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POVZETEK
Tema diplomskega dela je partnerski odnos po rojstvu otroka. Prihod otroka namreč
predstavlja pomemben mejnik v življenju partnerjev, saj s seboj prinaša mnoge spremembe, ki
zahtevajo prilagoditev partnerjev na družinsko življenje v troje, kar vpliva tudi na njun odnos.
Teoretični del pričenjam z opredelitvijo partnerskega oz. intimnega odnosa in ga nadaljujem s
prikazom razvoja partnerstva, opredelitvijo povezav in razlik med romantično ter partnersko
ljubeznijo, poglavje pa zaokrožujem z otrokovim pomenom za partnerski odnos. Drugo
poglavje se podrobno dotika prehoda iz diade v triado, torej razširitve partnerske skupnosti s
prihodom novega družinskega člana. V skladu s časovnim sosledjem dogajanj predstavljam
najprej obdobje nosečnosti, njeno doživljanje s strani partnerjev, občutke bodočih mamic in
očkov ter spremembe v odnosu med partnerjema, ki se pojavljajo med nosečnostjo. Sledi
poglavje o rojstvu otroka, kjer odpiram tematiko prisotnosti partnerja pri porodu, predstavljam
možne spremembe v partnerskem odnosu po prihodu otroka ter omenjam poporodne izzive, ki
lahko partnerjema povzročijo določene stiske. Omenjeno poglavje zaključujem z navedbami
potencialnih virov stisk med partnerjema, ki so obširne narave in se nanašajo tako na obdobje
načrtovanja otroka, kot tudi na obdobje po otrokovem prihodu. Zadnje poglavje teoretičnega
dela pa na kratko opisuje dve tehniki ustreznega reševanja konfliktov, ki po izkušnjah
strokovnjakov lahko pripomoreta k ohranjanju dobrega partnerskega odnosa.
Empirični del sloni na kvalitativni raziskavi, ki sem jo z uporabo polstrukturiranih intervjujev
izvedla na dveh parih staršev majhnih otrok. Pridobljene odgovore sem obdelala deskriptivno,
rezultati pa so prikazani s pomočjo tabel, na katerih temelji interpretacija odgovorov obeh
intervjuvanih parov. Z opisano raziskavo sem želela priti do sledečih ugotovitev: kako in v
čem prihod otroka vpliva na partnerski odnos; kateri vplivi in potrebe, ki so vezane na prihod
otroka, lahko partnerjema povzročijo stiske; kako partnerja stiske lahko uspešno razrešita; kaj
je možno storiti v smislu preventive za trdnejše partnerske odnose.
Raziskava je potrdila, da prihod otroka prinese s seboj mnogo sprememb, ki lahko postanejo
tudi povzročiteljice raznih stisk, je pa to seveda odvisno od vsakega posameznega para, saj se
med seboj razlikujejo v načinih zaznavanja in soočanja s spremembami znotraj svojega
partnerskega odnosa.
Ključne besede: partnerski odnos, nosečnost, rojstvo otroka, družinsko življenje, starševstvo,
spremembe, stiske.

ABSTRACT
The thesis deals with the topic of a relationship after the birth of a child. The arrival of a child
represents an important milestone in couples’ lives because it also brings forth many changes
which require the partners to adjust to a family life of three, which also has an impact on their
relationship.
The theoretical part begins with a definition of a domestic or intimate relationship, is followed
by a description of the development of a relationship, the definition of similarities and
differences between a romantic love and that of a couple, and it is rounded off by the
significance of a child for the couple’s relationship. The second chapter deals in detail with
the transition from a dyad to a triad, which means the expansion of a relationship community
with a new family member. The following topics are presented in a chronological order: the
pregnancy period and how it’s perceived by the couple, the feelings of future mothers and
fathers and the changes that occur during the pregnancy in the relationship between the two
partners. This is followed by a part focusing on the birth of the child, where the presence of
the partner during labour is mentioned, the possible changes in the couple’s relationship after
the child’s arrival are presented and the possible postpartum challenges that might cause
certain difficulties are indicated. In the conclusion of this part, the extensive potential causes
of partners’ distress are stated. These speak of two periods: the planning of a child and the
period after the child has been born. The last part of the theoretical part provides a short
description of two different techniques of solving conflicts which, according to experts,
contribute to the continuation of a good relationship.
The empirical part is based on a qualitative research which was composed of half structured
interviews of two couples with small children. The acquired responses were processed
descriptively and the results are presented in the form of tables, on which the interpretation of
the responses of the two interviewed couples is based on. The goal of this research was to find
the solution to the following questions: how and in what way the birth of child influences a
couple’s relationship; which influences and needs that are connected to the birth of a child can
cause the couple’s distress; how can the couples successfully face their problems; what can be
done as a prevention in order to ensure a stronger relationship.

The research confirmed that the birth of a child does cause a lot of changes that may produce
various types of distress, which do, however, depend on the individual couples since they
differ in the way they perceive and face the changes in a relationship.
Key words: relationships, pregnancy, the birth of a child, family life, parenthood, changes,
distress.
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I.

