihovih staršev, ki jim velikokrat pomagajo. V zgodnji 

odraslosti se posamezniki ponavadi ustalijo v poklicu ter tako postanejo finančno 

neodvisni. Samostojnost je naslednja razvojna naloga v zgodnji odraslosti, pri tem pa 

proces osamosvajanja od primarne družine predstavlja predvsem prenehanje čustvene 

odvisnosti od staršev, ki jim, kot že omenjeno, velikokrat še vedno nudijo materialno 

podporo. Pomembna je še čustvena stabilnost mladih odraslih, ki se kaže v uravnavanju 

čustev in nadzora izražanja le-teh. Razvojna naloga integracije socialnih vlog predstavlja 
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integracijo in asimilacijo spremenjenih socialnih vlog v posameznikov identitetni 

konstrukt, kjer mora posameznik razreševati konflikte med različnimi odraslimi vlogami. 

Manjšo vlogo v zgodnji odraslosti igra še razvoj pripadnosti družbenim skupinam ter 

razvoj državljanske odgovornosti, kjer mladi odrasli omejijo svojo družbeno dejavnost na 

tista področja, ki so pomembna zanje osebno (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

Tudi Havighurst (po Poljšak Škraban, 2004, str. 90) podobno zastavi razvojne naloge, ki 

jih morajo uresničiti mladi odrasli. Pravi, da jih čaka »doseganje avtonomije, 

dograjevanje identitete, razvoj emocionalne stabilnosti, razvoj in utrjevanje kariere, 

odkrivanje in razvijanje intimnosti, vključevanje v socialne skupine in skupnosti, 

snovanje in upravljanje ter vzdrževanje domovanja, starševstvo in vzgoja otrok«. Tudi on 

torej nalogo razvoja intimnosti postavlja v obdobje zgodnje odraslosti.  

Levinson (1978; po Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004) je vseživljenjski razvoj 

posameznika razdelil na različna obdobja in podobdobja, ki si sledijo v univerzalnem 

zaporedju.  V njegovem modelu predodraslost traja do 22. leta, zgodnja odraslost med 17. 

in 45. letom, srednja med 40. in 65. letom ter pozna po 60. letu. Med 22. in 28. letom 

posameznik sprejme samostojne odločitve o svojem življenju; o prijateljstvu, delu, 

odnosih, partnerstvu, osebnih vrednotah in slogu življenja. Pomembno nalogo v tem 

obdobju predstavlja ustvarjanje stabilne partnerske zveze in družine. Pri prehodu 

tridesetih let (28.-33. leta) posameznik določi temeljne vzorce za odraslo življenje, ki 

temeljijo na poznavanju sebe in odnosov z bližnjimi. Ocenjuje in ovrednoti svojo 

uspešnost doseganja prej postavljenih življenjskih ciljev ter tehta različne ugodnejše 

alternative, ki se navezujejo tudi na partnersko življenje, morebitno prekinitev odnosa, 

odločitve za poroko in starševstvo. V naslednji fazi, ki traja do 40. leta pa posameznik 

ustvari svoj položaj v družbi, stabilne odnose v družini in s tem stabilno življenjsko 

strukturo.  

Pomembno vlogo v partnerskem odnosu igrajo otroci, saj po njihovem rojstvu v odnosu 

med partnerjema prihaja tudi do usklajevanja med generacijami staršev in otrok. V 

partnerskem odnosu je na začetku velika pozornost usmerjena na njihove medsebojne 

interakcije, po rojstvu otrok odnos med partnerjema postane manj intenziven, otroci pa v 

družinsko življenje običajno vnesejo veliko pozitivnih izkušenj in zadovoljstva. Odhod 

otrok z doma velikokrat predstavlja kritično obdobje za starše, vendar večina partnerjev 

to obdobje uspešno prenese, ponovno pa več časa usmeri v medsebojne odnose (Swenson 
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et al., 1981; po Musek, 1995). Kritike njegovega modela se nanašajo na to, da opisano 

velja predvsem za srednji sloj ter za moško populacijo. Tako se na primer pojavi pri 

ženskah ob vstopu v mlajšo odraslost problem odločitve med kariero in družino, otroki 

(Musek, 1995).  

V nasprotju z določanjem razvojnih nalog glede na določena razvojna obdobja model 

časovnega pojavljanja življenjskih dogodkov zavrača obstoj predvidljivega delovanja 

ljudi na podlagi bioloških domnevanj ter vpelje pomembnost socialnih sprememb. Model 

časovnega pojavljanja življenjskih dogodkov temelji na starosti posameznika ob 

doživljanju zanj pomembnega dogodka in ob tem upošteva tudi družbenozgodovinski 

kontekst. Temelj predstavlja predpostavka, da je osebnostni razvoj odraz časa, v roku 

katerega posameznik doživi zanj življenjsko pomembne dogodke in ne rezultat vnaprej 

določenega biološkega načrta (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). Kot življenjsko 

pomembne dogodke Uletova (2008, str. 26) razume »dogajanja v vsakdanjem življenju, ki 

se pojavijo v določenem časovnem intervalu in spremenijo življenjski potek, osebno 

biografijo«. Določen dogodek je tako želen takrat, ko se pojavi skladno z družbenimi 

pričakovanji o primernosti posameznikovega obdobja za ta dogodek in njegove ocene 

tega, da je dogodek zanj primeren. Za življenjsko pomembne dogodke velja, da so 

težavni, kljub temu pa nam lahko prinašajo zadovoljstvo. To so npr. matura, diploma, 

rojstvo otroka. Med življenjskimi dogodki razlikujemo med normativnimi, ki so 

pričakovani v življenjskem poteku posameznika, in nenormativnimi, ki se zgodijo 

nepričakovano, npr. nesreče, izguba zaposlitve in podobno ter zanje nimamo na voljo 

izdelanih strategij odziva. Družbena pričakovanja glede tega, katera je najprimernejša 

starost za doživljanje določenega dogodka, se z razvojem družbe spreminjajo ter so tudi 

različna v različnih družbah. V sodobnih razvitih družbah tako starost posameznika ob 

določenih pomembnih dogodkih postaja vse manj pomembna (Marjanovič Umek, & 

Zupančič, 2004; Ule, 2008). Danes ni nenavadno, če moški dobi prvega otroka pri 

štiridesetih letih ali pa če je ženska že pri svojih tridesetih na vodilnem položaju 

uspešnega podjetja. 

V preteklosti so bila posamezna življenjska obdobja jasno ločena. V moderni družbi so 

bila razdeljena na otroštvo, mladost, odraslost in starost (Ule, 2008). Za vsako izmed teh 

so bile postavljene določene norme in pravila, ki so se jih posamezniki držali. V 

postmoderni družbi pa dejavnosti niso več strogo povezane s posameznimi življenjskimi 
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obdobji. Kdaj in če sploh se bo posameznik odločil za vstop v partnerski odnos, na 

delovno mesto, za družino in podobno je stvar njegove odločitve. »Vprašanja spolnosti, 

zakonske zveze, erotike in starševstva so v pogojih osvobajanja izpod jarma modernih, 

spolno opredeljenih stanovskih usod tesno povezana z vprašanji neenakosti, poklica, trga 

delovne sile, politike, družine ter sedanjih in bodočih življenjskih stilov, ki sodijo zraven. 

Bodoča naloga, ki čaka psihologijo, je torej historizacija in sociozgodovinsko revidiranje 

lastnih kategorij.« (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006, str. 47). V postmoderni družbi je 

prišlo do pomembnih sprememb, zaradi katerih ni tako rekoč nič več vnaprej določeno. 

Ljudje, ki nas obkrožajo ter družba, v kateri živimo, imajo izjemen vpliv na 

posameznikov razvoj ter določajo smernice njegovega delovanja. Življenjski potek v 

postmoderni družbi je postal stvar individualne izbire posameznika.  

 

2 Novo razumevanje ljubezni in partnerstva kot posledica sprememb v 
postmoderni družbi 

2.1 Razvoj postmoderne družbe 

Izraz postmoderne družbe je v sociologijo leta 1968 vpeljal A. Etmin. Danes označuje 

obdobje zadnjih štirideset let in vpeljuje posebne družbene spremembe ter novosti, ki jih 

v moderni niso poznali (Švab, 2001). Ob tem se nam zdi pomembno omeniti, da različni 

avtorji za isto družbeno obdobje uporabljajo različne izraze. Beck uporablja izraz druga 

moderna. Predpostavlja, da ne gre za konec moderne, temveč za njen začetek v klasični 

industrijski družbi (Švab, 2000). Beck in Beck – Gernsheim v knjigi Popolnoma normalni 

kaos ljubezni pišeta o predmoderni in moderni družbi. Giddens (po Švab, 2000) za 

današnje zahodne družbe uporablja izraz pozna ali visoka modernost, kjer pravi, da ne gre 

za rez z modernostjo, prihaja pa do pomembnih družbenih sprememb v primerjavi z 

modernostjo. V tem diplomskem delu uporabljamo izraz postmoderna družba. Menimo, 

da je v zadnjih štirih desetletjih prišlo do pomembnih sprememb v družbi, ki se odražajo v 

posameznikovem delovanju.  

Za obdobje po drugi svetovni vojni in tja do 60. let je prevladovalo mnenje, da je nujno 

potrebno ponovno izgraditi porušen svet, hkrati pa je bil pri ljudeh prisoten strah, da se 

doseženo ponovno poruši. Zaradi tega so bili ljudje pripravljeni na žrtvovanje, bili so 

marljivi, trdo so delali, se samoodpovedovali in se znali podrediti (Ule, 1988; po Ule, 
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Rener, Mencin Čeplak, & Tivadar, 2000). V obdobju med 60. in 80. leti je zaradi 

gospodarskega napredka prevladovalo blagostanje in zdelo se je, da tega stanja nič ne 

more omajati. Vendar pa se je kmalu začel kazati strah v obliki negativnih učinkov 

modernizacije ter neobvladanega izkoriščanja svetovnih virov. V 90. letih se je vrnil 

občutek negotovosti. Ljudje so izgubili zaupanje v vodilne institucije industrijskega sveta, 

torej v gospodarstvo, pravo in politiko. Negotovost je začela ogrožati vse družbene 

razrede, ki niso imeli zagotovljene materialne gotovosti ter gotovosti socialne identitete v 

prihodnosti. Prišlo je do ogrožanja temeljnih človekovih pravic in svobod v sedanjosti ter 

strahu pred prihodnostjo (Ule et al., 2000).  

Sociolog R. Inglehart (1997; po Švab, 2001) pravi, da v postmoderni pride do spremembe 

v vrednotnem sistemu. Od vrednot za preživetje se preusmeri k vrednotam blaginje. 

Naraščati začne pomen individualne svobode in zavračanje birokratske avtoritete, bolj se 

začne poudarjati pomembnost individualnega samoizražanja ter kvalitete življenja, ne pa 

več toliko materialističnih vrednot in s tem zagotovljene ekonomske ter fizične varnosti. 

Mladi si v primerjavi s prejšnjimi obdobji v večji meri sami oblikujejo lastni svet vrednot, 

politične presoje ter ideologije, vedno bolj se tudi osamosvajajo na psihosocialnem ter 

kulturnem področju (Ule et al., 2000). Strinjamo se s trditvijo Švabove (2001), ki ob tem 

opozarja na razlike pri različnih slojih v družbi. Cenjenje kvalitete življenja tako ostaja 

privilegij tistih družbenih skupin, ki so že dosegle ekonomsko in fizično varnost.  

2.2 Večanje pomena individualizacije  

V moderni družbi je bil v ospredju proces socializacije. Dejanja, ki so se pričakovala od 

posameznika, so se navezovala na njegov spol, starost, socialni izvor ter kulturno 

pripadnost. Njegove razredne, spolne ter kulturne identitete so bile torej določene že 

vnaprej. V skladu s posameznikovim družbenim slojem se je oblikoval in načrtoval tudi 

njegov poklic, politični položaj, zakonski partner in podobno (Ule et al., 2000; Ule, & 

Kuhar, 2003). Kot pravi Heinz (2003; po Ule, & Kuhar, 2003) so bile za ljudi takrat 

najpomembnejše tako imenovane mezoskupnosti, med katere prištevamo institucije 

razreda, družine in lokalne skupnosti. Te so bile zelo trdne in močne ter so posamezniku 

pomagale pri premagovanju njegovih življenjskih stisk (Ule et al., 2000; Ule, & Kuhar, 

2003). Načrte za svojo prihodnost je izoblikoval skladno s tradicijo, v povezavi s 

socializacijskimi izkušnjami ter na podlagi generacijske primerjave.  
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V postmoderni postaja vedno pomembnejša individualizacija posameznikov. Pojem je v 

svojem najsplošnejšem smislu obstajal že prej, vendar se je takrat nanašal le na manjše 

elitne skupine in ne v tako razširjenem obsegu, kot ga poznamo danes (Beck, & Beck – 

Gernsheim, 2006). Individualizacija danes pomeni »preobrat od prevlade vnaprej 

določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vse bolj pluralnim, posamično 

določenim, začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim življenjskim načrtom« 

(Ule, 2008, str. 35). Vsak posameznik torej teži k individualnem življenjskem slogu. Sam 

želi odločati o svoji izobrazbi, zaposlitvi, kraju in načinu življenja, o partnerju, številu 

otrok in podobno (Ule, 1997). To pomeni, da je posameznik zdaj center svojega 

delovanja. Potek svojega življenja izbira glede na svoje sposobnosti, trenutna stanja na 

trgu, predvidevanje prihodnosti in podobno (Ule, & Kuhar, 2003). Za individualizacijo v 

postmoderni dobi je torej značilno izginjanje vnaprej predpisanih življenjskih oblik, kot 

so razredna pripadnost, jedrna družina in spolne vloge. 

Beck (2009, str. 190) opredeli tri dimenzije individualizacije: »dimenzija osvoboditve«, 

»dimenzija odčaranja« ter »dimenzija nadzorovanja oziroma reintegracije«. 

»Dimenzija odčaranja« pomeni osvoboditev od družbenih form in vezi, ki so že 

zgodovinsko dane vnaprej (Beck, 2009). Posameznik je prisiljen poskrbeti sam zase, kar 

od njega zahteva fleksibilnost in kreativnost. Sprejeti mora tvegane odločitve tako v 

poslovnem kot v vsakdanjem zasebnem življenju. Značilni so pluralni individualni 

življenjski stili posameznikov, ki si morajo izoblikovati svoj individualni osebni stil 

življenja. Če tega ne uresničijo, skoraj zagotovo izpadejo iz velike konkurence, ki je 

prisotna v boju za delovna mesta ter za doseganje dobrega standarda (Ule et al., 2000). 

Odvisni so od izobraževalnih institucij, trga dela, potrošnje, zdravstvenih in pedagoških 

nasvetov (Ule, & Kuhar, 2003). Prilagajati se morajo tudi ponotranjenim tržnim 

mehanizmom, ki jih sami ne morejo nadzorovati (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). V 

posamezniku zato prihaja do križanja zasebnega in javnega, splošnega in posebnega 

interesa, institucije in osebnosti. Institucije, kot so družina, socialni sloj in ideologije, 

torej sedaj izgubljajo svoj vpliv v posameznikovem življenju (Ule et al., 2000), ki mora 

sam zgraditi načrt svojega življenjskega poteka in se nato sam potruditi, da dejavnosti 

tudi izpelje. V to mora vložiti veliko truda, saj se za istimi cilji bori več ljudi, ki drug 

drugemu predstavljajo konkurenco. Če želi slediti svojim ciljem, se mora vedno znova 

uveljavljati in dokazovati (Ule, & Kuhar, 2003). Poveča se število tveganih življenjskih 
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odločitev in življenjskih poti, največ tveganj pa je pri tistih, ki nimajo ustrezne 

ekonomske in socialne podpore pri svojih družinah, so nezaposleni ali pa se jim obeta 

dolgotrajna nezaposlenost (Ule et al., 2000).  

Pri naslednji dimenziji, »dimenziji odčaranja«, gre za izgubo tradicionalne varnosti v 

povezavi s praktično vednostjo, vero in vodilnimi normami ter s tem torej izgubo 

stabilnosti (Beck, 2009). Individualizacija namreč pomeni nepristajanje na utrjene 

socialne definicije, socialne vloge, poklicne profile, posamezniki vstopajo v individualno 

določene partnerske in družinske zveze ter se ponovno izobražujejo. Kaže se večja 

pripravljenost za to, da sami poskrbijo za svoje življenje in svojo socialno varnost, brez 

da se pri tem zanašajo na državo ter druge institucije (Ule et al., 2000). Individualizacija 

torej povečuje kvantiteto in kvaliteto možnosti, med katerimi lahko posameznik izbira v 

določenih situacijah, kar je pozitivna stran individualizacije. Vendar pa je njegovo 

dejanje, da sam odloča o sebi, na primer o svoji izobrazbi, načinu življenja, partnerju, 

hkrati njegova možnost in dolžnost (Precht, 2010; Ule, 1997). Predstavlja mu tako izziv 

kot tudi tveganje, saj je vsak posameznik sam odgovoren za svojo integracijo v družbo. 

Pri tem pa nima nobenega zagotovila za uspeh.  

»Dimenzija nadzorovanja oziroma reintegracije« pa se nanaša na nove vrste vključevanja 

v družbo ter odnosov med ljudmi, ki jih posamezniki oblikujejo v skladu s svojimi 

lastnimi interesi ter željami (Beck, 2009). Ob tem v postmoderni družbi prihaja do 

zmanjševanja moči medosebnih odnosov in trdnosti skupnosti, ki jim posamezniki 

pripadajo in ki so bile včasih izredno močne. Zmanjšuje se moč in obseg t.i. ligatur. 

Pojem Dahrendorf (1979; po Ule et al., 2000) razume kot medosebne in nadosebne 

povezave ter zavezanosti posameznikov tem povezavam. Ligature izgubljajo pomen, ki so 

ga imele v preteklosti, posamezniki pa vse bolj sami odločajo, v katere ligature bodo 

vstopili. Posameznikom zmanjšanje trdnih in splošnih pravil ter življenjskih vodil, na 

katere bi se lahko zanesli v času osebnih kriz, povzročajo težave. Tako veliko novih 

možnosti ostane brez smisla, saj posameznik nima na voljo nobenih pomagal, ki bi mu 

pomagale usmerjati izbire. To, da je vsak posameznik sam ustvarjalec svojih socialnih 

mrež, pomeni tudi prisilo. Družbena moč posameznika je namreč večja, če ima 

posameznik trdnejšo in bolj razvejano socialno mrežo morebitnih solidarnostnih izmenjav 

(Ule et al., 2000). To pomeni, da vse bolj kot so nove ligature stvar posameznikovih 
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lastnih želja, toliko več je odvisno od njega samega, njegovih odločitev in toliko bolj se 

čuti krivega za svoje napačne izbire in negativne posledice, ki jim sledijo. 

Življenjske odločitve v postmoderni so torej bolj svobodne, posamezniki se ne odločajo 

po tradicionalnih vzorcih, zaradi česar se poveča odgovornost njihovih odločitev. 

Posledice odločitev so namreč odvisne od posameznikove samostojne presoje in ne od 

vnaprej predpisanih norm. S svobodo se trorej povezuje odgovornost do samega sebe. 

2.3 Podaljševanje mladosti in problem zaposlovanja  

V postmoderni družbi je prišlo do podaljševanja mladosti, ki pomeni povečevanje števila 

»let, ko se mladi pripravljajo na odraslost, ko delajo na sebi in ko starši in izobraževalne 

ustanove vlagajo vanje« (Ule, 2008, str. 193) ter zmanjševanje števila »let, ko so dejavni 

na trgu dela« (Ule, 2008, str. 193). Prehod iz mladostništva v odraslost namreč 
predstavlja prehod iz šole v zaposlitev, kar omogoča dolgoročno načrtovanje prihodnosti.  

Glavni razlogi za spreminjanje mladostništva od petdesedih let prejšnjega stoletja do 

danes so predvsem podaljšanje šolanja v vseh družbenih slojih, večja individualizacija 

izobraževalnih poti in povečanje možnosti za doseganje družbenih priznanj. Mladim se 

danes ne mudi k zgodnjim plačanim službam, preko izobraževanja pa imajo možnost 

spoznavanja še drugih oblik mišljenja in tradicij (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006; Ule, 

2008; Ule et al., 2000). Hkrati s podaljševanjem izobraževanja se podaljšuje tudi 

neodvisnost mladih od izvornih družin, vse več mladih po vsej Evropi namreč podaljša 

življenje pri starših (Ule, 2008). Pojavi se t.i. vmesna oz. LAT- faza (ang. living apart 

together oz. živeti skupaj in hkrati narazen). Razlogi za to so lahko zunanji, na primer 

težave pri doseganju ekonomske neodvisnosti, ali »subjektivni«, na primer poceni 

življenje doma, čustvena varnost. V Sloveniji v tej vmesni fazi živi približno 43% mladih, 

starih med 25 in 35 let (Rener, 2006). Zgodnje zaposlovanje je danes nadomestilo 

podaljšanje izobraževanja mladih.  

Včasih je bila glavna naloga posameznikov boj za preživetje, vsakodnevno so se srečevali 

z lakoto in revščino (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006), ki je bila rezultat pripadnosti 

določenemu družbenemu razredu (Ule et al., 2000). V osemdesetih in devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja je nezaposlenost postala velik problem v vseh razvitih družbah. Večje 

možnosti nezaposlenosti imajo predvsem tiste skupine ljudi, ki so bile marginalizirane že 
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prej, med njimi tudi mladi. Ti v času ekonomske krize občutijo največjo izgubo kot prvi 

iskalci zaposlitve. Težje namreč najdejo varno zaposlitev, večkrat pa dobijo zaposlitev za 

krajši delovni čas in za določen čas kot pa tisti, ki so na trgu že dalj časa. Razloge za to 

lahko najdemo v demografskih spremembah, saj je mladih iskalcev zaposlitve na trgu 

delovne sile več, kot pa je na novo kreiranih delovnih mest (Ule, 2008; Ule et al., 2000). 

Posledice nezaposlenosti danes so pesimizem in sovražni odnos družbe do nezaposlenih. 

Pogosto se pojavlja, da tisti, ki nimajo zaposlitve, tudi trajnega stanovanja nimajo, 

posledično pa tudi težje najdejo zaposlitev (Ule et al., 2000). Ker je za postmoderno 

značilno, da je usoda posameznika individualizirana, posamezniki zdaj nezaposlenost in 

revščino povezujejo s svojimi osebnimi izkušnjami, ki jih ponotranjijo. S tem  poglobijo 

občutek lastne življenjske odpovedi.  

V postmoderni se je spremenila tudi sama narava dela žensk, ki je postala vse bolj 

podobna moškemu zaposlitvenemu vzorcu, zaradi česar se množično zaposlujejo tako 

moški kot ženske. Naravne razlike moških in žensk ne igrajo več tako pomembne vloge 

pri delitvi dela in opravil, zaradi česar so ženske postale bolj zaposljive (Musek, 1995). 

Vzrok temu raziskovalci iščejo tudi v odlaganju odločitve žensk za materinstvo ter 

odločitve, da se zaposlijo tudi že takrat, ko so njihovi otroci še majhni. Ženske so za 

razliko od tega namreč v moderni dobi prenehale s svojo zaposlitveno kariero v času 

materinstva ter se nazaj na delovno mesto vrnile šele, ko so njihovi otroci odrasli 

(O'Connell, & Bloom; po Švab, 2001). Večje število žensk na trgu delovne sile ima torej 

posledice v družinskem življenju. V postmoderni družbi se idealen tržni subjekt namreč 
navezuje na nevezan individuum, ki ga ne obvezujejo nobene partnerske, družinske ali 

starševske obveze. Trg delovne sile se ne ozira na vprašanja zasebnosti posameznikov, 

ampak v ospredje postavlja pomembnost mobilnosti. Prihaja do razhajanj med tem, kar od 

nas zahteva trg delovne sile in tem, kar bi bilo potrebno za intimno partnerstvo. Za trg 

delovne sile so namreč pomembni posamezniki, ki so popolnoma mobilni in se lahko 

prilagajajo zapovedim fleksibilne storilnosti, ne da bi se medtem ozirali na svoje socialne 

zveze (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). Pri tem lahko zaznamo nasprotujoče si potrebe 

partnerstva, ki za svoj obstoj potrebuje zasebnost. V postmoderni namreč pomembno 

vlogo v partnerskem odnosu predstavlja intimnost partnerjev ter njuno skupno 

oblikovanje medsebjnega odnosa, za kar je potrebno sodelovanje obeh.  
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2.4 Spremenjeno razumevanje ljubezni in partnerstva  

Ljubezen ni univerzalni fenomen. V različnih kulturah in v različnih zgodovinskih 

obdobjih je razumljena drugače. Tako so filozofi v antični Grčiji denimo ljubezen delili 

na strastno in duhovno oziroma platonsko. Prvo so obsodili na hiter propad, drugo pa so 

idealizirali. Duhovna ljubezen je torej veljala kot tista prava. Prav ta bi naj predstavljala 

izhodišče za trubadursko in viteško ljubezen, ki so jo poveličevali kasneje (Tysoe, 1997). 

Trubadurska ljubezen se je pojavila v 10. stoletju v arabski poeziji, ko so trubadurji peli o 

nedosegljivi, prelepi in v vseh pogledih najboljši dami. Iz trubadurske se je razvila viteška 

oziroma dvorna ljubezen, katere bistvo je, da ni uresničena. Zaradi tega je prisotna 

dvostranska idealizacija, kjer tako vitez kot tudi dama idealizirata drug drugega. Med 

njima vlada asimetričnen odnos, kjer se ženska povišuje, moški pa podreja. Ta vrsta 

ljubezni tudi strogo ločuje ljubezen in spolnost (Milivojević, 2009). Tako trubadurska kot 

viteška ljubezen sta torej neuresničeni in idealizirani. Med osebama, ki sta občutili 

ljubezen, se tako ni razvil tesnejši odnos.  

Tudi v Franciji v 12. stoletju so strogo ločevali med ljubeznijo in obstojem trajnejše 

zveze. Zakonci so se takrat morali podrejati drug drugemu, medtem ko je za ljubimca 

veljalo, da sta se samostojno odločila za vzajemno predanost. Iz tega je sledilo, da 

ljubezen med zakonci ne more obstajati. Obstajala so celo sodišča ljubezni, ki so odločala 

o tem, kaj je in kaj ni ljubezen ter kaj je v ljubezni dovoljeno in kaj ni (Milivojević, 
2009). Glavni nalogi družine sta bili zagotavljanje preživetja ter ohranjanje potomstva in 

tako je ostalo vse do 18. stoletja. Izbira partnerja in vstop v zakonsko skupnost sta bili 

oblikovani na podlagi ekonomskega dogovora, ob tem se niso zmenili za osebna čustva in 

mnenja. Življenjski položaji so bili vnaprej predvideni in predpisani posamezniku že z 

njegovim rojstvom. V tradicionalni zvezi so posamezniki imeli omejene možnosti izbire, 

zagotovljeno pa zaupnost in zaščito, kar jim je nudilo stabilnost (Asen, 1998; Beck, & 

Beck – Gernsheim, 2006; Precht, 2010).  

Drugačno miselnost je začel v 18. stoletju uvajati Jean-Jacques Rousseau, ki je motiv za 

zakon videl v ljubezni med partnerjema in ne več v materialnem stanju (Milivojević, 
2009). Do dejanskih sprememb v tej smeri je prišlo v 19. stoletju, ko se je pri večjih 

množicah začela pojavljati želja po romantični ljubezni in se razširila iz meščanskih 

skupin na večinsko populacijo. Ti so začeli množično brati romantične romane in sanjariti 

o romantičnih dvorjenjih. S pojmom romantične ljubezni so zakonski zvezi dodali 
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poseben pomen, saj so partnerji začeli poudarjati čustvene vidike zveze, ki ji prej niso 

posvečali posebne pozornosti (Giddens, 2000; Precht, 2010). Romantična ljubezen 

namreč predvideva, da »lahko vzpostavimo trajno čustveno vez z drugim na temelju 

lastnosti, ki so značilne za to vezo samo« (Giddens, 2000, str. 8). Za partnersko zvezo se 

potemtakem posamezniki ne odločajo več iz ekonomskih razlogov. Romantično ljubezen 

spremlja občutek, da je oseba eno s partnerjem, njegove lastnosti pa odkrije intuitivno. Za 

pristno velja tista ljubezen, ki traja večno in se zanjo verjame, da je edina prava. Z 

romantično ljubeznijo se povezuje tudi samoizpraševanje posameznikov o svojih čustvih 

do partnerja, o tem, kako on čuti do njih ter ali so njuni skupni občutki dovolj močni za 

dolgoročno zvezo. Usmerjena je v dolgoročno skupno prihodnost partnerjev, ki jo bosta 

oba skupaj oblikovala. Partnerja ves čas iščeta in čakata potrditev drug od drugega. 

Romantična ljubezen je izključno monogamna, pomembno vlogo ima namreč 
predpostavka zlitja spolnosti in ljubezni (Giddens, 2000; Precht, 2010). 

Ob tem pa je potrebno poudariti, da je pomembnost sklepanja zakona iz ljubezni kulturno 

specifičen pojav, ki se v zadnjih časih pojavlja v zahodnih kulturah. Tako se na primer v 

kolektivističnih kulturah, kakršna je v Indiji in Etiopiji, za poroke še vedno vnaprej 

dogovarjajo starši posameznikov in ne posamezniki sami. V nekaterih kulturah pa sta tudi 

poliginija, torej poročanje moža z več ženami, ali poliandrija, ko se ženska poroči z več 
moškimi, stvar zakonskega dogovora (Tysoe, 1997). Tako je poliginija povsem običajna v 

islamskih deželah (D. C., 2011). Romantična ljubezen v teh kulturah torej nima 

pomembne vloge pri sklepanju zakona.  

V industrijski družbi so prevladovale tradicionalne spolne vloge, na podlagi katerih se je 

oblikovala tradicionalna mala družina, ki je žensko enačila z družino. Kot glavne naloge 

se jim je pripisovalo materinstvo, družinsko delo ter zaradi odvisnosti od moževega 

dohodka nesamostojnost. Industrijska družba je bila tako pogojena z neenakim položajem 

moških in žensk (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). Tudi za romantično ljubezen lahko 

rečemo, da dela razlike med spoloma. Predpostavlja namreč, da so ženske ločene od 

zunanjega sveta in so v podrejenem položaju doma. Njihova skrb je negovanje ljubezni. 

Romantična ljubezen in materinstvo sta povezana, velika želja po romantični ljubezni pa 

je za posledico imela podrejene in žalostne gospodinje (Precht, 2010). To je v preteklosti 

ženskam omogočilo nova področja intimnosti. Zaradi povečanja spolne enakosti z 

moškimi so se namreč med seboj pogosteje srečevale in si odkrito pripovedovale o 
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ljubezenskih zadevah ter si pomagale pri bolečinah ob razočaranjih v zakonu. Moška 

prijateljstva so medtem postala bolj tovariška in manj zaupna (Giddens, 2000). 

Kot pravi Giddens (2000, str. 8) je romantična ljubezen »znanilec čistega razmerja«, 

model čistega razmerja pa predstavlja sotočna ljubezen. Pri tej vrsti ljubezni se partnerja 

odpreta drug drugemu, pripravljena sta razkriti svoje skrbi in potrebe ter pokazati svojo 

ranljivost. Partnerjeve značilnosti moramo poznati ter mu tudi pokazati svoje. Za to, da se 

odpremo drugemo oz. da nas partner spozna, moramo postaviti svoje osebne meje, za 

doseganje tega pa je potrebna odprta komunikacija (Giddens, 2000).  

V čistem razmerju so posamezniki dejavni pri določanju pogojev v medsebojnem odnosu 

s partnerjem, kar jo ločuje od romantične. Dve osebi oblikujeta medsebojni stik zaradi 

stika samega, torej zaradi določenih prednosti, ki jih lahko vsaka od njiju dobi ob daljšem 

medsebojnem druženju. Tako razmerje traja le takrat in le tako dolgo, dokler se obema 

partnerjema zdi, da od njega prejemata dovolj pozitivnega za nadaljevanje razmerja 

(Giddens, 2000). Da lahko to ugotavljata, je med njima pomembna uspešna 

komunikacija. V današnji zvezi se tako partnerja ves čas dogovarjata o podobi sveta ter jo 

spreminjata. Iščeta tudi samega sebe in ustvarjata nova upanja in cilje ter želita razrešiti 

pretekla razočaranja. Predvsem v fazi zaljubljenosti lahko opazimo iskanje svojega bistva, 

sebstva, ko preko dialogov s partnerjem posamezniki iščejo svoja priznanja, sprejemanje 

ter razumevanje. Za nastanek in obstoj je pomembna tesna čustvena zveza obeh 

partnerjev, sestavlja pa jo tako upanje na ljubezen, kot nastanek novih razočaranj in 

konfliktov, ki jih prej niso poznali (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006).  

Partnerja si v čistem razmerju zaupata, temelj temu pa predstavlja intimnost, ki pomeni 

razkritje posameznikovih čustev drugemu, ki jih sicer ne bi izpostavil širši javnosti. Z 

intimnostjo oseba pri drugi osebi pridobi zaupanje, ki v čistem razmerju ni samo po sebi 

umevno, ampak si ga mora partner pridobiti. Zaupanje temelji na močni veri v drugega in 

v to, da se bo skupna vez ohranila tudi vpričo prihodnjih težav. Ko partnerju zaupamo, 

verjamemo, da bo res deloval pošteno in dosledno. Partnerja v čistem razmerju ohranjata 

medsebojno zaupanje ter si dopuščata določeno mero svobode. Vsak izmed partnerjev je 

avtonomen. Avtonomija pomeni, da posameznik lahko sam odloča o sebi ter izbere eno 

izmed mnogih različnih potekov dogodkov. To je pogoj, da lahko vzpostavimo 

enakovredno razmerje z drugo osebo ter jo spoštujemo in dovolimo, da razvija svoje 
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potenciale, ne da bi se sami ob tem počutili ogrožene. Ko smo avtonomni, znamo tudi 

postavljati svoje osebne meje (Giddens, 2000).  

Za avtonomnost obeh partnerjev je pomembno udejanjanje izenačitve moških in ženskih 

vlog, ki se je začelo v postmoderni družbi in na kar je najpomembneje vplivalo množično 

zaposlovanje žensk (Švab, 2001). Porušila se je tradicionalna porazdelitev vlog znotraj 

družine, kar pomeni, da so moški in ženske osvobojeni tradicionalnih spolnih vlog in 

norm, ki iz tega izhajajo. Prišlo je do ogrozitve tako imenovane male družine, 

univerzalizem trga pa je povzročil, da ženske niso več odgovorne samo za gospodinjska 

dela ter skrb za družino. Na področjih zakonodaje, izobrazbe, spolnosti in poklicnih 

položajev so se sodobnim mladim ženskam v primerjavi z njihovimi materami odprle 

nove možnosti. Izobrazba jim je namreč omogočila poklicno napredovanje ter jih s tem 

prenehala omejevati na gospodinjsko življenje. Začele so razpolagati s svojim zaslužkom, 

kar je povečalo njihov vpliv v partnerski zvezi. Do tedaj so si namreč za svoje preživetje 

bolj kot ne morale poiskati moža, ki je predstavljal vir dohodkov družine, sedaj pa so tudi 

same lahko preživele sebe ter svojo družino (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). 

Posledica tega je manjšanje števila porok v zahodni družbi. Kot je razvidno iz tabele 1, se 

je število sklenitve zakonskih zvez v Sloveniji od leta 1980 do leta 2011 skoraj 

razpolovilo (Statistični urad Republike Slovenije, 2012b).  

Tabela 1: Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija, 2011 (vir: Statistični urad Republike Slovenije, 

2012b) 

Vzrok za zmanjšanje števila porok najdemo tudi v manjšanju pomena formalne potrditve 

razmerja med partnerjema. Partnerja sta, kot že napisano, v razmerju izključno zaradi 

tega, ker si to sama želita. Razmerje se tako ne nanaša več na zunanje družbene razmere 

in ekonomska stanja. Vlogo zakona med partnerji pa vse bolj nadomešča čisto razmerje 

 
1980 1990 2000 2010 2011 

Sklenitve zakonskih zvez 12.377 8.517 7.201 6.528 6.671 

Razveze zakonskih zvez 2.309 1.858 2.125 2.430 2.298 

Razveze na 1000 sklenitev zakonskih zvez 186,6 218,2 295,1 372,2 344,5 
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(Giddens, 2000). Kot navaja Švab (2001), se skladno s tem veča število izvenzakonskih 

zvez. Sotočna ljubezen za svoj obstoj torej ne potrebuje sklepa zakona kot potrditve. 

Zaradi vse večje enakopravnosti in samostojnosti tako žensk kot moških pa se pojavlja 

težava usklajevanja družine in zaposlitve. 

Spremenilo se je tudi splošno mnenje prebivalcev o izvenzakonskem življenju. V 

šestdesetih je bil namreč takšen način življenja stigmatiziran in nesprejemljiv, danes pa ga 

družba na splošno sprejema kot nekaj samoumevnega. Tudi na matere samohranilke 

danes ljudje gledajo drugače kot nekoč. Včasih so jih pojmovali kot tiste uboge ženke, ki 

so jih zapustili možje, danes pa ta vloga predstavlja le eno od alternativnih možnosti, ki si 

jo v svojem življenju lahko izberejo ženske (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). Pri 

sotočni ljubezni se pojavlja tudi možnost obstoja razmerja pri spolnih izkušnjah z drugimi 

partnerji, saj je spolna ekskluzivnost pomembna tako dolgo, kolikor se obema 

partnerjema to zdi želeno, kar je za romantično ljubezen nedopustno. Sotočna ljubezen 

tudi ni nujno povezana s heteroseksualnostjo (Giddens, 2000).  