UVOD

V diplomskem delu obravnavam tematiko partnerskih odnosov po rojstvu otroka. Raziskovala
sem, kaj vse se pravzaprav dogaja znotraj odnosa med partnerjema, ko postaneta starša.
Zattoni (2003) namreč piše, da se kakovost odnosa med partnerjema po rojstvu otroka
neizogibno spremeni. Partnerja drug pri drugem opažata novosti, ki jih prej nista nikoli v
celoti predvidela, zaradi česar se pričneta gledati z novim zanimanjem. Če jima je tisto, kar na
novo spoznavata ali opažata, všeč, je prav ta na novo odprti pogled tisti, ki je temeljnega
pomena za krepitev partnerskega odnosa ter hkrati daje pogoje za rast in oporo starševstvu. V
nasprotnem primeru pa se odnos prične krhati in partnerja morata to znati zaznati in nekaj
ukreniti, če želita zvezo rešiti (Zattoni, 2003).
Znotraj diplomskega dela sem se tako osredotočila na raziskovanje sprememb, ki jih prinese
prihod otroka ter možnih vplivov in potreb, ki lahko na partnerski odnos v omenjenem
obdobju delujejo negativno in partnerjema povzročajo razne stiske. Po mojem mnenju namreč
mediji pretirano idealizirajo prihod otroka kot nekaj najlepšega na svetu, pozabijo pa prikazati
tudi stiske, s katerimi se (bodoča) starša lahko srečujeta in krhajo njun odnos. Zato sem se
odločila raziskati ravno omenjeni vidik, s čimer želim pokazati, da je v resnici čisto človeško,
če se partnerja ob tako veliki življenjski spremembi soočata z raznimi stiskami. Ob tem me je
seveda zanimalo tudi to, kako takšne stiske reševati. Navsezadnje je družina, v katero se rodi,
za otrokov optimalni razvoj poglavitnega pomena in kriza v odnosu med staršema na otroka
prav gotovo ne učinkuje blagodejno, varovalno in spodbudno kot bi morala.
Drugi razlog, zakaj sem se odločila za izbrano tematiko, pa je dejstvo, da je svetovanje
partnerjem področje, na katerem lahko svoje kompetence uveljavljamo tudi socialni pedagogi.
Med pari, ki prihajajo na svetovalne razgovore, je najverjetneje tudi kar nekaj takšnih, ki se
soočajo s stiskami, povzročenimi zaradi prihoda otroka. Socialni pedagogi smo kot
strokovnjaki dovolj usposobljeni, da bi jim ob pojavu tovrstnih stisk lahko pomagali, hkrati pa
bi paru zaradi poznavanja določenih metod in tehnik razreševanja konfliktov lahko svetovali,
kako se konstruktivno soočati s spremembami in težavami ter kako ohranjati partnerski odnos,
kljub prihodu novega družinskega člana. Potrebno se je namreč zavedati pomena dobrih
partnerskih odnosov za kvaliteto življenja partnerjev, kar pa je tudi pogoj za ustrezno
družinsko klimo in zdrav razvoj otroka.
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II.

TEORETIČNI DEL

1. PARTNERSKI ODNOS
Ljudje smo družbena bitja, ki vsakodnevno vstopamo v interakcije in odnose z drugimi
ljudmi, s čimer zadovoljujemo svoje potrebe po druženju in pripadnosti, lažje dosegamo
zastavljene cilje ter se izogibamo osamljenosti. Menim, da smo ravno zaradi tega tudi
nagnjeni k iskanju ustreznega partnerja, s katerim bomo preživeli življenje in nam bo stal ob
strani, ko ga bomo potrebovali.

1.1. INTIMNI ODNOSI
Nastran Ule (1993) piše, da je človek v vsakdanjem življenju obremenjen z vstopanjem v
različne vrste medosebnih odnosov. Najbolj elementarna oblika socialnih odnosov so
neformalni odnosi, ki so komplementarni formalnim oz. institucionalno urejenim odnosom.
Za človeka so vsakodnevno najbolj značilni neformalni odnosi, zlasti tisti, za katere je
značilna vključenost emocij in strasti odnosnih akterjev ter jih imenujemo intimni odnosi.
Ravno v vzpostavljanje in ohranjanje tovrstnih odnosov, vložimo ljudje največ pozornosti in
energije, saj so intimni odnosi vir centralnih dogodkov našega življenja ter nam prinašajo
veliko veselja, pa tudi skrbi (prav tam).
Tudi Musek (1995) trdi, da je vzpostavljanje tesnih medosebnih odnosov med
najpomembnejšimi vidiki človekovega življenja, saj so intimni odnosi naravna potreba in
hkrati vrednota vseh kultur. Brez intimnih odnosov ne gre, ker na podlagi predstav ljudi in
družbenih meril, ravno medosebna bližina predstavlja pogoj za življenjsko srečo. Partnerski
odnos tako pomeni več kot zgolj priložnostno prijateljstvo, saj sta med partnerjema
medosebna bližina in čustvena navezanost bistveno večji. Partnerski odnos je tudi osnova za
intimnost in oblikovanje skupnega življenja, pri čemer ni nujno, da gre za odnos med
partnerjema nasprotnega spola (prav tam). Pomembno ni niti to, ali se partnerja nahajata v
zakonski ali izvenzakonski skupnosti, kot piše Brajša (1984). Po njegovi opredelitvi je namreč
partnerski odnos vsak odnos med odraslima posameznikoma, ki je relativno trajen, intimen in
neposreden, ne glede na to, ali je spremenjen v institucijo zakona ali ne (prav tam).
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Za obdobje odraslosti je značilnih več oblik intimnih odnosov, trdi Orlofsky (1993, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Oblike teh odnosov so pogojene s kakovostjo (način
komuniciranja, razreševanja konfliktov, ipd.) in stopnjo čustvene vpletenosti posameznika.
Orlofsky (prav tam) tudi piše, da se med posameznikoma vselej najprej razvije določena
oblika prijateljskega odnosa, ki pa lahko z razvojem vse večje intenzitete intimnosti preraste v
partnerski odnos.

1.2. IZBIRA PARTNERJA
Udry (1974, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) razlaga proces izbire stalnega partnerja s
pomočjo t.i. modela sit, ki ga tvori zaporedje šestih psihosocialnih sit: geografska bližina,
privlačnost, socialna primernost oz. podobnost, skladnost, komplementarnost, pripravljenost
za razvoj stalne partnerske zveze.
O tem, da izbira partnerja ne poteka le na zavestni, ampak v veliki meri tudi na nezavedni
ravni, pa piše Hendrix (1999) znotraj teorije nezavednega iskanja partnerja. Ta teorija trdi, da
starši otroku v otroštvu povzročijo določene čustvene in psihične rane, saj ne zmorejo vedno v
zadostni meri zadovoljiti vseh njegovih potreb. Hkrati preko procesa socializacije otroku tudi
sporočajo, kakšen naj bo, da bo sprejemljiv za svoje okolje. Otrok vse to zaznava in kmalu
spozna, da mora za svoje dobro določen del sebe (nekatera vedenja, čustva, misli) zatajiti in
se prilagoditi družini ter zahtevam družbe. Tako se del otrokovih vsebin potisne globoko v
nezavedno, a te vsebine kljub temu še vedno pomembno vplivajo na njegovo delovanje skozi
vse življenje, čeprav niso ozaveščene. Ravno nezavedni um namreč želi zaceliti čustvene in
psihične rane iz otroštva, in sicer tako, da vseskozi spodbuja in poskuša poustvarjati okolje, ki
bi bilo čim bolj podobno tedanjemu. Sleherni posameznik zato nosi v svojem nezavednem
zbirko osebnostnih lastnosti oseb, ki so zanj skrbele in ga negovale tekom otroštva. Na
podlagi te zbirke lastnosti si oseba že od rojstva dalje gradi notranjo podobo idealne osebe, ki
bi mu zmogla nadomestiti starše oz. skrbnike. Ta podoba, imenovana imago, posameznika
nezavedno vodi pri iskanju in izbiri partnerja. Bolj kot nekdo ustreza imagu posameznika,
večja je verjetnost, da bo ta zaznal privlačnost do te osebe (Hendrix, 1999). Kot piše Musek
(1995), pa je ravno medosebna privlačnost tisto, kar v začetni fazi v odločilni meri vpliva na
razvoj partnerskega odnosa.
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1.3. RAZVOJ PARTNERSTVA
O tem, da se partnerski odnosi razvijajo in oblikujejo celo življenje, piše Levinger (1980, v
Musek, 1995), ki navaja pet stopenj razvoja partnerskih odnosov. Po njegovem mnenju se
odnos prične z občutenjem privlačnosti (1), ki se preko intenzivnega angažiranja stopnjuje v
izgradnjo tesnejšega odnosa (2) z vzpostavljanjem vzajemnih interakcij. Sledi nadaljevanje
odnosa (3), ko se odnos zaradi vzajemne angažiranosti partnerjev nadaljuje z nezmanjšano
intenziteto, kar odnos stabilizira in ga naredi obojestransko zadovoljivega. Dosežena tretja
stopnja in stabilizacija odnosa običajno vodita k začetku skupnega življenja, lahko pa se to
zgodi že prej, ko odnos še ni dosegel stabilizacije. Stopnja nadaljevanja odnosa se lahko
razvija v različne smeri. Odnos lahko še vedno napreduje, čeprav ne več tako intenzivno ter se
uspešno izogne stopnji slabšanja (4). Takšen odnos doseže naravno prekinitev odnosa (5) s
smrtjo enega od partnerjev. Lahko pa odnos med partnerjema v nadaljevanju ne napreduje,
temveč angažiranje prične postopno upadati, v ospredju so drugi interesi in odnos stagnira.
Takšen odnos partnerjema ne prinaša več zadovoljstva in pride do stopnje poslabšanja (4),
kar se pogosto konča s prekinitvijo odnosa (5) v obliki ločitve oz. razhoda. Do prekinitve
odnosa (5) pa lahko privede tudi odnos, ki v nadaljevanju (3) postane kritičen in labilen.
Pojavijo se konflikti in krize, odnos doživlja vzpone in padce, zadovoljstvo in angažiranje
partnerjev niha. Tudi v tem primeru čez nekaj časa pride do poslabšanja odnosa (4) in
nenazadnje do prekinitve odnosa (5) z ločitvijo oz. razhodom (prav tam).
K pravkar opisanemu razvoju partnerskega odnosa bi dodala, da pojav konfliktov in kriz v
odnosu po mojem mnenju ne pomeni nujno pot k prekinitvi odnosa. Prepričana sem namreč,
da so ravno konflikti in krize lahko izziv obstoječemu odnosu oz. priložnost, da partnerja
prepoznata in uvedeta potrebne spremembe, kar njun odnos le še nadgradi in poglobi. Moje
mnenje potrjujejo izkušnje, ki jih je tekom dolgoletnih zakonskih svetovanj pridobil Chapman
(2002). Pri svojem delu se je srečal z mnogimi partnerskimi težavami, delo svetovalca pa mu
je prineslo spoznanje, da upanje vedno obstaja. Prepričan je, da je za vse težave moč najti
rešitve, ki odnos ohranijo in partnerjema omogočijo, da sta srečna in zadovoljna v skupnem
življenju. Verjame namreč v to, da lahko v vsakem problematičnem odnosu oba partnerja
naredita korake, ki bodo vodili k izboljšanju čustvene klime med njima, kar jima v
nadaljevanju omogoča najti primerne rešitve za njune težave in predstavlja zmago ljubezni
(prav tam).
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Pri razvoju partnerskega odnosa je pomemben tudi zrelostni vidik odnosa, o čemer piše White
(1986, v Rijavec in Miljković, 2002), ki tesne medčloveške odnose glede na stopnjo zrelosti
deli na tri ravni:


usmerjenost nase: posameznika zanimajo le lastne želje in načrti, za partnerjeve želje in
potrebe mu ni mar;



usmerjenost k partnerju: partner je sicer že razumljen kot individualni posameznik z
lastnimi pravicami, ki ga je potrebno upoštevati in sprejemati, saj je to glede na družbena
merila obvezen del prijateljstva in romantične zveze, toda posameznik partnerja še vedno
ne sprejema povsem kot celostno osebo, ampak bolj kot le romantičnega partnerja;



usmerjenost k skupnosti: to je najvišja zrelostna raven odnosa, kjer posameznik razume in
upošteva sebe, hkrati pa upošteva tudi motive in želje partnerja, za katerega se je odločil,
da mu bo vdan in zvest ter bo v njun odnos prispeval svoj čas in energijo, saj si želi, da
odnos uspe in traja.