Sotočno ljubezen in čisto razmerje Giddens poveže tudi z razvojem plastične 

seksualnosti. Ta razmejuje spolnost in reprodukcijo. Izvira iz težnje po omejitvi velikosti 

družine in je posledica večje uporabe kontracepcijskih sredstev ter novih reproduktivnih 

tehnologij. Spolnost je sedaj, ko lahko oploditev umetno zaviramo ali pa jo umetno 

povzročimo, popolnoma avtonomna (Giddens, 2000). Odločitev o tem, ali bo posameznik 

imel otroke ali ne, je torej postalo stvar presoje individualnih možnosti ter odločitev. To 

ne predstavlja več etnične ter državljanjske dolžnosti, ampak v ospredje prihaja želja po 

otroku ter skladnost imeti otroka s posameznikovim življenjskim stilom (Ule et al., 2000). 

Spolnost in reprodukcija torej več nista nujno povezani, kot sta bili nekoč. Spremenil pa 

se je tudi odnos do spolne zadržanosti žensk. Včasih je bila nedolžnost deklet pred poroko 

izjemno cenjena. Tista dekleta, ki pa so bila spolno bolj aktivna, so bila zaznamovana. 

Spremljajo jih je neodobravanje in obrekovanje. Danes se je to spremenilo, saj zelo malo 

deklet počaka s spolnimi izkušnjami do poroke. Nekoč je tudi veljalo, da so se dekleta, 

tudi če so bila spolno aktivna, pretvarjala, da niso in s tem pridobila večji ugled. Danes pa 

je to obrnjeno. Dekleta se namreč tudi v primeru, ko nimajo spolnih izkušenj, raje 

pretvarjajo, da jih že imajo (Giddens, 2000). Družbena pričakovanja glede spolnosti so se 

torej spremenila v smeri večje svobode in odobravanja zgodnejših spolnih izkušenj. 
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Kot posledica dopuščanja svobode v čistem razmerju pa se lahko zgodi, da partnerja 

ubereta različne poti v svojem razvoju in to lahko vodi v konec razmerja med njima. Ena 

izmed lastnosti čistega razmerja je namreč tudi ta, da ga lahko katerikoli izmed partnerjev 

prekine kadarkoli želi. Razmerje lahko namreč, kot smo že napisali, traja le tako dolgo, 

kakor dolgo sta mu zavezana oba partnerja (Giddens, 2000). Posledica sotočne ljubezni so 

zatorej številne razveze, ki se dogajajo pri parih v današnji družbi. Kot vidimo iz tabele 1, 

se je leta 1980 v Sloveniji razvezalo 186,6 parov na 1000 sklenjenih zakonskih zvez, leta 

2011 pa se je to število povečalo na 344,5 (Statistični urad Republike Slovenije, 2012b).   

Kakor je vidno iz besedila, je prišlo v današnji družbi do pomembnih sprememb pri 

razumevanju ljubezni. Danes je partnerjema pomembno, da sta v zvezi vsak zase 

avtonomna in da sta v razmerju zaradi lastne želje po tem. Takšno pojmovanje partnerske 

ljubezni ima posledice v družinskem življenju. Sotočna ljubezen se povezuje tudi z 

družinskimi oblikami, ki jih v preteklosti niso poznali.  

2.5 Spremenjeno razumevanje družine 

Musek (1995, str. 28) družino opiše v splošnem kot »stičišče spolov in generacij, moških 

in žensk, starih in mladih«. Vendar pa so se ožji pomeni družin v preteklosti spreminjali.  

Družina je bila v modernistični perspektivi izenačena z zasebnostjo oziroma je bila 

zasebnost izenačena s posebno družinsko obliko – nuklearno družino, ki jo je sestavljal 

heteroseksualni zakonski par in otroci (Švab, 2001). Glavna funkcija moderne družine je 

bila vzgoja, socializacija otrok in stabilizacija odraslih osebnosti na eni strani ter skrb za 

materialno in čustveno stabilnost odraslih v družini na drugi strani (Hlebec et al., 2012; 

Švab, 2001). Danes so se funkcije družine od socialno-institucionalnih spremenile bolj k 

emocionalno-podpornim funkcijam, še vedno pa je pomembna socializacijska funkcija 

družine, kjer poteka večsmerna medgeneracijska socializacija. Do sprememb je prišlo 

zaradi vpliva različnih dejavnikov, med drugimi tudi demografskih sprememb in s tem 

daljšanja življenjske dobe (Hlebec et al., 2012), gospodarskega napredka ter spreminjanja 

spolnih in poklicnih vlog (Musek, 1995).  

V postmoderni družbi je prišlo do pomembnih sprememb glede družinskih oblik. Gre za 

premik od enopomenskega definiranja družine v smer razširjanja razumevanja pojma 

družine (Asen, 1998; Švab, 2001). O tem nam govori podatek, da je takšnih nuklearnih 
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družin, kjer družino sestavljata poročen par zaposlenega očeta ter mater gospodinjo in 

njun otrok, bilo leta 2006 v Evropi manj kot 20% vseh družin (Rener, 2006). Danes je od 

vsakega posameznika odvisno, kaj zanj predstavlja družina, starševstvo, erotika, ljubezen. 

Nič od tega ni dano vnaprej in mnenja niso poenotena ter nespremenljiva. Raznolikost 

položajev in situacij, ki jih razumemo pod termini starševstva, družine, zakonske zveze, 

očetov, mater in podobno, narašča (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). Danes tako 

nimamo več na primer enoznačnega pojma matere, ki bi predstavljala gospodinjo, katere 

najpomembnejše delo je skrb za družino, kot je to veljalo v preteklosti. Namesto tega se 

pojavljajo pojmi matere samohranilke, razvezane matere, zaposlene matere, brezposelne 

matere in podobno.  

Danes se je definicija družine torej spremenila. Sodobna statistična stroka jo definira tako, 

kot to priporoča Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo, ki družino razume 

»v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim 

razmerjem« (Keilman, 2003; po Rener, 2006, str. 15). Oblike skupnega življenja so se 

torej v postmoderni družbi začele spreminjati. Vedno več ljudi danes živi v začasnih 

družinah ali v nedružinskih oblikah skupnosti (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006), 

spreminjajo se tudi tradicionalne vloge v družinskem življenju (Musek, 1995). Pojavi se 

tako imenovana družinska pluralizacija, ki zajema tako pluralizacijo družinskih oblik, kot 

tudi spreminjanje načinov družinskega življenja (Asen, 1998; Beck, & Beck – Gernsheim, 

2006; Hlebec et al., 2012; Švab, 2001). Zmanjšuje se torej število nuklearnih družin, 

pojavljajo pa se nove družinske oblike, na primer neporočeni pari, pari brez otrok, starši 

samohranilci, homoseksualni pari z otroki, ki jih nekoč niso poznali (Asen, 1998). Švab 

(2001) je prepričana, da bi nuklearna družina v postmoderni družbi delovala precej 

nefunkcionalno, saj je prav družinska pluralizacija tista, ki družini omogoča ohranjanje 

ravnovesja med individualizmom in skupnostjo. 

Prišlo je tudi do upadanja stopnje rodnosti, kar lahko razumemo kot odraz premišljene 

odločitve za otroka, da bi mu lahko zagotovili najboljše možnosti za razvoj (Švab, 2001). 

Sicer otroci v obdobju individualizma predstavljajo staršem po eni strani oviro, saj 

zahtevajo veliko časa in denarja ter so nepredvidljivi, vsilijo pa jim tudi ritem življenja po 

svoji meri in potrebah. Po drugi strani pa staršem predstavljajo nenadomestljivo razmerje. 

Prisotnost partnerjev je dandanes namreč minljiva, otroci pa ostanejo. V odnosu z 
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otrokom lahko občutimo vsa tista čustva, za katera drugje ni ostalo prostora (Beck, & 

Beck – Gernsheim, 2006). Dandanes torej število rojstev upada, veča pa se pomen otrok. 

Musek (1995) je prepričan, da kljub vsem spremembam ali pa prav zaradi njih 

pomembnost družine in ljubezni postaja v današnji kompleksni in brezosebni družbi še 

posebej pomembna. Vsak človek potrebuje določeno mero stabilnosti in v današnjem 

dinamičnem in hitro spreminjajočem se svetu jo lahko najde prav v družini. Tudi 

raziskave (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006) kažejo, da si večina mladostnikov še vedno 

ne želi živeti samskega življenja. Še vedno jim pomembno vrednoto predstavlja ideal 

stabilnega partnerstva in s tem povezana zvestoba, vendar pa za razliko od prejšnjih 

obdobij sedaj za uresničenje tega ne potrebujejo več legitimizacije ter s tem povezanih 

pritiskov s strani države in cerkve.  

Kakor je vidno iz besedila, si ljudje v različnih družbenih obdobjih pod pojmi ljubezni, 

partnerstva, zakona in družine predstavljajo različne stvari. Posamezniki različnih 

generacij  imajo torej pogosto na to različne poglede. In ker je skoraj nemogoče, da v 

svojem življenju ne bi imeli stika s pripadniki različnih generacij, lahko preko 

medsebojne izmenjave spoznavamo tudi njihove perspektive in osebna mnenja. Ta so 

pogosto drugačna od našega, razlike pa izhajajo iz življenja v drugačnih družbenih 

razmerah od naših.  

 

3 Medgeneracijskost 

3.1 Osnovne generacije v postmoderni družbi 

Generacija označuje družbeno skupino ljudi podobne starosti, ki živijo v podobnih 

zgodovinskih in družbenih razmerah, spremljajo jih isti družbeni dogodki in podobne 

izkušnje, kar predstavlja temelj za oblikovanje pomenov, vrednot, socialne identitete, 

načina življenja in podobno. Kljub temu pa se seveda pojavljajo tudi razlike med 

posamezniki znotraj iste generacije (Tomšič, 2010; Ule, 2008).  

Za postmoderno družbo pravimo, da v njej živijo pripadniki generacije veteranov, 

generacije blaginje, generacije X, Y in Z, ki imajo vsaka svoje specifične značilnosti, 

nastale zaradi različnih izkušenj, povezanih s spreminjanjem družbe.   



Šoštarić Manca; diplomsko delo 
 

- 27 - 
 

• Generacija veteranov 

Ljudje te generacije so bili rojeni med leti 1920 in 1945. Njihovo življenje je 

zaznamovala druga svetovna vojna, ki so jo spremljala številna pomanjkanja. V 

tradicionalni krščanski družini, ki je bila najbolj pogosta oblika družine, so živeli 

skromno, zato ti ljudje cenijo preprostost in blagostanje ter socialno pravičnost. Trdo so 

delali za napredek, zato so še danes privrženi delu, cenijo red in pravila, spoštujejo 

avtoriteto in so potrpežljivi. Za izboljšanje razmer po vojni je bila potrebna solidarnost 

med ljudmi in timsko delo. Veliko jim je in jim še pomeni intenzivni osebni stik s 

soljudmi (Tomšič, 2010).  

• Generacija otrok blaginje ali generacija »baby boom« 

Sem spadajo posamezniki, rojeni med 1946. in 1965. letom. V življenju so dobili številne 

priložnosti, saj jih je spremljal gospodarski razvoj, kar je pripomoglo k njihovi 

optimistični naravnanosti. Zavzemajo se za osebnostni razvoj, zadovoljstvo jim prinaša 

delo v timu, ob trdem delu pa potrebujejo tudi veliko izobraževanja, saj lahko le tako 

sledijo vsem spremembam v družbi (Tomšič, 2010). 

• Generacija X 

V tej generaciji so posamezniki rojeni med leti 1966 in 1985. Njihovi starši so za 

pridobitev materialnih dobrin morali trdno delati, kar se je kazalo v pogostem 

zanemarjanju svojih družin in posledično ločitvah, zato si pripadniki generacije X želijo 

živeti v prijaznem okolju, imeti čas za svoje hobije in družino, prosti čas pa preživljati 

kvalitetno. Poklicno kariero strogo ločujejo od svojega zasebnega življenja. So neodvisni, 

samostojni in prilagodljivi ter ne marajo avtoritete. Velik pomen dajejo prijateljstvu, 

dobrim in enakopravnim odnosom, timskemu delu in različnosti (Tomšič, 2010).  

Dosegajo tudi višjo izobrazbo kot njihovi starši. Zaradi tega in zaradi slabih izkušenj ob 

ločitvi staršev se odločajo za družino previdneje in bolj odgovorno (Schroer).  

• Generacija Y 

Pripadniki te generacije so odraščali v času informacijske tehnologije. Veliko vlogo v 

njihovem življenju je imela globalizacija (Schroer). Veliko jim pomeni zabava, akcija, so 

kreativni in finančno spretni, ciljno orientirani. So neposredni, a kljub temu iskreni in 
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tolerantni. Veliko se samoizobražujejo, osebni interesi pa so zanje bolj pomembni kot 

družbeni in korporativni interesi (Tomšič, 2010).   

• Generacija Z 

Gre za posameznike, ki so rojeni leta 2001 in kasneje ter še ne vstopajo na trg delovne 

sile. Ker gre za mlado populacijo, se o njej ve zelo malo, dejstvo pa je, da ima na njihov 

razvoj velik vpliv svetovni splet ter digitalna tehnologija.  

Nekateri ljudje se hkrati znajdejo v dveh različnih generacijah. Rojstne letnice, ki 

omejujejo posamezno generacijo, namreč niso fiksne, pomagajo pa nam pri razumevanju 

delovanja, mišljenja in motivacije ljudi različnih starosti. Imenujejo se tako imenovani 

križanci. Težko se identificirajo samo z eno generacijo, lažje pa razumejo posamezne 

specifičnosti obeh generacij. Med križance tako spadajo posamezniki rojeni med 1940-

1945, 1960-1965, 1980-1985 (Tomšič, 2010).  

3.2 Demografske spremembe v postmoderni družbi  

Prebivalstvo v Evropski uniji in v Sloveniji se stara. »Staranje prebivalstva pomeni 

povečanje deleža prebivalstva nad določeno starostno mejo (običajno 65 let) ob hkratnem 

zmanjšanju števila otrok, mlajših od 15 let, in ob podaljševanju življenjske dobe 

prebivalcev.« (Vertot, 2008, str. 15) 

Po Eurostatovih predvidevanjih se bo staranje prebivalstva v prihodnosti še nadaljevalo. 

V Evropski uniji bi se naj delež oseb, starih nad 65 let, iz 17,1 % leta 2008 povzpel kar na 

30 % v letu 2060, delež oseb, starejših od 80 let pa naj bi se v istem obdobju s 4,4 % 

povečal na 12,1 %. Tudi za Slovenijo se kažejo podobni trendi. Leta 1995 so v Sloveniji 

predstavljali 12,5 % celotne populacije starostniki nad 65 let, leta 2060 pa naj bi bilo teh 

kar 35 % (Vertot, 2008). Viša se tudi povprečna starost prebivalstva v razvitem svetu. V 

18. stoletju je bila 23 let, v 20. stoletju pa kar 75 let (Koželj Levičnik, 2002). Takšno 

staranje prebivalstva bi v prihodnosti povzročilo večjo negotovost in zmedo vseh 

generacij ter bi lahko vodila v velike konflikte med generacijami (Klančnik, Pivk, & 

Zakšek, 2010). Da do tega ne bi prišlo, je pomembno medgeneracijsko razumevanje in 

povezanost. 
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Glede na demografske spremembe bi lahko predvidevali, da se moč v družbi pomika k 

starejšim generacijam, saj se demografski delež mlajših v primerjavi s starejšimi 

zmanjšuje. Vendar so to le kvantitativne spremembe. Na kvalitativni strani vidimo, da 

imajo mlajši prednost pred starejšimi na področju novih znanj, vsakdanje kulture in 

uporabe novih tehnologij ter da svojo manjšo zastopanost v družbi nadomeščajo s 

podaljševanjem izobraževanja (Ule, 2008). Kljub staranju prebivalstva je torej drubena 

moč prisotna tudi pri mlajših generacijah.  

Otroci in mladostniki so v stiku s starejšimi in ko odrastejo, so sami v stiku z otroki in 

mladostniki. Tako medgeneracijsko učenje poteka vse življenje  (Ličen, & Bolčina, 

2010a). V vsakdanjem življenju smo torej vsak dan v stiku s pripadniki drugih generacij, 

ki jih ponavadi težje razumemo, saj se naše vrednote in prepričanja pogosto razlikujejo. 

Kljub temu pa je izmenjava mnenj in znanj med generacijami izjemno pomembna za 

celotno družbo. Kot pravijo Klančnik, Pivk in Zakšek (2010, str. 20) »razvoj, stabilnost in 

obstoj vsake družbe temelji na medgeneracijski solidarnosti«.  

3.3 Medgeneracijska solidarnost 

Medgeneracijska solidarnost nastane kot posledica medgeneracijskega sodelovanja, ki 

predstavlja socialno povezanost med generacijami. Pomeni namreč izmenjavo izkušenj in 

spoznanj med mlajšo in starejšo generacijo, skupno druženje, medsebojno učenje in 

ustvarjanje, kar spodbuja ohranjanje in širjenje socialne mreže (Klančnik, Pivk, & 

Zakšek, 2010), medsebojno spoštovanje, večjo medgeneracijsko solidarnost, pozitivno 

podobo staranja in povečanje strpnosti ter razumevanja drug drugega. Vsem vključenim v 

njihova življenja dodaja novo kvaliteto, povečuje občutek sprejetosti, varnosti in 

smiselnosti, izboljšuje telesno in duševno zdravje, blaži osamljenost ter z vsem tem 

pomeni konkretno pomoč (Kralj, 2009). Zraven materialne varnosti sodelujočim 

predstavlja tudi socialno in čustveno oporo. Po mnenju strokovnjakov s torej seboj 

prinaša pozitivne stvari za vse generacije. 

Pri tradicionalnih stabilnejših družbah je bilo zaznati malo sprememb pri prenašanju 

zgodovinske in kulturne dediščine od starejše do mlajše generacije. Te spremembe so se 

dogajale počasi. Prenos znanja je takrat večinoma potekal od starejših generacij k 

mlajšim, saj je veljalo prepričanje, da se ljudje v starosti ne učijo več, lahko pa svoja 

znanja in izkušnje predajo prihodnjim generacijam. Takšno učenje je potekalo naključno 
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kot del družinskega življenja ljudi. Medgeneracijsko sodelovanje pa se je v postmoderni 

družbi spremenilo. Današnjim mlajšim generacijam ni dovolj, da le sprejmejo tradicijo od 

predhodnjih generacij, temveč jih želijo preseči (Hlebec et al., 2012; Musek, 1995; Ule, 

2008).  

Spremembe v razmerju moči med mlajšimi in starejšimi generacijami v postmoderni 

družbi se kažejo  posebno v zasebnosti, kjer mlajši pridobivajo vedno več moči. To lahko 

vidimo v liberalizaciji vzgojnih stilov, predvsem v odpovedovanju kaznovanja in nasilju 

pri vzgoji otrok, ter v vedno bolj neformalnih in osebnih odnosih med mladimi in 

odraslimi. Med generacijami je bolj prisoten refleksivni pogovor. Povezave med starši in 

otroki postajajo vedno bolj elastične in velikokrat se zgodi, da mladi izkoriščajo pomoč 
staršev samo takrat, ko imajo psihične in ekonomske težave. Starši v zadnjem času 

postajajo bolj svetovalci in zagovorniki in ne več nadzorniki ter oblikovalci življenjske 

poti otrok  (Ule, 2008; Ule et al., 2000). V sodobnosti prenos znanja poteka tako od 

starejših k mlajšim, kot tudi v obratni smeri. Pomembni sta obe vrsti prenosa znanja. 

Starejši ljudje imajo zaradi svojih izkušenj veliko znanja in zmožnosti, ki so jih pridobili s 

številnimi izkušnjami. Te lahko starejše generacije prenašajo na mlajše, jim s tem 

pomagajo pri pomembnih odločitvah na poti do ciljev in zagotovljanju boljših osnov za 

ustvarjanje novih dejavnosti. Uporaba in prenos teh znanj lahko utrdi položaj starejše 

generacije v družbi in razbremeni mlajše (Kralj, 2009; Omerzu, 2004; Miloševič, 2009), 

prav tako lahko starejši vidijo, da so se mladi pripravljeni spoprijeti z novimi izzivi, se 

lahko soočijo s problemi ter prinesejo družbi napredek. Mladi, ki se bolje razumejo s 

starejšimi, imajo tudi boljše komunikacijske sposobnosti, bolj razvito empatijo in 

emocionalno inteligenco. Razlog za to je lahko dejstvo, da imajo starejši za seboj že 

ogromno izkušenj iz medsebojnih odnosov (Miloševič, 2009). 

Tudi prenos znanja od mlajših k starejšim generacijam je v današnjem svetu zaradi 

nenehnih sprememb zelo pomemben. Ves čas se je namreč potrebno prilagajati ter si 

pridobivati nova znanja. Mladi lahko na starejše generacije prenašajo svojo ustvarjalno 

zagnanost in znanja o novih tehnologijah (Kralj, 2009; Omerzu, 2004).  

Medgeneracijski odnos je uspešen, ko ga oba člana različnih generacij v odnosu 

doživljata kot lepega, ju oba bogati, jima veliko pomeni, kjer vsak od njiju drugemu daje 

nekaj takšnega, kar je drugemu dragoceno, od njega pa prejema to, kar mu je pomembno. 
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Pomembno vlogo pri tem ima osebna komunikacija, kjer prevladuje medsebojno 

pripovedovanje osebnih izkušenj in spoznanj (Ramovš, 2004).  

Medgeneracijska solidarnost se pojavlja na treh ravneh: na mikro, mezo in makro nivoju. 

Na prvem se solidarnost navezuje na družinski nivo in na odnose med družinskimi člani, 

pri ostalih dveh pa na odnose med generacijami kot odnosi med različno starimi 

skupinami v družbi (Hlebec et al., 2012). 

• Makro nivo medgeneracijske solidarnosti 

Ta vrsta solidarnosti se nanaša na sistemski nivo in na delovanje sistemov blaginje na 

ravni države. Primer tega je pokojninski sistem, kjer so starejši, neaktivni prebivalci 

upravičeni do finančnih transferjev, ki jih dobijo od mladih, delovno aktivnih ljudi. Ob 

tem velja predpostavka, da bodo ti mladi, ki sedaj dajejo, v prihodnosti od mlajših 

generacij prejemali finančni transfer. Država blaginje tako predstavlja obliko družbene 

pogodbe med generacijami. V Sloveniji institucionalni dejavniki opredeljujejo 

medgeneracijsko solidarnost z zakonsko obveznostjo staršev, da skrbijo za otroke in pa z 

obveznostjo odraslih otrok, ki naj skrbijo za starše, v kolikor so ti nesposobni za delo in 

zato nimajo dovolj sredstev za preživetje (Hlebec et al., 2012). 

• Mezo nivo medgeneracijske solidarnosti 

Ta raven medgeneracijske solidarnosti poteka v skupnosti, soseski, ki ima pomembno 

vlogo v življenju ljudi (Hlebec et al., 2012). Skupnost povezujejo predvsem skupni 

interesi in  potrebe njenih članov, kar jih medsebojno povezuje (Findeisen, 1996; po 

Klančnik, Pivk, & Zakšek, 2010). Temelj skupnosti ponavadi predstavlja prostorska 

bližina ter se velikokrat povezuje s pojmom soseske, kjer so zraven prostorske bližine 

pomembna tudi omrežja in interakcije med ljudmi. Posameznik to okolje in ljudi v njem 

dobro pozna, pogosto se med njimi počuti sprejeto, domače in varno. Lokalna skupnost 

ima velik pomen predvsem za starejše, ki so zaradi manjše mobilnosti, več prostega časa 

in daljšega časa bivanja v isti soseski nanjo pogosteje bolj vezani kot mlajši. Skupnosti 

običajno nudijo različne storitve starejšim in imajo lahko poudarek na medgeneracijskem 

sodelovanju. V skupnosti je pri izvajanju medgeneracijskega izobraževanja potrebno 

izpostaviti močno skupinsko identiteto, delovanje za skupno dobro in aktivno udeležbo 
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članov. Pomemben del ob tem predstavljajo tudi medsosedski odnosi, ki so temelj 

medsebojne pomoči in prijateljstva (Hlebec et al., 2012). 

• Mikro nivo medgeneracijske solidarnosti 

Ta nivo medgeneracijske solidarnosti predstavlja odnose med generacijami znotraj ene 

družine, ki jo sestavlja vedenjska in emocionalna interakcija med starši in otroki ter med 

starimi starši in vnuki (Bengtson, & Oyama, 2007; po Hlebec et al., 2012). Družina je  

pomemben posrednik ciljev, vrednot ter idealov iz generacije v generacijo (Musek, 1995). 

V raziskavi, ki so jo izvedli Hlebec in sodelavci (2010; po Hlebec et al., 2012), vidimo, 

da družina predstavlja kar polovico omrežja socialne opore anketiranih. 10 % omrežja 

predstavlja partner, 20 % starši in otroci, 9 % sorojenci, 13 % pa razširjena družina. Tako 

kar 20 % celotnega omrežja predstavljajo medgeneracijske vezi v ožji družini in 38 % 

vseh družinskih vezi, medgeneracijske vezi pa predstavljajo približno polovico vseh 

družinskih vezi.  

Zaradi socialnih, ekonomskih, kulturnih, demografskih in političnih dejavnikov, kot so 

daljšanje življenjske dobe, krepitev individualizma, kriza zaposlovanja, migracije in 

podobno, o katerih smo pisali v prejšnjem poglavju, so se v zadnjem stoletju družine zelo 

spremenile v starostni strukturi, generacijski sestavi, pričakovanju članov družin glede 

medsebojnih odnosov, raznolikosti oblik in funkcij (Hlebec et al., 2012), kjer sta pogosto 

oba starša zaposlena, vedno več je enostarševskih družin in vse manj razširjenih, kjer več 
generacij živi v skupnem gospodinjstvu ali v bližnji soseski. Zaradi prostorske ločenosti 

jedrne družine od razširjene družine je manj priložnosti za ustaljeno medgeneracijsko 

učenje (Klančnik, Pivk, & Zakšek, 2010) 

V teoriji, ki jo je razvil Bengtson s sodelavci (po Hlebec et al., 2012), predstavljajo 

družinsko solidarnost kot večrazsežnostni koncept, ki ga sestavljajo naslednji elementi 

odnosa med staršem in otrokom:  

- naklonjenost oz. emocionalna solidarnost,  

- medosebni stiki, povezanost oz. interakcijska solidarnost,  

- konsenz ter podobnost v vrednotah in prepričanjih oz. konsenzualna solidarnost,  

- stopnja pomoči in delitev virov oz. funkcionalna solidarnost,  

- zavezanost družinskim normam oz. normativna solidarnost in  
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- struktura priložnosti, da se njihove medgeneracijske izmenjave ohranjajo, 

predstavlja pa jo geografska bližina družinskih članov oziroma strukturna 

solidarnost.  

Zaradi kritik je bil v koncept dodan še element konflikta med starši in njihovimi odraslimi 

otroki, pri čemer se solidarnost in konflikt ne izključujeta, medgeneracijski odnosi se 

namreč odvijajo na kontinuumu med njima. Primer prisotnosti obojega je prisotnost stresa 

pri mlajših, ki skrbijo za starejše, kljub njihovi navezanosti nanje (Hlebec et al., 2012).  

Silverstein in Bengtson (1997; po Hlebec et al., 2012) sta na podlagi različnih dimenzij 

medgeneracijske solidarnosti (emocionalna, konsenzualna, funkcionalna, strukturna, stiki) 

v družini opisala pet tipov odnosov med starši in njihovimi otroki: 

- Tesno povezan odnos, kjer je prisotna močna medgeneracijska solidarnost na vseh 

opazovanih dimenzijah. Tak odnos je značilen za tradicionalne razširjene družine. 

- Izolirani odnos, kjer ni močne solidarnosti na nobeni opazovani dimenziji. Tak 

odnos je značilen za t.i. izolirane razširjene družine. 

- Družabni odnos, kjer je solidarnost različno močna glede na različne dimenzije; 

funkcionalna solidarnost ni pomembna, prisotne pa so vse druge dimenzije 

medgeneracijske solidarnosti. Tak odnos je značilen za t.i. spremenjene razširjene 

družine. 

- Intimni in oddaljeni odnos, kjer je intenzivna emocionalna in konsenzualna 

solidarnost, na drugih področjih pa solidarnosti ni. Torej ni prisotnih pogostih 

stikov med generacijami, geografske bližine ter nudenje pomoči. 
- Odnos dolžnosti, kjer je raven funkcionalne solidarnosti povprečna, pogosta je 

strukturna solidarnost in praktična pomoč, prisotni sta še bližina in pogosti stiki, 

manjka pa emocionalna bližina in konsenzualna solidarnost.  

Ob tem pa nobeden izmed naštetih odnosov ne ponazarja nekega tipičnega odnosa med 

staršem in njegovim otrokom.  

3.4 Medgeneracijski konflikti 

Zaradi demografskih sprememb v družbi, ki vplivajo na novo delitev moči, sprememb 

blaginjskih sistemov ipd., se lahko pojavijo konflikti tudi na makro ravni. Zaradi staranja 

prebivalstva se tako na primer večji del javnih sredstev nameni starejšim, manjši pa 
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mlajšim generacijam, kar lahko potencialno vodi v konflikte med generacijami (Hlebec et 

al., 2012). V nadaljevanju se bolj posvečamo medgeneracijskemu konfliktu na mikro 

oziroma mezo nivoju.  

V zadnjem stoletju so področja osebnostnega razvoja in medčloveškega sožitja, ki sta 

pomembna za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje, nazadovala (Klančnik, 

Pivk, & Zakšek, 2010). Kot smo že pisali, se v postmoderni družbi pojavlja vedno manj 

tradicij in znanj, ki jih lahko starejše generacije prenesejo na mlajše, zaradi česar se 

zvišuje pomen mladosti, manjša pa se vrednost odraslosti in starosti (Ule et al., 2000), kar 

nam zgovorno kažejo statistični podatki Eurobarometer 269/2009 (Ličen, & Bolčina, 

2010b), po katerih 15 % prebivalcev Evropske unije meni, da starejši ljudje predstavljajo 

breme, v Sloveniji pa je tako mislečih ljudi kar 23 %. Iz tega lahko razberemo, da je v 

odnosu do starejših prisotnih veliko predsodkov in stereotipov, ki temeljijo na 

nepoznavanju starejših ljudi. Predsodki pomenijo neupravičeno, neargumentirano in 

nepreverjeno stališče z intenzivno čustveno vpletenostjo (Pečjak, 2002; Ule, 2009), 

stereotipi pa predstavljajo »poenostavljene, posplošene in pristranske sodbe o drugih 

ljudeh, socialnih situacijah, nas samih« (Ule, 2009, str. 499). Vzrok za to lahko najdemo v 

zmanjševanju medsebojnih stikov med generacijami, kar lahko vodi do tega, da se 

pripadniki različnih generacij med seboj sploh ne poznajo. Tudi Maša Doberšek (2002) je 

v raziskavi, ki jo je izvedla z 90 osnovnošolci v Sloveniji, ugotovila, da neposredni stiki 

otrok s starejšimi vzbujajo pri otrocih pozitivne občutke o starejših, redki stiki in 

nedruženje otrok s starejšimi pa vpliva na negativne odnose med njimi. Hlebec in 

sodelavci (2012) so ugotovili, da se v Sloveniji povečuje oddaljevanje starejše in mlajše 

generacije. V raziskavi, ki so jo naredili med leti 2007 in 2012 in je vključevala študente, 

njihove starše in stare starše, so intervjuvanci navajali »odtujenost, slabo informiranje, 

razpad skupnostnih vrednot, stališča, ki temeljijo na stereotipih, in nepovezanost 

generacij ter starostnih kohort« (Hlebec et al., 2012, str. 110), ki se nanašajo na njihovo 

lokalno skupnost. Opisano predstavlja posledico in vzrok pomanjkanja medgeneracijskih 

dejavnosti v okolju vprašanih. Intervjuvanci so tudi govorili o obžalovanju šibkega 

medgeneracijskega sodelovanja. Starejši so povedali, da je bilo v preteklosti takšnega 

sodelovanja znatno več (Hlebec et al., 2012). 

Pomembno vlogo pri nastajanju medgeneracijskih konfliktov imajo tudi mediji in 

proizvodnja, ki poveličujejo mladost, lepoto, uspešnost, moč, drznost in podobno 
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(Klančnik, Pivk, & Zakšek, 2010), hkrati pa mediji pogosto poročajo o slabo vzgojeni 

mladini ter o tem, kako predstavljajo starostniki vedno večje breme za mlajše generacije 

(Struc, 2009). Stereotipi, ki se pripisujejo mladim, so »neresnost, nespoštovanje 

avtoritete, neodraslost in nestrpnost«, starejšim pa »nesposobnost, statičnost, 

preobremenjenost, utrujenost in nezmožnost sprejemanja novih idej«. (Miloševič, 2009, 

str. 25).  

Starejši ljudje so zaradi vedno manjšega pomena, ki se jim pripisuje, velikokrat 

marginalizirani, torej potisnjeni na rob družbe, njihove potrebe pa so prezrte 

(BusinessDictionary.com, 2012). Zgodi se, da takšno stanje enostavno sprejmejo, tudi 

sami začno verjeti stereotipom ter spregledajo vse možnosti, ki jim ga lahko življenje v 

starosti nudi. Velikokrat se pojavi problem osamljenosti (Klančnik, Pivk, & Zakšek, 

2010; Ramovš, 2004), zaradi česar starostniki doživljajo občutke nesmiselnosti, 

nekoristnosti, brezciljnosti, črnoglednosti, sitnobnosti, zagrenjenost in negativizem do 

ljudi okoli sebe in okolja (Ramovš, 2004). 

V postmoderni družbi so medgeneracijski konflikti znotraj družine zaradi podaljšanja 

šolanja in s tem odvisnosti mladih od staršev prisotni daljše časovno obdobje kot v 

preteklosti. V teh konfliktih starši običajno prevladujejo, saj imajo večjo politično in 

ekonomsko moč (Ule, 2008).  

Musek (1995) predstavi dve razlagi nastanka generacijskega konflikta. Prva vzrok najde v 

spremembah vrednostnih orientacij skozi življenje. Izhaja iz predpostavke, da postanejo 

pripadniki ene generacije v določenem obdobju bolj promoralno usmerjeni in se v skladu 

s tem tudi odzivajo na mlajšo, bolj hedonistično usmerjeno generacijo. S to razlago 

opišemo tudi dejstvo, da se medgeneracijski konflikti pojavljajo pri vseh generacijah in 

ne le pri nekaterih.  Druga razlaga pa govori o tem, da so tovrstni konflikti posledica 

družbenega razvoja, ki je s seboj prinesel nove poglede in vrednotenja. Teh novih se 

držijo mlajše generacije, starejše pa ne in ostajajo pri svojih. S to razlago se strinja tudi 

Ule (2008), ki nastanek medgeneracijskega konflikta najde v dejstvu, da želi starejša 

generacija ohraniti in vsiliti mlajši to, kar je sama ustvarila, medtem ko se mlajša 

generacija skuša uveljaviti z zanikanjem pomembnosti starejše generacije ter s 

spreminjanjem in uvajanjem novosti. Miloševič (2009) pa vzroke za nastanek 

medgeneracijskega konflikta najde v strahu in nepoznavanju generacij med seboj. 
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Stereotipe lahko razbijamo preko skupnih dejavnosti, kjer lahko ugotovimo, da imamo s 

pripadniki drugih generacij skupne točke zanimanja. 

 

4 Vloga socialnega pedagoga 

Kot je opisano v prejšnjih poglavjih, spremembe v družbi pomembno vplivajo na 

življenje ljudi. Iste generacije v določeni družbi so deležne podobnega dogajanja v njej in 

s tem pridobijo tudi podobne izkušnje, na podlagi katerih si oblikujejo svoje videnje 

sveta, razumevanje določenih pojavov in svoje vrednote. Tak pojem, na dojemanje 

katerega ima pomemben vpliv družba, je tudi ljubezen. O tem smo pisali v drugem 

poglavju. Zaradi različnega dojemanja ljubezni pri različnih generacijah pa lahko pride do 

konfliktov med njimi, kot je vidno v predhodnem poglavju. Zdaj nas zanima, kakšno 

vlogo lahko ima pri reševanju in blaženju medgeneracijskih konfliktov ter pri iskanju 

pozitivnih strani medgeneracijskega sodelovanja socialna pedagogika. Kot je zapisano v 

Etičnem kodeksu delavcev na področju socialne pedagogike (2004), je naloga socialnega 

pedagoga »pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega aktivnega, ustvarjalnega 

odnosa z okoljem, prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju v okolje, ga 

opolnomočiti po poteh opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k 

polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in 

predvsem v smeri sožitja s samim seboj in s svojim okoljem«. Cilj je integrirati 

posameznike različnih starosti, ki se spopadajo s krizami, konflikti in stresnimi 

situacijami, v socialno okolje (Skalar, 2006). Socialni pedagog torej pomaga 

»posameznikom, ki nimajo zadostnih osebnih in materialnih sredstev za primerno 

upravljanje s svojim življenjem ali pa se nahajajo v kritičnem obdobju življenja in 

potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z njim« (Müller, 2006, str. 154)  in to tako, da 

»postopoma povečujejo klientove zmožnosti in ne tako da jih zamenjajo ali oslabijo« 

(prav tam, str. 154). V primeru medgeneracijskih konfliktov tako socialni pedagog 

poskrbi, da posamezniki sodelujejo z drugimi ljudmi iz njihovega okolja, tako s tistimi iz 

istih generacij, kot so oni sami, kot tudi s pripadniki drugih generacij. Z njimi si 

izmenjujejo izkušnje in znanja. Pomembno je, da ostanejo v stiku s seboj in se ne 

podredijo ostalim generacijam, ampak razvijajo svoje potenciale, svoje močne točne ter to 

delijo z ostalimi. Obenem pa spoštujejo druge in so se pripravljeni od njih učiti. Kot 

navaja Malijeva (2010; po Hlebec et al., 2012), lahko delavci v poklicih pomoči v 
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skupnosti delujejo kot koordinatorji, pomagajo pri pridobivanju pomoči, ki jo družina išče 

za starejšega člana, razvijajo razne programe in razvojne dejavnosti, ki so namenjene 

starejšim občanom, ob tem je pomembno delovanje centrov za socialo delo, centrov za 

pomoč na domu, domov starejših in podobno, kjer so prisotni medgeneracijski odnosi 

med zaposlenimi in uporabniki. Kot nadaljuje, so izredno pomembne tudi zasebne 

storitve in storitve nevladnega, prostovoljnega sektorja, kjer različna društva in 

organizacije skrbijo za medgeneracijsko solidarnost. Tukaj lahko starejši delujejo kot 

prostovoljci pri nudenju pomoči mladim ali pa obratno, pomoč je lahko tudi izmenična.  