1.4. ZALJUBLJENOST IN PARTNERSKA LJUBEZEN
Zaljubljen par je prepričan, »da je njuna zveza nekaj posebnega, povsem drugačnega od
izkušenj kateregakoli para kjerkoli na tem planetu« (Hendrix, 1999, str. 40). S to trditvijo se
na podlagi lastnih izkušenj povsem strinjam, znani pa so mi tudi občutki vznesenosti,
navdušenja, nežnih občutkov, tesnobe, sproščenosti, altruizma in ljubosumja, spolne
vzburjenosti ter drugih sestavin čustvene zmešnjave, ki jih kot znake zaljubljenosti oz. t.i.
romantične ljubezni prepoznavata Rijavec in Miljković (2002).
Mnogi avtorji, npr. Musek (1995), Hendrix (1999), Johnson (2012), omenjajo romantično
ljubezen in zanjo navajajo podobne znake, vsi pa jo tudi ločujejo od prave partnerske ljubezni.
Romantična ljubezen oz. zaljubljenost je razmeroma kratkotrajno stanje, ki pri parih traja
nekje od šest do trideset mesecev, nato pa njen intenzivni občutek prične slabeti, saj bi v
nasprotnem primeru bilo to za ljudi preveč izčrpavajoče in jim ne bi preostalo dovolj energije
za nič drugega. Sestavljena je iz treh komponent (Rijavec in Miljković, 2002):


kognitivna komponenta: izbrana oseba je neprestano v mislih posameznika, ki jo vseskozi
idealizira ter jo želi čim bolje spoznati, čeprav se to dvoje medsebojno izključuje;
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čustvena komponenta: posameznik doživlja velika razpoloženjska nihanja (od evforije do
depresije) in ima izrazito željo po tem, da bi mu izbrana oseba vračala ljubezen, prisotni
pa sta tudi težnja po enotnosti in intenzivna telesna vzburjenost;



vedenjska komponenta: posameznik proučuje izbrano osebo in poskuša odkriti, kaj ta
oseba čuti, neprestano si želi biti v njeni bližini ter ji je na razpolago za različne usluge.

Vse skupaj pa pri romantični ljubezni ni tako idealno, kot morda izgleda na prvi pogled.
Johnson (2012) piše o t.i. paradoksu romantične ljubezni, katerega osrednja misel je, da
romantična ljubezen pravzaprav ni usmerjena v drugo človeško bitje, zato se vselej spridi v
egoizem. Romantična ljubezen je namreč vedno usmerjena v posameznikove projekcije,
njegova pričakovanja in fantazije, kar je značilno za ljubezen do samega sebe in ne za
ljubezen do druge osebe. Tu se skriva omenjeni paradoks – povsem pravilno in celo
eksistencialno nujno je, da posameznik samega sebe ljubi in spoštuje, saj s tem priznava in
potrjuje dragocene dimenzije svojega celovitega sebstva. Problemsko vprašanje na tem mestu
pa je, kako torej ljubiti samega sebe, ne da bi ob tem zašli v egoizem. Napaka romantične
ljubezni tako ni v ljubezni do samega sebe, ampak v tem, da se ljubimo na napačen način in
ne uvidimo, da preko lastnih projekcij na druge ljudi v resnici poskušamo najti sami sebe.
Zato se je potrebno naučiti, kako ljubezen do sebe usmeriti navznoter in jo doživljati kot
notranje izkustvo, šele nato pa se znova lahko usmerimo navzven, k drugim ljudem in
odnosom z njimi. Razlika med romantično in partnersko ljubeznijo je tako v tem, da
romantična ljubezen vidi drugo osebo le kot igralca določene vloge v drami, partnerska
ljubezen pa vidi drugo osebo kot avtonomnega posameznika in ima do njega individualiziran
odnos (Johnson, 2012).
Kadar partnerja po začetni zaljubljenosti ostaneta skupaj, se med njima postopoma prične
razvijati t.i. partnerska ljubezen, katere značilnost je, da temelji na sprejemanju, ugajanju,
čudenju ter občutku skrbi in privrženosti odnosu, pišeta Rijavec in Miljković (2002). Tovrstna
ljubezen v nasprotju z romantično ljubeznijo postaja tekom časa vse močnejša, saj se
zadovoljstvo partnerjev med postopnim spoznavanjem resnične vrednosti partnerstva in
zaupne povezanosti čedalje bolj veča. Po prvotni zaljubljenosti ljudje tudi spoznamo, da
pravzaprav potrebujemo prijatelja, ki bo šel z nami skozi življenje in bo z nami sočustvoval,
se veselil, razumel naše želje in potrebe – in prav to nam nudi partnerska ljubezen (prav tam).
Besede, ki po mojem mnenju nadvse lepo zaobjamejo nastanek in pomen prave partnerske
ljubezni, se glasijo: »Prava ljubezen se začne samo takrat, kadar ena oseba spozna drugo
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takšno, kot v resnici je, kot človeško bitje, in kadar začne to človeško bitje imeti rada in zanj
skrbeti« (Johnson, 2012, str. 217).
Zanimivo dejstvo v povezavi s partnersko ljubeznijo pa se mi zdi to, kar ugotavlja
McGoldrick (1999) na podlagi lastnih raziskav, in sicer, da partnerska zveza, temelječa na
vzajemni partnerski ljubezni, pozitivno vpliva na počutje in celo izboljšuje zdravje obeh
partnerjev. Ženske in moški v tovrstnih zvezah naj bi bili fizično in mentalno bolj zdravi od
samskih sovrstnikov in tistih, katerih zveze niso izpopolnjujoče, in to kljub vsem naporom,
preizkušnjam in prilagoditvam, ki jih partnersko življenje zahteva. Raziskava je celo
pokazala, da imajo omenjeni partnerji med drugim tudi bolj zadovoljujočo spolnost, zaslužijo
več denarja, manjša je verjetnost za pojav odvisnosti od alkohola in drog, občutno manj je
depresivnih (prav tam). Partnerska ljubezen torej v življenje obeh partnerjev prinaša mnogo
dobrega in pozitivnega, zato ne čudi, da se okoli nje spleta toliko mitov in ljudje živijo v
upanju, da kmalu najdejo pravega partnerja zase. Kot meni Beer (1993), je namreč sreča v
ljubezni in hrepenenje po nežnosti trajen ideal, ki si ga ljudje iskreno želijo doseči.

1.4.1. OBLIKE PARTNERSKE LJUBEZNI
Model partnerske ljubezni oz. trikotno teorijo ljubezni je razvil ameriški psiholog Sternberg
(1986), ki je v enoten okvir zajel tri osnovne dimenzije ljubezni: intimnost, strastnost in
zavezanost (odločenost). Intimnost predstavlja čustveno komponento, ki se kaže v stopnji
samorazkrivanja med partnerjema ter vzajemni čustveni izmenjavi. Strastnost predstavlja
motivacijsko komponento in se izraža v spolnem vidiku partnerskega odnosa, kot želja po
zadovoljitvi različnih potreb (spolnih in drugih). Kognitivno komponento pa predstavlja
dimenzija zavezanosti (odločenosti), ki se navezuje na odločitev, da partnerja ljubimo in
želimo z njim preživeti življenje (prav tam).
Omenjene dimenzije ljubezni je mogoče različno kombinirati glede na izraženost posameznih
dimenzij v odnosu, na podlagi česar Sternberg (1986) opisuje osem oblik partnerske ljubezni:


prazna ljubezen: vse tri dimenzije so nizko izražene, partnerja pa vztrajata v odnosu bolj
zaradi praktičnih razlogov (npr. finančne ugodnosti, otroci ipd.), pri tem pa obstaja velika
verjetnost, da se bosta ob določenem pomembnem življenjskem dogodku razšla;



intimna ljubezen: dimenzija intimnosti je izražena visoko, dimenziji strasti in odločenosti
pa nizko. Za takšen odnos je značilna visoka stopnja medsebojnega razumevanja,
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zaupanja, naklonjenosti in čustvene opore, s čimer partnerja zadovoljujeta čustvene, ne pa
tudi spolne potrebe ali potrebe po načrtovanju skupnega življenja;


strastna ljubezen: intimnost in zavezanost sta nizko izraženi, zelo izrazita pa je močna
telesna privlačnost, kar je značilno za ljubezen na prvi pogled – tovrstna ljubezen je
običajno kratkotrajna; partnerja se razideta ali pa ljubezen preide v katero od drugih oblik;



rutinska ljubezen: zavezanost je izražena izrazito, intimnost in strast pa sta izraženi nizko,
kar je značilno za odnos, v katerem si partnerja preko konstruktivnega reševanja
medosebnih problemov zagotavljata socialno varnost in predvidljivo prihodnost;



romantična ljubezen: med partnerjema je veliko intimnosti in strasti, nista pa še odločena
glede trajnosti in resnosti svojega odnosa, zaradi česar kljub medsebojni čustveni opori in
telesni privlačnosti ne načrtujeta skupne prihodnosti;



tovariška ljubezen: gre za odnos brez strasti, a z veliko mero intimnosti in zavezanosti,
kjer partnerja kljub pomanjkanju telesne privlačnosti sodelujeta in načrtujeta skupno
življenje;



zaletava ljubezen: zavezanost in strast sta močno izraženi, a partnerja nimata razvite
intimnosti, zato se takšni pari običajno precej hitro razidejo, kljub njunemu prepričanju, da
bosta v odnosu oba vztrajala;



uravnotežena ljubezen: tu so vse tri dimenzije ljubezni enako visoko izražene, zaradi česar
se imenuje tudi idealna ljubezen, kjer si partnerja nudita čustveno oporo, se drug pred
drugim samorazkrivata, sodelujeta pri reševanju konfliktov, se spolno privlačita in
načrtujeta skupno življenje.

1.5. PARTNERSTVO IN OTROCI
Holandski zdravnik in pisatelj van de Velde (1968) je že pred več kot štirimi desetletji napisal
napotke za popolno partnerstvo oz. srečen zakon. Oblikoval je štiri temelje, ki so po njegovem
mnenju poglavitni za prisotnost, razvoj ter ohranjanje sreče in ljubezni v partnerskem odnosu.
Ti temelji so sledeči (van de Velde oz, 1968):

 pravilna izbira partnerja oz. partnerke;
 dobra psihološka pripravljenost obeh partnerjev za njun medsebojni odnos;
 ustrezna rešitev vprašanja otrok, ki mora biti v skladu z željami obeh;
 harmonično, bujno spolno življenje.
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Zanimivo in hkrati koristno se mi zdi, da se je že v tistih časih tako poudarjalo, da je prihod
otroka pomemben mejnik in pomeni preizkušnjo partnerskega odnosa. Zavedanje, da mora
biti odločitev glede otroka skupna in mora združevati želje in potrebe obeh partnerjev, po
mojem mnenju namreč dokazuje, kako velikega pomena je tovrsten korak za partnerski odnos
v resnici in v kakšni meri ima moč nanj vplivati – v pozitivnem ali negativnem smislu.
Podobno kot van de Velde tudi Johnson (1994) meni, da se sreča v partnerskem odnosu
pogosto povezuje z otroki in sanjami o družini. Hkrati pa po opravljenih intervjujih na vzorcu
stotih parov ugotavlja, da otroci običajno sicer res prinašajo veliko veselja, a v prav tolikšni
meri lahko povzročajo tudi bolečine in stiske. Ta pojav imenuje »paradoks sanj o družini«
(Johnson, 1994, str. 111). Starševstvo torej ni tisto, kar naredi partnerski odnos srečen, temveč
gre pri tem bolj za t.i. skupne sanje o otrocih – kadar sta partnerja enakih misli, tedaj sta
namreč »popolnoma in z vsem srcem združena v prizadevanju za isti cilj« (Johnson, 1994, str.
111).