Kakor je vidno iz besedila, medgeneracijsko učenje danes ne poteka več le v družinskih 

okoliščinah, temveč tudi na delovnem mestu, v lokalnih skupnostih ter v izobraževalnih 

institucijah. Medgeneracijsko izobraževanje kot organizirana dejavnost se je začela ob 

koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja v ZDA. Takrat se je namreč vedno več ljudi 

začelo preseljevati. Mlajše generacije so postale bolj mobilne in so se velikokrat selile 

stran od svojih staršev. Na ta način si sorodniki več niso bili prostorsko blizu in kot 

posledica so zaradi prekinitve medgeneracijskih stikov oboji izgubljali možnosti razvoja. 

Tako so začeli nastajati medgeneracijski programi, za katere je značilno, da vključujejo 

najmanj dve nezaporedni generaciji. Takšno izobraževanje je postalo organizirano in 

načrtovano, povezovalo pa je pripadnike  različnih generacij, ki si niso v sorodu (Ličen, 

& Bolčina, 2010a). Sicer pa, kot navajata Ličen in Bolčina (prav tam), medgeneracijsko 

učenje danes poteka na štirih ravneh: preko formalnega izobraževanja, preko 

neformalnega izobraževanja, s priložnostnim učenjem ter z nakjučnim učenjem.  

Formalno učenje je organizirano v formalnem izobraževalnem sistemu, je 

institucionalizirano in hierarhično urejeno, kurikulum je strogo strukturiran, pridobljeno 

znanje je večinoma visoko družbeno cenjeno, ob koncu izobraževanja pa pridobimo javno 

veljavno stopnjo izobrazbe. Poudarek pri tem izobraževanju je na prenosu znanja iz enega 

posameznika na drugega. Neformalno učenje se nanaša na organizirano učenje, ki 

ponavadi poteka izven izobraževalnih institucij, programi so krajši kot pri formalnem 

učenju, kurikulum pa je glede na formalno učenje manj strukturiran. Pridobljeno znanje 

se lahko certificira v mreži formalnega izobraževanja. Priložnostno učenje predstavlja 

nenamerno učenje, ko cilj vključitve posameznika v določeno dejavnost ni pridobitev 

znanja, vendar na koncu ugotovi, da se je kljub temu naučil nekaj novega. To se zgodi ob 

stiku z medij, s sodelavci na delovnem mestu, ob obisku kulturnih ustanov in podobno.  
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Naključno učenje pa je učenje, ki poteka vzporedno ob neki drugi dejavnosti. 

Predstavljajo ga razna znanja in stališča, ki se razvijejo kot vzporedni rezultat v določeni 

situaciji. Posameznik se velikokrat sploh ne zaveda, da se je naučil nekaj novega. Ta vrsta 

učenja poteka vsakodnevno na delovnem mestu, v sorodstvu, v verskih skupinah in 

podobno (Ličen, & Bolčina, 2010a).   

Ob medgeneracijskem učenju posamezniki različnih generacij razvijajo medsebojno 

spoštovanje in razumevanje (Ličen, & Bolčina, 2010b). Namen je povezati dve generaciji 

med seboj, cilj pa izmenjava izkušenj, ki jo spremljajo pozitivni učinki za obe generaciji 

(Hlebec et al., 2012). Pomenijo priložnost za aktivno družbeno vključevanje, za 

prostovoljno delo tako mlajših kot starejših, povečujejo možnosti vključevanja v 

skupnost, oblikovanja medsebojne pomoči, krepitev socialnih omrežij, spodbujajo 

premagovanje stereotipov, ob medsebojnem druženju pa vsi vključeni spoznavajo, da v 

isti kulturi različne generacije doletijo podobne težave (Klančnik, Pivk, & Zakšek, 2010). 

V medgeneracijskih programih so lahko starejši mentorji mlajšim, mlajši so lahko 

mentorji starejšim, mlajši in starejši lahko delujejo v skupno korist in se skupaj učijo ali 

pa se družijo in s tem nenačrtovano pridobivajo nova znanja (Hlebec et al., 2012; Ličen, 

& Bolčina, 2010a). Skupaj lahko na primer zbirajo oblačila, igrače in podobno.  

Na temo medgeneracijskega sodelovanja je bilo narejenih in se še izvaja veliko 

najrazličnejših projektov. V nadaljevanju naštevamo le nekatere. Mlajši in starejši se 

skupaj udeležujejo delavnic na temo medgeneracijske solidarnosti (ZSKSS: Slovenske 

skavtinje in skavti, 2011), ustvarjajo v kreativnih delavnicah v domu upokojencev 

(Društvo za medgeneracijsko sodelovanje Novita, 2011; Krč, 2002), starejši se 

udeležujejo računalniških usposabljanj v šolah, predstavniki različnih generacij nastopajo 

na kulturnih prireditvah (Krč, 2002), mlajši pomagajo starejšim pri hišnih opravilih in 

negi (Pentek, & Virant, 2002) in podobno. Od leta 2006 naprej je aktiven tudi projekt 

Sadeži družbe v Murski Soboti, ki povezuje mlajše in starejše prostovoljce s programi, ki 

so zasnovani na medgeneracijski izmenjavi izkušenj in znanj. Poudarek je na druženju, 

skupnem ustvarjanju, promociji prostovoljstva in zdravega življenja (Hiša Sadeži družbe, 

2008). Že dvanajsto leto je letos oktobra potekal Festival za tretje življenjsko obdobje, 

kjer so se pripadniki vseh generacij lahko udeležili raznih predavanj, polemičnih razprav, 

ustvarjalnih delavnic ter si ogledali kulturni program (f3žo - 12. Festival za tretje 

življenjsko obdobje, 2012). Organizirani so tudi medgeneracijski tabori, kjer nekaj dni 
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skupaj bivajo mlajši, starejši in njihovi vodje ter se skupaj pogovarjajo, družijo in se 

udeležujejo številnih aktivnosti, kot so petje, razne delavnice spoznavanja starih običajev, 

igre, družabni večeri. Po vrnitvi domov se novonastala prijateljstva ponavadi nadaljujejo 

(Brelih, 2002).  

Menimo, da lahko v takšnih in podobnih organizacijah ter pri izvedbi projektov kot 

snovalec in izvajalec deluje tudi socialni pedagog. Določene dejavnosti bi se lahko 

navezovale tudi na izmenjavo izkušenj v povezavi z razumevanjem ljubezni v preteklosti 

in danes. Na ta način bi vsi udeleženci slišali več različnih ljubezenskih zgodb, ki so se 

odvijale v različnih časovnih obdobjih. To bi lahko bil prvoten cilj delavnice ali pa bi 

imel postransko vlogo. Kot primer tega bi lahko bilo izdelovanje papirnatih ali zaštrikanih 

srčkov, kjer bi pogovor navezali na to, kako so si včasih izkazovali ljubezen in kako je s 

tem danes. Socialni pedagog bi uporabnike podpiral, ob tem pa izhajal »iz 

posameznikovih temeljnih potreb, želja, osebnih in okoljskih potencialov oz. značilnosti 

njegovega specifičnega socio-kulturnega okolja« (Etični kodeks delavcev na področje 

socialne pedagogike, 2004). Posameznikom bi svetoval, jih spremljal, nudil podporo ter 

sodeloval z njimi pri iskanju rešitev, ob tem pa se nanašal na posameznikove kompetence 

in njegove osebne ter socialne vire (Zorc-Maver, 2006). Pomembno je, da delo temelji na 

osebnem odnosu, saj bo le s tem posameznik lahko sebe razumel kot celovito osebo in 

uvidel smisel svojega delovanja v življenju (Etični kodeks delavcev na področje socialne 

pedagogike, 2004). Kot učinkovit pristop k reševanju problemov se nam zdi integriran 

model sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja, ki ga opišeta Alenka Kobolt in Jana 

Rapuš Pavel (2006, str. 62) in zajema »delovanje v življenjskem prostoru«, »sodelovanje 

uporabnikov«, »sodelovanje strok« ter »krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja«. 

Če želi socialni pedagog sodelovati pri izboljšanju določene situacije, mora najprej 

oceniti življenjski položaj in problemsko situacijo, nato oblikuje konsenze na podlagi 

povzemalnega razumevanja problema, sledi ukrepanje skupaj z uporabnikom. Naslednji 

korak je evalvacija, kjer vrednoti in analizira potek procesa. Temu lahko ponovno sledi 

prvi korak in postopek se ponovi (Kobolt, & Rapuš Pavel, 2006).  

Pred izvajanjem delavnic na določeno temo pa bi bilo potrebno ugotoviti, ali udeleženci 

sploh čutijo potrebo in željo po izmenjavi izkušenj s tega področja.   
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 Opredelitev problema in namen raziskave 

Dejanja, ki so se v preteklosti pričakovala od posameznika, so se navezovala na njegov 

spol, starost, socialni izvor ter kulturno pripadnost (Ule et al., 2000), kar pa pogosto ne 

velja za današnjo mlajšo generacijo. Kot pravita Ule in Kuhar (2003), ima danes 

pomembno vlogo v življenju posameznikov proces individualizacije, kjer vnaprej 

predpisane življenjske oblike izgubljajo pomen. Pripadniki različnih generacij imajo 

zaradi življenja v različnih družbenih obdobjih različna prepričanja. To nam lahko 

povzroča težave, saj se naša življenja pogosto prepletajo z ljudmi različnih generacij, ki 

imajo drugačna prepričanja od naših. Pojavljajo se tudi razlike pri razumevanju ljubezni. 

Kot pravi Milivojević (2009), ljubezen ni fizičen predmet, ampak določen doživljaj in 

praksa, zaradi česar imamo različni posamezniki tudi različne predstave o ljubezni, 

skladno s tem pa tudi o partnerstvu.  

Zanima nas, ali življenje v različnih družbenih okoliščinah, nastalih zaradi drugačnega 

časovnega obdobja, vpliva na dojemanje ljubezni in partnerstva. Namen raziskave je 

ugotoviti, kakšen pogled imajo na ljubezen in partnerstvo pripadniki starejših generacij in 

kakšen pripadniki mlajših v postmoderni družbi ter kakšna je pri tem vloga družbe. 

Zanima nas, ali se med njimi pojavljajo razlike in kakšne so lahko posledice teh razlik. 

Želeli bi ugotoviti, kakšne so možnosti za sodelovanje med generacijami. Zanima nas 

osebno mnenje posameznikov različnih generacij o opisani tematiki. 

2 Cilji raziskave 

• Ugotoviti pogled na ljubezen in partnerstvo pripadnikov mlajše in starejše 

generacije. 

• Ugotoviti mnenja intervjuvanih oseb o vplivu družbe na dojemanje ljubezni in 

partnerstva. 

• Ugotoviti mnenja intervjuvanih oseb o tem, kako dojemajo ljubezen in partnerstvo 

pripadniki drugih generacij. 

• Ugotoviti oceno intervjuvanih oseb o medgeneracijskem sodelovanju.  
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3 Raziskovalna vprašanja 

• Kakšen je pogled na ljubezen in partnerstvo pripadnikov mlajše in starejše 

generacije? 

• Kakšen vpliv ima po mnenju intervjuvanih oseb na dojemanje ljubezni in 

partnerstva družba? 

• Kako intervjuvane osebe mislijo, da dojemajo ljubezen in partnerstvo pripadniki 

drugih generacij? 

• Kako intervjuvane osebe ocenjujejo medgeneracijsko sodelovanje? 

4 Raziskovalna metodologija 

Za raziskovanje bomo uporabili kvalitativni pristop, s katerim želimo odgovoriti na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Za takšno metodologijo smo se odločili zato, ker 

želimo pridobiti celovito in vsebinsko razumevanje problematike, ta pa je, kot pravi 

Mesec (1998), rezultat kvalitativnega raziskovanja.  

4.1 Vzorec 

Vzorec je zajemal štiri osebe. Iskali smo enega moškega in eno žensko, ki sta ustrezala 

naslenjim kriterijem: 

- Oseba je stara okoli 30 let in ima partnerja. V svojem otroštvu je živela v isti hiši 

(ali v bližini) s svojimi starimi starši.  

Ter enega moškega in eno žensko, ki sta ustrezala tem kriterijem: 

- Oseba je stara okoli 70 let in ima partnerja. S svojimi vnuki živi v isti hiši (ali v 

bližini), z njimi je v vsakodnevnem stiku.  

Kriterij je še zahteval, da oseba živi na vasi in ima vsaj peto stopnjo izobrazbe, s čimer 

smo želeli zagotoviti večjo primerljivost. Pri iskanju oseb za intervjuvanje so nam 

pomagali prijatelji in sorodniki, ki so poznali koga, ki ustreza navedenim kriterijem. 

Nikogar izmed izbranih oseb nismo poznali pred izvedbo intervjuja in menimo, da smo s 

tem pridobili bolj kvalitetne podatke.  
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V analizi intervjujev smo zaradi zagotavljanja anonimnosti spremenili imena 

intervjuvanih oseb. Odločili smo se za uporabo tistih imen, ki so bila v času rojstva 

posamezne intervjuvane osebe najpogostejša v Sloveniji in kot jih navaja Statistični urad 

Republike Slovenije (2012a).  

Naš vzorec zajema naslednje osebe: 

1. Franc je bil v času izvedbe intervjuja star 76 let. Živi s svojo ženo, s katero imata 

sina. Ta živi s svojo ženo in otrokom v hiši čez cesto. Vsi živijo na vasi v bližini 

Maribora. Franc je s svojim sinom in vnukom v vsakodnevnem stiku. Franc ima 

dokončano sedmo stopnjo izobrazbe.  

2. Marija je bila v času izvedbe intervjuja stara 73 let. Živi s svojim možem, s 

katerim imata tri otroke. Eden izmed teh, njun sin, živi skupaj s svojo ženo in 

njunimi tremi otroki v isti hiši kot Marija. Med seboj so v vsakodnevnem stiku. 

Živijo na vasi v bližini Maribora. Marija ima dokončano peto stopnjo izobrazbe. 

3. Boštjan je bil v času izvedbe intervjuja star 32 let. Živi s svojo ženo, s katero 

imata sina in hčero. V svojem otroštvu je živel s svojimi starši in babico. Boštjan 

ima dokončano peto stopnjo izobrazbe.  

4. Nataša je bila v času izvedbe intervjuja stara 34 let. Živi s svojim možem, s 

katerim imata sina in hčero. V svojem otroštvu je živela skupaj s svojimi starši in 

starimi starši. Nataša ima dokončano sedmo stopnjo izobrazbe.  

4.2 Raziskovalni pripomoček 

Podatke smo zbirali s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. Vnaprej smo pripravili 

določena okvirna vprašanja, ki so nastala glede na analizo relevantnih virov in se 

navezujejo na postavljena raziskovalna vprašanja. Začetna vprašanja so predstavljala 

uvod v tematiko ljubezni in partnerstva ter so bila bolj splošne narave. Sledila so 

vprašanja o značilnostih in poteku partnerstva intervjuvane osebe. Nadaljna vprašanja so 

se navezovala na to, kako oseba meni, da ljubezen in partnerstvo dojemajo pripadniki 

drugih generacij ter kakšen je po njihovem mnenju vpliv družbe na dojemanje ljubezni in 

partnerstva. V primeru, ko so opisovali razlike v dojemanju ljubezni in partnerstva, nas je 

zanimalo tudi, kakšne so posledice razlik. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o 

medgeneracijskem sodelovanju. 
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V intervjuju je prevladoval interes intervjuvane osebe. Vprašanja smo spreminjali, 

dopolnjevali in usklajevali z načinom pripovedovanja intervjuvane osebe med procesom 

intervjuvanja. Tudi čas intervjuja smo prilagodili intervjuvani osebi.  

Seznam okvirnih vprašanj se nahaja v Prilogi 1. 

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Skladno z vzorcem smo decembra 2012 in januarja 2013 izvedli štiri intervjuje. Pri 

izvedbi intervjujev smo upoštevali etične prvine, o katerih piše Vogrinc (2008). 

Omogočili smo prostovoljno sodelovanje intervjuvanih oseb, zasebnost podatkov in 

diskretnost pri interpretaciji. Varovanje njihove identitete smo zagotovili s spremembo 

njihovega imena.  

Intervjuje smo posneli z diktafonom in jih nato dobesedno prepisali. Na ta način smo se 

izognili morebitnemu izpustu pomembnih informacij. Po prepisu smo intervjuje večkrat 

prebrali ter ugotovili, katere informacije izstopajo in so pomembne za analizo intervjuja. 

Sledil je postopek kodiranja. Najprej smo iz besedila poiskali smiselno zaključene dele 

besedila, ki so predstavljali enote kodiranja. Sestavljale so jih posamezne fraze, povedi in 

odstavki. Enotam kodiranja smo nato pripisali določen pojem, ki je predstavljal povzetek 

posamezne enote. Označili smo ga s kodo prvega reda. V naslednjem koraku smo sorodne 

kode prvega reda povezali v smiselne kode drugega reda, ki smo jih nato združili v 

kategorije. Kategorije smo nato povezali. V vsakem koraku analize intervjujev smo 

uporabili tehniko zastavljanja vprašanj, za katero Mesec (1998) pravi, da jo je potrebno 

uporabljati neprenehoma. Pri analizi se sprašujemo »s kakšnimi pojavi imamo opraviti, 

kakšne so njihove značilnosti, kako jih imenovati, kako so povezani« (prav tam, str. 103).  

V tabeli 1 predstavljamo primer dela kodiranja. Seznam kod prvega in drugega reda ter 

kategorij, ki smo jih določili pri analizi posameznih intervjujev, pa se nahaja v Prilogi 2, 

Prilogi 3, Prilogi 4 in Prilogi 5. 
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Enote kodiranja Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

kar na odnos (so se 

njeni starši 

vmešavali, op. avt.). 

To me je tut najbolj 

motlo 

Preveliko 

vmešavanje staršev 

v njun partnerski 

odnos 

Njegove težave v 

zakonu 

Značilnosti 

Boštjanovega 

partnerskega in 

družinskega 

življenja 

so se drugi po 

mojem mnenju 

preveč vtikovali v 

najino vezo 

Če ni nekega tistega 

odkritega odnosa 

med starejšimi in 

mlajšimi, tak kak je 

tu pri nam blo, te ne 

gre skupaj 

Neodkrit odnos med 

generacijami 

sem stvari vzel in 

dobesedno odšel 
Selitev na svoje 

Rešitev težav v 

zakonu 

sm pač reko da 

grema na svoje 

Midva sva bla 

vseskozi v kontaktu. 

Recimo ko sem se 

jaz odselil, midva 

sva se poklicala 

vsaki dan. Dostikrat 

sva kam skup šla. 

Ohranjanje odnosa 

po selitvi na svoje 

Sva si poiskala eno 

svetovalnico Obisk svetovalnice 

 

Tabela 2: Primer dela kodiranja z Boštjanom 



Šoštarić Manca; diplomsko delo 
 

- 45 - 
 

Kodiranju je sledila medsebojna primerjava intervjujev glede na raziskovalna vprašanja in 

cilje, ki smo si jih zastavili na začetku raziskovanja. Ugotovitve smo povezali tudi s 

teoretičnimi izhodišči.   

5 Rezultati in interpretacija 

Pri analizi vsakega intervjuja predstavljamo kontekst intervjuja, analizo intervjuja glede 

na določene kategorije ter sklep, kjer smiselno povežemo kategorije, kot smo jih zaznali 

med analizo intervjuja. To predstavimo tudi v shemi.  

Analizi intervjujev sledi razlaga odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja, kjer 

med seboj primerjamo vse opravljene intervjuje ter jih povežemo s teoretičnimi izhodišči.  

5.1 Analize intervjujev 

5.1.1 Analiza intervjuja – Franc  

Kontekst intervjuja 

Čas izvedbe: ponedeljek, 17. 12. 2012 ob 17.30; dolžina pogovora 80 minut 

Kraj izvedbe: dnevni prostor v Francevi hiši 

Intervju smo izvedli pri Francu doma na njegovo željo, saj mu je bil ta način najbolj 

udoben. Tudi časovno smo se prilagodili njegovim željam, saj je želel izvesti intervju po 

17. uri. Na začetku smo se nekaj minut spoznavali in pogovarjali tudi z njegovo ženo, ki 

pa je v času izvajanja intervjuja zapustila sobo.  

Analiza intervjuja  

• Potek pomembnih življenjskih dogodkov 

Kot otrok je Franc živel na kmetiji (»jaz sem bil iz kmetije doma«). Po končani osnovni 

šoli je šolanje nadaljeval na srednji šoli in se nato zaposlil, hkrati pa še študiral (»šolo sem 

srednjo končal, potem sem se takoj zaposlil«, »hkrati ko sm bil v službi, sm še potem 

izredno študiral«). Ko je imel izpolnjene ustrezne pogoje, se je upokojil. Sedaj ima status 

upokojenca (»ko je bilo 40 let in pol sem mel pogoje popolne za upokojitev, sem se 

upokojil«, »zdaj sem pa penzionist«).  
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S svojo ženo sta bila najprej v izvenzakonski zvezi (»štiri leta sva bla nekje fant in 

dekle«), ko sta se boljše spoznala in sta imela zagotovljene materialne pogoje, sta se 

poročila, se takoj nato vselila skupaj v svojo hišo in začela skupno življenje (»ko sva se 

dobro spoznala, ko sva nekje mela tudi neke minimalne fizične pogoje materialne za 

skupno življenje, potem je pa prišlo do zakona«, »Takoj sva šla na svoje«). Kot sam pravi, 

sta se za zakon odločila takrat, ko sta zaznala, da sta za to pripravljena. On je bil ob tem 

star devetindvajset let, ona pa štiri manj (»Devetindvajset. Ona pa petindvajset. Dovolj 

zrel.«, »Premišljeno do skrajnosti z obeh strani«). Tako kot on, je tudi njegova žena bila 

zaposlena (»oba sva hodla v službo«). Njun odnos označuje kot enakopraven (»Zelo 

enakopravno! Ni dobenega ni blo pod narekovaji pritiska z ene al z druge strani. Skratka 

po dogovoru«). V gospodinjstvu sta si razdelila delo tako, da je on opravljal dela izven 

hiše – sodeloval je pri gradnji hiše, urejal okolico, vrt, drevesa, sadovnjak. Žena je 

opravljala dela znotraj hiše, kot so kuhanje, sesanje. Sedaj, ko sta starejša in žena ne 

zmore več opravljati vseh opravil, ki jih je nekoč, ji on pri tem pomaga (»Se pravi, prej 

sva mela delitev, ko smo gradili, nism jaz poznal hiše, nism se dotaknil znotraj, um, bi 

rekel, stavbe, jaz sem bil samo zunaj /.../ odgovoren in skratka, vse kaj je blo potrebno za 

hišo, ker se je še hiša dograjevala, dopolnjevala in okrog hiše itd in takrat tudi 

vzdrževanje okoli, se pravi, je treba sadit, okopat, vse kar je povezano z vrtom, okoljem, z 

vrtom, tu je par dreves, sadovnjak, skratka, to je blo na moji vesti.«, »ženi pomagam pri 

gospodinjskim in vzdrževalnim delom v hiši. To se dopolnjujeva, logično, so določene 

stvari, ki jih žena več ne zmore«).  

Eno leto po poroki sta po svojih načrtih dobila sina (»potem se je rodil sin, normalno, če 

je zdravje, želja«), ki se je šolal v osnovni in srednji šoli ter nato na fakulteti (»sin je 

rasto, pogoje sva imela, vrtec, potem osnovna šola, potem naprej srednja šola, študij«). 

Nato se je poročil in se preselil v hišo zraven njihove (»sin se je poročil, hiša se je 

gradila«).  

Potek njegovega življenja in pomembnih življenjskih dogodkov je sledil določenim 

smernicam, ki jih je Franc pričakoval že od nekdaj in jih je večkrat v intervjuju označil 
kot normalno. To se sklada s trditvijo Uletove in sodelavcev (2000), da je potek življenja 

ljudi v moderni dobi potekal predvideno glede na njegov spol, starost, socialni izvor in 

kulturno pripadnost. Tako se je Franc najprej izšolal, se zaposlil, si s tem zagotovil 

materialno varnost, se poročil, imel otroke, kasneje vnuke in se nato upokojil (»normalno, 
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potem ko sem študij končal, sem potem po tistem sva se pa poročila«, »za tisti čas 

normalno, nekje se spoznal z njo«, »in normalno, jaz sem slučajno dobil tudi stanovanje«, 

»logično, pogoji so bili materialni minimalni«, »Če sva se poročila 1965, 1966 pa je bil 

rojen. Normalno, popolnoma normalno. Bi rekli načrtovano«).  

Sam zase ocenjuje, da pripada srednjemu sloju (»Nismo bogati, nismo siromaki, smo en 

taki srednji sloj«). Svoje imetje si je ustvaril z materialnim odpovedovanjem, s 

prispevkom staršev in krediti (»začela hišo, tu kjer zdaj živimo, skratka, z materialnim 

lastnim odpovedovanjem, potem z doto staršev«). Kot smo že omenili, je Franc skromen 

in je navajen varčevati.  

• Osebnostne lastnosti in materialno stanje 

Franc velik pomen daje uporabi razuma (»maš svoj razum, ga imaš, ga uporabljaš«). 

Velikokrat pri pomembnih odločitvah v življenju deluje premišljeno in zrelo – pri iskanju 

partnerice, življenju z njo, pri odločitvi za poroko, materialnih zadevah in načrtovanju 

prihodnosti (»vedno sem bil razsoden, nisem bil zaletav, da bi se nekaj poganjal v nekaj 

kar«, »čist zrelost človeka, da išče partnerja, to je čisto fizična zadeva, drugič pa človek 

pogleda sebi primernega človeka oziroma s tistim, ki bi lahko kasneje živel in ustvaril 

novo življenje«, »Premišljeno do skrajnosti z obeh strani«, »Dovolj zrel.«, »nisem hitel, 

razmišljal o življenju v dvoje«, »malo planirana stvar, nismo kar tako na horuk«, »nismo 

takšne sorte ljudi, ki bi vse zapravil sproti, kar imamo«, »Pri plači, ne zapraviš vsega, 

ampak razmišljaš, kako boš to svojo materialno premoženje usmerjal.«). Njegovo 

razsodnost lahko vidimo tudi pri samem definiranju ljubezni, ki jo je razdelil na fizično in 

umsko, usklajevanje med njima pa vidi kot tisto pravo, globoko ljubezen (»Eno je 

ljubezen fizična, drugo je pa umska«, »Vprašanje tisto, kdo zna to usklajevat. Potem 

prihaja do, bi reko, pod narekovaji, globoke ljubezni.«).  

Omenja tudi svojo skromnost in preudarnost pri finančnih zadevah (»bila oba do neke 

mere skromna«, »ker nismo takšne sorte ljudi, ki bi vse zapravil sproti«). Več kot 

finančno premoženje mu pomeni sprostitev in odsotnost prevelike odgovornosti 

(»čeravno bi še lahko dve leti delal, pa sem reko, več je življenje in sprostitev, kot pa 

odgovornost, ki me lahko v tistih dveh letih še se dogodi«). 
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Tako v času njegove mladosti kot tudi zdaj se pokaže njegova želja po neodvisnosti. V 

mladosti se je želel hitro osamosvojiti od svojih staršev (»šolo sem srednjo končal, potem 

sem se takoj zaposlil, da nisem bil breme nikomur«), danes pa ne želi biti odvisen od 

svojih otrok (»gledamo tut še za kaki dan, če bomo še kaki dan migali, da ne bomo na 

breme«).  

• Medgeneracijske izkušnje 

Franc meni, da razlike med generacijami obstajajo, da imajo pripadniki različnih 

generacij različne želje, poglede, mnenja (»v raznoraznih oblikah drugačne poglede, 

imajo drugačne želje, drugačna hotenja«) in da pripadniki ene generacije težko razumejo 

pripadnike druge (»mladi, ki niste bili takrat rojeni, si sploh ne morte predstavljat 

materialnih pogojev vas pa nas, takrat. To se ne da primerjat. To, jaz sinu /.../  on ne 

kapira tega, ne razume, skratka, ko mu to razlagam.«). Kljub nerazumevanju pa zase 

pravi, da je strpen do svojih mlajših sorodnikov (»mi jih v tem ne oviramo«). 

Pri starejših generacijah izpostavlja njihovo zrelost, pridobljeno preko izkušenj, 

razsodnost in premišljenost, pri mlajših pa manjšo premišljenost (»starejši kot si, več maš 

izkušenj, bolj zrelo mogoče gledaš«, »ko so mladi, bi reko, manj presodni često, bi reko, 

grejo bolj na, se pravi, junaki so bili, heroji, navadno samo mladi, ne. Gre v boj ne da bi 

premislil. Mlajši manj premisli pa manj na riziko misli, kot pa ko si starejši, že bolj 

izkušenj v marsičem. To se pravi življenje te je preizkuslo in takrat paziš. Bolj paziš, bolj 

preudarjaš, bolj pozno se odločiš«).  

Sam vidi potrebo po medgeneracijski izmenjavi na splošno (»Jaz pravim, da je premalo, 

ja, sigurno premalo«), vendar pa po drugi strani v primeru izmenjave mnenj o dojemanju 

ljubezni in partnerstva različnih generacij pravi, da zase ne vidi želje po tem (»Ne, ne, ne, 

ne, niti ne.«). Sicer pa dodaja, da bi svoje izkušnje o ljubezni in partnerstvu lahko 

posredoval mlajšim generacijam na njihovo željo (»Če bi me keri vprašal, bi. /.../ To ni 

zadržkov. Da bi me nekdo pa vprašal«). 

V njegovem primeru si družinski člani različnih generacij med seboj pomagajo, ob tem 

čutijo zadovoljstvo. Drug z drugim se pogovarjajo in se med seboj dopolnjujejo (»s sinom 

se pa pogovarjamo«, »sinhrono življenje z mladimi, oni nas, nam pomagajo v nekih 

zadevah, mi njim«, »je tut nekak to zadovoljstvo, da lahko svojim pomagaš«).  
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Različne generacije v Francevem primeru si lahko med seboj pomagajo, ker živijo blizu. 

Mlajši jima pomagajo pri dostavi večjih stvari (»pa mladi tut postorijo tisto, kar je 

potrebno, ker smo blizu«, »večje stvari mi pripelje sin ozirima snaha«). Franc in njegova 

žena pa mlajšim pomagata pri materialnih stvareh, kot je bila gradnja hiše, pa tudi pri 

kuhanju kosil ter oskrbi in vodenju vnuka ob odsotnosti njegovih staršev (»Hišo smo sinu 

pomagali zgradit«, »ženi je vseeno al kuha dvema, trem ali štirim«, »sin je vsaki dan tu 

na /.../ kosilu, /.../ vnuk, je vsaki dan tu na kosilu«, »sta onadva odšla in takrat sm jaz bil, 

bi reko, njegov um, zaščitnik, da je šel v šolo, do sedmega razreda sm šel z njim do šole in 

nazaj in po njega šel«). Ob tem v skladu z njegovo preudarnostjo in skromnostjo pove, da 

mladim sicer z ženo pomagata, vendar le do te meje, ko jih še ne razvajata (»pomagamo 

mladim v tem smislu, da jih ne razvajamo«).  

Prav tako je Franc skupaj s svojo ženo pomagal njenim in svojim staršem, ko so bili 

starejši in so pomoč potrebovali. Meni, da starši najprej finančno pomagajo svojim 

otrokom, kasneje pa se v njihovi starosti to obrne (»Potem moji starši so tut ostareli, smo 

poskrbeli za njih tu spodaj /.../ Tu so preživeli zadnja leta, tak da smo posredno želeli, da 

tisto, kar so oni se trudli, kolk so zmogli materialno meni nudit«, »nekako to smo 

poskušali, da, se bi reko, generacija izpenja svojo življenjsko pot v neki normalni 

zadevi«).  

Veliko vlogo pri oblikovanju mnenj o različnih generacijah ima tudi osebni stik s 

posamezniki drugih generacij. Franc, ki je v vsakodnevnem stiku s svojimi sorodniki 

mlajših generacij in vidi njihovo delovanje v praksi, ima o njih dobro mnenje. Ko pa 

govori na splošno o spremembah v družbi, večkrat omenja negativne vplive, ki jih ima 

družba na današnje mlade ljudi. Franc namreč večkrat omeni, da se sicer dogajajo kakšne 

negativne spremembe v življenju mladih danes, vendar pa da to ne velja za njegove 

otroke in vnuke (»mojega sina bi izločo v tem smislu«). 

• Družbene značilnosti 

V času Francevega otroštva in mladosti je v družbi prevladovala skromnost, življenjski 

pogoji so bili težki, ljudje so čutili pomanjkanje za osnovne življenjske potrebe, kot je 

hrana. Potrošniške želje po pretirano razkošnem življenju ni bilo (»so bili pogoji izredno 

težki, takrat«, »ljudje smo bli lačni, raztrgani, um, razkošja pa ni bilo«, »Če je keri mel 
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kos kruha, je mel, če je mel jabolko, jo je mel, če pa ne, pa nič, pa je to to blo za tiste čase 

normalno«, »skromnosti, ki je bla takrat«).  

Ljudje so si takrat privoščili manj stvari kot danes v potrošniški družbi, za katero je 

značilno, da si ljudje želijo vedno več in več dobrin (Kenneth Galbraith, 1997). Na 

potrošniško družbo Franc gleda z neodobravanjem in v njej vidi negativne vplive na 

delovanje in mišljenje ljudi (»kriv je kapital /.../ svetovni kapital zadevo usmerja. V vseh 

ozirih.«, »negativno tudi družba to usmerja /.../ Zlasti materialna, ne. Potrošniška. 

Podivjana«, »kompleksi, vrednostni, materialni«).  

V času, ko je Franc iskal zaposlitev, jo je zlahka dobil (»Službo si lahko dobil, norca si se 

lahko delal. Kjerkoli si jo dobil.«) in ob zaposlitvi delavcev ni bilo strah, da bodo 

nepričakovano izgubili zaposlitev, saj so bili pri tem zavarovani (»te iz danes na jutri ni 

mogel noben na cesto postavit«). V osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je začelo 

prihajati do vedno težjega iskanja zaposlitev (Ule et al., 2000). V današnjem času tako 

mladi tudi po Francevih besedah težko dobijo zaposlitev, tako redno kot začasno, obenem 

pa so tudi manj zaščiteni kar se tiče odpuščanj (»danes je pa loterija služba redna. Pa še 

tudi začasna.«, »delavca pa lahko od danes do jutri postaviš ven, pa se nima kam 

pritožit«).  

V primerjavi s sedanjo družbo je bilo v preteklosti po pripovedovanju Franca tudi manj 

družbenih nevarnosti, kot so droge. Takrat so poznali predvsem alkohol in tobak 

(»mamila, ko mi sploh nismo vedli, kaj je to mamila. Mi smo takrat vedli samo mamilo je 

blo alkohol pa tobak.«), danes pa se je tem vrstam drog pridružila še kopica novih in v 

pojavu teh Franc vidi veliko nevarnost (»Dans so pa alkohol, tobak in še mamila zraven, 

ne, to pa je najbolj sodobno. In to je grozovito«).  

Spremenili so se tudi odnosi med ljudmi. V moderni dobi so bile mezoskupnosti izredno 

močne, ljudje pa zelo povezani (Ule, & Kuhar, 2003). Franc izpostavi tudi te spremembe. 

Pravi, da so bili medosebni odnosi včasih bolj pristni, danes pa jih po njegovem mnenju 

velikokrat ni niti med najbližjimi sosedi ali pa se namesto dobrih odnosov kažejo slabe in 

nepristne namere soljudi ter nespoštovanje (»Ni odnosov pravih. Dans sosed do soseda 

nima več odnosa. To je podivjano. Praviloma.«, »Danes noben nobenga ne spoštuje, je 

tak. Kdo koga spoštuje? Iz hinavščine še mogoče mu reče dober dan«). Izginilo je tudi 

spoštovanje starejših ljudi, ki je bilo v preteklosti prisotno (»Nekoč je bilo modrost 
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starejših pa soseda, ki je bil bolj zreli pa tak, ne danes, ampak prej, to je blo 

spoštovanje.«) 

Kot pomembno spremembo v družbi Franc izpostavi tudi prisotnost vizije in ciljev v 

preteklosti (»Vizija je bla relativno uspešna«) ter odsotnost le-teh v sedanji družbi 

(»Živimo eno življenje in ne veš, kaj se bo zgodilo, po domače rečeno. Kaj bo čas 

prinesel.«).  