2. PREHOD IZ DIADE V TRIADO
Ko partnerja izvesta, da pričakujeta otroka, to predstavlja ogromno prelomnico v njunem
življenju, v kolikor živita oz. nameravata živeti in vzgajati otroka skupaj. Prihod prvega
otroka namreč predstavlja pomemben prehod v razvoju družine, saj dvojina postane množina,
kar sooči partnerja s potrebo po primernem prestrukturiranju njunega odnosa in življenja,
meni Pori (1995). Tudi Beer (1993) piše, da prvi otrok razširi partnerski odnos ter spremeni
medsebojne odnose tako med staršema kot tudi znotraj širše družine, in sicer se to zgodi še
pred otrokovim rojstvom. Duhovit prikaz razširitve družine s prihodom prvega otroka pa je
zapisan v formuli: »1 + 1 = 3,« ki jo uporablja Strojin (1985, str. 12).

2.1. OBDOBJE NOSEČNOSTI
Partnerja z začetkom obdobja nosečnosti vstopita v novo fazo skupnega življenja, na katero se
posamezni pari zelo različno odzivajo in privajajo, piše Asen (1998). Pri nekaterih parih naj bi
njun odnos in življenje potekala dalje navidezno povsem ustaljeno in po utečenih vzorcih, kar
daje zunanjemu opazovalcu občutek, kot da sta pozabila na najavljeni prihod otroka. Druga
skrajnost so pari, ki postanejo povsem prevzeti in obsedeni z razvojem ploda. Večina parov se
sicer uvršča nekje med obema skrajnostima, pri čemer partnerja prihod otroka dojemata kot
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stvarno dejstvo ter počasi, skrbno in premišljeno pričneta pripravljati gnezdo, primerno otroku
(prav tam).

2.1.1. DOŽIVLJANJE NOSEČNOSTI
Macy in Falkner (1985) pišeta, da je to, kako partnerja skupaj doživljata nosečnost, v veliki
meri odvisno od njunih že prej oblikovanih pogledov na nosečnost, porod in otroka. Glede na
vse to je nosečnost lahko dojeta kot veselje ali breme in predstavlja konec ali začetek lepega
življenja, boljšo partnersko povezanost ali pa razpad zveze. Ne glede na posameznikova
notranja prepričanja in dojemanja nosečnosti ter poroda, pa veljavnosti biološke zakonitosti,
da je nosečnost povsem naravno stanje, nikakor ne gre zanikati (prav tam). Sicer pa je v
obdobju nosečnosti, kot piše Strojin (1985, str. 15), »normalni življenjski ritem z nekaj
prilagoditvami tudi v psihološkem smislu najugodnejša priprava na življenje po rojstvu
otroka.«
Strojin (1985) navaja, da se otroci najavljajo v različnih fazah družinskega procesa: lahko že v
zelo mladi skupnosti, kjer se partnerja šele dobro spoznavata in iščeta, ali pa v bolj ustaljeni
skupnosti, ki je prve viharje medsebojnih prilagajanj že prestala in ima verjetno bolj ustaljene
materialne pogoje. To dejstvo po avtoričinem mnenju ni zanemarljivo, saj je tudi od tega
precej odvisno, kako bosta partnerja novico o prihajajočem otroku sprejela, doživela in
vključila v svoje življenje. Glede na to ne čudi ugotovitev iste avtorice, da se ob soočanju z
novico o nosečnosti najpogosteje znajdejo v stiski zelo mladi ali precej starejši pari, poudarja
pa tudi, da to seveda ni nujno pravilo. Vsekakor pa po njenem mnenju drži, da se premladi
partnerji težje vživijo v vlogo staršev, saj njihova spolna zrelost še ne pomeni tudi osebnostne
zrelosti, hkrati pa se pogosto soočajo tudi s finančnimi in materialnimi primanjkljaji.
Tovrstnim mladim parom lahko pri soočanju z nastalo stisko pomagajo predvsem njihovi
starši in prijatelji, ki jih sprejemajo in podpirajo. V nasprotju z mladimi pari, pa se po mnenju
omenjene avtorice, starejši partnerji pogosto znajdejo v stiski zaradi zavedanja, da bo prihod
otroka drastično spremenil njihov ustaljen način življenja. Mučijo jih občutki strahu pred tem,
da jim bo usklajevanje novih in večjih družinskih obveznosti s poklicnimi obveznostmi v
preveliko breme in da tega pri svojih letih ne bodo zmogli. Ob tem jim je v veliko podporo
lahko predvsem povezovanje z mlajšimi družinami, ki že imajo majhne otroke, saj partnerja tu
najdeta potrebno čustveno podporo in razumevanje (Strojin, 1985).
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Med nosečnostjo partnerja lahko občutita tudi t.i. starševske bojazni, trdi Asen (1998). Med
njimi je po avtoričinih ugotovitvah precej pogost strah pred izgubo prvega otroka, kar
povzroči, da partnerja postaneta bolj previdna pri dejavnostih in opravilih vsakdanjika, partner
pa se do noseče partnerice neredko prične vesti kar preveč zaščitniško. Ena izmed bojazni je
lahko tudi strah, kaj storiti, če se ugotovi, da se otrok ne bo rodil zdrav in bo označen kot
otrok s posebnimi potrebami. Bojazni pa so lahko povezane tudi s trenutno življenjsko
situacijo partnerjev, zaradi česar se morda zdi, da se je otrok napovedal ob neprimernem času
in prišel v navzkrižje z drugimi prednostnimi nalogami partnerjev, kar vzbuja strah pred
nastalim položajem in naraščajočo odgovornostjo. Ista avtorica (prav tam) meni, da so
vsakršne starševske bojazni povezane s preteklimi osebnimi in/ali družinskimi izkušnjami
obeh partnerjev ter predlaga, naj si partnerja svoje bojazni iskreno razkrijeta, da se med njima
ne bi razvili dodatni konflikti.
Čeprav nekatere nosečnosti minejo brez večjih težav, pri številnih ni tako, zaključuje Asen
(1998) in poudarja, da je nosečnost vsekakor obdobje, ki postavi partnersko razmerje pred
veliko preizkušnjo.