• Družbena pričakovanja na področju ljubezni in partnerstva 

Franc je prepričan, da ima družba ter njeno odobravanje oziroma neodobravanje 

določenih ravnanj velik vpliv na dojemanje ljubezni in partnerstva ljudi. V času Franceve 

mladosti je tako velik pomen imela nedotaknjenost in spolna zadržanost žensk (»bi rekli, 

da je povožena, fanti so se temu izmikali«), ki pa v današnji družbi po njegovem mnenju 

velikokrat nima vpliva na izbiro partnerja (»zelo redki so pari, ki bi gledali recimo, da bi 

dobil punco nedotaknjeno«). Prav tako takrat niso odobravali enostarševskih družin ali 

spolnosti pred poroko (»če je imela dekla al kakorkoli pankrta, se pravi nezakonski otrok, 

to so bli zaznamovani otroci«). Na vprašanje ali je bila njegova zdajšnja žena že noseča 

pred njuno poroko, je odgovoril z močnim zanikanjem (»Ne, ne, ne! Ne. Potem.«). Tudi 

Giddens (2000) ugotavlja, da je bila v preteklosti cenjena nedolžnost deklet pred poroko. 

Tista dekleta, ki so imela spolne izkušnje pred tem, so bila družbeno zaznamovana in 

obrekovana.  

Ko sta bila fant in dekle v svoji zvezi dalj časa, je bilo samoumevno, da se bosta pred 

ustvarjanjem družine poročila. Kot pravi Franc, je bilo to »popolnoma normalno«. V tem 

pogledu je po Francevem mnenju prišlo v zadnjih desetletjih do pomembnih sprememb, 

saj se velliko mladih ne odloča za poroke, kljub temu da skupaj živijo v istem 

gospodinjstvu in imajo otroke (»skupno gospodinjstvo je tak ko zakon, samo da ni 

požegnano pa registrirano /.../ In danes je to normalno.«). Po Francevem mnenju so se v 

času njegovega odraščanja posamezniki bolj premišljeno odločali za družine kot sedaj 

(»so bolj premišljevali, so bolj pozneje poročali oziroma šli v tem, da so si ustvarli 

družino.«). Zaradi tega je danes v družbi tudi več ločitev, katerih posledice Franc vidi 

tako v čustvenih težavah  partnerjev kot tudi pri negativnih posledicah za otroke (»potem 

pa pride tisto, da posledice ne nosijo samo tisti, ki grejo narazen, ker emocije nastanejo, 
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to sigurno, tu psihologi vejo, težke traume, pri katerih ni samo tista divjina seksa, ko si 

partnerja menjaš ko tam, bi reko, žival. Ampak bistvo problema je pa otrok.«).  

Franc izpostavi tudi večjo informiranost mladih na področju ljubezni, partnerstva in 

spolnosti danes (»Mam pa občutek, da so mladi izredno podkovani v teh zadevah«) kot pa 

je bila v času njegove mladosti (»mladi ljudje takrat, moja generacija je malo vedla o teh 

zadevah, skorajda nič«). Pravi tudi, da je danes v partnerstvu prisoten večji liberalizem, 

za kar vzrok najde v večji zaščiti pri spolnosti (»Danes je to dosti lažje, da lahko 

liberalizem nastaja, ker so ženske manj v nevarnosti, to se pravi, zaščita, se lahko 

samozaščiti, vsaj pri zanositvi«).  

• Ostali vplivi  

Zraven družbenih vplivov Franc najde dejavnike, ki vplivajo na dojemanje ljubezni in 

partnerstva ter na splošno na delovanje posameznikov, tudi v vzgoji (»Da človeka vzgojiš. 

Da je primeren družbi. Da ga družba preveč hitro ne izloči.«, »Prvič zaradi staršev 

grešijo, ker ga  filajo v vseh obzirih, razvajajo«), v posnemanju ostalih ljudi, kot so starši 

in učitelji (»tut človek pojerba po zgledih svojih staršev kokerkoli«, »Ali je bil dober 

profesor ali je bil to tvoj starš. Kjerkoli si posnemal«). Pomembne so tudi posameznikove 

osebnostne značilnosti (»odvisno tudi od nravi posameznega človeka«).  

Nekoč je imela po njegovem mnenju velik vpliv tudi vera, ki je vplivala na večjo 

zadržanost mladih (»Nekdo ma lahko tudi versko zavoro, ne, v marsičem /.../ to je versko, 

ne da je blazen, ampak do tiste dogme ni levo ni desno jih noče slišat«) in pa to, koliko 

različnosti in razsežnosti vsak posameznik še tolerira (»Kakor kdo ima svojo širino /.../ 

mogoče, drugače gleda nekje nekoga, ki je širok, liberalen, skratka, da vaga eno in 

drugo«). Ob tem ima pomembno vlogo posameznikova izobrazba (»od izobrazbe sigurno, 

al ma kake zavore al nima zavor«) ter v povezavi s tem razum in razsodnost 

posameznika, ki vplivata na bolj premišljeno delovanje posameznikov (»Da se malo 

zaveda tut možganov uporabljat ali pa gre tja v en dan, razmišlja nič ali bo prizadel sebe 

in svojega partnerja in tisto, kar je s tega dveh ratalo«, »je čist zrelost človeka, da išče 

partnerja, to je čisto fizična zadeva, drugič pa človek pogleda sebi primernega človeka 

oziroma s tistim, ki bi lahko kasneje živel in ustvaril novo življenje«). 
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Ob tem pa Franc izpostavlja še pomen življenjskega obdobja posameznika na dojemanje 

ljubezni. Tako mladi drugače dojemajo ljubezen in partnerstvo kot pa starejši (»Mate pa 

spet druge sodbe, ko ste mladi.«).  

Sklep  

Na podlagi intervjuja s Francem smo kot osrednjo temo določili potek njegovih 

pomembnih življenjskih dogodkov, za katerega lahko rečemo, da je bil vnaprej 

pričakovan in predviden. Najprej se je izšolal, medtem našel partnerko, se zaposlil, se po 

tem s partneriko poročil in se z njo preselil v svojo hišo. Nato sta dobila otroke in kasneje 

vnuke ter se oba upokojila. Na tak potek so vplivali različni dejavniki – njegove 

osebnostne lastnosti, medgeneracijske izkušnje, družbene značilnosti ter družbena 

pričakovanja na področju ljubezni in partnerstva.  

Na njegov življenjski potek so vplivale njegove osebnostne značilnosti razsodnosti, 

zrelosti, skromnosti in neodvisnosti. Za naslednji korak v izobraževanju ter v partnerskem 

razmerju se je odločal premišljeno. Storil ga je takrat, ko je zaznal, da je nanj pripravljen 

tako osebnostno kot finančno. Za poroko se je odločil komaj takrat, ko je imel zaposlitev 

in s tem dohodke, kar mu je omogočalo življenje na svojem. Njegove osebnostne lastnosti 

so vplivale na to, da je varčeval pri finančnih zadevah, se po potrebi odpovedoval in 

porabil denar v skladu s svojimi zmožnostmi. Brez premišljenosti ne bi varčeval in bi 

lahko ves denar zapravil za druge, nepotrebne dobrine, ob tem pa si ne bi mogel zazidati 

svoje hiše.  

Na potek njegovega življenja so vplivale tudi njegove medgeneracijske izkušnje, zaradi 

katerih se je izboljšalo njegovo materialno stanje, saj so mu starši s finančnimi prispevki 

pomagali pri gradnji hiše. Po vzoru njegovih dejanj sedaj svoje življenje ustvarjajo 

njegovi otroci. Sin se je namreč tudi najprej izšolal, se nato zaposlil, si zgradil hišo, se 

poročil in za tem dobil otroka. Te medgeneracijske izkušnje vplivajo na njegove 

osebnostne lastnosti. Pri tem so pomembne njegove lastne izkušnje s posamezniki drugih 

generacij, saj Franc večkrat na splošno govori negativne stvari o mladini v današnjih 

časih, vendar pa pri tem vedno izvzame svoje otroke. Njegove osebnostne lastnosti 

razsodnosti in skromnosti vplivajo na to, da nudi pomoč mlajšim generacijam le do 

določene meje.  
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V času Francevega otroštva in odraščanja so bili pogoji za življenje težki in skromni, iz 

česar izhajajo tudi njegove osebnostne lastnosti in varčevanje pri finančnih zadevah. Ko 

je iskal službo, s tem ni imel težav, kot zaposlen pa je bil tudi zaščiten pred odpuščanji. 

To je vplivalo na njegove redne dohodke. Kot je odobravala družba, je spoštoval starejše, 

za prihodnost pa je imel izdelane določene cilje in vizije. Vse to se odraža v njegovih 

osebnostnih lastnostih, materialnem stanju in medgeneracijskih izkušnjah, kjer spoštuje 

tako starejše kot tudi mlajše. Opisane družbene značilnosti, predvsem prisotnost vizije, 

seveda v povezavi z ostalimi, pa so vpivala na to, da je njegovo življenje potekalo po 

vnaprej predvidenih smernicah, ki so bile pričakovane v takratni družbi.  

Družbene značilnosti tistega časa so usmerjale družbena pričakovanja na področju 

partnerstva. Cenila se je spolna zadržanost, premišljenost ustvarjanja družine in poroka s 

partnerjem. Mladi so bili slabše informirani o spolnosti, ljubezni in partnerstvu, v 

partnerskem odnosu pa ni bilo toliko liberalizma kot danes, k čemur je botrovala tudi 

slabša spolna zaščita. Ta pričakovanja so vplivala na osebnostne lastnosti Franca ter na 

medgeneracijske izmenjave, kjer so pomembne informacije mladi dobili od svojih 

staršev. Vse to je vplivalo na njegov potek pomembnih življenjskih dogodkov.  
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Shema 2: Shema intervjuja s Francem 

 

 

POTEK FRANCEVIH POMEMBNIH 
ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV 

šolanje – zaposlitev, nadaljnje šolanje – 
upokojitev 

partnerstvo – poroka – otrok – vnuk 
 

DRUŽBENE ZNAČILNOSTI 

Težki pogoji za življenje, zaščitenost delavcev, 
spoštovanje, vizija za prihodnost 
 

 

DRUŽBENA PRIČAKOVANJA NA PODROČJU 
LJUBEZNI IN PARTNERSTVA 

Zadržanost, večja premišljenost, poroke, slabša 
informiranost 

MEDGENERACIJSKE IZKUŠNJE 

Razlike obstajajo; pomen izkušenj 
Medgeneracijska pomoč 
 

MEDGENERACIJSKE IZKUŠNJE 

Razlike obstajajo; pomen izkušenj 
Medgeneracijska pomoč 
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5.1.2 Analiza intervjuja – Marija 

Kontekst intervjuja 

Čas izvedbe: torek,  18. 12. 2012 ob 18.30; dolžina pogovora 52 minut 

Kraj izvedbe: skupni prostor v Marijini hiši 

Intervju smo izvedli pri Mariji doma na njeno željo, saj ji je bil ta način najbolj udoben. 

Tudi časovno smo se prilagodili njenim željam. Ko smo prišli, sta v skupnem prostoru 

bila prisotna še njen mož in vnuk, ki sta nato pred izvedbo intervjuja odšla v druge 

prostore, tako da smo bili z Marijo sami. 

Analiza intervjuja 

• Potek pomembnih življenjskih dogodkov 

Po končani srednji šoli je Marija delala doma, kjer so imeli kmetijo in so starši 

potrebovali pomoč pri delu (»sem pa delala doma, na kmetiji /.../ sej so že starši komaj 

čakali, da si že nekaj delal«). Ko je bila stara šestnajst let, je k njim domov prišel tudi 

fant, s katerim sta se spoznala ter postala par (»k nam je prišo enkrat zaradi nekih čebel, 

te sm še jaz bla šestnajst let stara in tak je nah to ostalo nekak«). Par sta ostala naslednjih 

pet let, skoraj polovico tega časa je partner preživel v vojski (»v vojski je bil dve leti pa 

štiri mesce«). Po petih letih zveze, torej pri njenih enaiindvajsetih, sta se poročila (»z 

mojim možem sva pet let prej hodila preden sva se ženila«). On je bil takrat star 

triindvajset let. Kot pravi Marija, sta se poročila zgodaj (»Mlada sva se ženla«). V času 

izvedbe intervjuja sta bila poročena že dvainpetdeset let.  

V zakonu sta imela tri otroke, dva sinova in eno hčero. Mlajši sin je ostal doma na 

kmetiji, kamor se je priselila tudi njegova žena, s katero imata tri otroke, stare med 

dvajset in trideset leti. Živijo skupaj z Marijo v isti hiši (»živimo skupaj«). O svoji hčeri 

Marija še pove, da sedaj s svojo družino živi v Ljubljani (»On je iz Ljubljane, sej je mela 

v Mariboru stanovanje, zdaj je dobila v Ljubljani delo, te pa je nah šla v Ljubljano. Tak 

da je zdaj tam ostala, ne. Ko so dece, ne.«).  

• Značilnosti njenega partnerskega in družinskega življenja  
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Marija ljubezen povezuje z notranjim občutkom, ki nastane, ko imaš nekoga rad (»to je 

neki notranji občutek«). Prepričana je, da ko si enkrat skupaj s partnerjem, bi ta zveza 

morala trajati celo življenje (»To je po mojem za celo življenje«). 

Mariji je pri izbiri partnerja veliko pomenil zunanji videz in privlačnost osebe (»dopadno 

se mi je /.../ ko sem ga vidla«), njegovo komuniciranje (»po govoru pa vredi je pač bil«) 

in delovnost (»Znal je, takrat smo od kmetijstva živeli, in to je strašno ummm bil on na to, 

dober, smo si mislili, vredi človek. Se je spoznal na to, pridn.«).  

Marija pravi, da se v partnerskem odnosu z njenim možem od začetka razmerja pa do 

sedaj ni nič spremenilo in da se še vedno dobro razumeta (»se zastopiva še glih tak, ko 

sva se prej«), kasneje pa doda, da sta sedaj, ko sta že starejša, včasih drug drugemu odveč 
(»Malo pa si na stare dni tut tečn ne. Že tak sama eden proti drugem sva tečna.«). Kljub 

temu se ne kregata (»Nikol sva se ne kregala«), morebitno težavo rešita tako, da se malo 

odmakneta drug od drugega in čez čas je v njunem odnosu spet vse v redu (»greš vstran, 

se obrneš. Pa nazaj prideš, pa je vse vredi.«). V zadnjem času se pri njiju pojavljajo razne 

zdravstvene težave in ob tem sta drug drugemu v pomoč (»sva šla za 14 dni v toplice, ker 

ma toto mišično distrofijo, te pa sem šla z njim ne. Ker sam ne more.«).  

Marija ne verjame v moč fizične kazni. Pravi, da svojih otrok z možem nikoli nista 

kaznovala tako, da bi jih tepla (»Pa tut do otrok sva bla vedno vredi, nisva nič da bi jih 

kaznovala nekaj da bi tepeni bli ne, prej so dece bolj tepene ble, midva nisva nikol.«). 

• Družbena pričakovanja na področju ljubezni in partnerstva 

Kot pravi Marija, so v preteklosti bili mladi bolj zadržani in se niso hitro zbližali s svojim 

partnerjem (»To je bla bolj zadržanost. No, mislim, nismo, nismo taki se zbližali takoj 

eden drugemu«). Zaznati je tudi pasivnost pri iskanju in izbiri partnerja. Mladi so verjeli, 

da bodo srečali neko osebo, ki jim bo všeč. Nato, ko so se s kom takšnim spoznali, so si 

želeli, da bi se iz tega razvilo kaj več (»si si mislo ne, saj bo prišel eden taki, ne, češ, 

kerega si rad vido večkrat, ne. In te si pač strmel, da bi s tega kaj blo, ne.«). Ko so se s to 

osebo zbližali, so se med njima spletle močne vezi (»če so se radi meli, so tak zelo se radi 

meli«). Temu je sledila poroka, ki je v času Marijine mladosti veljala za nekaj 

samoumevnega. Na to, da bi bili z nekom v zvezi brez da bi se z njim tudi poročili, sploh 

niso pomislili (»tega sploh nisem pomislila. Si si mislil, da se boš pač ženil z njim.«). 
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Kljub temu, da so se nekateri pari pogosto prepirali, ni bilo veliko ločitev (»Kak so se 

prepirali pa kak so tolko krat so se sfadli, narazen pa niso šli«). Ločitve so bile takrat 

družbeno neodobravane (»To je bla sramota. Niso se tak ločli. To pa res ne.«). Kot 

pomembno posledico pogostih prepirov brez ločitev Marija vidi v negativnih vplivih na 

otroke (»da so dece male ble, pa so take težave vidle«).  

Tudi za mlade v današnji družbi Marija meni, da imajo ta notranji občutek, ki ga povezuje 

z ljubeznijo (»Jaz mislim, da majo toti notranji občutek. Ne more drugače bit.«). Vendar 

pa je prepričana, da si danes mladi težko najdejo partnerja, saj na to gledajo preveč 
razumsko in so preveč zbirčni (»Jaz mislim, da si zdaj težko najdejo partnerja«, »tak je 

vse nekak na hitro bi naj blo, premalo pameten je vsak«, »Češ kaj bomo s tebo, jaz lahko 

sam grem naprej pa si nekoga drugega najdem.«, »Bolj so zbirčni, ja«), pri izbiri 

partnerja velikokrat gledajo tudi na to, kakšna je njegova izobrazba in finančno stanje 

(»moraš pol si to koga s take dobre hiše dobit«, »Malo že pogledajo najbrž kak je po 

izobrazbi pa kak je situiran.«). Omenja tudi pogostejše ločitve v današnjem času (»danes 

je to tak, da se hitro ločijo«), ki je po njenem mnenju posledica premajhnega truda 

partnerjev za izboljšanje zakona (»Če je malo kaj narobe, že grejo.«), pa tudi tega, da ima 

dandanes vsakdo svoje lastno materialno premoženje in zato ni finančno odvisen od 

partnerja (»Vsak ma danes svoj dnar, ni nikomu ni, od nobenega ni odvisen.«). V 

današnjem času želi tudi vsak posameznik sam odločati o sebi in biti tudi v tem pogledu 

neodvisen od drugih (»Vsak hoče samo o sebi odločat«). 

Marija vidi rešitev za zmanjšanje števila ločitev v tem, da se imajo partnerji med seboj res 

radi. Ko se bodo imeli, bodo tudi lažje premagali ovire v njihovem partnerstvu (»Po 

mojem da bi najbolj bi se mogli radi met. Če maš nekoga rad, ga ne boš pustil, pa se 

prepiral, pa šel narazen.«).  

• Medgeneracijske izkušnje 

Marija je kot otrok živela na kmetiji s svojimi starši. Od nje se je pričakovalo, da bo 

čimprej pomagala pri delu na kmetiji (»sej so že starši komaj čakali, da si že nekaj delal, 

ne. Te smo dece že mali mogli bolj delat«).  

Sedaj v isti hiši z Marijo živi njen sin s svojo ženo in tremi otroki. Sin hodi v službo, 

njegova žena in vnuk pa zjutraj poskrbita za delo na kmetiji. Nato Marija pripravi zajtrk 
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za vse. Ob zajtrku se dogovorijo o dejavnostih, ki jih bodo storili ta dan (»Pri nas sin hodi 

v službo, on pride ob enih osmih domov in snaha pa vnuk pa poštimata štale, 50 glav 

živine, te jaz naredim zajtrk, te se vsedemo dol. Te pa te zajtrk pojemo, te pa se sedimo pa 

se pogovarjamo. Kaj bomo, ne. Kaj bomo delali, kam bo kdo šel, to si vsako jutro 

zgučimo. Te pa če je kerim kaj ni prav, tisti svoje mnenje pove te. Tak je pri nas.«). Tudi 

sicer se veliko pogovarjajo. Kot pravi Marija, pogovor steče v vse smeri, največkrat se 

pogovarjajo o gospodarstvu, sicer pa mladi pripovedujejo tudi o življenju v današnji 

družbi, ljubezenskih zadevah, pa tudi potožijo, če imajo kakšne težave (»pa nama vse 

spovejo«, »o gospodarstvu pač najbolj ne«, »kak je v mladosti zaj«, »če je koga videl 

takega, ko se mu dopade«, »pritožli se, če je kerega kaj težilo«).  

Med seboj si tudi pomagajo. Če sami ne zmorejo storiti česa, jim bo pri tem pomoč 
ponudil tisti, ki to zmore. Vedno se lahko zanesejo drug na drugega (»jaz mislim, da 

vemo, kaj ma keri za storit, pa gledamo, da bi mu pomagal, da bi lažje blo. Tega ni, da bi 

videl zdaj češ on bi to rad mel, jaz pa mu ne bom pomagal ali nekaj dal. Tega pri nas ni. 

Če se more kaj kupit, te če še midva mava kaj, te jim dava. Oni tudi nama pa kupijo, ni 

treba se nič to sekirat, da ne bo.«).  

Marija mlajšim pogosto pomaga tako, da jim kaj skuha, saj so sami zelo zaposleni 

(»skuham še dostikrat največkrat jaz, ker tamlada tak ma neko delo dostikrat«). Če pa 

sama česa ne zmore, ji pri tem pomagajo mlajši (»Pa gibance peče, tisto še sem jaz pekla. 

Zaj pa mene že roke bolijo pa težko mesim, pa tega ne delam.«).   

Marija je večkrat omenila, da se ne želi vmešavati v stvari, ki jih počno mlajši (»Sej jaz 

nič ne rečem našim. Ne. Kaj bom te to pravla.«, »Pa dostikaj pa nimaš za rečt ne. Kaj 

češ, ne.«), kljub temu pa kasneje dodaja, da jim vseeno svetuje. Tako pri izbiri partnerja 

poudarja, naj o pravilnosti izbire res premislijo (»Jaz včasih rečem, pamet nucate, pa si 

vredi zberte.«). Tudi ob prenehanju šolanja vnuka je čutila jezo, saj je želela, da bi šolanje 

nadaljeval. To se sklada s trditvijo Uletove (2008), da se od mladih danes pričakuje, da 

bodo svoje izobraževanje nadaljevali tudi po srednji šoli in se s tem kar najbolje pripravili 

za delo. Veliko poklicev, za opravljanje katerih je bila v preteklosti dovolj končana 

srednja šola, namreč danes zahtevajo višjo izobrazbo. Vendar se je Marija kljub 

prenehanju šolanja vnuka na koncu sprijaznila z njegovo odločitvijo in ga sedaj pohvali, 

da veliko pomaga doma pri delu na kmetiji (»Vnuk  je pa kmetijsko naredil. Srednjo 

samo, več ni htel. Sej smo se jezli, pa pravli, zakaj ne, ker maš zlati cajt. Ne. Ja te pa nič, 
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ne! Sej ne moreš sile delat. Jaz sem bla tak jezna, sem se jokala. Pa kaj te češ, ne! Sem 

rekla moje življenje tak ni več nikam za nikam, tvoje, ki je mlado, polno idej bi naj blo, 

ne, pa je reko, jaz bom tak pa tak. Ja te pa tak bodi če češ, ne. Sej je pridn tu. Sami 

traktori so ga, pa živina, pa tak. Za to je najbrž rojen, sej ne moreš nič, ne.«). Mladim 

svetuje tudi o nevarnostih v današnji družbi, predvsem jo skrbi, da bi pretirano uživali 

droge ali se ponesrečili na cesti (»Jaz včasih rečem, gledajte, da ne bi keri na kriv pot 

prišel ne.«, »V kako staro družbo, da mi ne bi keri pil ne, al pa če grejo kam, pa se vozijo, 

pa da ne bi se kaj zgodilo, tega se najbolj bojiš, ne.«). 

O svojih otrocih in vnukih, pa tudi o njihovem medsebojnem odnosu, ima Marija le 

dobro, pozitivno mnenje (»Mi se mamo doma skoz vredu. Mi se mamo z vnukami tak v 

redi, ne morem vam povedat.«, »Taki dobroteki.«, »Pa vsi radi domov pridejo«). Kljub 

njihovemu dobremu razumevanju pa se vsi občasno radi odpravijo na dopust, kjer se 

lahko odmaknejo od ostalih (»vsak ma pol malo mira pa malo brez skrbi /.../ Da se malo 

odmakne od vsega tu.«). 

Po Marijinem mnenju ima pomembno vlogo pri razumevanju različnih generacij med 

seboj to, da živijo skupaj. Sicer pravi, da se lahko tudi v nasprotnem primeru dobro 

razumejo, vendar pa nikoli tako dobro, kot če bi živeli skupaj in si vsakodnevno 

izmenjevali svoje izkušnje ter poglede na svet (»Jaz mislim, da se tut dobro bi lahko 

razumeli eni. /.../  Samo ni pa nikol tak, ko če tak živiš. Ker se vete, stari pa mladi, vsak 

ma svoje nazore, zaj pa če živijo narazen, to je čist drugače, ne.«).  

Do konfliktov med generacijami prihaja po njenem mnenju zaradi osebnostnih lastnosti 

posameznikov. Ob tem izpostavlja sebičnost (»včasih stari reče jaz mam, samo jaz mu ne 

dam, jaz še mu zdaj ne dam. To, to jih odbija. To bi se moglo spremenit.«) ter podaja 

primer starejše sosede, katerih vsi otroci so se odselili, ker je ona vedno prepričana v 

pravilnost svojih dejanj in ker si ne pusti dopovedati, da potrebuje pomoč (»To je ena 

soseda tu čez hrib, je zdaj že stara že 81 let pa šest otrok je mela. Pa noben ni doma! /.../ 

ker je ona sama gospodinja, ne. Zdaj pa je že stara, pa že ne more. Pa še skoz si tega ne 

pusti dopovedat.«). 

Kot rešitev konfliktov vidi skupno življenje različnih generacij, katerega je po njenem 

mnenju premalo (»Jaz mislim, da bi mogli bolj, bolj živet stari pa mladi vkup.«). Na ta 

način bi si lahko medsebojno pomagali, saj to pomoč potrebujejo (»ker se nucajo eden 
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drugega. Pa bolj si stari bolj ta mlajšega nucaš, pa oni pol mladi tut tebe kaj nucajo.«). 

Tisti, ki ne živijo skupaj, pa bi se mogli večkrat obiskovati ter si izkazovati spoštovanje, 

ki je po njenem mnenju premalo cenjeno (»večkrat bi jih mogli obiskati.  Pa da bi jim 

vsaj kako rožico al pa čokoladico nesel, da vidi, da ga spoštuje al nekaj ne. Sej pa tam ma 

hrano pa vse ma. Samo tiste bližine ni, ne.«, »to spoštovanje bi moglo bit cenjeno /.../ 

Drug drugega, ja. To bi moglo bit cenjeno.«).  

• Družbene značilnosti 

V preteklosti so morali otroci začet hitreje delati kot danes (»Te smo dece že mali mogli 

bolj delat ko pa zaj je, ne.«). V družinah ni bilo takšnega razkošja kot danes, prevladovalo 

je večje pomanjkanje (»dnara nisi dost mel«, »To si tolko mel dnara, kolko si pač mogel 

met. Zaj toti mladi pa majo vsi dnare!«, »Te je pač blo prej pomanjkanje vsega, ne. Zdaj 

pa je izobilje«). In to razkošje je danes prevzelo ljudi (»je izobilje pa so se ludi tu prevzeli 

tega«). Kot je prepričana Marija, je to vplivalo tudi na medosebne odnose, saj ljudje 

danes drug drugemu ničesar ne privoščijo, tudi če so si dobrine pridobili s trdim delom 

(»Pa men se zdi, da to preveč je tote faušljivosti na svetu. /.../ Če kaj več narediš, so že vsi 

malo jezni, kak je do tega prišlo«).  

Kot je ugotovila Marija, imajo mladi danes več možnosti kot nekoč. Prišlo je do večje 

geografske mobilnosti (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). V preteklosti je Marija le 

redko hodila iz domače vasi v mesto (»Ki smo prej mi nič kaj ne hodili. Kaj smo to v 

mesto šli v kino, to je blo vse, kaj je  blo, ne.«), danes pa so mladim vrata odprta za 

različna potovanja po celem svetu (»dosti več možnosti«, »Grejo lahko marsikam. Pa 

vidijo dosti.«, »Pa naši so letos hodli 14 dni v Ameriko. V Kanadi so bli.«). Zraven večjih 

mobilnih možnosti pa so mladi izpostavljeni tudi večjim nevarnostim na cesti (»sej ni mel 

avta nihče! Pecikle pa kaki moped.«, »te pa pride do nesreče, tega se bojiš, da do nesreče 

pride, pa je siromak, ne.«). 

Sklep 

Potek pomembnih dogodkov v Marijinem življenju je bil vnaprej predviden in 

pričakovan. Šolanje, delo doma na kmetiji in začetek zveze s partnerjem. Na zadnje je 

vplivalo njeno pripisovanje pomena notranjemu občutku, ki ga človek občuti, ko ima 

nekoga rad. Tudi sama mu je sledila, ko je spoznala svojega zdajšnjega moža. Po njenem 
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izobraževanju in njegovem služenju vojaškega roka sta se poročila in imela otroke. Ti so 

si kasneje ustvarili svoje družine. Še vedno je poročena s svojim možem, na kar je 

vplivalo njeno mnenje o ljubezni kot o doživljenjskem občutju. Z možem se dobro 

razumeta, se ne kregata ter drug drugemu nudita pomoč, ko jo potrebujeta.  

Dejavniki, ki jih je med intervjujem razlagala Marija, in za katere menimo, da so imeli 

tudi pomemben vpliv na potek njenega življenja, so še njene medgeneracijske izkušnje, 

družbene značilnosti ter družbena pričakovanja na področju ljubezni in partnerstva. 

Za takratne družbene razmere je bilo značilno pomanjkanje, delavnost in manjše možnosti 

mladih. Te družbene razmere so se izražale tudi v pričakovanjih takratne družbe o 

ljubezni in partnerstvu. Zaradi pomanjkanja je Marija hitro začela delati in ji je pri izbiri 

partnerja veliko pomenilo to, da je deloven. Ker sta oba delovna, si tudi sedaj medsebojno 

pomagata. Za spoznavanje partnerja je imela manj možnosti, kot jih imajo mladi danes, 

saj se je večino svojega časa zadrževala doma ali v svoji vasi in tako ni spoznala veliko 

novih ljudi. Tudi med odsotnostjo partnerja ni iskala koga drugega, ampak ga je 

enostavno čakala. Prevladovala je pasivnost pri iskanju partnerjev in pri reševanju 

konfliktov, cenila se je zadržanost. Če si se z nekom zbližal, si z njim tudi vztrajal v 

zvezi. Poroka je v družbi veljala za nekaj samoumevnega in Marija sploh pomislila ni, da 

se s svojim partnerjem mogoče ne bi poročila. Ločitev pa je bila družbeno neodobravana.  

Vse te značilnosti so bile prisotne v Marijinem partnerskem odnosu in so vplivale na 

njene medgeneracijske izkušnje z mladimi, katerim deli nasvete v zvezi s pravilno 

odločitvijo za partnerja. Sicer se s sorodniki mlajših generacij dobro razumejo, 

izmenjujejo si svoje izkušnje ter si med seboj pomagajo. Na mlajše sorodnike, s katerimi 

je v vsakodnevnem stiku in si zato lahko neposredno in redno pripovedujejo stvari iz 

njihovega življenja, gleda pozitivno in jih opiše kot »dobroteke«. Na te medgeneracijske 

izkušnje so vplivale takratne družbene razmere, ko je bila cenjena skromnost in zaradi 

tega sedaj Marija ne zahteva veliko od svojih otrok in vnukov, kljub temu pa ji po potrebi 

priskočijo na pomoč, posebej ko Marija ali njen mož česa ne zmoreta več narediti. Mladi 

so po njenem pripovedovanju radi v njeni družbi. Medgeneracijska izmenjava pa po 

njenem mnenju ne bi bila tako uspešna, če bi različne generacije živele ločeno.  
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Shema 3: Shema intervjuja z Marijo 

 

  

POTEK MARIJINIH POMEMBNIH 
ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV 

šolanje – delo na kmetiji 
partnerstvo – poroka – otroci - vnuki 

 

DRUŽBENE ZNAČILNOSTI 

Pomanjkanje, delavnost, manj možnosti  
 

 
DRUŽBENA PRIČAKOVANJA NA PODROČJU 

LJUBEZNI IN PARTNERSTVA 

Zadržanost, pasivnost, samoumevnost poroke, 
manj ločitev 
 

MEDGENERACIJSKE IZKUŠNJE 

Svetovanje, pozitivno vrednotenje, 
pomoč, pomen izkušenj 
 

ZNAČILNOSTI NJENEGA 
PARTNERSKEGA ODNOSA 

Notranji občutek, trajnost 
Nespreminjanje, nekreganje, 
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5.1.3 Analiza intervjuja – Boštjan 

Kontekst intervjuja 

Čas izvedbe: sreda, 19. 12. 2012 ob 16.00; dolžina pogovora 58 minut 

Kraj izvedbe: dnevni prostor v Boštjanovi hiši 

Intervju smo izvedli pri Boštjanu doma na njegovo željo, saj mu je bil ta način najbolj 

udoben. Tudi časovno smo se prilagodili njegovim željam. Ob prihodu smo se nekaj 

minut pogovarjali tudi z njegovim prijateljem in sinom, ki sta pred izvedbo intervjuja 

zapustila sobo.  

Analiza intervjuja 

• Potek pomembnih življenjskih dogodkov 

Boštjan je kot otrok in mladostnik živel na kmetiji skupaj s starši in babico, dedka ni 

poznal (»ko sem bil otrok je v bistvu živela z nami babica, mama od ateja«, »dedeka 

nisem poznal, ker je zlo hitro umrl«).  

Medtem ko je obiskoval kmetijsko šolo v Mariboru, je na avtobusni postaji spoznal svojo 

sedanjo ženo (»Spoznala sva se takrat, ko sva še hodla v srednjo šolo, na avtobusni 

postaji v Mariboru«, »Ona je hodla na trgovsko šolo, jaz pa kmetijsko«). On je bil takrat 

star osemnajst let, ona pa leto dni več (»Jaz sem bil star osemnajst, ona pa devetnajst«). 

Po končani srednji šoli sta se oba vpisala na fakulteto (»Pol sva se vpisala na fakulteto«). 

Po sedmih letih partnerstva sta se poročila in Boštjan se je preselil k ženi in njenim 

staršem, s katerimi so živeli v istem gospodinjstvu (»sma se pol po 7 letah zveze 

poročila«, »sem se jaz od doma odselil k njenim domov«, »Bli smo v istem gospodinjstvu. 

Midva sva mela samo svojo sobo, drugo je blo pa vse skupno. Kuhinja skupna, sanitariji 

tut«). Kmalu po poroki sta dobila sina (»Po poroki sva dobila hitro sina«), začele pa so se 

tudi težave (»pa so se začele malo ene težave«), zaradi katerih se je Boštjan odločil, da se 

izseli. Sin  ob njegovi selitvi še ni bil star eno leto (»Sin je bil takrat star malo manj kot 

leto«). Najprej se je odselil nazaj k svojim staršem, nato pa je začel z izdelavo svojega 

stanovanja (»sem si tukaj neredil stanovanje, pol sem se kar hitro preselil sem. Od 

doma.«). Njegovo življenje na svojem je trajalo približno eno leto (»sva bla dejansko skor 
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leto dni vsak na svoji strani«). Nato se je tudi žena odločila, da se s sinom priseli k njemu 

v novo stanovanje, kjer sedaj skupaj živijo že tri leta (»pol pa je prišla k meni«, »smo pa 

že tu zdaj tri leta«). On dela doma na kmetiji, ona je zaposlena. Pred osmimi meseci sta 

dobila še hčerko (»rodila se nama je še hčerka, ki je zdaj 8 mescev stara«).  

• Značilnosti njegovega partnerskega in družinskega življenja 

Boštjan pravi, da je šlo ob srečanju z njegovo zdajšnjo ženo za ljubezen na prvi pogled 

(»sem se mogoče v njo zaljubil na prvi pogled«). Na začetku zveze sta se srečevala po 

nekajkrat na teden (»Sva se te pač dobivala. Vsaki drugi, tretji dan od začetka.«). Ko se je 

po poroki preselil k njej, so se težave začele zaradi skupnega bivanja različnih generacij v 

istem gospodinjstvu in labilnosti njegove žene (»ona je enostavno bla oseba, ki se je dala 

vodit od drugih, sploh od svoje mame«), ko se je Boštjan počutil nezaželjenega v hiši (»se 

enostavno tam nisem počutil kot doma, ne zaželjenega in nič«) ter je pogrešal podporo 

svoje žene (»dejansko sem jaz bil na drugem bregu sam. Ni bla moja žena na mojem 

bregu z mano«). O težavah ni želel govoriti z drugimi in vse skupaj mu je povzročalo 

psihične težave (»sem te zadeve mogoče preveč držal v sebi, nisem nikomur povedal«, 

»Mene je pa to ubijalo. Psihično.«). Kljub temu, da je prepričan, da v samem odnosu med 

njim in njegovo ženo ni bilo nekakšnih konfliktov (»midva mogoče nisva med sabo mela, 

da bi mela neke konflikte«), je ugotovil, da tako ne more več živeti in da njuna zveza ne 

more delovati na tak način (»sem vido, da najina veza ne bo tak funkcionirala«), zato se 

je odločil za spremembo – odselil se je (»sem stvari vzel in dobesedno odšel«). Medtem, 

ko sta živela ločeno, sta bila z ženo v stalnem kontaktu (»Midva sva bla vseskozi v 

kontaktu. Recimo ko sem se jaz odselil, midva sva se poklicala vsaki dan. Dostikrat sva 

kam skup šla.«). Kot sam pravi, so njuni odnosi kljub ločenemu življenju bili še vedno 

takšni, kot so odnosi med možem in ženo (»midva sva mela recimo vse odnose kot mož pa 

žena, samo živela sva vsak na svoji strani«). Zaradi njunih težav sta obiskala tudi 

svetovalnico, (»Sva si poiskala eno svetovalnico«), za katero ni prepričan, ali jima je bila 

v kakšno pomoč ali ne (»Mislim, da od tega mogoče nisva nekaj dosti odnesla, al pa 

tudi.«). Veliko mu pomeni tudi to, da svojim otrokom predstavlja dober zgled v 

partnerskem odnosu. Omenja, da je prav zaradi tega tudi vztrajal pri ohranitvi zakona in 

reševanju težav, ko so se le-te pojavile (»taki otroci, ki nekje živijo skupaj z atejom pa 

mamo, pa da je neka, da mata ata pa mama neke normalne odnose, to pol otroci bolj 
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posrkajo in oni zaznajo ta odnos tudi do svojega partnerja bolj gojit. Tak je pač moje 

mnenje. Zato sem tut jaz vztrajal pri svojem zakonu.«).  

V njegovem odnosu s partnerko Boštjanu veliko pomeni komunikacija, saj meni, da je ta 

izredno pomembna za ohranjanje učinkovitega odnosa (»Pomembno mi je pri odnosu v 

bistvu to, kar nama je prej manjkalo. Komunikacija.«). Kljub temu, da sam pravi, da jima 

je uspešna komunikacija v preteklosti v odnosu manjkala, pa sta se že prej skupaj 

dogovarjala o pomembnih rečeh, kot je bila tudi ta, da se po poroki preselita k njej 

(»midva sva se pač tak zmenla«). Zaznati je torej enakovrednost obeh parnerjev pri 

odločanju za pomembne spremembe v njunem življenju.  

Boštjan meni, da so se stvari sedaj, ko so z njegovo družino na svojem in ko imajo svojo 

zasebnost, izboljšale (»mislim, da so se stvari zdaj kar uredile«, »mi tu živimo in mamo 

neko zasebnost«).  

• Boštjanovo vrednotenje ljubezni in partnerstva 

Boštjan ljubezen vrednoti pozitivno in kot pravi, mu pomeni veliko (»mi je nekaj 

najlepšega«, »Men ljubezen pomeni res ogromno«). Zanj je prava ljubezen obojestranska 

ljubezen (»ljubezen je vredi, če je obojestransko. Takrat je prava ljubezen, drugač pa ni 

prava.«), kjer si osebi izkazujeta čustva in nežnost (»Za mene je ljubezen neko 

izkazovanje nekih čustev, neka nežnost«). Pravi, da je ljubezen pogoj za partnerstvo (»z 

nekom ne moreš bit skupaj, če ga ne ljubiš«, »je ljubezen osnova za to, da sta dva za 

skupaj«), partnerja pa vidi kot osebo, ki ji pripisuje največji pomen (»oseba, ki ti pomeni 

največ«, »bi za njega bil pripravljen vse naret«).  

Velik pomen za zadovoljstvo med partnerjema pripisuje uspešni komunikaciji 

(»Komunikacija. In mislim, da je to tut zlo pomembna zadeva v zakonu. Če znaš se z 

nekom pogovarjat, pol zadeve, ki pridejo v zakonu, problemi, ki pridejo, jih je mogoče 

lažje premagat. Oziroma lažje je na neki način, ker veš pol tvoj partner, kak bo 

odreagiral, kaj si misli o tem. Mislim, da je to kar neka osnova v zakonu. Da je neka 

normalna komunikacija. Ni zaj to neko drenje, ni to neko šimfanje, da je vseeno neko 

spoštovanje dveh, ki sta skupaj.«) ter sprejemanju in spoštovanju med partnerjema (»da te 

partner vseeno tak sprejema, kot si in te na neki način spoštuje«). Prepričan je, da morata 
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partnerja za uspešno zvezo vztrajati ter kdaj tudi potrpeti in ne le odnehati, ko se pojavijo 

težave (»mislim, da bi blo se včasih v redi še potrudit /.../ ko zaškriple«).  

Tudi pri pojavu težav med partnerjema pomembno vlogo igra komunikacija. Po 

Boštjanovem mnenju se težave dajo uspešno rešiti z odkritim pogovorom, kjer lahko vsak 

drugemu predstavi tisto, kar misli (»Da pa se mogoče res s pogovorom, kaj se s kom 

pogovarjaš, ne vem, mogoče kdo res zdaj kako stvar kdo ne razume, majo druge poglede 

na to ne, če se pa ti z njim pomeniš in z nekimi argumenti to argumentiraš, da mogoče 

drugi vidi, da nima prav, pa mogoče lahko pol tudi s pogovorom neko zadevo rešiš, ne 

rabiš se dret pa klet pa kaj jaz vem kaj še. Se da rešit.«), ob tem pa si morata oba 

partnerja želeti rešitev težav (»Sam če mata oba to željo, da nekaj rešita. Te se da.«). S 

težavo se morata soočiti, iskati konstruktivno rešitev in se ji ne izogibati (»ko moški, ko si 

misli, da nekaj ne gre v redu, pa gre rajši v gostilno pa kelnarci takoj, ne vem kaj vse, že 

takoj za drugo gledne, to ni rešitev«). Rešitev vidi tudi v tem, da si pari pri reševanju 

težav poiščejo strokovno pomoč v svetovalnici (»ko zaškriple v zakonu, mogoče res v 

kako svetovanje in kaj poiskat. Ker so ljudje, ki se s tem ukvarjajo.«).   

• Družbeno vrednotenje ljubezni in partnerstva 

Ko primerja ljubezen in partnerstvo nekoč in danes, Boštjan pomisli na to, da se današnji 

mladi ljudje več in lažje pogovarjajo o temah, povezanih s tem, kot pa starejši ljudje, ki so 

ob tem bolj zadržani (»redkokeri starejši človek se lahko odkrito pogovarja zdaj o 

ljubezni, kaj jaz vem, o nekem odnosu med moškim pa žensko. To so mogoče starejši malo 

bolj zadržani ne.«). 

Kot pravi, so imeli v preteklosti manj možnosti za spoznavanje svojih potencialnih 

partnerjev, kot jih imamo danes (»Prej so pač meli mogoče manj možnosti, da so se 

srečali z nekom.«, »zdaj mislim, da je precej nekih možnosti, da se dva srečata. In da 

preskoči med njima neka iskrica.«). Ko so začeli zvezo s partnerjem, so se hitro poročili, 
medtem ko danes najprej spoznavajo drug drugega več let, preden se odločijo za poroko 

ali skupno življenje (»Niso kaj vem, da bi se zaj hodli ene pet šest let pa se malo 

spoznavali, tako je to zdaj.«). Poročali se niso zaradi tega, ker bi drug do drugega čutili 

ljubezen, ampak iz nekih drugih razlogov. Kot je Boštjanu pripovedoval starejši sosed, je 

šlo za dogovor, ko so se pač odločili za poroko in so to tudi storili (»Tam je blo pač tak, 

bolj so se z nekega poročali z nekega kaj jaz vem, drugega, ne samo z ljubezni. Na druge 
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stvari so verjetno gledali.«, »je men osebno rekel, jaz sem pač, sej mi je bla všeč, samo 

jaz sem se pač odločil, jaz se bom z njo poročil, pa je šel do nje, pa ji je to povedal, pa sta 

se čez mesec dni poročila, pa je blo to to«).  

V preteklosti so se razlikovale tudi možnosti za ženske in za moške. Ženske so bile več 
časa doma, skrbele so za družino in pogosto bile odvisne od svojega moža, medtem ko je 

mož imel več možnosti za srečevanje z drugimi ljudmi ter tudi za to, da se je zapletel z 

drugimi ženskami (»prej so ženske ble mogoče bolj doma, z otroki, za familijo skrbele, za 

gospodinjstvo ali pa še za kmetijo, pa niso mele mogoče niti možnost, da bi mele kaj, da 

bi raje spoznala koga drugega. Ni blo te možnosti.«, »ženske mogoče malo bolj odvisne 

od moških«, »Mogoče so takrat moški bli bolj tisti, ki so skočli čez plot včasih.«). Tudi 

Giddens (2000) pravi, da so veljala v preteklosti za moške in ženske drugačna merila. 

Dekleta, ki so bila spolno bolj dejavna, je družba zavračala, pri fantih pa je dejstvo, da so 

že imeli spolne izkušnje, prinašalo družbeno odobravanje.  

Danes pa so ženske postale samostojne, sebe in družino lahko preživijo tudi brez pomoči 
moža, po Boštjanovem mnenju pa imajo tudi enake možnosti za varanje kot moški (»Zdaj 

so tut ženske bolj samostojne, tak da lahko tut same preživijo in če majo otroke, lahko tut 

preživijo. Predvsem finančno«, »Zdaj pa je po moje kar enako«).  

Pravi tudi, da napredek tehnologije včasih negativno vpliva na odnose med partnerjema – 

zaradi njih namreč lahko spoznamo in smo v kontaktu z več ljudmi, povečajo se tudi 

možnosti za nezvestobo. Pravi, da bi bilo v tem pogledu boljše, da bi večkrat pozabili na 

vso tehnologijo in se posvetili partnerju ter z njim preživeli čas (»vse te naše materialne 

dobrine in... po moje vse to, kaj nas obkroža, je po moje včasih tut bolj slabo kot dobro. 

Vsaj kar se tiče vez. Od interneta in tak naprej.«, »bi blo včasih boljše, da bi mož pa žena 

skupaj šla na kaki sprehod pa se kaj pomenla, ko pa samo na facebook pa flirtanje 

mogoče.«).  

Ko so se v zvezi pojavile težave, sta po Boštjanovem mnenju v preteklosti partnerja bolj 

vztrajala, da sta zvezo obdržala, zaradi česar je bilo manj ločitev in manj slabih zgledov 

za otroke. Danes pa je vztrajanja manj, več je ločitev in tudi več slabih zgledov za otroke 

(»Bolj so vztrajali v zvezi. Tut če mogoče ni funkcionirala, ni šlo, so pač kao potrpeli. 

Zdaj pa, mislim, da ni to tak.«, »Ni se pa mogoče tolko se jih ločlo kot se jih zdaj.«, 

»mislim, da jih je blo verjetno manj, slabih zgledov«).  
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Sam obsoja večanje števila razvez v današnji družbi (»predvsem to me nekak moti, da je 

tolko razvez pa tega, to mi ni najbolj všeč v družbi«). Nastajajo kot posledica manjše 

strpnosti in manjšega vztrajanja partnerjev (»Tut nena vztrajajo v vezi«, »danes smo 

ljudje manj strpni do drugih, ko so bli prej včasih«). Negativne posledice ločitev nosita 

tako partnerja kot tudi njuni otroci, zaradi česar se je po Boštjanovem mnenju potrebno 

potruditi pri ohranjanju zveze (»Splača se včasih potrudit ne. Že za voljo veze pa tut 

zaradi otrok«, »ko so otroci, pa pride do razveze, je največji šok kar za otroke ne. Ker 

taki otroci se pol ponavadi bolj iščejo, da najdejo svoj prostor na Zemlji.«). Po njegovem 

mnenju so ločitve dopustne takrat, ko med partnerjema ni več prisotne ljubezni, ki je po 

njegovem pogoj za uspešno partnerstvo. Če se zveza ohladi, meni, da takšna več ne 

predstavlja dobrega vzora otrokom in v tem primeru je bolje, če se partnerja razideta (»Če 

pa ni res tiste ljubezni, da se čist zveza ohladi, pa po moje verjetno boljša varianta, da 

greta vsak svojo pot. Če pa ni tistega odnosa, kak more bit, pa mislim, da ni v redi 

vztrajati. Kr to majo pol pa vseeno otroci tisti slabi vzor. Ker so pol mogoče zaradi tega 

tudi sami zbegani, ko se bo odločil za svojo samostojno pot pa za partnerja.«).  

• Medgeneracijske izkušnje 

Boštjan je imel v svojem življenju različne izkušnje z ljudmi različnih generacij. Najprej 

je živel s svojimi starši in babico, nato s starši svoje žene, sedaj pa, ko s svojo družino 

živi v lastnem gospodinjstvu, ohranja stike s starejšim sosedom.  

 V otroštvu in do devetnajstega leta je Boštjan živel s svojimi starši in s svojo babico, do 

katere je gojil pozitivna čustva (»Jaz sem vseeno svojo babico zlo rad mel«). Kot izkušnje 

z njo je navedel pogovor (»pogovarjali smo se ja, kaj dosti«). Glede težav, povezanih s 

skupnim življenjem različnih generacij, je Boštjan povedal, da so se pojavili problemi 

takrat, ko se je babica vmešavala v življenje mlajših generacij. To se je navezovalo 

predvsem na delo doma (»So bli včasih kaki problemi«, »Bolj mogoče kaj se tiče dela, mi 

smo vseeno bli na kmetiji. Njih je mogoče motlo, da se niso šle takoj drve naret al pa se ni 

nekaj v vrti naredlo. Tak bolj skozi delo jih je kaj zmotlo, da so se mogoče na taki način 

kaj vtikovali, med odnos pa ne.«). Te težave so se potem pred njeno smrtjo nehale (»Pol 

so se pa stvari vseeno poglihale, tak da pol proti koncu ni blo nekaj ne«). Takrat je bil 

Boštjan star devetnajst let.  
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Ko se je po poroki preselil k ženi ter k svojemu tastu in tašči, so se med njimi pričele 

pojavljati težave. Pogosto sta se ženina starša vmešavala v njun partnerski odnos. Tudi 

sicer so med morebitnimi nestrinjanji zagovarjali žena in njeni starši eno mnenje, Boštjan 

pa drugega, kar mu seveda ni ugajalo. Sprva je vse prenašal mirno, čez nekaj časa pa je 

začel glasneje zagovarjati svoje mnenje in s tem so se njihovi odnosi še poslabšali 

(»dostikrat je blo, da sva se midva mogoče kaj pogovarjala, mogoče malo spričkala, se je 

njena mama takoj vključila in takoj potegnila z njo. To so dejansko stvari, ki so me pač 
motle. Sem se na koncu dostikrat počutil odrinjenega. Ker sem videl, da vse, kar sem 

rekel, da dejansko bi blo boljše, da bi bil tiho. Pa dejansko sem bil od začetka rajši tiho, 

zaradi ljubega mira ne, ampak tri lete je blo zadosti, da sem bil tiho. Pol pa če nisem bil 

tiho, če sem pa kaj nazaj rekel, pa sem bil takoj najslabši te pa je šlo še samo dol.«). 

Medtem, ko so živeli v istem gospodinjstvu, se niso dobro razumeli (»nismo nekak  

skupaj funkcionirali rečimo stari in mladi«). Zdaj, ko živijo na svojem, so se odnosi med 

njim in ženinimi starši izboljšali (»najin odnos med mano in njeno mamo mislim, da je tut 

malo boljši kot je prej bil«), čeprav se tast in tašča z njegovo odločitvijo za selitev nista 

strinjala (»oni so sicer meni zamerli«).  Še vedno so v stiku, vendar ne tako pogosto 

(»sem tam vsakih 14 dni. Nekih ful pogostih stikov nimamo, nismo pa zdaj nekaj da bi bli 

skregani.«).  

Sedaj se Boštjan večkrat pogovarja s svojim osemdesetletnim sosedom (»Moj sosed je 

recimo osemdeset let star pa se včasih pomeniva tak odkrito ne.«), katerega rad posluša 

(»skoraj rajši poslušam, ko pa enega mladega«). Drug drugemu občasno pomagata (»Pa 

tut dejansko mu jaz včasih kako uslugo naredim al pa tut meni on. In je čist v redi tak.«). 

Včasih so mu starejši dajali nasvete o ljubezni, vendar pa tega ni bilo veliko. Babica mu 

je tako rekla, naj ima svojo partnerko rad (»da pač žensko, ki jo bom mel, da jo moram 

rad met«). Različni ljudje so mu tudi svetovali, da je boljše, če se ne seli skupaj z 

ženinimi starši, vendar sam teh navodil ni poslušal (»Ampak jaz nisem htel niti poslušat 

takrat ne.«).  

Boštjan je prepričan, da je, kot je videl iz svojih izkušenj, skupno življenje različnih 

generacij težko in pogosto nefunkcionalno (»večinoma primeri ko so starši pa tamladi 

skup, po navadi to nena glih najbolj funkcionira. Po mojem mnenju. Redko kje«). Vzrok 

temu najde v dejstvu, da želijo starejši nadzorovati mlade kljub temu, da so že sami 

odrasli in si hočejo življenje urediti po svojih merilih. To vmešavanje starejših v življenja 
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mlajših pa ne vodi v uspešen odnos med generacijami (»starši dejansko nena nekak se 

zavedajo, da enkrat otroci odrastejo in da bi tut raje kaj po svoje naredli. Oni bi pač radi, 

da bi blo skoz tak, kot si oni zamislijo. Mislim, da je to kar glavni problem. Da se starši 

vtikajo ne. Kr oni bi pač radi tak meli, kot je njim všeč. Ampak ne more skoz tak bit.«). 

Težava je tudi, če med njimi ni odkritega odnosa (»Če ni nekega tistega odkritega odnosa 

med starejšimi in mlajšimi /.../  te ne gre skupaj«). Rešitev za uspešno sobivanje različnih 

generacij bi bil torej odkrit odnos med njimi, pa tudi večja zasebnost obeh generacij in 

njihovo medsebojno nevmešavanje (»mogoče tam, ko majo lahko tudi mladi neko 

zasebnost, pa tudi starejši, jo nucajo«, »Pa čimmanj tega vtikavanja.«).  

Starejši ljudje imajo veliko izkušenj v življenju in zato jih Boštjan rad posluša (»starejši 

majo že ogromno enih izkušenj in nam jih lahko povejo«, »zelo rad starejše ljudi 

poslušam«). Prepričan je, da si starejši zaslužijo spoštovanje (»mislim, da si starejši 

zaslužijo eno spoštovanje«). Ob tem gleda v prihodnost in si želi, da bodo tudi njemu 

enkrat v prihodnosti, ko bo dedek, mlajši izkazovali hvaležnost zaradi njegovih uspehov v 

življenju (»Jaz si tudi mogoče želim, da bo moj vnuk rekel, moj dedek je pa priden pa je 

to pa to naredil pa po mojem neko hvaležnost čutil do mene kot do dedeka takrat.«).  

Boštjan meni, da je medgeneracijskega sodelovanja v današnjih časih premalo ter da ga bi 

lahko bilo več (»premalo je po moje tega«). Pravi, da je organiziranih dejavnosti 

medgeneracijskega sodelovanja več, kot ga je bilo včasih in omenja zadovoljstvo 

njegovega sina ob obisku doma za starejše občane, kamor hodijo v sklopu vrtčevskih 

dejavnosti (»Zdaj recimo moj sin, on hodi v vrtec in tam grejo včasih na obisk v dom za 

ostarele.«, »radi poslušajo starejše. Potem ko pride domov, pa mi govori o tem, kaj je kdo 

rekel. In pove, da jih rad posluša, rad posluša starejše«). Tako prostovoljci ali otroci iz 

vrtca, ki obiskujejo starejše ljudi v domovih za starejše občane, zraven tega, da so sami 

zadovoljni zaradi pogovorov s starejšimi, tudi polepšajo dan prebivalcem teh domov (»Pa 

če pridejo otroci iz vrtca k njim, pa jim tudi polepšajo dan. Al pa če so to kaki 

prostovoljci, pa da jim popestrijo dan, jaz mislim, da je to super. To si zaslužijo.«). 

Takšno sodelovanje daje torej pozitivne rezultate vsem udeležencem.  

Sklep 

Iz analize intervjuja je razvidno, da so pomemben vpliv na potek Boštjanovih pomembnih 

življenjskih dogodkov imele značilnosti njegovega partnerskega življenja, njegovo 
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vrednotenje ljubezni in partnerstva, družbena pričakovanja na področju ljubezni in 

partnerstva ter njegove medgeneracijske izkušnje.  

Po končani osnovni in srednji šoli se je Boštjan vpisal na fakulteto za kmetijstvo. Med 

šolanjem je spoznal svojo sedanjo ženo, s katero sta se po sedmih letih zveze poročila, se 

preselila k njenim staršem ter kmalu zatem dobila sina. Zaradi nerazumevanja Boštjana s 

svojo taščo in tastom ter labilnosti njegove žene so se pojavile težave, zaradi česar se je 

Boštjan odselil na svoje in si naredil stanovanje. Po letu dni ločenega življenja se je 

njegova žena skupaj s sinom priselila k njemu in čez dve leti sta dobila še hčero.  

Značilnosti njegovega partnerskega in družinskega življenja so vplivale na potek 

pomembnih dogodkov v Boštjanovem življenju. Kljub izkušnji nerazumevanja s starši 

svoje žene med življenjem v skupnem gospodinjstvu, je Boštjan ohranjal odnos s svojo 

ženo tudi po svoji selitvi in verjel, da je lahko kljub vsem težavam njun partnerski odnos 

uspešen. Zaradi svojih izkušenj je začel ceniti pomembnost uspešne komunikacije med 

partnerjema kot pomemben dejavnik uspešne partnerske zveze. Prav tako je potek 

dogodkov vplival na njegovo partnersko izkušnjo. Če se sin ne bi rodil pred njegovo 

selitvijo, se odnos z njegovo ženo najbrž ne bi ohranil. Želel mu je nuditi dober zgled. Na 

značilnosti njegovega partnerskega in družinskega življenja je vplivalo tudi njegovo 

vrednotenje ljubezni in partnerstva, kjer Boštjan poudarja pomen komunikacije, izražanja 

čustev, sprejemanja, spoštovanja, vztrajanja ter soočanja s težavami. Na značilnosti 

njegovega partnerskega in družinskega življenja vpliva tudi vrednotenje ljubezni in 

partnerstva v današnji družbi, ki po Boštjanovem mnenju spodbuja manjšo zadržanost v 

ljubezni, večje možnosti za spoznavanje partnerjev, odločitev za poroko zaradi ljubezni 

ter enakovrednost žensk in moških. Vse to je vplivalo na Boštjana, prav tako pa tudi večja 

dopustnost ločitev, zaradi česar se je Boštjan odselil na svoje. Po eni strani zanj velja, da 

ni vztrajal pri skupnem življenju z ženo in njenimi starši, po drugi strani pa je tudi po 

selitvi vztrajal pri ohranjanju zveze s svojo ženo.  

Na njegovo partnersko življenje so vplivale tudi njegove medgeneracijske izkušnje, saj je 

zaradi negativne izkušnje s tastom in taščo eno leto živel ločeno od svoje žene in sina, 

zaradi sina pa je vztrajal pri ohranjanju zveze z ženo. Prav tako je potek njegovih 

življenjskih dogodkov, ko se je preselil k ženinim staršem, vplival na to, da je skupno 

življenje različnih generacij začel dojemati kot  izjemno zahtevno. Zaradi težkega 

življenja z ženinimi starši je našel rešitev za ohranjanje svoje zveze – s selitvijo na svoje 
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je pridobil zasebnost. To mu je bilo omogočeno zaradi večjih možnosti, ki jih današnja 

družba ponuja v določenih težkih situacijah. Tudi to, da družba tolerira manj vztrajanja 

pri ohranjanju partnerskih odnosov, je vplivalo na Boštjanove medgeneracijske izkušnje z 

ženinimi straši. Z njegovo odločitvijo o selitvi se ne strinjajo in mu jo še danes očitajo.  

Boštjanovo vrednotenje ljubezni in partnerstva je vplivalo na potek njegovih pomembnih 

dogodkov v življenju. Poročil se je iz ljubezni do svoje partnerke, ob pojavu težav se je z 

njimi soočil, v partnerstvu je vztrajal kljub težavam, saj je želel svojemu sinu zagotovitvi 

dober zgled. Vplivale so torej tudi njegove medgeneracijske izkušnje. Na njegovo 

vrednotenje ljubezni in partnerstva je vplivalo današnje družbeno vrednotenje ljubezni in 

partnerstva, za katero je značilna manjša zadržanost mladih, večje možnosti za 

spoznavanje partnerjev, enakovrednost v odnosu med partnerjema in s tem samostojnost 

vsakega od njiju. Kot pravi Boštjan, se danes ljudje odločijo za poroko zaradi ljubezni do 

partnerja. Le z manjšim vztrajanjem partnerjev in pogostejšimi ločitvami se Boštjan ne 

strinja in ne poistoveti. Prepričan je, da se danes ljudje premalo trudijo za ohranitev 

zakona in prevečkrat prehitro obupajo nad težavami s partnerjem.  

Boštjan ima različne medgeneracijske izkušnje, ki so vplivale na potek njegovih 

pomembnih življenjskih dogodkov. Predvsem nerazumevanje z ženinimi starši je vplivalo 

na njegovo pomembno odločitev, da se bo odselil od svoje žene in sina ter zaživel na 

svojem. Kljub nekaterim negativnim izkušnjam spoštuje starejše in vzpodbuja 

medgeneracijsko sodelovanje, kjer lahko starejši marsikatero svojo izkušnjo posredujejo 

mlajšim.  
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Shema 4: Shema intervjuja z Boštjanom 

 

POTEK BOŠTJANOVIH POMEMBNIH 
ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV 

Šolanje – delo na kmetiji 
Partnerstvo – poroka – skupno življenje z ženo 

in njenimi starši – sin – ločeno življenje – 
skupno življenje z ženo in sinom – hčera 

DRUŽBENA PRIČAKOVANJA NA 
PODROČJU LJUBEZNI IN PARTNERSTVA 

Manjša zadržanost, večje možnosti, 
poroka zaradi ljubezni, enakovrednost 
moških in žensk, 
Manj vztrajanja, več ločitev 
 

NJEGOVO VREDNOTENJE LJUBEZNI 
IN PARTNERSTVA 

Ljubezen je pogoj za partnerstvo 
Pomen komunikacije, izražanje 
čustev, sprejemanja, spoštovanja, 
vztrajanja, soočanja s težavami 
Pomen dobrega zgleda 

MEDGENERACIJSKE IZKUŠNJE 

Skupno življenje je težko; rešitve v 
odkritih odnosih, zasebnosti, selitvi 
Pomen izkušenosti starejših in 
medgeneracijskega sodelovanja 
 

ZNAČILNOSTI NJEGOVEGA 
PARTNERSKEGA ODNOSA 

Labilna žena, vmešavanje ženinih 
staršev 
Ohranjanje odnosa kljub ločenemu 
življenju, strokovno svetovanje, 
izboljšanje odnosa 
Komunikacija, dogovarjanje, vztrajanje 
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5.1.4 Analiza intervjuja – Nataša 

Kontekst intervjuja 

Čas izvedbe: sobota, 19. 1. 2013 ob 18.00; dolžina pogovora 69 minut 

Kraj izvedbe: pisarna v Natašinem stanovanju 

Intervju smo izvedli pri Nataši doma na njeno željo, saj ji je bil ta način najbolj udoben. 

Tudi časovno smo se prilagodili njenim željam. Ob prihodu smo se nekaj minut 

pogovarjali tudi z njenim prijateljem, sinom in hčero, pred izvedbo intervjuja pa smo 

odšli v pisarno, kjer smo bili sami z Natašo.  

Analiza intervjuja 

• Potek pomembnih življenjskih dogodkov 

Med šolanjem v srednji šoli je Nataša spoznala svojega zdajšnjega partnerja. Takrat je 

bila stara šestnajst let, on pa štiri leta več (»On je štiri leta starejši od mene«). Dve leti 

kasneje sta postala par (»Prvič sem ga vidla, ko sem bila stara 16 let. Začela sva hodit ko 

sem mela 18 let.«, »Takrat sem jaz hodila v četrti letnik«). Po končani srednji šoli je odšla 

na študij v Ljubljano (»sem šla jaz v Ljubljano za kar nekaj let«), njen partner je ostal 

doma. V domači kraj v okolici Maribora je prihajala na dva ali tri tedne in takrat se je tudi 

srečevala s svojim partnerjem. V kontaktu sta ostala še preko telefonskih pogovorov 

(»Domov sem prihajala na štirinajst dni, tri tedne«, »Preko telefona«). Čez pet let je 

Nataša diplomirala iz biologije in se vrnila iz Ljubljane (»sem biologinja«). Njuna zveza 

se je kljub geografski razdalji ohranila in po Natašinem prihodu domov se je njen partner 

preselil k njej (»se je zveza obdržala«, »Potem se je preselil k meni«). Čez dve leti sta 

dobila sina, nato pa čez še tri leta hčero (»pričakala prvega otroka, 2007 drugega«). Po 

tem sta se odločila za poroko (»Ko sem dobila otroka, takrat me je zanikala poroka. Prej 

še ne.«, »2008 pa sva se poročila«).  

 Nekaj časa je bila Nataša zaposlena v šolstvu kot učiteljica, danes pa je zaposlena v 

podjetju, ki ga vodi njen mož (»sem bla v šolstvu«, »sem jaz tudi pri njem [možu] zaj 

zaposlena«).  

• Značilnosti njenega partnerskega in družinskega življenja 
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Nataša je pri sedanjem partnerju na začetku čutila privlačnost, vizualno ji je bil všeč 
(»Nekaj me je privlačlo«, »mi je kr pado v oči«, »Spomnim se ful njegovih modrih oči«). 

Kot pravi sama, je bil partner na začetku nekoliko zadržan, kar jo je pritegnilo (»je bil 

bolj zadržan, ampak meni je blo to ravno všeč. Da ni silil v mene.«). Poseben pomen daje 

uspešni komunikaciji med partnerjema. Pri partnerju ceni, da jo sliši, jo skuša razumeti in 

si vzame čas za pogovor (»da me sliši«, »Pomembno mi je, da me skuša razumet«). 

Prepričana je, da je pojav konfliktov med partnerjema nekaj običajnega in se zgodi takrat, 

ko imata različna stališča (»Moraš pa v neki partnerski zvezi pač, vedet, da se problemi 

pojavljajo in da jih morš reševat.«, »to prihaja tudi med partnerjema, ko nista vedno 

ravno istih misli«). Pri njima običajno problem predstavlja pomanjkanje časa, ki si ga po 

Natašinem mnenju njen mož vzame premalo zanjo in za otroke (»Pa ponavadi je tak pri 

nas problem čas. Ker jaz vedno mislim, da ga ma premalo on za nas, on pa pravi, da se 

trudi po najboljših močeh, da bi ga mel čimveč.«). Kljub pojavljanju težav v partnerskem 

odnosu Nataša verjame, da so težave premagljive (»Ampak sej po dežju vedno sonce 

posije.«). Ko se pojavi problem, se mu tako ne izogneta, ampak ga skušata preko 

izmenjave mnenj rešiti (»všeč mi je blo, da je vedno, ko je bil kaki problem al pa kaj, da 

si je vzel čas, da se je pogovarjal o tem«, »Še vedno mi je všeč, da ko se pogovarjava, da 

prideva do konca, da zaključiva.«, »da razčistiva stvari«).  

Nataša torej izpostavi pomembnost pogovora v njuni zvezi. Pravi, da se trudita, da si vse 

povesta in da si vzameta čas za pogovor, argumentirata svoja stališča ter da pri tem 

razčistita zadeve in jim prideta »do konca«. Da se poslušata in slišita ter drug drugega 

skušata razumeti. Pomembno ji je še, da si od časa do časa vzameta čas samo zase. Do 

tega pa je tudi kritična, saj je mnenja, da bi to lahko storila večkrat (»Da si vzameva kdaj 

pa kdaj tudi za sebe čas, čeprav si malokrat. Da se pogovoriva kaj«, »Blo bi fajn, če bi 

tudi tak kot sva včasih, šla malo sama kam ven. Da bi to mogoče malo bolj 

prakticirala.«). Pove še, da jo mož še vedno vizualno privlači (»še vedno mi je vizualno  

všeč«). 

• Natašino vrednotenje ljubezni in partnerstva 

Nataša pove, da partnerstvo povezuje z ljubeznijo. Ko pomisli na partnerstvo brez 

prisotnosti ljubezni, takšno, ki nastane le zaradi finančnih ugodnosti, to poveže z 

neuspehom partnerskega razmerja (»Partnerstvo brez ljubezni, to, ne vem no«, »to ne 

zdrži dolgo«). Sicer ob besedi ljubezen pomisli na osebo, ki jo ima rada (»Ko slišim za 
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besedo ljubezen, pomislim na nekoga, ki me ma rad.«), ji »stoji ob strani« in jo 

»razume«.  

Za uspešno zvezo je po Natašinem mnenju pomembna uspešna komunikacija. Vsak 

posameznik je oseba zase in v zvezi je potrebno usklajevanje dveh različnih svetov (»vsak 

je res oseba za sebe, pač moraš ta dva svetova čimbolj uskladit«). Ko pride do nesoglasij, 

je po Natašinem mnenju pomembno, da se ta izrazijo in usklajujejo preko izmenjave 

mnenj (»se mi zdi najslabše, da nič ne rečeš in ko ti nekaj ne paše, da v sebi držiš«, »Če 

poveš, ti lahko on nazaj pove, pa prideš nekam, se premakneš nekam.«). Ob tem Nataša 

poudari razlike pri dojemanju med moškimi, ki so bolj razumski, in ženskami, ki stvari 

obravnavajo bolj čustveno. Preko pogovora lahko različna dojemanja uskladimo (»Ker 

ženske le malo drugače dojemamo in razmišljamo kot pa moški. To tut dostikrat 

pozabimo. Da moški ne razmišljajo o vseh stvareh isto. Mogoče kdaj znamo mi iz muhe 

slona naredit, onim pa se zdi, ja kaj pa je zdaj narobe, sploh niso tega tak dojeli.«). 

Zraven uspešne komunikacije Nataša za zagotavljanje uspešnega razmerja izpostavi še 

»medsebojno zaupanje« in »privlačnost«.  

Uspešnost partnerske zveze je po njenem mnenju odvisna od para samega in ne od 

zunanjih razmer, ki nanjo vplivajo (»pa uspešnost neke ljubezenske zveze ni odvisna od ne 

vem koga zunaj para, ampak od para samega«). Pravi še, da je v partnerskem razmerju 

pomembno tudi vztrajanje partnerjev, ki morata kdaj »tudi kaj potrpet«. Ločitev ne 

podpira, edini upravičen vzrok zanje vidi v fizičnem nasilju znotraj družine (»če je 

pretepanje. Drugač se pa jaz osebno ne strinjam.«).  

• Družbeno vrednotenje ljubezni in partnerstva 

Nataša meni, da ima družba vpliv na posameznikovo dojemanje ljubezni (»neki vpliv že 

ma«). Vendar pa meni, da je tako v času mladosti njenih starih staršev kot tudi pri mladih 

danes osnovo partnerstvu predstavljala ljubezen med partnerjema (»Mislim pa, da jim je v 

osnovi bla tista ljubezen.«, »Jaz milsim, da današnji mladi že, je tista ljubezen /.../ , da 

jim je to najbolj pomembno.«). Doda, da so nekoč pomembno vlogo igrale tudi finančne 

stvari, ki danes izgubljajo pomen (»včasih je tudi verjetno blo tisto premoženje tut kr 

pomembno«, »tisto premoženje/.../ je mogoče zdaj malo manj [pomembno] v 

partnerstvu«), v ospredje pa prihaja razumevanje partnerjev (»razumevanje /.../ da jim je 

to najbolj pomembno«) ter skladonost stališč (»ista stališča na določene stvari, isti 
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pogledi na določene stvari, da jim je to najbolj pomembno«). Dodaja, da je bilo v 

preteklosti med partnerjema prisotnih več tabu tem, na primer tema spolnosti, medtem ko 

danes te tabu teme izginjajo (»zdaj ni nobene tabu teme, da se ne bi pogovarjali«, 

»spolnost je dost bolj odprto področje ko pa je verjetno včasih blo«).  

Nataša je prepričana, da sta se partnerja o svojih težavah pogovarjala že nekoč (»O onih 

problemih pa stališčih pa so verjetno že povedli drug drugemu.«), da pa so bili kljub 

pojavu problemov takrat bolj vztrajni in se niso tako hitro ločili – o tem sploh niso 

razmišljali, pa tudi možnosti niso imeli (»bli so pa malo bolj potrpežljivi kot smo pa mi«, 

»verjetno prej niti niso o tem razmišljali pa niti možnosti ni blo, da pa greš. Ko se enkrat 

skregaš.«). Za današnjo družbo pa je po Natašinem mnenju značilno, da ne vztrajajo 

toliko kot nekoč in ob nastanku problemov v zvezi hitro prenehajo s trudom in se odločijo 

za ločitev (»Zdaj včasih koga poslušaš pa to, ti kaj nena paše pa bi šel ne.«).  

Vzrok za pogostejše ločitve v današnji družbi Nataša najde tudi v preobremenjenosti 

žensk. Zraven hišnih opravil imajo danes ženske tudi velike odgovornosti na delovnem 

mestu in zaradi takšne obremenjenosti niso toliko stabilne, morebitne težave jim hitro 

predstavljajo preveliko obremenitev, kot posledica tega pa se pogosteje odločajo za 

ločitev od partnerja (»ker so ženske v službi /.../  ampak ko si, si dosti bolj utrujen in imaš 

dosti manj potrpljenja, vse te dost hitreje s tira spravi, še vedno je dokaj vlki del hišnih 

opravil pa vsega tega na ženski. In potem ko je vsega preveč pa mogoče gre vsak po 

svoje«). 