2.1.2. OBČUTKI BODOČE MAMICE IN OČKA
Hrovat-Kuhar (1995) ugotavlja, da večina bodočih mamic sprva bolj razmišlja o vplivu
nosečnosti na njihovo življenje, kot o otroku. Odnos do nerojenega otroka se večinoma prične
šele takrat, ko mamica prvič začuti otrokovo premikanje, kar se zgodi približno 4 mesece in
pol od datuma spočetja (prav tam).
V obdobju nosečnosti se zaradi hormonskih nihanj in drugačne porabe energije pri nosečnicah
lahko pojavljajo spremembe v počutju, ki se odražajo v spremenjenem razpoloženju, pišeta
Macy in Falkner (1985). Zlasti v prvih mesecih so posledica hormonskih vplivov izrazite
čustvene spremembe, občutja pa si v kratkem obdobju povsem nasprotujejo, ugotavlja tudi
Walker (1997). Partner to hitro zazna, menjanje razpoloženj partnerke pa ga lahko zelo zmede
in spravi v položaj, ko se počuti nemočnega obvladovati situacijo in to posledično pripelje do
konflikta (prav tam). Ravno zaradi tega je po mojem mnenju velikega pomena primerna
stopnja seznanjenosti s stanjem nosečnosti z biološkega in psihološkega vidika pri obeh
partnerjih, kot tudi poudarjajo strokovnjaki Mayo Clinic (2001), da ne pride do napačnih
interpretacij vedenja in posledično nepotrebnih stisk.
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Kot najpogostejše oblike čustvenega odzivanja nosečnic Walker (1997) navaja sledeče:
pogosto spreminjanje razpoloženj; pomisleki ob občutku odgovornosti za otroka; pomisleki o
tem, ali bo dobra mama; občutek ujetosti; bojazen za zdravje otroka; nezadovoljstvo zaradi
telesa; skrb glede bolečin in izgube nadzora med porodom; odpor do zdravniškega pregleda.
Walker (1997) omenja tudi to, da bodoči očka s partnerko deli mnoga od teh čustev in občutij,
saj se prav tako sprašuje o svoji novi vseživljenjski vlogi. Nekateri moški se med nosečnostjo
partnerke celo počutijo izločene in odrinjene, česar morebitni vzroki so lahko (prav tam):
nizka stopnja poučenosti o nosečnosti; nezavedno enačenje spolnosti z ljubeznijo; negotovost
pri opazovanju, kako se partnerka iz ljubice spreminja v mater. Avtor opozarja, da naštetih
občutij seveda ne doživljajo vsi moški enako, nekateri namreč v obdobju nosečnosti dodatno
poglobijo razumevanje in ljubezen do partnerke. Tistim, ki se počutijo odrinjene, pa svetuje,
naj se o tem odkrito pogovorijo s partnerko ali katerim od sorodnikov oz. znancev, ki doživlja
ali je doživel podobne težave (prav tam).
Tudi Hrovat-Kuhar (1995) meni, da moški tako kot njihova noseča partnerka doživlja mešane
občutke. Po eni strani ga razganja od ponosa, po drugi strani pa mu skrbi in vznemirjenje
prinaša negotovost o tem, kako bodo nosečnost, porod in otrok vplivali na vedenje partnerke
in posledično njun odnos, stisko pa lahko povzroča tudi občutek povečane odgovornosti, ki se
poraja ob razširitvi družine (prav tam).
Strokovnjaki Mayo Clinic (2001) poleg vsega že napisanega omenjajo tudi to, da je nosečnost
obdobje, v katerem se lahko bistveno spremenijo odnosi obeh partnerjev z njunimi starši.
Partnerja tedaj dobita priložnost, da rešita čustvene konflikte do starševstva, ki sta ga bila kot
otroka deležna sama, kar odpira pot izboljšani vzgoji. Ženske se po navedbah omenjenih
strokovnjakov (prav tam) pričnejo počutiti bolj enakopravne svojim materam ter po rojstvu
otroka rade sprejmejo materino osebno pomoč, nekateri moški pa začutijo potrebo po stiku s
svojim očetom, sploh, če je bil ta v času njhovega otroštva čustveno odmaknjen in
nedosegljiv.