• Medgeneracijske izkušnje 

V času Natašinega otroštva so s starši živeli v skupnem gospodinjstvu z njenimi starimi 

starši. To po njenem mnenju ni bila najboljša izbira. Meni, da bi bilo bolje, ko bi živeli 

vsak v svojem gospodinjstvu (»men se zdi, da bi blo boljše, da bi bli za sebe«). Takrat so 

starejši imeli glavno besedo (»Starejši ljudje so bli tak, pa to ne samo pri nas, da je moglo 

precej vse po njihovo bit.«, » to bo tak nareto, ono bo tak. To so oni vodli, kaj pa kak 

bo.«). Zaradi prevladujoče moči starejših je Nataša občutila pomanjkanje zasebnosti, saj 

so se morali prilagajati starejšim, ob tem pa zatreti svoje potrebe in želje (»mene je motlo 

to, da recimo v nedeljo popoldan, recimo oma se je dol vlegla na kavč v kuhni ne. In kak 

lahko pol ostali del, če je ona hotla mir met, funkcionira, ne?«). Želela je, da bi lahko s 

svojimi starši živeli ločeno od starih staršev (»je mene mogoče zmotlo, da nismo bli kot 
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družina tisto čist za sebe«). Za takratne razmere še pove, da se ni veliko pozornosti 

posvečalo otrokom (»ni se pa tolko vključevalo otrok kot se jih pa zdaj«, »Pa tudi te 

starejše generacije niso ble tolko navajene, da si mama pa ata vzameta čas za otroke.«). 

Spomni se še, da sta z njeno babico skupaj opravljali vrtna opravila (»Z omo vem, da sem 

na vrtu včasih kaj pomagala«). Ko je prišlo do razlikovanja mnenj med različnimi 

generacijami, si tega med seboj niso povedali, saj niso bili navajeni, da mlajši oporekajo 

starejšim (»Sej moja mama še ni bla tak navajena takrat, da bi svojim staršem rekla, to mi 

pa ne paše«).  

Sedaj živi Nataša s svojo družino v isti hiši kot njeni starši, vendar imajo ločena 

gospodinjstva, kar Nataša ocenjuje kot pozitivno, saj jim to omogoča zasebnost (»Starši 

so še vedno v drugem delu hiše.«, »všeč mi je, da mamo svoje gospodinjstvo, da mamo 

lahko potem svoje stvari tukaj«). Skupaj s starši imajo večkrat kosilo, ko enkrat kuha 

Nataša, drugič pa njena mati (»kosilo včasih skuham jaz, včasih mama«). Ostale obroke 

imajo ločeno (»zajtrki pa večerje pa mamo po svoje«). Med seboj si pomagajo tudi pri 

delu na vrtu (»tudi pri delu si pomagamo. Mamo vrt, mamo sadovnjak, letos sem mela 

dost dišavnic, nekaj zelenjave, sta mi kar pomagala.«). Natašina starša ji pomagata tudi 

takrat, ko njena otroka potrebujeta varstvo (»če keri mali zboli, nimaš problemov s tem, 

kam jih dat v varstvo al pa da jih moraš kam vozit, to pač veš, da je v isti hiši še nekdo«). 

Sicer Nataša vidi skupno druženje vnukov s svojimi starimi starši kot pozitivno stvar za 

oboje (»Je kr v redu tako vključevanje, pride prav tako dedkom pa babicam kot tudi 

vnukom.«). Stari starši se na ta način malo sprostijo in poigrajo, vnuki pa jim 

pripovedujejo razne stvari in s svojimi starimi starši skupaj kaj ustvarjajo (»To, da se 

malo poigrajo, da šah, človek ne jezi se, babica riše, že dolgo ni, pa dobi malo spodbude, 

da malo nariše. Al pa kaj speče«, »sta moja mala dva navdušena nad tem, pa babico 

malo včasih prepričata, da kaj skup naredijo«, »Tudi dopoldan me ni blo doma pa sta bla 

cela navdušena. Šah so igrali, risali so pa tak je blo super.«, »On pa je razlagal o avtih 

pa tovornjakih pa traktorih že sto krat. Ampak očitno ma kar občutek, da ga babica in 

dedek kar poslušata pri tem.«). Tako življenje v isti hiši s svojimi starši Nataša vrednoti 

kot uspešno (»se je kr obneslo«, »Vidim pri meni, da to kar funkcionira.«). Ko pride do 

konfliktov, se o tem pogovorijo (»Da si poveš, da vemo, kaj ti ne odgovarja, da se pol 

nekak pogovoriš.«). V njene partnerske odnose se starši ne vmešavajo (»Nikol se ne 

vmešavajo v to.«) in tudi njihova pričakovanja glede partnerstva se po Natašinem mnenju 

ne razlikujejo (»Ne. Ne da bi vedla«). Partnerja so dobro sprejeli (»mojega moža so takoj 
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sprejeli. Nismo nikol meli problemov.«), ko pa imata med seboj konflikte, ju starši le 

pozitivno spodbujajo, da je konflikte potrebno reševati, kar Nataše ne moti (»Vedno 

rečeta – kak mata, morta rešit«, »Ne, me ne moti, ker je le tista pozitivna spodbuda, da če 

maš kaki problem, ga moraš rešit, ne.«).  

Prednost skupnega življenja s starši je po Natašinem mnenju v tem, da si lahko med seboj 

pomagajo. Tako imajo stari starši običajno več časa, ki ga lahko preživijo s svojimi vnuki 

(»so določene prednosti tudi za otroke. Kr dedki pa babice majo še več časa«). Stari starši 

in vnuki so v tem primeru bolj povezani kot sicer (»Je pa res, da ko recimo živiš v isti 

hiši, je otrok dosti bolj navezan na stare starše kot pa ko gremo samo na obisk k njim. Ne 

pride tak blizu kot pa tukaj.«). Pomanjkljivost skupnega življenja pa vidi v tem, da se je 

potrebno večkrat ozirati na ostale in njih vprašati za dovoljenje (»moreš določene stvari, 

na primer okolico, kak si kaj porihtaš, le moreš še vedno neko soglasje met«). Tega v 

primeru, da živiš z družino na svojem, ni (»če si čist na svojem, lahko čist vse po svojem 

delaš«). Dodaja še, da je »v redu, če si skupaj, ampak da maš prostor, da lahko kdaj pa si 

tut sam«.  

Nataša pove, da med različnimi generacijami prihaja do konfliktov. Kot vzroke zanje 

navede različne poglede na določene stvari, nepogovor, nepogajanje ter nestrinjanje 

staršev z izbiro partnerja (»Ker na stvari tut različno gledamo.«, »Pa se mogoče ne znajo 

pogovorit, pogovarjat med seboj.«, »Ker vsak vidi samo svoje prav.«, »mogoče kdaj ta 

izbira partnerja staršem kdaj ne odgovarja«). Rešitev konfliktov pa vidi v usklajevanju in 

v pripravljenosti na pogovor (»treba tudi starše potem usklajevat stvari z njimi«, »Če 

poveš, ti lahko on nazaj pove, pa prideš nekam, se premakneš nekam.«).  

Izmenjave različnih mnenj med generacijami na splošno so po Natašinem mnenju 

zanimive za obe generaciji (»je zanimivo slišat, kaj majo starejši svoje izkušnje za 

povedat pa verjetno tut zanimivo starejšim poslušat, kaj se pa zdaj dogaja, kako se zdaj to 

dojema«). Meni pa tudi, da bi lahko bilo medgeneracijskega sodelovanja več (»Lahko bi 

blo tega medgeneracijskega več, ja.«), predvsem v mestih, kjer je povezanost manjša 

kakor na vasi in ko bi lahko s tem rešili kakšno težavo (»sploh v mestih pa v blokih, ko eni 

starejši ne vejo, kam s svojim časom, včasih pa kera mlada mamica tut ne vejo, kam 

včasih otroka za kako uro dat. Pa bi lahko se tisti človek se malo igral, mogoče prišel na 

obisk pa v tistem stanovanju z otrokom nekaj, medtem ko mama kosilo kuha, ko je otrok 

mali, ne.«). Na vasi je te izmenjave več, saj se večkrat srečajo pripadniki različnih 
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generacij in med seboj poklepetajo (»ko nekoga srečaš, se pogovoriš, malo se ustaviš na 

cesti pa malo pokramljaš, pa je to tem starejšim zelo tak všeč, da si si vsaj malo časa vzel. 

Pa povejo, kaj jih muči, pa kam so šli pa tak dalje. Pa ti tut zveš, kak človek živi, on ti 

malo pove.«). K temu pa Nataša še doda, da je aktivnost starejših odvisna predvsem od 

njih samih (»tisti, ki neki smisel potem najdejo, ko so starejši, so verjetno kar zaposleni, 

če majo neke aktivnosti, se kar vključijo pa si poiščejo neke take dejavnosti. Tistim, ki pa 

je vse brezveze, pa potem tut morš dost delat, da jih zmotiviraš. Pa da začnejo malo 

drugač gledat /.../, da je dost stvari, ki so pa zanimive.«). Pove še, da so domovi za 

starejše občane pozitivna stvar, kjer lahko starejši čas preživijo aktivneje in niso 

osamljeni, kot bi morda bili, če bi živeli sami doma (»domovi za starejše se meni zdijo 

kar v redu«, »je tut dost aktivnosti«, »eni so potem doma kar osamljeni, ko so že tak 

starejši in nekateri se kar potem razživijo spet tam«). Če k starejšim, ki bivajo v teh 

domovih, prihajajo na obiske še prostovoljci, se na ta način lahko obogatijo oboji (»Se 

obogatijo obojni. Oni v domu je vesel, da pride nekdo. Ta pa tudi, za osebnostno rast 

nekaj odnese.«). Vendar pa mora imeti prostovoljec veselje do takšnega dela, saj je le 

tako sodelovanje uspešno (»to moraš verjetno bit kar tak, met neko veselje za to. Da bi 

delal s starejšimi, ne smeš met kakega straha pred tem, kak bo. Da se sproščeno počutiš 

takrat ko to delaš. Ker če nekaj na silo hodiš, po moje ni ravno efekta. Se potem ne 

počutiš ti v redu, pa ne tisti, h kateremu hodiš na obisk.«).  

Sklep 

Razbrali smo, da so na potek Natašinih pomembnih življenjskih dogodkov vplivale 

značilnosti njenega partnerskega življenja, njeno vrednotenje ljubezni in partnerstva, 

družbena pričakovanja na področju ljubezni in partnerstva ter njene medgeneracijske 

izkušnje.  

Med šolanjem v srednji šoli je Nataša spoznala svojega sedanjega partnerja, s katerim sta 

postala par. Po končani srednji šoli je odšla za pet let na študij v Ljubljano, njen partner je 

ostal na Štajerskem. Kljub življenju v različnih mestih sta ostala v stiku in ohranila zvezo. 

Po njeni vrnitvi sta se vselila skupaj v hišo, kjer so v ločenem gospodinjstvu živeli tudi 

njeni starši. Nataša je najprej delala v šolstvu, kasneje pa se je zaposlila v moževem 

podjetju, kjer dela še danes. Z možem sta najprej dobila sina, nato hčero, po tem pa sta se 

poročila.  
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Nataši v njenem partnerskem odnosu z možem veliko pomeni njuna komunikacija, preko 

katere rešujeta konflikte, ki se med njima pojavljajo. Kot največjo težavo v njunem 

odnosu Nataša vidi pomanjkanje časa, ki ga njen mož posveti družini in ki si ga po 

njenem mnenju on ne vzame dovolj. O tem se pogovarjata in prepreko skušata rešiti. 

Zraven komunikacije je Nataši pomembna tudi intimnost, za katero si z možem vzameta 

čas, ter privlačnost, ki jo še zmeraj občuti do moža. Te značilnosti so vplivale na potek 

njenih življenjskih dogodkov, ko je kljub geografski razdalji med partnerjema zaradi 

ohranjanja stikov s pomočjo uspešne komunikacije njuna zveza zdržala. Tudi ob pojavu 

konfliktov nista obupala, kar je posledica njenega prepričanja, da jih je mogoče rešiti in 

tudi njunega truda za ohranitev zveze.  

Na značilnosti Natašinega partnerskega odnosa je vplivalo njeno vrednotenje ljubezni in 

partnerstva, kjer kot najpomembnejši pogoj za partnerstvo izpostavlja ljubezen. Pomen 

daje še uspešni komunikaciji, usklajevanju mnenj med partnerjema, njunemu 

medsebojnemu zaupanju, privlačnosti ter vztrajanju. Vse to skuša udejanjiti tudi v 

razmerju s svojim možem. Zaveda pa se še, da obstajajo razlike med moškimi in 

ženskami pri razumevanju in doživljanju različnih stvari, kar je potrebno v razmerju 

ozavestit. Poudari, da je uspešnost razmerja odvisna od para samega in da se ne bi smeli 

sklicevati na zunanje dejavnike, ko iščemo vzroke za svojo uspešnost ali neuspešnost v 

zvezi. To, kako Nataša vrednoti ljubezen in partnerstvo, ima torej vpliv na njen potek 

življenjskih dogodkov.  

Na potek Natašinih pomembnih življenjskih dogodkov so vplivale tudi njene 

medgeneracijske izkušnje. V svojem otroštvu je ugotovila, da je dobro, če različne 

generacije živijo v svojem gospodinjstvu, ločenem od staršev in si na ta način pridobijo 

zasebnost. Tako sedaj s svojo družino živi v isti hiši kot njeni starši, vendar v ločenem 

gospodinjstvu. Med seboj si pomagajo, ko pa pride do konfliktov, se o njih pogovorijo. 

Tega v času njenega otroštva ni bilo in prav zaradi svojih tovrstnih izkušenj je začela 

ceniti pogovor različnih generacij v primeru razhajanj mnenj. Natašine medgeneracijske 

izkušnje so vplivale še na njeno vrednotenje ljubezni in partnerstva, saj je začela ceniti 

pomen pogovora. Tudi njene izkušnje o tem, da v preteklosti niso posvečali tolikšne 

pozornosti otrokom in da ni bilo zasebnosti znotraj ožje družine, je pustilo v njej pečat, 

saj je začela prav te stvari ceniti. Na splošno meni, da je medgeneracijsko sodelovanje 

pomembno, saj imajo od tega korist vsi udeleženci. Poudarja pa, da je potreba po 
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tovrstnem sodelovanju večja v mestih, kjer je medgeneracijskih izmenjav manj kakor pa 

na vasi.  

O družbenih pričakovanjih na področju ljubezni in partnerstva Nataša pove, da se danes 

zmanjšuje pomen materialnih dobrin, veča pa se pomen medsebojnega razumevanja med 

partnerjema ter skladnost njunih stališč. Pove še, da tabu teme, ki so včasih obstajale na 

primer na področju spolnosti, danes izginjajo. Na negativni strani pa izpostavi zmanjšanje 

vztrajanja partnerjev v zvezi ter kot posledica temu več ločitev. Vzrok v tem najde tudi v 

preobremenjenosti žensk. Sama sicer v svoji zvezi vztraja kljub težavam. Te skuša rešiti. 

Iz opisanega sledi, da imajo družbena pričakovanja vpliv na Natašine medgeneracijske 

izkušnje, predvsem pri tem, da je upoštevana zasebnost partnerjev in da se o konfliktih 

lahko pogovorijo. Vpliv imajo tudi na njeno vrednotenje ljubezni in partnerstva ter na 

same značilnosti Natašinega partnerskega odnosa in tako torej tudi na potek njenih 

pomembnih življenjskih dogodkov.  
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Shema 5: Shema intervjuja z Natašo 

  

POTEK NATAŠINIH POMEMBNIH 
ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV 

Šolanje v Mariboru – študij v Ljubljani – 
zaposlitev v šolstvu – zaposlitev pri možu 

Partnerstvo – skupno življenje s partnerjem – 
sin – hčera – poroka 

ZNAČILNOSTI NJENEGA 
PARTNERSKEGA ODNOSA 

Pomen komunikacije, intimnosti, 
privlačnosti 
Konflikti obstajajo, a so premagljivi 
Problem pomanjkanja moževega časa 
 

MEDGENERACIJSKE IZKUŠNJE 

Pomen zasebnosti; ločeno 
gospodinjstvo 
Medsebojna pomoč 
Pogovor o konfliktih 
Pomen medgeneracijskega 
sodelovanja; večje potrebe v mestih 

DRUŽBENA PRIČAKOVANJA NA 
PODROČJU LJUBEZNI IN PARTNERSTVA 

Manjšanje finančnega pomena, 
razumevanje partnerjev, skladnost 
stališč, ni tabu tem 
Manj vztrajanja, več ločitev; 
preobremenjenost žensk 
 

NJENO VREDNOTENJE LJUBEZNI IN 
PARTNERSTVA 

Ljubezen je pogoj za partnerstvo 
Pomembnost uspešne komunikacije, 
usklajevanja mnenj, medsebojnega 
zaupanja, privlačnosti, vztrajanja 
Razlike med moškimi in ženskami 
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5.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

5.2.1 Dojemanje ljubezni in partnerstva intervjuvanih oseb 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Kakšen je pogled na ljubezen in partnerstvo 

pripadnikov mlajše in starejše generacije? 

Že med izvajanjem intervjujev smo ugotovili, da sta pripadnika starejše generacije, torej 

Franc in Marija, bila veliko bolj redkobesedna, ko sta govorila o ljubezni in o partnerstvu, 

kot pa pripadnika mlajše generacije, Boštjan in Nataša, ki sta se precej razgovorila, ko 

smo se pogovarjali o tej temi. Veliko sta povedala o svoji zvezi s partnerjem, o pozitivnih 

stvareh, pa tudi o težavah, ki jih imata ali sta jih imela. Pri Francu in Mariji smo opazili 

več zadržanosti na tem področju. Govorila sta zelo na splošno o ljubezni in na splošno o 

zvezah. O svojem partnerskem razmerju sta povedala več objektivnih stvari, na primer 

kdaj sta se spoznala, kdaj poročila, koliko otrok imata. O svojih osebnih pogledih sta bila 

bolj zadržana. Ko sta kaj povedala, pa sta se večinoma osredotočila le na pozitivne stvari. 

Če sta omenila kakšne negativne stvari v povezavi s svojim partnerstvom, sta jih bolj kot 

ne le omenila, poglobila pa se v to tematiko, za razliko od Nataše in Boštjana, nista. Vsak 

je predstavil razumevanja ljubezni in partnerstva na svoj način.  

Pri Francu je pomembno vlogo pri razumevanju ljubezni imela njegova razsodnost in 

premišljenost, ki ju je večkrat omenil kot svoje lastnosti. O razumevanju ljubezni je podal 

zelo racionalno mnenje, saj jo je razdelil na umsko in fizično, ki se lahko združita v 

globoko ljubezen. Ta, globoka, je tista, ki mu predstavlja pravo ljubezen.  

Marija ljubezen povezuje z notranjim občutkom, ki ga občuti človek takrat, ko ima 

nekoga rad. Prepričana je, da ljubezen traja celo življenje. To je značilnost romantične 

ljubezni, kot jo opiše Giddens (2000), kjer posameznik verjame, da ljubezen traja večno 

in da obstaja le ena prava ljubezen.  

Ljubezen Boštjanu pomeni ogromno. Predstavlja mu nekaj najlepšega. Omenja še 

enostransko ljubezen, ki prihaja samo s strani ene osebe, vendar pa je po njegovem ta 

ljubezen obsojena na propad. Tista prava je obojestranska.  

Nataša ljubezen povezuje z osebo, ki jo ima rada, ki jo razume ter ji stoji ob strani.  
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Vsi štirje intervjuvanci so partnerstvo povezali z ljubeznijo. Franc partnerstvo razume kot 

sožitje dveh, ki si dajeta ljubezen in delujeta usklajeno, kot »dve celici, ki se združujeta«, 

Marija je prepričana, da se imata partnerja rada, za Boštjana je partner tista oseba, ki ti 

pomeni največ in za katero si pripravljen storiti vse. Nataša k temu dodaja še, da si 

partnerja nudita podporo ter medsebojno razumevanje. Vsi torej menijo, da je ljubezen 

osnova za partnerstvo.  

Na Marijin, Natašin in Boštjanov izbor partnerja je v začetku pomembno vlogo igrala 

privlačnost. Kot pravita Udry (1974; po Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004) in Musek 

(1995), predstavlja privlačnost enega od dejavnikov, ki pripomorejo k začetku 

medosebnega odnosa z osebo, ki se nam zdi privlačna. Kasneje se lahko odnos razvije v 

partnersko razmerje, kakor se je to zgodilo pri Mariji, Boštjanu in Nataši. Mariji je zraven 

telesne privlačnosti ob spoznavanju partnerja veliko pomenila tudi komunikacija partnerja 

ter njegova delovnost. Pri izbiri je gledala tudi na te dejavnike in se ni zadovoljila z 

nekom, ki ji ne bi bil všeč. Pravi, da ga je imela rada in da je zato izbrala prav njega za 

partnerja. Tudi Natašo je partner takrat, ko ga je spoznala, vizualno privlačil. Boštjan se je 

v svojo ženo zaljubil na prvi pogled, takšna zaljubljenost pa nastane kot posledica močne 

telesne privlačnosti in določenih vzorcev vedenja (Musek, 1995). Partnerka se mu je 

zdela simpatična. Na to, da je z njo začel partnersko razmerje, so vplivale njene 

karakterne lastnosti umirjenosti, nekonfliktnosti in to, da je pozorna. 

Franc telesne privlačnosti kot dejavnika za začetek svoje zveze ne omenja. Pove pa, da je 

že pri izbiri partnerke gledal na to, da bo to ženska, s katero bi lahko kasneje živel in imel 

otroke. Partnerko si je izbral takrat, ko je bil dovolj zrel in pripravljen na to. Izbral si je 

nekoga, ki je bil primeren zanj. To je značilnost romantične ljubezni, ki je usmerjena v 

dolgoročno skupno prihodnost partnerjev (Giddens, 2000). Za uspešno partnerstvo je 

Francu pomembno tudi, da se partnerja dobro poznata že preden gresta v zvezo, da sta 

zanjo zrela in pripravljena ter jo načrtujeta. Pomembno mu je tudi dogovarjanje 

partnerjev ter enakopravnost med njima. Veliko pozornost je v intervjuju Franc namenil 

pripovedovanju o zadostnih materialnih razmerah, ki so predstavljala pogoj za naslednji 

korak v njegovi zvezi. Njegova preudarnost mu je tako služila pri tem, da se je z veliko 

odgovornostjo in skrbnim načrtovanjem odločil za spremembe v partnerski zvezi. Tako je 

na primer najprej moral imeti zadostne materialne zmožnosti za nakup stanovanja, da se 

je lahko poročil in se s svojo ženo preselil na svoje. Vse je torej skrbno načrtoval vnaprej. 
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Marija je prepričana, da je glavno vodilo za uspešno partnerstvo to, da se imata partnerja 

med seboj rada. Da je med njima torej prisotna ljubezen. To poudarjata tudi Boštjan in 

Nataša, ki pa dodajata še veliko pomembnost učinkovite komunikacije. Kot pravi 

Giddens (2000) je uspešna komunikacija značilnost sotočne ljubezni, ki se je pojavila v 

postmoderni dobi. Boštjanu in Nataši je pomembno, da stvari ne zadržuješ v sebi, ampak 

jih poveš in se o njih pogovoriš s partnerjem. Oba morata stvari videti iz obeh zornih 

kotov, se dogovarjati in izmenjevat razmišljanja. Pomembno je, da skušata svoja različna 

svetova uskladiti. Partnerja se morata zavedati, da je vsaka oseba samostojna in jo kot 

takšno tudi sprejeti in spoštovati. Tudi to je značilno za sotočno ljubezen – da se torej 

partnerja odpreta drug drugemu in da lahko drug drugemu povesta tudi svoje skrbi, 

potrebe in osebne meje (Giddens, 2000). V takšni zvezi partnerja ustvarjata nova upanja 

ter želita razrešiti težave. Za takšno ljubezen je značilen nastanek novih razočaranj in 

konfliktov, ki jih prej niso poznali (Beck, & Beck – Gernsheim, 2006). Skladno s tem si 

Boštjan in Nataša priznata, da so v njunem odnosu prisotne težave, o katerih se 

pogovarjata s partnerjem in jih skušata rešiti s pogovorom in argumentacijo svojih 

pogledov.  

Nataša je tako prepričana, da je povsem običajno, da prihaja med partnerjema do 

konfliktov, ko imata o določeni stvari drugačno mnenje. V njenem primeru jo moti to, da 

si mož zanjo in za otroke vzame premalo časa. S tem pove tudi, da so na možu stvari, ki ji 

niso všeč – da torej preveč dela, zanje pa nima dovolj časa. Tudi Boštjan si dopusti videti 

in povedati lastnost njegove žene, ki mu ni bila všeč v njegovi zvezi. Tako pravi, da je 

njegova žena labilna oseba in da se je zaradi tega podredila svoji mami ter dopustila, da jo 

je ona vodila. To se navezuje na pojav težav zaradi skupnega življenja z ženinimi starši, 

ko se je Boštjan večkrat počutil odrinjenega in nezaželjenega, saj je bil v primeru 

razhajanj mnenj vedno on na eni strani, vsi ostali pa na drugi. Motilo ga je, da žena ni 

stopila na njegovo stran. To je vplivalo na njun partnerski odnos, saj so se ženini starši 

vmešavali v sam odnos. Ko so se težave pojavile, je to tudi povedal. Dovolil si je torej 

videti težave in to, da zveza ne bo več funkcionirala tako. Težave so se pojavile tudi 

potem, ko se je odselil in sta oba z ženo bila vztrajna pri svojih odločitvah. On je vztrajal 

pri tem, da se ne bo priselil nazaj, ona pa ga je skušala prepričati, naj vendar pride. Nihče 

se ni želel takoj prilagoditi zahtevam partnerja. Na koncu, po enem letu, je popustila žena. 

To se sklada z naslednjo značilnostjo sotočne ljubezni – posamezniki so dejavni pri 

določanju pogojev v medsebojnem odnosu s partnerjem (Giddens, 2000). V Boštjanovem 
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primeru je on ugotovil, da ne more več živeti v skupnem gospodinjstvu z ženinimi starši 

in se nato pogajal z ženo o nadaljnem poteku njunega partnerstva. Oba partnerja sta torej 

avtonomna, kar velja za partnerja v sotočni ljubezni. Avtonomija pomeni, da posameznik 

lahko sam odloča o sebi ter izbere eno izmed mnogih različnih potekov dogodkov (prav 

tam). Boštjan je na primer izbral tak potek dogodkov, da se je odselil. Tako Nataša kot 

tudi Boštjan sta si upala izmenjati mnenja o težavah v njunem partnerstvu. Za to, da 

partner upa izpostaviti težave, torej za intimnost v zvezi, je potrebno zaupanje v to, da se 

bo zveza ohranila kljub težavam (prav tam). 

Ko se v partnerski zvezi pojavijo težave, jih je potrebno skušati rešiti. Takšnega mnenja 

sta Boštjan in Nataša. Z njimi se je potrebno soočiti in se jim ne izogniti. Pomembno je 

vztrajanje, trud, iskanje rešitev za težave, ki jih lahko najdemo preko pogovora, 

argumentiranja svojih pogledov, usklajevanje in dogovarjanja s partnerjem. Nataša je 

prepričana, da so koflikti med partnerjema rešljivi in da se je potrebno z njimi soočiti. 
Tako rešujeta težave tudi z njenim možem. Ne bežita od njih. Verjame, da »po dežju 

vedno sonce posije«. Boštjan pa izpostavi še, da mora biti pri obeh partnerjih prisotna 

želja za rešitev težav. Tako je Boštjan takrat, ko so se težave pojavile, svoje nestrinjanje 

izrazil in kot rešitev je videl selitev. Nato je vztrajal pri tem, da sta z ženo ostala v 

kontaktu ter se z njo ves čas dogovarjal o rešitvi – življenju družine na svojem, v ločeni 

hiši. Pomoč sta poiskala tudi pri strokovnjaku v svetovalnici. Da sta slišala še drugo, 

strokovno mnenje. Boštjan se je torej trudil za ohranitev partnerske zveze, ni kar tako 

odnehal. Vendar pa je, kot je povedal, to počel v veliki meri zaradi sina, ki mu je želel biti 

za zgled. Če njega ne bi bilo, bi verjetno hitreje odnehal in partnerska zveza se ne bi 

ohranila.  

V nasprotju z Boštjanom in Natašo, Franc v intervjuju ne govori o konfliktih med njim in 

njegovo ženo. Tudi Marija sicer pove, da se s partnerjem nista nikoli prepirala in da se v 

njunem odnosu ni nič spremenilo. Še vedno se dobro razumeta. Vendar pa kasneje reče, 

da sta pa sedaj, ko sta že starejša, malo »sitna« oziroma »tečna« drug drugemu. Za 

razliko od predstavnikov mlajše gemeracije Marija rešitve ne vidi v pogovoru, temveč v 

tem, da se drug od drugega malo oddaljita in potem, ko prideta spet nazaj, je že vse v 

redu. Za to ne potrebujeta kakšnega pogovora, dogovora.  

Tudi Franc ne govori o spremembah v samem odnosu med njim in ženo. Pove pa, da 

sedaj, ko sta starejša, ne zmoreta več opraviti vseh stvari sama in zato si pri tem 
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pomagata. Žena več ne more postoriti vsega in tako ji on večkrat pomaga. Tudi Marija 

pove, da sta si s partnerjem v pomoč, ko se pojavijo kakšne težave glede tega, da eden 

nečesa ne more postoriti. Takrat si pomagata.  

Zradi dopuščanja svobode partnerju pri sotočni ljubezni lahko pride do tega, da se 

partnerja odločita za prekinitev razmerja med njima (Giddens, 2000). To, da gresta 

partnerja narazen, ne odobrava nihče izmed intervjuvanih oseb. Franc, Marija in Boštjan 

to sicer razumejo predvsem takrat, ko se zveza ohladi in ko med partnerjema več ni 

prisotne ljubezni. Pri vseh štirih je zaznati neodobravanje tistih, ki se ob najmanjših 

težavah odločijo za to, brez da bi se za ohranitev svoje zveze trudili. Boštjan dodaja, da se 

morata partnerja najprej potruditi. Res potruditi in ne bežati od težav. Da se pogovorita, 

vsak predstavi svoje mnenje, poglede in argumente in iščeta rešitve. Če pa po trudu ne 

gre, partnerjema ne preostane drugega, kot da odnehata.  

Pomemben vpliv na odobravanje ali neodobravanje razveze vidijo vsi štirje pri otrocih. 

Po eni strani bi morali otrokom starši predstavljati dober zgled s tem, ko vztrajajo pri 

ohranitvi partnerskega odnosa, ko še ni preveč prepirov. Pomembnost dobrega zgleda 

zagovarjajo Franc, Boštjan in Marija. Po drugi strani pa Marija in Boštjan odobravata 

ločitev takrat, ko so med partnerjema prisotni pogosti prepiri, saj imajo negativne vplive 

na otroke. Franc in Boštjan še opozorita na stiske, ki so posledica razveze in jih zraven 

partnerjev doživijo tudi otroci. Nataša pa ne odobrava ločitev tako hitro. Edini razlog za 

ločitev je po njenem mnenju fizično nasilje nad otroki. Potem je razveza po njenem 

mnenju dopustna. Pa še takrat pravi, da se to morda lahko reši, če si tisti, ki pretepa, 

poišče pomoč in se spremeni.  

Če povzamemo, lahko pri intervjuvanih osebah najdemo nekaj povezav z razumevanjem 

ljubezni kot romantične ali sotočne, kot ju razume Giddens (2000). Pri obeh je ljubezen 

osnova za partnerstvo in takšno je tudi mnenje vseh štirih oseb. 

Pri pripadnikih starejše generacije je zaznati bolj značilnosti romantične ljubezni, ki jo 

vidita kot edino pravo, večno in verjameta v dolgoročnost partnerstva, o težavah v 

partnerstvu pa ne govorita. Vendar pa tudi nista govorila o tem, da bi posebno pozornost 

v zvezi posvečala ugotavljanju medsebojnih čustev. Zaradi njune večje zadržanosti je 

težje poiskati določene značilnosti njunega partnerstva, iz česar lahko sklepamo, da nista 

navajena zelo veliko razmišljati o svoji ljubezni in partnerstvu, ampak sledita določenim 

predstavam, ki sta si jih ustvarila prej in kjer si ne pustita odstopanj. 
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Pri pripadnikih mlajših generacij pa je bilo zaznati večjo odprtost pri pogovoru o 

ljubezenskih zadevah. Tako smo izvedeli več stvari o njunem razmerju. Povezali smo jih 

z nekaterimi značilnostmi sotočne ljubezni. Obema namreč veliko pomeni komunikacija 

med partnerjema, razkrivanje drug drugemu, ko si lahko razkrijeta tudi skrbi, ki jih imata. 

Zaradi tega se pojavljajo med njima konflikti in razočaranja, ki jih s pogovorom rešujeta. 

Oba partnerja sta tudi avtonomna in dejavna pri določanju pogojev v partnerstvu. Edino o 

ločitvah imata zelo negativno mnenje, predvsem Nataša, kar se povezuje bolj z 

romantično ljubeznijo. 

Če primerjamo značilnosti njihovega razmerja s Sternbergovimi (1988, po Ule, 2008) 

razlagami ljubezni, bi na podlagi informacij, ki smo jih dobili preko intervjuja, rekli, da je 

v Francevem in Marijinem primeru z njunima partnerjema prisotna predvsem zavezanost, 

ki se kaže v skrbi za drugega in njuni odločitvi, da se navežeta na določeno osebo in z njo 

ostaneta. Opisano je podlaga za tako imenovano prazno ljubezen, ta pa je pogosto 

prisotna pri dolgotrajnih partnerskih odnosih (Feel Psychology, 2008), kakršen je pri 

Francu in Mariji.  

Pri Nataši bi lahko rekli, da se v odnosu z njenim partnerjem po njenih besedah pojavljajo 

vse tri dimenzije – strastnost preko čustvene usmerjenosti, telesne privlačnosti njenega 

partnerja, ki ji je še danes pomembna, potem dimenzija intimnosti preko želje po bližini 

partnerja, iskrenosti, razumevanju in intimnem pogovoru ter dimenzija zavezanosti preko 

njene odločitve, da ostane s partnerjem kljub njunim težavam. To predstavlja tako 

imenovano popolno oziroma zaužito ljubezen (Feel Psychology, 2008). 

Pri Boštjanu glede na njegove odgovore nismo zaznali dimenzije strastnosti, prisotna pa 

je intimnost, saj sta partnerja iskrena drug do drugega ter imata intimne pogovore. 

Prisotna je tudi zavezanost partnerjev, saj sta kljub težavam vztrajala v zvezi. Opisane 

dimenzije predstavljajo tako imenovano tovariško ljubezen, ki je pogosta pri dolgotrajnih 

odnosih (Feel Psychology, 2008). 

O prisotnostih opisanih vrst ljubezni lahko v posameznem partnerskem razmerju le 

sklepamo. O njih ne moremo trditi zagotovo, saj preko intervjuja nismo dobili zadostnih 

informacij v zvezi s tem, katere dimenzije ljubezni so pri intervjuvanih osebah in njihovih 

partnerjih prisotne. Mogoče tega niso želeli deliti z nami preko intervjuja, so pozabili 

omeniti ali pa so smernice intervjuja potekale v druge smeri.  
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5.2.2 Vpliv družbe na dojemanje ljubezni in partnerstva po mnenju intervjuvanih oseb 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Kakšen vpliv ima po mnenju intervjuvanih oseb na 

dojemanje ljubezni in partnerstva družba? 

Vse intervjuvane osebe so mnenja, da ima družba vpliv na življenje ljudi. Franc, Boštjan 

in Nataša povejo, da ima družba vpliv na posameznikovo dojemanje ljubezni in 

partnerstva. Ob tem Nataša ne zna opredeliti točno, kakšen je ta vpliv, ampak še vedno 

meni, da vpliv obstaja. Vendar dodaja, da je uspešnost ali neuspešnost partnerske zveze 

odvisna od vsakega para samega in ne od zunanjih razmer. Oba moška še izpostavita, da 

je v vsaki družbi nekaj dobrega in nekaj slabega. Pri Francu je sicer zaznati predvsem 

negativni pogled na potrošniško družbo, saj jo označi kot »podivjano«, njene vplive pa 

vidi kot negativne. Skozi izkušnje intervjuvanih oseb in preko njihovega odobravanja 

oziroma neodobravanja določenih ravnanj lahko razberemo, kako družba vpliva na 

dojemanje ljubezni in partnerstva ljudi. 

Razlike med intervjuvanci se pojavljajo že v samem poteku njihovega partnerskega 

življenja. Pri Francu in Mariji je potekalo po podobnem vzorcu: za tem, ko sta spoznala 

vsak svojega partnerja, sta bila z njim nekaj let fant in dekle. Nato sta se poročila, hitro po 

poroki pa dobila prvega otroka. S partnerjem sta še zdaj poročena, otroci pa živijo s 

svojimi družinami z njimi v isti hiši ali pa zelo blizu. Franc je večkrat rekel, da je bil 

naslednji korak v partnerskem razmerju načrtovan in predviden. To se povezuje z 

ugotovitvami Uletove in sodelavcev (2000), da je potek življenja ljudi v moderni dobi 

potekal predvideno. 

Pri Boštjanu in Nataši pa potek njunega življenja s partnerjem ni potekal čisto tako. 

Začelo se je podobno. Po tem, ko sta spoznala vsak svojega partnerja, sta bila nekaj let z 

njim v zvezi. Pri Boštjanu se je tudi tukaj nadaljevalo po podobni poti kot pri Francu in 

Mariji. S svojo partnerko se je poročil, nato sta se preselila skupaj in dobila otroka. K 

Nataši pa se je njen partner preselil že preden sta se poročila ali dobila otroke. Najprej se 

je torej partner preselil k njej, nato sta dobila otroka. Za tem sta dobila še enega otroka in 

se šele nato odločila za poroko. Po poroki sta ostala v istem stanovanju, kjer živita še 

sedaj. V isti hiši, sicer v drugem gospodinjstvu, živijo Natašini starši. Boštjanovo 

partnersko življenje pa se po poroki in rojstvu otroka ni umirilo in ustalilo, ampak je 

doživelo pomembne spremembe. Boštjan se je namreč odselil od svoje partnerke in 
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svojega sina ter si ustvaril svojo hišo. Kar leto dni so živeli vsak na svojem, ob tem pa 

ohranjali stike. Nato sta se žena in sin odločila, da se preselita k njemu. Opisana poteka 

partnerstva Nataše in Boštjana izražajo značilnosti individualizacije, ki je pomembna v 

postmoderni družbi in kjer lahko posameznik v določeni situaciji izbira med več 
možnostmi (Precht, 2010). Posamezniki tako sami odločajo o značilnostih svojega 

partnerstva in težijo k individualnemu življenjskemu slogu (Ule, 1997), kot sta to počela 

Nataša in Boštjan. 

V današnji družbi se je spremenil odnos do spolne zadržanosti žensk. Nekoč so bila tista 

dekleta, ki so bila spolno aktivna že pred poroko, družbeno zaznamovana, nanje se je 

gledalo z neodobravanjem (Giddens, 2000). To pove tudi Franc in pri njem lahko jasno 

vidimo, da sam ni odobraval spolne aktivnosti mladih deklet, kar zgovorno pove tudi 

njegovo močno zanikanje o tem, da njegova žena ni zanosila pred poroko. Prav tako 

Marija pravi, da so bili včasih bolj zadržani pri spolnosti. V današnji družbi pa se je to 

spremenilo. Kot navaja Giddens (2000), le malo deklet s spolnimi aktivnostmi počaka do 

poroke. Tak primer je tudi Nataša, ki je živela skupaj s svojim partnerjem že pred poroko 

in imela otroka že pred tem. Vzrok za manjšo spolno zadržanost žensk danes Franc vidi v 

uporabi kontracepcijskih sredstev in tako razmahu med spolnostjo in nosečnostjo. To 

potrjujeta tudi Beck in Beck – Gernsheim (2006), ki pravita, da lahko današnja generacija 

žensk zaradi uporabe kontracepcije v primerjavi s prejšnjimi generacijami veliko bolj 

odloča o tem, kdaj si želi imeti otroke in zato lahko tudi ženske odkrivajo spolnost brez 

posledične nosečnosti in materinstva. 

Beck in Beck – Gernsheim (2006) ugotavljata še, da so v industrijski družbi prevladovale 

tradicionalne spolne vloge, kjer se je ženski pripisovalo materinstvo, družinsko delo in pa 

nesamostojnost, saj ni imela lastnega zaslužka. Precht (2010) doda, da tudi romantična 

ljubezen določa neenak položaj spolov, saj žensko ločuje od zunanjega sveta. Takšnega 

mnenja je tudi Boštjan, ki pravi, da so nekoč večje možnosti imeli moški, saj so bile 

ženske večino časa doma in finančno odvisne od moža. Njihova glavna skrb je bila tudi 

po njegovem mnenju gospodinjstvo in skrb za družino ter vzgoja. Za Franca in njegovo 

ženo to ne velja popolnoma, saj sta bila oba zaposlena. Franc in njegova žena sta imela 

takšno delitev dela, da je Franc opravljal dela izven hiše, žena pa je skrbela za 

gospodinjstvo in vse, kar je bilo znotraj. Vendar pa si sedaj pomagata in se tudi Franc loti 

gospodinjskih opravil. Marija in njen mož sta delala doma na kmetiji, o delitvi dela 

znotraj tega pa Marija ni med intervjujem povedala nič.  
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V postmoderni se je začelo množično zaposlovanje žensk (Musek, 1995), zaradi česar je 

prišlo, kot pravi Švab (2001), do izenačitve moških in ženskih vlog. Ženske so postale 

avtonomne. V zvezi s tem Marija pravi, da v današnjem času želi vsak posameznik sam 

odločati o sebi in biti tudi v tem pogledu neodvisen od drugih. Franc poudarja, da je danes 

v partnerskih odnosih prisotnega več liberalizma. Tudi Boštjan je ugotovil, da so ženske 

danes bolj avtonomne. Njegova žena je zaposlena, prav tako ima zaposlitev Nataša. 

Zaradi večje avtonomnosti žensk je prišlo, kot pravita Beck in Beck – Gernsheim (2006) 

do spremembe pri tradicionalnih spolnih vlogah – ženske tako danes niso več odgovorne 

za gospodinjska dela in negovanje družine. Vendar pa je pri Nataši zaznati, da je za to še 

vedno bolj odgovorna ona kot njen mož, saj on nima toliko časa, kar sicer Natašo moti. 

Tudi na splošno pravi, da je veliko žensk danes sicer zaposlenih, vendar se jim pripisuje 

tudi opravljanje gospodinjskih del.   

To, da ženske lahko samostojno upravljajo s svojim zaslužkom, vpliva tudi na izbiro 

partnerja. Kot pravita Beck in Beck – Gernsheim (2006), so si včasih ženske morale 

poiskati takšnega moža, ki je v družino prinašal dohodke, danes pa si zaradi ekonomske 

samostojnosti lahko moškega izbirajo tudi na podlagi drugih stvari. Ule in sodelavci 

(2000) ob tem poudarjajo, da postaja pomembnejši pomen individualnega samoizražanja 

ter kvalitete življenja. Pri vseh intervjuvanih osebah opazimo, da osnovo za partnerstvo 

vidijo v ljubezni. Nataša tako pravi, da je bila tudi nekoč v partnerstvu pomembna 

ljubezen, vendar pa jim je bilo takrat pomembno tudi premoženje partnerja, medtem ko 

danes mladi pri izbiri partnerja ne gledajo več toliko na finančne stvari. Franc in Marija 

pa sta prepričana v nasprotno. Pravita namreč, da nekoč v družbi ni bilo izobilja, ampak je 

vladala skromnost in revščina. Za današnji čas pa pravita, da se veča pomen materialnih 

stvari in da so pri izbiri partnerja mladim pomembne tudi materialne vrednote – 

pogledajo, kak avto ima oseba, ali prihaja iz »dobre hiše« ter kakšno izobrazbo ima. 

Franc še doda, da družba mladim danes ponuja večje možnosti za pridobitev informacij o 

ljubezni, partnerstvu in spolnosti preko časopisa in literature. Boštjan v izobilju 

materialnih dobrin v današnjem času vidi negativni vpliv na partnerske odnose, saj 

partnerja zaradi tega ne posvečata več toliko časa drug drugemu. Zaradi tehnoloških 

pridobitev v sedanjem času lahko po Boštjanovem mnenju zdaj vsi spoznavajo druge ljudi 

in z njimi flirtajo že preko facebooka ali podobno. V tem vidi tudi nastanek novih težav v 

partnerskem odnosu.  
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V času, ko sta se za poroko odločila Marija in Franc, je ta veljala za nekaj 

samoumevnega. Takšno izkušnjo imata tako Marija kot Franc, ki nista niti pomislila, da 

se ne bi poročila. S tem se strinja tudi Boštjan, Beck in Beck – Gernsheim (2006) pa 

dodajata, da je bilo takrat izvenzakonsko življenje partnerjev stigmatizirano in ga družba 

ni odobravala. Kot pravi Franc, so bili tudi nezakonski otroci družbeno zaznamovani. To 

se je danes spremenilo, saj družba izvenzakonsko življenje dojema kot nekaj 

samoumevnega (Beck in Beck – Gernsheim,2006). Tako je na primer Nataša najprej 

živela s svojim možem in otrokoma v izvenzakonski skupnosti in v intervjuju ni omenila, 

da bi jo to kakorkoli družbeno zaznamovalo. Kot navaja Giddens (2000), se pomen porok 

danes zmanjšuje, saj je partnerjema bolj kot formalna potrditev skupnega življenja 

pomembno kvalitetno družinsko življenje. 

Vsi intervjuvanci so opazili, da je danes več ločitev, kot jih je bilo včasih, na kar kažejo 

tudi statistični podatki za Slovenijo – da se število razvez glede na določeno število 

sklenjenih zvez v zadnjih desetletjih torej veča (Statistični urad Republike Slovenije, 

2012b). Franc najde vzrok temu v domnevi, da so se nekoč bolj premišljeno odločili za 

sklenitev zakonske zveze. Vsi se strinjajo, da so nekoč bolj vztrajali in niso tako hitro 

odnehali ob pojavu težav, kot to počno danes. Marija še dodaja, da je razveza veljala za 

sramoto in jo je družba obtoževala. Vzrok za več ločitev še najde v neodvisnosti vseh 

danes in v finančni samostojnosti. Nataša pa vzrok vidi v preobremenjenosti žensk. Danes 

so ženske v službi, še vedno pa veliko delajo doma in so zaradi tega zelo utrujene. Ko so 

utrujene, pa imajo manj potrpljenja in tako hitreje pride do sporov in posledično ločitev.  

 

5.2.3 Pogled intervjuvanih oseb na dojemanje ljubezni in partnerstva drugih generacij  

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Kako intervjuvane osebe mislijo, da dojemajo 

ljubezen in partnerstvo pripadniki drugih generacij? 

Intervjuvanci pripadajo dvema različnima generacijama – Franc in Marija sta dve 

generaciji starejša od Boštjana in Nataše. Pri vprašanjih, povezanih z dojemanjem 

ljubezni in partnerstva, smo mlajša spraševali o tem, kako mislita, da ju dojema 

generacija, kateri pripadata pripadnika starejše generacije. In obratno. To nam sedaj 

omogoča, da lahko primerjamo, kako se skladajo ali razlikujejo njihova prepričanja z 

izkušnjami tistih, o katerih jih sprašujemo.   
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Kot smo opazili mi, zadržanost starejših generacij pri odkritem pogovoru o ljubezni vidi 

tudi Boštjan. Prav tako Nataša pravi, da se pri starejših pojavljajo tabu teme, kakršna je 

spolnost. V zvezi s tem Franc pove, da so v njegovi mladosti bili bolj zadržani do zgodnje 

spolnosti deklet in do tistih deklet, ki so bila spolno bolj aktivna. Ta so veljala za 

»povožena« in z njimi si niso želeli imeti zveze. Tudi Giddens (2000) pravi, da je bila 

včasih zelo cenjena nedolžnost deklet pred poroko, spolno bolj aktivna dekleta pa so bila 

zaznamovana. Marija v zvezi z zadržanostjo pove, da so bili v času njene mladosti bolj 

zadržani do svojih partnerjev in da se niso tako hitro zbližali.  

Boštjan pravi, da so imeli nekoč manj možnosti za srečevanje partnerjev, saj niso bili tako 

mobilni in so več časa preživeli doma. To je veljalo predvsem za ženske, za katere pravi, 

da so bile bolj odvisne od moških, bile več doma in skrbele za gospodinjstvo in otroke. 

Tudi Marija pravi, da so bili nekoč manj mobilni. Ona je bila veliko časa doma, kjer je 

delala na kmetiji. Svojega moža je spoznala tako, da je on enkrat prišel k njeni družini 

domov. Pri Francu pa to ne velja ravno, saj sta bila tako on kot tudi njegova žena 

zaposlena in se tako nista omejila na življenje doma. Še vseeno pa je veljalo, da je 

njegova žena bila odgovorna za gospodinjska opravila. O tem, kako sta si partnerja 

razdelila skrb za otroke, Franc in Marija nista govorila. Boštjan je prav tako prepričan, da 

se nekoč nista partnerja spoznavala po več let, preden sta se odločila za skupno življenje 

in poroko. To ne velja za Franca in Marijo. Marija je bila s svojim zdajšnjim možem v 

zvezi pet let preden sta se poročila. Sicer je od tega bil njen mož v vojski skoraj polovico 

časa, tako da sta za spoznavanje drug drugega imela na voljo nekaj več kot dve leti.  

Franc pa je s svojo zdajšnjo ženo bil najprej v zvezi štiri leta in kot pravi, mu je bilo 

pomembno, da se med seboj dobro spoznata, preden se odločita za naslednji korak. Tukaj 

se torej Boštjanova predvidevanja ne ujemajo z dejanskim ravnanjem starejših oseb, ki 

smo jih intervjuvali.  

Nataša pove, da je bila tudi nekoč osnova partnerstvu ljubezen in s tem se strinja tudi 

Marija, ki pravi, da jim je bil pomemben ta notranji občutek, ki ga povezuje z ljubeznijo. 

Meni, da so se imeli partnerji med seboj nekoč zelo radi. Obe intevjuvanki sta mnenja, da 

je glavni razlog za odločitev za zakon predstavljala ljubezen med partnerjema. S tem se 

ne strinja popolnoma Boštjan, ki pa meni, da so se včasih bolj razumsko odločali za 

sklenitev zakonske zveze, ne le iz ljubezni. To opazimo tudi pri Francu, ki se je zelo 

premišljeno odločil za poroko – ko je imel zadostne materialne zmožnosti. Nataša ob tem 

doda, da je včasih premoženje vplivalo na izbiro partnerja, česar odkrito ne povesta 
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predstavnika starejše generacije. Povesta pa, da niso izbrali kar vsakega, ki je prišel 

okrog.   

Tako Boštjan kot Nataša sta prepričana, da sta partnerja nekoč bolj vztrajala v zvezi, da 

sta bila bolj potrpežljiva in sta večkrat potrpela ter se nista hitro odločila za razvezo. Tako 

pravita tudi Marija in Franc. Da sta partnerja kljub pogostim prepirom vztrajala. Marija še 

dodaja, da sta se partnerja hitreje pobotala. Boštjan razlog za to vidi v tem, da o razvezi 

sploh niso razmišljali. To se sklada z Marijinim ravnanjem v primeru, ko sta s partnerjem 

eden drugemu odveč – takrat se samo oddaljita eden od drugega in čez čas težava izgine. 

Se pa ne sklada z Natašinim prepričanjem, da sta se nekoč partnerja pogovorila o svojih 

težavah. Misli na razvezo ob Marijinem pripovedovanju glede reševanja težav ni zaznati. 

Kljub težavam so torej nekoč bolj vztrajali v zvezi s svojim partnerjem.  

Na drugi strani pa je Marija prepričana, da imajo mladi danes zaradi večje mobilnosti več 
možnosti za spoznavanje večjega števila ljudi, med katerimi si lahko izberejo partnerja. S 

tem se strinja tudi Boštjan. Vendar pa to ne pomeni, da si tudi lažje najdejo partnerja – 

prav večje možnosti namreč po Marijinem mnenju vplivajo na to, da so mladi danes bolj 

zbirčni in si težje najdejo partnerja. Po njenem mnenju si namreč velikokrat mislijo, da 

oseba zanje ni dovolj dobra in da bodo že še našli nekoga boljšega. Franc in Marija tudi 

opažata, da je mladim danes pri izbiri partnerja bolj pomemben materialni položaj osebe 

in s tem tudi njihov položaj v družbi ter izobrazba. S tem se ne strinja Nataša. Po njenem 

mnenju je namreč ravno nasprotno – pri izbiri partnerja naj danes premoženje ne bi bilo 

tako pomembno. V partnerski zvezi je najpomembnejša po njenem in tudi po 

Boštjanovem mnenju ljubezen med partnerjema. Takšnega mnenja je tudi Marija, Franc 

pa tega ni omenjal.   

Pripadnika starejše generacije sta izpostavila manjšo zadržanost pri spolnosti, ki je 

prisotna pri mlajših generacijah. Pravita, da imajo danes mladi že hitro spolne odnose, 

Franc pa še izpostavi, da mladim danes ni pomembno, če je dekle imelo spolne izkušnje s 

kom drugim že pred njim. Tudi Giddens (2000) ugotavlja, da danes zelo malo deklet 

počaka s spolnimi izkušnjami do poroke. Ob tem Nataša pove, da pri mladih danes ni 

tabu tem. Ne Nataša ne Boštjan o kakšni spolni zadržanosti nista govorila.  

Franc izpostavi, da mladim danes ni pomembno, da obstoj svojega partnerstva potrdijo 

tudi formalno. Tudi statistično gledano se je število sklenjenih zakonov v Sloveniji v 

zadnjih desetletjih zmanjšalo (Statistični urad Republike Slovenije, 2012b). Vendar pa 
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oba pripadnika mlajše generacije kažeta na nasprotno, saj sta se oba poročila. Nataša še 

pove, da ji je po skupnem življenju s partnerjem in rojstvu otrok manjkala le še poroka in 

zato sta se s partnerjem tudi odločila za ta korak v njuni zvezi. 

Franc izpostavi, da je danes v partnerstvu več liberalizma in da so ženske bolj 

enakovredne moškim. Tudi Marija pravi, da želi v današnjem času vsak posameznik sam 

odločati o sebi in biti tudi v tem pogledu neodvisen od drugih (»Vsak hoče samo o sebi 

odločat!«). To pa je, kot pravi Giddens (2000) značilnost čistega razmerja, ki je prisoten v 

današnjih partnerskih odnosih, kjer sta oba partnerja enakovredna in odločata vsak le 

zase. Samostojnost in neodvisnost žensk izpostavi tudi Boštjan, zaznamo pa ga še v 

Natašinem življenju, kjer je ona zaposlena. Enakovrednost lahko opazimo tudi v tem, da 

lahko tako ženske kot moški v partnerskem odnosu izrazijo svoja mnenja in se ravnajo po 

svojih prepričanjih. Tako Nataša pove svojemu partnerju, da jo moti, ker si ne vzame več 
časa zanjo in za otroke, pri Boštjanu pa se njegova žena po njegovi selitvi ni takoj 

preselila k njemu, čeprav je on to želel, ampak sta se o tem dogovarjala.  

Franc je še prepričan, da mladi danes niso pripravljeni na skupno življenje, kar pa je v 

nasprotju z Boštjanovo trditvijo, da se mladi danes dalj časa spoznavajo in se komaj 

potem odločijo za poroko in skupno življenje. Odločijo se torej po premisleku.  

Marija in Franc izpostavita tudi manjšo vztrajnost mladih pri ohranjanju zakona. 

Prepričana sta, da se ne potrudijo dovolj. Takšnega mnenja sta sicer tudi Boštjan in 

Nataša, ko govorita na splošno o današnjem času. Prav tako statistika pravi, da število 

razvez na tisoč sklenjenih zakonskih zvez v Sloveniji narašča (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2012b). Vendar pa se v njunem primeru oba trudita za to, da bi kljub težavam 

zakon uspel in ne odnehata. Boštjan je sicer že skoraj odnehal, ko se je odločil, da zakon 

v primeru skupnega življenja z ženinimi starši ne bo uspel, a je kljub težavam iskal 

rešitve. Nataša pa se kljub težavam, ki se pojavljajo v zakonu, trudi, da bi jih rešila in 

verjame, da jih lahko. Marija dodaja, da bi se morali mlajši imeti bolj radi in da bi takrat 

njihova zveza uspela, vendar pa oba pripadnika mlajše generacije postavljata ljubezen kot 

osnovo njunemu partnerstvu in partnerstvu mladih v današnji družbi nasploh.  

Franc še pove, da se mlajši danes ne zavedajo negativnih posledic, ki jih ima ločitev 

partnerjev na otroke. Vendar to ne velja za Boštjanov primer, ko je, kot pravi, v zakonu 

vztrajal predvsem zato, ker sta imela z ženo že otroka in ker se zaveda negativnih 
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posledic, ki jih ima ločitev na otroke. Prav zaradi dobrega zgleda na svojega sina se je 

odločil za vztrajanje pri reševanju težav v zakonu.  

Pri intervjuvancih smo tako opazili, da se njihova mnenja o dojemanju ljubezni in 

partnerstva ter s tem povezanimi temami in dejanskimi izkušnjami ter opažanji 

intervjuvancev določenih generacij ponekod razlikujejo, ponekod pa ujemajo. Ujemajo se 

pri tem, da so bili nekoč ljudje bolj zadržani v spolnosti in da so nekoč bolj vztrajali v 

zvezi ter da so sedaj posamezniki bolj neodvisni in se želijo samostojno odločati o 

dogovorih znotraj partnerstva. Vsi so tudi povedali, da danes mladi manj vztrajajo v 

zvezi, vendar to za Natašo in Boštjana ne velja, kljub temu, da se z opisanim na splošno 

strinjata. Marija in mlajša dva intervjuvanca se strinjajo v trditvi, da je ljubezen danes 

osnova za partnerstvo. Marija in Nataša pa se strinjata, da je tudi včasih bilo tako. Oba 

starejša intervjuvanca sta prepričana, da imajo danes pomembno vlogo pri izbiri partnerja 

materialne stvari, kar je v nasprotju z Natašinim prepričanjem. Nataša in Boštjan menita, 

da je premoženje partnerja imelo pomembno vlogo pri izbiri partnerja nekoč, Marija in 

Franc pa o tem med intervjujem ne govorita. Razlikujejo se tudi tam, ko Boštjan pravi, da 

so se nekoč spoznavali manj časa, saj sta bila Marija in Franc v zvezi več let, preden sta 

se poročila. Franc tudi pravi, da danes partnerjem ne pomeni več toliko formalna 

potrditev partnerstva, vendar pa sta se, kljub temu, da se danes res manj ljudi poroča kot 

včasih, tako Nataša kot Boštjan poročila. Neujemanje je tudi v Francevem mnenju, da se 

starši danes ne zavedajo negativnih posledic ločitve za otroke, saj Boštjan dokazuje 

nasprotno. 

Vzroke za pojavljanje razlik pri dojemanju ljubezni in partnerstva različnih generacij 

vidijo intervjuvanci v družbi, Franc temu doda še pomen vere in vzgoje.  

 

5.2.4 Pogled intervjuvanih oseb na medgeneracijsko sodelovanje  

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Kako medgeneracijsko sodelovanje ocenjujejo 

intervjuvane osebe? 

Svoje medgeneracijsko sodelovanje s sorodniki Franc, Marija in Nataša opisujejo kot 

uspešno in funkcionalno. Med seboj se vsi dobro razumejo in si medsebojno pomagajo. 

Slednje se jim zdi samoumevno. Marija pove, da med seboj vedo, da se lahko vedno 

zanesejo drug na drugega, ko sami ne zmorejo česa storiti. Marija poudari, da se različne 
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generacije med seboj potrebujejo in si lahko medsebojno pomagajo. Prav to medsebojno 

pomoč označi tudi Nataša kot pozitivno stvar skupnega življenja.Vsi trije govorijo o 

skupnem kosilu. Franc in Marija ga imata z mlajšimi, Nataša in njeni otroci pa z njenimi 

starši. Franc še pove, da čuti zadovoljstvo, če lahko nekomu pomaga. Mlajši Francu tudi 

pomagajo pri dostavi kakšnih stvari. Zraven tega je Franc sinu pomagal finančno, pri 

gradnji hiše, večkrat pa je pazil svojega vnuka. Nataša pove ravno obratno, da njeni starši 

večkrat pazijo na njene otroke. Tako Francevim otrokom kot tudi Nataši to veliko 

pomeni, saj vejo, da se lahko na nekoga zanesejo v primeru, ko sami nimajo časa za 

otroke. Skupaj si zapolnijo čas in se medsebojno razveseljujejo. Skupno druženje vnukov 

in starih staršev Nataša ocenjuje kot pozitivno stvar za obe generaciji.  

Boštjan pa ima drugačno izkušnjo. Že kot otrok, ko je živel s starši in babico, je videl, da 

bi bilo boljše, če bi živeli ločeno. Meni, da se je njegova babica včasih vmešavala v 

vsakodnevna opravila svojih otrok in želela, da je tako, kot si je sama zamislila. To je kot 

otrok ugotavljala tudi Nataša, ki pravi, da so takrat starejši imeli glavno besedo in jim 

mlajši niso ugovarjali. Tako Boštjan kot Nataša poudarita pomembnost zasebnosti obeh 

generaciji, torej da imata vsaka svoje gospodinjstvo. Kot otroka sta namreč živela v istem 

gospodinjstvu s svojimi starimi starši in sta občutila pomanjanje zasebnosti znotraj ožje 

družine. Kasneje je Boštjan živel s tastom in taščo ter svojo ženo v istem gospodinjstvu. 

Povedal je, da takšno skupno življenje ni uspešno funkcioniralo, saj so se ženini starši 

vmešavali v njun odnos in to je pripeljalo tako daleč, da se je Boštjan odselil. Franc in 

Marija sta glede vmešavanja povedala, da tega ne počneta. Franc pravi, da je strpen do 

svojega sina in njegove družine in jih ne ovira, če imajo kakšne drugačne poglede in 

izkušnje. Marija pa pravi, da se ne vmešuje, vendar pa vseeno pove svoje mnenje, ob tem 

pa še pove, da imajo mladi že tako ali tako izoblikovana svoja mnenja in da njeno 

vmešavanje ne more vplivati na njihove končne odločitve. Nataša še pove, da se starši v 

njen odnos z možem ne vtikajo. Sicer je Nataša mnenja, da je pozitivno, če družine 

različnih generacij živijo skupaj, vendar pa morajo imeti zagotovljeno določeno mero 

zasebnosti. Predpostavlja, da se to lahko doseže z ločenim gospodinjstvom. Kot pozitivno 

stran skupnega življenja izpostavi medsebojno pomoč, na drugi strani pa je pri ločenem 

življenju mogoča večja svoboda pri odločitvah, saj se ni potrebno ozirati na mnenja 

ostalih. Boštjan zagovarja mnenje, da je skupno življenje težko in da je vsekakor boljše, 

da družine različnih generacij živijo ločeno. S tem pridobijo večjo zasebnost. Uspešen 

odnos med družinskimi člani različnih generacij v primeru, da živijo skupaj, pa vidi 
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takrat, ko so odnosi med njimi odprti in ko se ne vmešavajo v stvari drugih družinskih 

članov. Na nasprotni strani pa Marija poudarja, da bi moralo biti skupnega življenja 

različnih generacij več. Vendar pa tudi pri njih doma cenijo zasebnost in so veseli, ko 

grejo vsake toliko časa na svoj dopust, kjer se oddaljijo od ostalih članov družine, s 

katerimi so sicer v vsakodnevnem stiku.  

Preko vsakdanjega stika si lahko pripadniki različnih generacij med seboj izmenjujejo 

različna mnenja, poglede in izkušnje. To po poudarili vsi štirje intervjuvanci. Preko 

vsakodnevnih skupnih dejavnosti jim je omogočeno boljše razumevanje drug drugega. 

Ugotovili smo tudi, da sta preko neposrednih izkušenj starejša intervjuvanca pridobila 

bolj pozitivno mnenje o mlajših. Franc je večkrat omenil kakšne slabe lastnosti, ki jih 

imajo današnji mladi na splošno, ob tem pa je vedno izvzel svojega sina z družino. Tudi 

Marija je svoje domače opisovala le z dobrimi lastnostmi. Pomembne so torej osebne 

izkušnje in neposredni stik s pripadniki drugih generacij, saj lahko preko medijev dobimo 

precej drugačne posplošene informacije. Struc (2009) navaja, da mediji velikokrat 

poročajo o mladini, ki ni dobro vzgojena, ter o starostnikih, ki predstavljajo breme družbi. 

V skladu s tem tudi Doberšek (2002) piše, da neposredni stiki vodijo do pozitivnih mnenj 

do oseb drugih generacij, medtem ko nedruženje pripelje do obratnih posledic. Franc ob 

tem poudari, da med različnimi generacijami obstajajo razlike v željah, pogledih in 

mnenjih in da pripadniki ene generacije težko razumejo druge. Tako mlajši ne morejo 

razumeti, v kakšnih razmerah so odraščali nekoč, saj nimajo teh izkušenj.  

Franc pri starejših izpostavi njihovo zrelost, ki so jo pridobili preko številnih izkušenj, 

njihovo razsodnost in premišljenost. Tudi Boštjan izpostavi večjo izkušenost starejših, ki 

lahko svoja znanja predajo mlajšim generacijam. Do takšne ugotovitve je prišla tudi Kralj 

(2009). Starejše ljudi Boštjan zato rad posluša. Franc pravi, da je bilo nekoč spoštovanje 

starejših izjemno cenjeno, danes pa ni več. To ugotavlja tudi Marija, ki pravi, da bi 

takšnega spoštovanja moralo biti več. Enakega mnenja je tudi Boštjan, ki pravi, da si 

starejši zaslužijo spoštovanje in jih sam spoštuje.  

Med različnimi generacijami prihaja tudi do konfliktov. Marija vzroke za tovrstne 

konflikte najde v osebnostnih lastnostih posameznikov, medtem ko Boštjan vzroke 

pripisuje prevelikemu vmešavanju staršev v zadeve mladih. Pravi, da starši želijo, da 

otroci delajo vse po njihovih predvidevanjih in se ne sprijaznijo z dejstvom, da imajo 

otroci svoja prepričanja in se zato lahko odločajo drugače, kot bi se v danih primerih 
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starši. Skušajo jim vsiliti svoja stališča in če jih otroci ne sprejmejo, prihaja do konfliktov. 

Do takšnih ugotovitev je prišla tudi Ule (2008). Nataša vzrok za konflikte poišče v 

različnih pogledih različnih generacij, nepripravljenosti za pogajanje in za pogovor. 

Marija rešitve za konflikte ne najde, pove pa, da bi jih bilo manj, če bi starejši in mlajši 

pogosteje živeli skupaj. Boštjan je ravno obratnega mnenja, saj pravi, da se odnosi 

izboljšajo, če različne generacije živijo ločeno, za reševanje konfliktov pa poudari 

pomembnost odkritega odnosa, zasebnosti in nevmešavanja, medtem ko Nataša rešitev 

vidi v usklajevanju različnih mnenj in v pogovoru.  

Vsi štirje intervjuvanci so mnenja, da bi lahko bilo medgeneracijskega sodelovanja več. 
Boštjan omenja, da imajo tako starejši kot mlajši pozitivne izkušnje s tovrstnimi 

izmenjavami. Kot možnost sodelovanja omenja obiske otrok v sklopu vrtčevskih 

dejavnosti ali pa prostovoljcev k prebivalcem domov za starejše občane. Marija ob tem 

doda, da bi se morali pripadniki različnih generacij večkrat obiskovati in na ta način 

vzdrževati medsebojne stike. Pove, da bi to prebivalce domov za starejše osrečevalo, saj 

bi zraven osnovnih potreb, kot je hrana in prenočišče, ki jih  dobijo v domovih, pridobili 

tudi kvalitetno preživet prosti čas.  Nataša meni, da bi lahko bilo medgeneracijskih 

izmenjav več, predvsem v mestih, kjer ni tako velike povezanosti med prebivalci kot je ta 

na vasi. Če bi se v mestih bolj povezali, bi si lahko medsebojno pomagali, imeli vsi korist 

od tega in tako rešili kakšne težave, povezane s pomanjkanjem časa ali z nekvalitetno 

preživetim prostim časom. Nataša še pove, da v domovih za starejše vidi pozitivne stvari, 

saj lahko tam starejši svoj čas preživijo bolj kvalitetno kot bi ga doma, ko so lahko precej 

osamljeni. Tudi Klančnik, Pivk in Zakšek (2010) ter Ramovš (2004) ugotavljajo 

prisotnost osamljenosti starostnikov. Obiske prostovoljcev pri starejših judeh Nataša 

opiše kot pozitivne za oboje. Starejši se na ta način razveselijo, da jim nekdo polepša dan, 

mlajši pa lahko pridobijo nove izkušnje in osebnostno zrastejo. Tudi Kralj (2009) piše, da 

medgeneracijsko sodelovanje vsem vključenim omogoča boljšo kvaliteto življenja. 

Nataša pa še doda, da je takšne obiske potrebno opravljati z veseljem, saj v nasprotnem 

primeru ne pride do želenih učinkov. To se sklada z ugotovitvijo Ramovš (2004), ki piše, 

da je tak odnos uspešen takrat, ko ga oba doživljata kot lepega in obema veliko pomeni. O 

medgeneracijski izmenjavi glede različnih pogledov na ljubezen in partnerstvo pa Franc 

pravi, da zase ne vidi potrebe po tem, lahko pa bi delil svoje izkušnje z mlajšimi, če bi ga 

o tem kdo povprašal.  
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IV. ZAKLJUČEK 

Z vprašanji o tem, kaj predstavlja ljubezen, se laiki in strokovnjaki ukvarjajo že od 

nekdaj, vendar do enotne definicije še niso prišli. Kljub temu lahko ugotovimo, da so si 

pojmovanja ljubezni bolj podobna v istih zgodovinskih in družbenih obdobjih kot v 

različnih. Tako je ljubezen v današnji postmoderni družbi najpogosteje pogoj za 

partnerstvo. To so ugotovili različni avtorji in s tem so se strinjali tako pripadniki starejše 

kot tudi mlajše generacije intervjuvanih oseb v naši raziskavi. Med njimi pa lahko 

zaznamo razlike. Starejša intervjuvanca sta se ob opisovanju svojih pogledov na ljubezen 

in partnerstvo bolj približala opisovanju značilnosti, ki jih Giddens (2000) pripisuje 

romantični ljubezni. Pristno ljubezen sta povezovala z večno ljubeznijo, v kateri se težave 

ne pojavljajo, dogodki pa sledijo vnaprej določenim predstavam. Zaznati je izrazito 

zavezanost partnerju, kljub morebitnemu pojavu težav, ter skrb drug za drugega. Pri 

mlajših je zraven zavezanosti zaznati še intimnost in strastnost. Za razliko od starejših, 

mlajša izpostavljata pomembnost avtonomnosti obeh partnerjev pri določanju pogojev v 

partnerstvu, pomen razkrivanja drug drugemu, dopustnost težav in razočaranj znotraj 

odnosa, kar se lahko reši s pomočjo odkritega pogovora partnerjev. Velik pomen za 

uspešno zvezo pripisujeta uspešni komunikaciji med njima. Te značilnosti se povezujejo s 

sotočno ljubeznijo, za katero Giddens (2000) ugotavlja, da se pojavlja v postmoderni 

družbi.  

Na osebe različnih generacij vplivajo različni družbeni vplivi, ki se kažejo tudi v njihovih 

pogledih na ljubezen in partnerstvo ter njihovih izkušnjah na tem področju. Skozi analizo 

literature in empiričnih podatkov smo ugotovili, da je potek partnerskega življenja v 

moderni družbi sledil vnaprej predvidenim smernicam, medtem ko v postmoderni v 

ospredje prihaja proces individualizacije in pomembnost individualnega življenjskega 

sloga, ko je posamezniku danih več različnih možnosti izbire kot nekoč. Kaže se tudi 

večja avtonomija žensk ter prisotnost spolne nezadržanosti žensk, ki je bila v preteklosti 

negativno družbeno zaznamovana, danes pa temu več ni tako. Razlike se kažejo tudi v 

pripisovanju pomembnosti poroke, ki je nekoč veljala za samoumevno, danes pa mladi ne 

čutijo potrebe po formalni potrditvi svojega partnerstva. Pomembnejša jim je kvaliteta 

skupnega življenja. V postmoderni družbi je zaznati tudi večje število ločitev glede na 

število sklenjenih zakonov, kar lahko povežemo z manjšim vztrajanjem partnerjev v 
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zvezi. Vendar pa mlajša intervjuvanca v naši raziskavi zadnjega ne dokazujeta. Vsi 

intervjuvanci visoko vrednotijo trud in vztrajanje partnerjev v zvezi. 

Posamezniki različnih generacij imajo običajno različna mnenja, želje in poglede. 

Predstave posameznikov ene generacije o tem, kakšne poglede imajo druge generacije, se 

lahko skladajo z dejanskimi predstave te generacije, ali pa ne. Pomembne so osebne 

medgeneracijske izkušnje, kjer lahko posamezniki pridobijo pozitivno mnenje brez 

predsodkov, ki so sicer morda prisotni. Trije intervjuvanci v naši raziskavi doživljajo 

svoje skupno bivanje s sorodniki drugih generacij kot uspešno. Med seboj si pomagajo in 

izmenjujejo mnenja. Ena izmed intervjuvanih oseb pa skupno življenje označuje kot 

neuspešno, vzrok za neuspešnost pripisuje nezasebnosti ter vmešavanju drugih generacij 

v partnerske odnose. Oba mlajša intervjuvanca poudarjata, da je za uspešno sobivanje 

različnih generacij pomembna zasebnost, ki jo lahko dosežemo z ločenim 

gospodinjstvom. Kot so povedale intervjuvane osebe v naši raziskavi, lahko vzroki 

konfliktov med generacijami izvirajo iz določenih osebnostnih lastnosti posameznikov, 

prevelikega medgeneracijskega vmešavanja in vsiljevanja mnenj, drugačnih pogledov 

posameznikov različnih starostnih skupin ali nepripravljenosti na pogovor in pogajanje. 

Rešitve najdejo v odkritem odnosu, usklajevanju mnenj, pogovoru, zagotavljanju 

zasebnosti ter nevmešavanju. Pripadnik mlajše generacije vidi rešitev v ločenem 

življenju, pripadnica starejše generacije pa je prepričana v nasprotno, da se torej rešitev 

skriva v skupnem življenju različnih generacij.  

Vsi štirje intervjuvanci v naši raziskavi so na splošno govorili o potrebi po večjem 

medgeneracijskem sodelovanju ter obojestranski koristi, ki jo to s seboj prinaša – kot 

pravijo, to osrečuje posameznike, ki osebnostno rastejo ter si izboljšajo kvaliteto življenja 

s pridobivanjem novih izkušenj. Vendar zase potrebe po tem niso videli, prav tako tudi ne 

želje po izmenjavi pogledov različnih generacij o ljubezni in partnerstvu. Vzrok lahko 

najdemo v dovoljšnji medgeneracijski izmenjavi, ki so je deležni zaradi skupnega 

življenja s posamezniki drugih generacij ter zaradi življenja na vasi. Ob tem menimo, da 

bi bilo za celovitejše razumevanje potrebno narediti podobno raziskavo z osebami, ki 

nimajo toliko medgeneracijskih izkušenj, in pa v mestih, kjer je morda tovrstnega 

sodelovanja manj. Če bi raziskavo lahko izvedli ponovno, bi za intervjuvane osebe izbrali 

prav takšne. Menimo, da bi bilo v tem primeru več možnosti, da bi izrazili osebno željo 

po večjem povezovanju različnih generacij in morda tudi povedali, na kak način želijo, da 

bi se to dogajalo. Rezultatov raziskave tudi ne moremo posplošiti, saj je vzorec 
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premajhen. Kot pozitivno pa smo dobili kvalitetne informacije, ki nam omogočajo 

poglobljeno razumevanje osebnih pojmovanj. V primeru, da bi se odločili organizirati 

medgeneracijska srečanja, bi bilo pred tem potrebno preveriti, ali prebivalci sploh čutijo 

potrebo po tem in upoštevati njihove želje.  

Menimo, da lahko ugotovitve, pridobljene v tem diplomskem delu, socialni pedagogi 

uporabimo v teoriji in praksi. Pomembno je namreč, da smo med delom s posamezniki 

različnih generacij strpni in pozorni na posamezne družbene značilnosti, ki so doprinesle 

k njihovim izkušnjam in oblikovanju njihovih prepričanj. Ko delamo s starejšimi ljudmi, 

je potrebno upoštevati družbene okoliščine njihovega odraščanja in kasnejšega življenja, 

ki so imele vpliv na izoblikovanje njihovih pogledov na svet. Tudi pri mlajših je potrebno 

upoštevati, da lahko imajo drugačna prepričanja od nas samih. Pomembno je, da smo 

odprti do drugačnih stališč in jih znamo sprejeti. Če sledimo družbenemu poteku, 

opisanem v diplomskem delu, lahko predvidevamo, da bodo naslednje generacije zaradi 

spreminjanja družbenih okoliščin najbrž imele drugačne poglede od naših. Tudi takrat bo 

pomembno, da smo do njih razumevajoči in jim ne vsiljujemo naših prepričanj.  

Ugotovitve so po našem mnenju pomembne tudi pri medgeneracijskih konfliktih, ob 

pojavu katerih lahko pokažemo na možen družbeni vzrok ter ga na ta način tudi mogoče 

razložimo. Pomembno je, da socialni pedagogi svoje pomoči ne vsiljujemo tam, kjer 

uporabniki ne vidijo potrebe po našem posredovanju. Sicer lahko, kot ugotovljeno, 

socialni pedagogi v zvezi z opisano tematiko delujemo v vlogi raziskovalcev 

problematike, pobudnikov idej, koordinatorjev programa ali izvajalcev.   



Šoštarić Manca; diplomsko delo 
 

- 105 - 
 

V. LITERATURA 

Asen, E. (1998). Družine. Ljubljana: DZS.  

Beck, U. (2009). Družba tveganja: Na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina. 

Beck, U., & Beck – Gernsheim, E. (2006). Popolnoma normalni kaos ljubezni. Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede.  

Brelih, E. (2002). Medgeneracijski tabor – most med generacijami. V Zbirka prispevkov 

okroglih miz in predavanj / Festival za tretje življenjsko obdobje, 1. in 2. oktober 2001, 

Ljubljana (str. 32). Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije: Infos. 

BusinessDictionary.com (2012). Marginalization. Pridobljeno 15. 12. 2012 s 

http://www.businessdictionary.com/definition/marginalization.html.  

Cherry, K. (2012). Hierarchy of Needs: The Five levels of Maslow's Hierarchy of  Needs. 

Pridobljeno 20. 11. 2012 s 

http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm.  

D. C. (2011). Sestrske žene. Pridobljeno 23. 1. 2013 s 

http://www.siol.net/trendi/intimno/partnerstvo/2011/08/sestrske_zene.aspx.   

Doberšek, M. (2002). Analiza socialnega stereotipa o starejših, izraženega v sporočilih 

otrok. V Zbirka prispevkov okroglih miz in predavanj / Festival za tretje življenjsko 

obdobje, 1. in 2. oktober 2001, Ljubljana (str. 33-34). Ljubljana: Zveza društev 

upokojencev Slovenije: Infos. 

Društvo za medgeneracijsko sodelovanje Novita (2011). Pridobljeno 15. 12. 2012 s 

http://www.drustvo-novita.org/NOVITA/Domov.html.  

Ery (2005). Sporočilo Ringaraja.net. Pridobljeno 20. 1. 2013 s 

http://www.ringaraja.net/forum/m_240267/mpage_1/key_/tm.htm#240279.  

Etični kodeks delavcev na področje socialne pedagogike [elektronska verzija]. (2004). 

Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

- 106 - 
 

Feel psychology (2008). Trikotnik ljubezni. Pridobljeno 20. 12. 2012 s 

http://www.ifeelpsychology.com/2008/12/trikotnik-ljubezni/.  

f3žo - 12. Festival za tretje življenjsko obdobje (2012). Program: 12. Festival za tretje 

življenjsko obdobje. Pridobljeno 14. 12. 2012 s http://www.f3zo.si/program/.  

Giddens, A. (2000). Preobrazba intimnosti: spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih 

družbah. Ljubljana: Založba /*cf.  

Hendrix, H. (1999). Najina ljubezen: Od romantične ljubezni do zrelega partnerstva. 

Ljubljana: Orbis.  

Hiša Sadeži družbe (2008). Kaj je HIša? Pridobljeno 15. 12. 2012 s 

http://hisa.sadezidruzbe.org/index.php?id=2&lang=sl.  

Hlebec, V., Filipovič Hrast, M., Kump, S., Jelenc Krašovec, S., Pahor, M., & Domajnko, 

B. (2012). Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede.  

Kenneth Galbraith, J. (1997). Foreword. V N. R. Goodwin, F. Ackerman, & D. Kiron 

(Ur.), The consumer society [elektronska verzija]. (str. xxi-xxii). Washington: Island 

Press.  

Klančnik, B., Pivk, A., & Zakšek, K. (2010). Medgeneracijska solidarnost in 

medgeneracijsko učenje. V N. Ličen, & B. Bolčina (Ur.),  Izobraževanje – most med 

generacijami: priročnik za medgeneracijsko učenje [elektronska verzija]. (str. 17-24). 

Ajdovščina: Ljudska univerza.   

Kobolt, A., & Rapuš Pavel, J. (2006). Model sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja. 

V M. Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik, & D. Zorc-Maver (Ur.), Socialna 

pedagogika: Izbrani koncepti stroke (str. 53-71). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Koželj Levičnik, I. M. (2002). Kako ustvariti boljše življenje starejših? V Zbirka 

prispevkov okroglih miz in predavanj / Festival za tretje življenjsko obdobje, 1. in 2. 

oktober 2001, Ljubljana (str. 7-9). Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije: 

Infos. 



Šoštarić Manca; diplomsko delo 
 

- 107 - 
 

Kralj, A. (2009). Medgeneracijsko sodelovanje. Pridobljeno 14. 11. 2012 s 

http://www.ventilatorbesed.com/?id=176&oce=64&opcija=kom_clanki.  

Krč, S. (2002). Medgeneracijsko povezovanje. V Zbirka prispevkov okroglih miz in 

predavanj / Festival za tretje življenjsko obdobje, 1. in 2. oktober 2001, Ljubljana (str. 

42). Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije: Infos. 

Ličen, N.,  & Bolčina, B. (2010a). Programi za medgeneracijsko učenje. V N. Ličen, & B. 

Bolčina (Ur.),  Izobraževanje – most med generacijami: priročnik za medgeneracijsko 

učenje [elektronska verzija]. (str. 8-16). Ajdovščina: Ljudska univerza.    

Ličen,N.,  & Bolčina, B. (2010b). Uvod. V N. Ličen, & B. Bolčina (Ur.),  Izobraževanje – 

most med generacijami: priročnik za medgeneracijsko učenje [elektronska verzija]. (str. 

5-7). Ajdovščina: Ljudska univerza.   

Marjanovič Umek, L., & Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana:   

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka 

šola za socialno delo.  

Milivojevi ć, Z. (2008). Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji. Novi Sad: 

Psihopolis institut.  

Milivojevi ć, Z. (2009). Formule ljubezni: Ne zapravimo življenja v iskanju prave 

ljubezni. Ljubljana: Mladinska knjiga.   

Miloševič, V. (2009). Za strpno in socialno medgeneracijsko sožitje. V I. Krevl (Ur.): 

Festival za tretje življenjsko obdobje (str. 24-27). Ljubljana: Narodna in univerzitetna 

knjižnica.  

Musek, J. (1995). Ljubezen, družina, vrednote. Ljubljana: Educy.  

Müller, B. (2006). Naseljenci in vodniki – o strokovni identiteti socialnih pedagogov. V 

M. Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik, & D. Zorc-Maver (Ur.), Socialna 

pedagogika: Izbrani koncepti stroke (str. 149-157). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

- 108 - 
 

Omerzu, B. (2004). Temelj medgeneracijskega sodelovanja je prenos znanja in izkušenj. 

V J. Drole, A. Krajnc, A. Tominšek,  & A. Žiberna (Ur.), Festival za tretje življenjsko 

obdobje: Starejši spreminjamo sebe in svet za vse generacije: zbirka prispevkov okroglih 

miz in predavanj. Ljubljana: Zveza društev upokojencev: Infos.  

Pečjak, V. (2002). Sožitje in soodvisnost generacij. V Zbirka prispevkov okroglih miz in 

predavanj / Festival za tretje življenjsko obdobje, 1. in 2. oktober 2001, Ljubljana (str. 

30-31). Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije: Infos. 

Pentek, M. & Virant, P. (2002). Predstavitev programa »Sožitja v starosti« v občini 

Medvode. V Zbirka prispevkov okroglih miz in predavanj / Festival za tretje življenjsko 

obdobje, 1. in 2. oktober 2001, Ljubljana (str. 44-45). Ljubljana: Zveza društev 

upokojencev Slovenije: Infos. 

Poljšak Škraban, O. (2004). Obdobje adolescence in razvoj identitete, Izbrane teme. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

Precht, R. D. (2010). Ljubezen: Kaotično čustvo. Tržič: Učila International.  

Ramoš, J. (2004). Pravica in dolžnost tretje generacije do lepega sožitja z mlajšima 

generacijama. V J. Drole, A. Krajnc, A. Tominšek,  & A. Žiberna (Ur.), Festival za tretje 

življenjsko obdobje: Starejši spreminjamo sebe in svet za vse generacije: zbirka 

prispevkov okroglih miz in predavanj. Ljubljana: Zveza društev upokojencev: Infos.  

Rener, T, (2006). Težave s pojmom družine. V T. Rener, M. Sedmak, A. Švab, & M. 

Urek (Ur.),  Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Založba Annales.  

Schroer, W. J. Generations X ,Y, Z and the Others. Pridobljeno 15. 1. 2013 s 

http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.htm.  

Skalar, V. (2006). Štiri desetletja do socialne pedagogike. V M. Sande, B. Dekleva, A. 

Kobolt, Š. Razpotnik, & D. Zorc-Maver (Ur.), Socialna pedagogika: Izbrani koncepti 

stroke (str. 13-21). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Statistični urad Republike Slovenije (2012a). Najpogostejša imena po obdobjih rojstva (1. 

1. 2012). Pridobljeno 25. 1. 2012 s http://www.stat.si/imena_top_imena_obdobja.asp.  



Šoštarić Manca; diplomsko delo 
 

- 109 - 
 

Statistični urad Republike Slovenije (2012b). Sklenitve in razveze zakonskih zvez, 

Slovenija, 2011 – končni podatki (28. 6. 2012). Pridobljeno 23. 1. 2013 s 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4814.  

Struc, M. (2009). Novi vzorci medgeneracijskega sožitja. V I. Krevl: Festival za tretje 

življenjsko obdobje (8) (str. 112-113). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.  

Švab, A. (2000). Nova intimna razmerja? Zasebnost in intimnost v pozni moderni. V 

Giddens, A. (2000). Preobrazba intimnosti: spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih 

družbah (str. 205-227). Ljubljana: Založba /*cf.  

Švab, A. (2001). Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče.  

Tomšič, M. (2010). Medgeneracijske razlike, delo in učenje [elektronska verzija]. V N. 

Ličen, & B. Bolčina (Ur.),  Izobraževanje – most med generacijami: priročnik za 

medgeneracijsko učenje (str. 25-33). Ajdovščina: Ljudska univerza.    

Tysoe, M. (1997). Ljubezen ni dovolj. Ljubljana: Vodnikova založba.  

Ule, M. (1997). Temelji socialne psihologije (2.dopolnjena izdaja). Ljubljana: 

Znanstveno in publicistično središče.  

Ule, M. (2008). Za vedno mladi? Socialna psihologija odraščanja. Ljubljana: Fakulteta 

za družbene vede.  

Ule, M. (2009). Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

Ule, M., & Kuhar, M. (2003). Mladi, družina, starševstvo:  Spremembe družinskih 

potekov v pozni moderni. Ljubljana: Založba FDV in Center za socialno psihologijo. 

Ule, M., Rener, T., Mencin Čeplak, M., & Tivadar, B. (2000). Socialna ranljivost mladih. 

Ljubljana: Aristej. 

Vertot, N. (2008). Prebivalstvo Slovenije se stara – portebno je medgeneracijsko sožitje. 

Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

- 110 - 
 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta.  

Zorc-Maver, D. (2006). Uvod – socialna pedagogika v družbi negotovosti. V M. Sande, 

B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik, & D. Zorc – Maver (Ur.), Socialna pedagogika: 

Izbrani koncepti stroke (str. 7-11). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

ZSKSS: Slovenske skavtinje in skavti (2011). Medgeneracijsko sodelovanje. Pridobljeno 

15. 12. 2012 s http://skavti.si/medgeneracijsko-sodelovanje.  

  



Šoštarić Manca; diplomsko delo 
 

- 111 - 
 

VI. PRILOGE 

Priloga 1: Okvirna vprašanja za izvedbo intervjuja 

Priloga 2: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Franc 

Priloga 3: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Marija  

Priloga 4: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Boštjan  

Priloga 5: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Nataša 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

- 112 - 
 

Priloga 1: Okvirna vprašanja za izvedbo intervjuja 

• Na kaj pomislite, ko slišite besedo ljubezen? Kaj vam predstavlja pojem ljubezni? 

• Katere so tiste stvari, ki so vam bile pomembne pri spoznavanju partnerja? Kaj 

vas je pritegnilo, da ste izbrali prav njega/njo? 

• Kakšna je zgodovina vašega partnerstva? 

• Katere stvari, lastnosti, pojmi so sedaj za vas pomembni pri partnerju? Kaj sedaj 

povezujete s pojmom ljubezni v vašem življenju? 

• Za pripadnika starejše generacije: Katere stvari ste povezovali z ljubeznijo in so 

vam bile pomembne pri partnerju pri vaših tridesetih letih (oziroma okrog) in 

katere so tiste, ki so vam pomembne sedaj? Se razlikujejo? 

• Kako mislite, da ljubezen in partnerstvo dojemajo pripadniki druge generacije (pri 

starejših – mlajše; pri mlajših – starejše)? Kaj je njim pomembno pri partnerju (za 

mlajše: Kaj je starejšim bilo pomembno pri partnerju, ko so bili vaših let)? 

• Menite, da prihaja do razlik pri vašem dojemanju ljubezni in partnerstva ter pri 

dojemanju ljubezni in partnerstva druge generacije? 

• Če ja – zakaj? Ima vpliv tudi družba, se je spremenila? Kako? Katere so tiste 

dimenzije družbe, ki bi po vašem mnenju lahko vplivale na drugačno dojemanje 

ljubezni in partnerstva pri različnih generacijah? So bili kateri segmenti družbe, ki 

bi lahko vplivali na različno dojemanje ljubezni in partnerstva, drugačni pred 40. 

leti, kot so sedaj? 

• Kakšne so po vašem mnenju posedice (morebitnih) razlik v dojemanju ljubezni in 

partnerstva različnih generacij? Kakšne so vaše izkušnje? 

• Vidite kje pozitivne posledice? Prihaja do negativnih posledic? Imate kakšne 

izkušnje s tem? V primeru, da vidi negativne posledice: Kako bi jih lahko 

zmanjšali? Imate kakšne ideje za rešitve? Ali kaj že obstaja? Česa si želite?  

• Kako ocenjujete medgeneracijsko sodelovanje? 
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Priloga 2: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Franc 

 

Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

Življenje na kmetiji Otroštvo 

Potek pomembnih 
življenjskih dogodkov 

Srednja šola 

Njegova izobrazba in 
zaposlitev 

Zaposlitev 
Študij 
Njegovo računalniško 
neznanje 
Upokojitev 
Spoznavanje s partnerko 

Potek njegovega življenja v 
partnerstvu 

Štiri leta partnerstva pred 
poroko 
Poroka 
Skupno življenje z ženo po 
poroki 
Rojstvo sina 
Zaposlitev obeh 
Predvidljivost njegovega 
poteka življenja v 
partnerstvu 

Značilnosti njegovega 
partnerstva 

Enakopravnost partnerjev 
Pogoji za njegov zakon – 
dobro poznavanje drug 
drugega 
Pogoji za njegov zakon – 
finančna stabilnost 
Pogoji za njegov zakon – 
zagotovljena zaposlitev 
Delitev dela v 
gospodinjstvu – on zunaj, 
žena v hiši 
Delitev dela v 
gospodinjstvu – pomoč drug 
drugemu 
Odločitev za sina 

Otroci 
Potek življenja njegovega 
sina 
Preudarnost njegovih 
mladih 
Zdravstvene težave 

Zdravje 
Skrb za njegovo zdravje 
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Njegova razsodnost v 
odločanju 

Razsodnost in premišljenost 

Osebnostne lastnosti in 
materialno stanje 

Njegova premišljenost 
Njegova zrelost 
Prisotnost ciljev 
Pomen razuma za 
posameznika 
Definiranje ljubezni 
Skromnost 

Skromnost 
Pomen sprostitve 
Želja po neodvisnosti včasih 

Neodvisnost 
Želja po neodvisnosti danes 
Njegovo zadovoljivo 
materialno stanje 

Njegovo materialno stanje 
Varčevanje 
Srednji sloj 
Medgeneracisjke razlike 
obstajajo 

Razlike med generacijami 

Medgeneracijske izkušnje 

 

Različni pogledi, želje pri 
različnih generacijah 
Manjša premišljenost 
mladih 
Zrelost in izkušenost 
starejših ljudi 
Medgeneracijsko 
ne/razumevanje 
Medgeneracijska strpnost 
Potreba po izmenjavi 

Medgeneracijska izmenjava 

Nepotreba po izmenjavi 
Pripravljenost posredovati 
svoje izkušnje o ljubezni 
mladim 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
Pomen izkušenj, stika med 
generacijami 
Pomoč mlajših – dostava 
stvari 

Medgeneracijska pomoč 
Pomoč starejših – 
materialno  
Pomoč starejših – skrb za 
vnuka 
Pomoč starejših – kuhanje 
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Pomoč svojim staršem 
Odnos vnuka do dedka – 
preko zadovoljstva do 
sramu Medgeneracijski odnosi 
Njegovo pozitivno 
vrednotenje vnuka 
Skromnost nekoč 

Družbene značilnosti nekoč 

Družbene značilnosti 

Manj tehnike nekoč 
Pomoč države nekoč 
Pomanjkanje pomoči države 
danes 
Lažja pridobitev zaposlitve 
nekoč 
Prisotnost vizije za 
prihodnost nekoč 
Izobilje danes 

Družbene značilnosti danes 

Hitri razvoj tehnike danes 
Negativni vplivi potrošniške 
družbe 
Slojevska deternimiranost 
prihodnosti otrok danes 
Nevidenje rešitve 
negativnih posledic družbe 
Težja pridobitev zaposlitve 
danes 
Nezaščitenost delavcev 
danes 
Odsotnost vizije za 
prihodnost danes 
Razgledanost 

Mladina danes 
Neresnost mladine danes – 
informacije preko medijev 
Potek dneva mlajših 
Odsotnost odnosov danes 

Odnosi Spoštovanje starejših včasih 
Nespoštovanje danes 
Manj drog nekoč 

Družbene nevarnosti 
Več drog danes 
Zadržanost mladih nekoč 

Družbena pričakovanja na 
področju ljubezni in 
partnerstva nekoč 

Družbena pričakovanja na 
področju ljubezni in 

partnerstva 

Samoumevnost zakona 
nekoč 
Slabša informiranost včasih 
Vpliv na dojemanje ljubezni 
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nekoč 
Nezadržanost mladih danes 

Družbena pričakovanja na 
področju ljubezni in 
partnerstva danes 

Redkost zakon danes 
Dobra informiranost mladih 
danes 
Posledice ločitev 
Pozitivno vrednotenje 
ljubezni mladih danes 

 
Negativno vrednotenje 
ljubezni mladih danes 
Vpliv na dojemanje ljubezni 
mladih danes 
Večji liberalizem 
Vera nekoč 

Vpliv vere in vzgoje 
Ostali vplivi na dojemanje 

ljubezni in partnerstva Vzgoja 
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Priloga 3: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Marija  

 

Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

Osnovna šola 
Njena izobrazba in 

zaposlitev  

Potek pomembnih 
življenjskih dogodkov 

Srednja šola 
Delo na kmetiji 
Srečanje s partnerjem 

Potek njenega partnerstva 
Odhod partnerja v vojsko 
Poroka 
Poročena že dvainpetdeset 
let 
Trije otroci 

Njeno družinsko življenje 

Šolanje otrok 
Dobro razumevanje njenih 
otrok s partnerji 
Skupno življenje z vnuki 
Šolanje vnukice 
Zdravstveno stanje starejših 

Zdravje 
Njene zdravstvene težave 
Notranji občutek ljubezni Njeno razumevanje ljubezni 

in partnerstva 

Značilnosti njenega 
partnerskega in družinskega 

življenja 

Trajnost ljubezni 
Vpliv na izbiro partnerja - 
zunanji videz 

Vpliv na izbiro partnerja 
Vpliv na izbiro partnerja - 
delovnost 
Vpliv na izbiro partnerja - 
komuniciranje 
Nespremembe v njenem 
partnerstvu 

Značilnosti v njenem 
partnerstvu 

Spremembe v njenem 
partnerstvu - odvečnost 
drug drugemu 
Rešitev težave med 
partnerjema - izogib 
Nekreganje 
Razumevanje z možem 
Pomoč partnerju ob 
zdravstvenih težavah 
Netepež otrok Družina 
Življenje s starši 

Otroštvo Medgeneracijske izkušnje Pričakovanje delavnosti 
otrok 
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Potek vsakdanjega življenja 
pri njih Skupne dejavnosti različnih 

generacij v hiši zdaj Skupna hrana 
Medgeneracijski pogovor 
Samoumevnost 
medgeneracijske pomoči 

Medgeneracijska pomoč pri 
njih doma 

Pomoč starejših mlajšim - 
kuhanje 
Pomoč mlajših starejšim - 
kuhanje 
Pomoč mlajših starejšim - 
prevozi 
Svetovanje mladim o 
partnerjih 

Njeno ne/vplivanje na 
mlajše 

Razočaranje nad nešolanjem 
vnuka 
Svetovanje mladim o 
nevarnostih – slaba družba 
Svetovanje mladim o 
nevarnostih – promet  
Svojemiselnost mladih 
Pozitivno vrednotenje 
odnosa otrok s partnerji 

Vrednotenje otrok in 
njihovega odnosa 

Pozitivno vrednotenje otrok 
in vnukov 
Njihova medgeneracijska 
povezanost 
Obiski med generacijami 
Njihova medgeneracijska 
harmonija 
Vrednotenje oddiha drug od 
drugega 
Možnost medgeneracijskega 
razumevanje tistih, ki ne 
živijo skupaj 

Na splošno o 
medgeneracijskosti 

Drugačni nazori mladih 
Konflikti med generacijami 
– negativna dejanja starejših 
in obsodba 
Primer negativnega 
ravnanja starejše gospe 
Nevednost o rešitvah 
konfliktov med 
generacijami 
Potreba po tem, da več 
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generacij živi skupaj 
Potreba po večjem 
spoštovanju med 
generacijami 
Zgodnejše delo otrok nekoč 

Materialno stanje 

Družbene značilnosti 

Finančna skromnost nekoč 
Različne finančne možnosti 
mladih danes in nekoč 
Včasih pomanjkanje, zdaj 
izobilje 
Manjše možnosti za mlade 
nekoč Možnosti mladih 

 Večje možnosti za mlade 
danes 
Več nevarnosti danes – 
nesreče na cesti 

Ostale družbene spremembe  
Medosebni odnosi danes - 
faušija 
Različni nazori starih in 
mladih 
Zadržanost v partnerskih 
odnosih nekoč 

Ljubezen in partnerstvo 
nekoč 

 

Družbena pričakovanja na 
področju ljubezni in 

partnerstva 

Vpliv na izbiro partnerja 
mladih nekoč 
Zaupanje notranjemu 
občutku včasih 
Pasivnost v iskanju 
partnerja nekoč 
Intenzivnost ljubezni nekoč 
Zgodnje poroke nekoč 
Premalo zadržanosti v 
partnerskih odnosih mladih 
danes 

Ljubezen in partnerstvo 
danes 

 

Prisotnost notranjega 
občutka ljubezni danes 
Oteženo iskanje partnerjev 
danes 
Zbirčnost izbire partnerjev 
danes 
Dejavnik »imeti rad« za 
uspešno partnerstvo danes 
Nespremenjeno 
razumevanje ljubezni in 

Razlike in podobnosti 
razumevanja ljubezni nekoč 
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partnerstva mladih nekoč in 
danes 

in danes 

 Razlike v ljubezni nekoč in 
danes 
Samoumevnost poroke 
nekoč 

Poroka 
Materialne pridobitve ob 
poroki 
Manj ločitev nekoč 

Ločitve 

 

Pogostost prepirov med 
partnerjemi nekoč 
Ločitev je bila družbeno 
zaznamovana 
Pogostejše ločitve danes 
Vzrok za pogostejše ločitve 
danes – neodvisnost 
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Priloga 4: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Boštjan  

 

Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

Kmetijska srednja šola 
Njegova izobrazba in 

zaposlitev 

Potek pomembnih 
življenjskih dogodkov 

Vpis na fakulteto 
Delo na kmetiji 

Spoznavanje s partnerko 

Potek njegovega partnerstva 

Poroka 
Poroka in selitev k njenim 
staršem 
Skupno življenje z njenimi 
starši 
Rojstvo sina 
Pričetek težav 
Selitev na svoje 
Rojstvo hčere 

Ljubezen na prvi pogled Vpliv na izbiro partnerke 

Značilnosti Boštjanovega 
partnerskega in družinskega 

življenja 

 

Simpatična oseba 

Pozitivne ženine lastnosti 
Umirjena oseba 
Pozorna oseba 
Nekonfliktna oseba 

Žena – labilna Negativne ženine lastnosti 

Začetek težav 

Njegove težave v zakonu 

 

Labilnost žene 
Ukazovalna tašča 
Žena ni na Boštanovi strani 
Preveliko vmešavanje 
staršev v njun partnerski 
odnos 
Neodkrit odnos med 
generacijami 
Nepripovedovanje drugim o 
težavah 
Občutek nezaželjenosti 
Psihične posledice težav 
Nevzdržnost težav 
Odsotnost parnerskih 
konfliktov 
Ugotovitev, da zveza ne bo 
funkcionirala na tak način 
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Selitev na svoje 

Rešitev težav v zakonu 

 

Stalen kontakt po selitvi na 
svoje 
Ohranjanje odnosa po 
selitvi na svoje 
Njegovo vztrajanje, da se ne 
vrne 
Vztrajanje žene, da se ne 
priseli k njemu 
Selitev žene k njemu 
Obisk svetovalnice 
Izboljšanje partnerstva po 
selitvi 
Dogovarjanje 

Značilnosti njegovega 
partnerstva 

Komunikacija zdaj 
Vztrajanje zaradi dobrega 
zgleda 

Pomembnost ljubezni 

Njegovo razumevanje 
ljubezni in partnerstva 

Boštjanovo vrednotenje 
ljubezni in partnerstva 

 

Prava ljubezen 
Definiranje partnerja 
Pogoj za partnerstvo 
Pomembno pri partnerstvu – 
komunikacija 
Pomembno pri partnerstvu – 
sprejemanje in spoštovanje 
Pomembno pri partnerstvu – 
vztrajanje 

Pogovor pri reševanju težav 
v partnerstvu 

Reševanje težav v 
partnerstvu 

 

Obojestranska želja pri 
reševanju težav v 
partnerstvu 
Neizogibanje težavam v 
partnerstvu 
Strokovno svetovanje 

Preveč ločitev danes 
Njegov pogled na ločitve 

 

Posledice ločitev 
Dopustnost ločitev 
Pomen dobrega vzora 
Nepogovor o ljubezni in 
partnerstvu starejših 

Ljubezen in partnerstvo 
nekoč Družbeno vrednotenje 

ljubezni in partnerstva 
Manj možnosti za 
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srečevanje nekoč  
Manj spoznavanja partnerja 
nekoč 
Razumska odločitev za 
poroko nekoč 
Manj možnosti za ženske 
nekoč 
Večja možnost nezvestobe 
za moške 
Manj slabih zgledov v 
partnerstvu nekoč 
Večja vztrajnost v zvezi 
nekoč 
Manj ločitev nekoč 

Partnerstvo njegovih starih 
staršev – imela sta se rada 

Več možnosti danes 

Ljubezen in partnerstvo 
danes 

Več spoznavanja partnerjev 
danes 

Enake možnosti za ženske 
in moške glede nezvestobe 
danes 

Samostojnost, neodvisnost 
žensk danes 

Negativni vplivi materialnih 
dobrin na partnerstvo danes 

Manjša vztrajnost v zvezi 
danes 

Več ločitev danes 

Več slabih zgledov v 
partnerstvu danes 

Umirjena oseba -  babica 

Njegove medgeneracijske 
izkušnje (njegova babi, 

dedi) 

 

Medgeneracijske izkušnje 

Vrednotenje odnosa do 
babice 
Življenje z babico v 
otroštvu 
Dedka ni poznal 
Medgeneracijska predala 
kmetije 
Babica je umrla v času 
njegovega mladostništva 
Sodelovanje (pogovor) 
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Medgeneracijske težave z 
babico 
Rešitev težav z babico 
Pričakovanja staršev pri 
ženi Njegove medgeneracijske 

izkušnje (njegov tast, tašča) 

 

Težave pri skupnem 
življenju s tastom, taščo 
Odnos boštjan – tašča, tast 
zdaj 
Medgeneracijski pogovor s 
sosedom 

Njegove medgeneracijske 
izkušnje (njegov sosed) 

 
Medgeneracijska pomoč  s 
sosedom 
Babičino svetovanje o 
ljubezni 

Medgeneracijsko svetovanje 
o ljubezni 

 
Njegovo vrednotenje 
svetovanja 
Skupno življenje različnih 
generacij je težko 

Vrednotenje 
medgeneracijskih izkušenj 

Vzrok medgeneracijskih 
težav 
Rešitev medgeneracijskih 
težav - odkrit odnos 
Rešitev medgeneracijskih 
težav - zasebnost 
Rešitev medgeneracijskih 
težav – nevmešavanje 
Rad posluša starejše 
Pomen izkušenj starejših 
Pomembnost spoštovanja 
starejših 
Želja po spoštovanju njega 
kot dedka v prihodnosti 
Potreba po več 
medgeneracijskih 
izmenjavah Pomembnost 

medgeneracijskega 
sedelovanja 

Domovi za ostarele 

Organizirane dejavnosti 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
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Priloga 5: Tabela kod prvega in drugega reda ter kategorij – Nataša 

 

Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

Študij v Ljubljani 
Njena izobrazba in 

zaposlitev 

Potek Natašinih pomembnih 
dogodkov v življenju 

Njena zaposlitev 
Moževa zaposlitev 
Medsebojno srečanje 

Potek njenega partnerstva 

Začetek zveze v srednji šoli 
Ločeno življenje 
Skupno življenje pri njenih 
starših 
Rojstvo sina 
Rojstvo hčere 
Poroka 
Medsebojno srečanje pri 
šestnajstih 

Spoznavanje partnerja 

Značilnosti Natašinega 
partnerskega in družinskega 

življenja 

 

Začetek zveze pri 
osemnajstih 
Njegova zadržanost 
Privlačnost 

Vpliv na izbiro partnerja 
Vizualna privlačnost 
Zadržanost 

Moževe lastnosti 
Starejši je 
Pripravljenost na pogovor 
Da skuša razumeti 
Da sliši 
Pomen pogovora 

Značilnosti njenega 
partnerstva 

Se razumeta 
Preživljanja časa skupaj, 
sama 
Želja, da bi večkrat 
preživljala čas skupaj sama 
Vizualna privlačnost 
Ko nista istih misli 

Konflitki med partnerjema Pomanjkanje časa 
Problemi obstajajo vedno 
Usklajevanje 

Reševanje konfliktov Pogovor 
Problemi so rešljivi 
Po rojstvu otrok Želja za poroko 
Ljubezen in »imeti rad« 

Natašino razumevanje 
ljubezni in partnerstva 

Natašino vrednotenje 
ljubezni in partnerstva 

Ljubezen do otrok 
Ljubezen je razumevanje 
Ljubezen je podpora 
Ljubezen je povezana s 
partnerstvom 
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Pomembnost pogovora 

Pomembno pri partnerstvu 

Pomembnost vztrajanja 
Usklajevanje dveh svetov 
Zaupanje 
Privlačnost 
Neuspešnost zveze zaradi 
finančnih stvari 
Pomembna je ljubezen 
Uspešnost je odvisna od 
para samega 
Dopustno pri fizičnem 
nasilju 

Dopustnost ločitev 

Ženske bolj čustveno, moški 
razumsko Razlike moški in ženske 

Otroci spremenijo tvoje 
vrednote Vloga otrok 

Iste stvari so bile 
pomembne kot danes 

Ljubezen in partnerstvo 
nekoč 

Družbeno vrednotenje 
ljubezni in partnerstva 

Osnova je bila ljubezen 
Večja vztrajnost, 
potrpežljivost 
Nekoč manj ločitev 
Pogovor o težavah 
Večji pomen finančnih 
stvari 
Pogovor o spolnosti – tabu 
tema 
Manjša vztrajnost, 
potrpežljivost 

Ljubezen in partnerstvo 
danes 

Več ločitev danes 
Osnova je ljubezen 
Pomembnost istih stališč 
Pomembnost razumevanja 
Problem da »ne sliši« 
Manjši pomen finančnih 
stvari 
Manjša odgovornost 
Ni tabu tem 
Družba ima vpliv Vpliv družbe 
Skupno gospodinjstvo 

Skupno življenje s starši in 
starimi starši v otroštvu 

Medgeneracijske izkušnje 

Boljše, če bi imeli svoje 
gospodinjstvo 
Manjkala je zasebnost 
Starejši so imeli glavno 
besedo 
Prevelika avtoriteta starih 
staršev 
Neposvečanje vnukom 
Nepogovor o medsebojnih 
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težavah 
Pomoč babici 
Ločeno gospodinjstvo 

Skupno življenje s starši in 
partnerjem 

Pomen zasebnosti 
Skupno kosilo 
Ločena zajtrk in večerja 
Stari starši se posvečajo 
vnukom 
Pozitivno vrednotenje 
njihovega skupnega 
življenja 
Sprejetje njenega moža s 
strani staršev 
Ista pričakovanja različnih 
generacij 
Konflikti med njimi 
Rešitev konfliktov – 
pogovor 
Nevmešavanje staršev v 
njene partnerske odnose 
Spodbuda staršev za 
reševanje partnerskih 
problemov 
Skupni čas starih staršev in 
vnukov  - pozitivno za  
vnuke 

Skupni čas starih staršev in 
vnukov 

Skupni čas starih staršev in 
vnukov  - pozitivno za stare 
starše 
Skupni čas starih staršev in 
vnukov  kot obojestranska 
korist 
Skupni čas starih staršev in 
vnukov  - pogovor 
Skupni čas starih staršev in 
vnukov  - igre 
Vklju čevanje vnukov 
Kuhanje kosila 

Medgeneracijska pomoč Skušno druženje vnukov in 
starih staršev 
Pomoč pri delu zunaj 
Prednosti za otroke 

Mnenje o skupnem 
življenju različnih generacij 

Večja navezanost, če živijo 
skupaj 
Nujnost soglasja 
Konflikti so 
Samostojnost 

Pozitivne stvari življenja na 
svojem Sam se odločaš o 

spremembah 
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Konflikti med njimi 
obstajajo 

Konlfikti med generacijami 

Vzrok konfliktov – 
nepogajanje 
Vzrok konfliktov –  
nepogovor 
Vzrok konfliktov – različni 
pogledi 
Rešitev konfliktov - 
pogovor 
Rešitev konfliktov – 
usklajevanje   
Nestrinjanje z izbiro 
partnerja 
Medsebojni obiski 

Medgeneracijsko 
sodelovanje ne splošno 

Pozitivno za mlajše 
Izmenjave različnih mnenj 
so zanimive za obojne 
Ni konflikta zaradi različnih 
mnenj o ljubezni 
Pomanjkanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Večja povezanost na vasi 
Manjša povezanost v mestu 
Možnosti za 
medgeneracijsko 
sodelovanje v mestih 
Aktivnost starejših je 
odvisna od njih samih 
Pozitivno vrednotenje 
domov 

Domovi za starejše občane 

Veliko aktivnosti v domovih 
Pozitivno vrednotenje 
obiskov 
Pozitiven primer gospe 
Za obiske moraš imeti 
veselje do druženja s 
starejšimi 
 

 