2.1.3. ODNOS MED PARTNERJEMA
Kot že omenjeno, čustva partnerjev med nosečnostjo postanejo bolj ekstremna in
spreminjajoča se, predvsem pri nosečnicah. Hrovat-Kuhar (1995) meni, da to vpliva na
partnerski odnos tako, da se tisto, kar je bilo dotlej v odnosu dobrega, še izboljša, kar je bilo
neprijetnega, pa se še poslabša zaradi vseh novih čustvenih obremenitev in skrbi. Avtorica
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zato nadvse spodbuja odkrite pogovore med partnerjema, veliko stopnjo odprtosti za
razumevanje drug drugega ter upoštevanje medsebojnih želja (prav tam).
Tudi Fontana (1995) je mnenja, da med nosečnostjo, čeprav gre za relativno kratko obdobje,
partnerski odnos doseže posebno razsežnost, ki obsega vse od globjih občutenj zbližanja do
vročih prepirov. Partnerja se morata pričeti zavedati, da njun odnos po prihodu otroka ne bo
ostal enak, kot je bil do sedaj. Šele, ko to ozavestita, se lahko začneta na otroka in z njegovim
prihodom povezane spremembe bolj resno pripravljati (prav tam).
Nosečnost vsekakor prinaša s seboj spremembo identitete obeh partnerjev, nova spoznanja o
družini in z njo povezanimi vrednotami ter spoznanja o generacijskih vezeh, ugotavljajo
strokovnjaki Mayo Clinic (2001). Bodoče starševstvo obudi nerešene konflikte iz preteklosti
ter prinese mnogo novih skrbi in odgovornosti, kar lahko ogrozi partnerski odnos. Omenjeni
strokovnjaki partnerjema zato priporočajo, naj si vzameta dovolj časa drug za drugega ter si
nudita medsebojno čustveno podporo (izražanje ljubezni, skrbi, zaupanja, razumevanje,
poslušanje, spodbujanje), materialno podporo (pomoč pri hišnih opravilih ipd.) ter svetovanje
(delitev izkušenj, občutij in informacij, pomoč pri odgovarjanju na porajajoča se vprašanja).
Skupaj se lahko udeležita tudi šole za starše, kjer pridobita izkušnjo v dvoje ter koristne
nasvete, sodelovanje partnerja pa je dober način izkazovanja podpore noseči partnerki (prav
tam).

2.2. ROJSTVO OTROKA
S prihodom otroka se po devetih mesecih pričakovanj partnerska diada razširi v triado, zato je
rojstvo otroka velik in pomemben dogodek, ki v družino vnese mnoge spremembe.

2.2.1. PRISOTNOST PARTNERJA PRI PORODU
Strokovnjaki Mayo Clinic (2001, str. 283) so zapisali: »Nihče ne more roditi namesto matere,
toda pri tem nobena mati ne bi smela biti sama.«
Da očetje, ki živčni in nebogljeni sedijo v čakalnici porodnišnice ter čakajo na novice o
rojstvu otroka, sodijo v preteklost, sta ugotavljala že Macy in Falkner (1985). Tudi moški so
namreč odkrili, kako veselo in ekstatično doživetje je rojstvo njihovega potomca. Avtorja pa
omenjata tudi to, da se partner veliko lažje prilagodi novemu položaju partnerice kot matere
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ter navzočnosti novorojenčka, če se je na porod že prej aktivno pripravljal in mu nato tudi
prisostvoval (prav tam).
Čeprav se očetovstvu pogosto pripisuje obrobnejši pomen kot materinstvu, ima oče v resnici
nadvse pomembno vlogo v družini, saj sodeluje pri negi in vzgoji otroka ter je v oporo
partnerki, piše Walker (1997). Po trditvah avtorja so očetje danes v primerjavi s preteklostjo v
veliko večji meri aktivno vključeni pri otrokovem razvoju, od njegovega spočetja dalje.
Navzoči so pri porodu, s čimer ogromno prispevajo tako k odnosu s partnerko, kot tudi k
odnosu z novorojenčkom (prav tam). Na to, da je odnos očeta z otrokom nadvse pomemben,
opozarja tudi Pori (1995). Zato je izrednega pomena, če oče izkoristi to enkratno priložnost in
prisostvuje porodu, saj tako že tedaj prične razvijati svojo povezanost z novorojenčkom, ki se
nato le še krepi premo sorazmerno s časom, ki ga oče z otrokom preživi tudi v prvih dneh po
rojstvu (prav tam).
Da prisotnost partnerja pri porodu ne vpliva pozitivno le na odnos očeta z otrokom, pa
dokazujejo tudi rezultati ameriške raziskave o doživetju poroda z vidika nosečnic, katere
ugotovitve povzema Strojin (1985), na vzorcu 249 žensk pa so jo leta 1982 izvedli Mercer,
Hackley in Bostrom. Eno izmed raziskovalnih vprašanj je bilo namreč tudi to, ali prisotnost
partnerja ugodno vpliva na doživljanje poroda pri partnerki in odgovori so bili večinsko
pritrdilni. Omenjena raziskava (prav tam) je poleg tega pokazala, da je ravno čustvena
podpora partnerja na prvem mestu pomembnosti za ugodnejšo oz. pozitivnejšo izkušnjo
poroda pri partnerki, zanemarljivega pomena pa ni niti partnerjeva fizična podpora (masaža,
sproščanje z dotiki, držanje za roko, hlajenje obraza ipd.).
Prisotnost partnerja pri porodu torej ni več tabu tema, ampak je postala precej pogosta praksa,
katere izvajanje prinaša s seboj mnoge pozitivne posledice na odnose med partnerjema in
odnose z otrokom.

2.2.2. SPREMENJENI ODNOSI
Po rojstvu otroka se kakovost odnosa med partnerjema neizogibno spremeni, meni Zattoni
(2003). Partnerja se ob tej spremembi ne smeta odreči negi lastnega partnerskega odnosa, če
ga želita ohraniti, hkrati pa dobro opravljati svojo novo starševsko vlogo (prav tam). S tem se
strinja Strojin (1985), ki prav tako piše, da je po rojstvu otroka izjemnega pomena ravno to, da
se partnerja zavedata, da kljub prihodu novega člana in na novo pridobljeni vlogi staršev še
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vedno v prvi vrsti ostajata partnerja. Po rojstvu otroka se med njima namreč lahko pojavi
težava, povezana s sprejemanjem nove vloge biti mati oz. biti oče. Težava se pokaže v smislu
čustvene negotovosti, koga sedaj postaviti na prvo mesto: partnerja oz. partnerko ali otroka.
Pri tem se po navedbah avtorice (prav tam) pogosto zgodi, da se partner kar naenkrat počuti
odrinjenega in osamljenega, saj med partnerko in otrokom že od nosečnosti dalje obstaja
posebna intimna bližina, iz katere se partner počuti izvzetega. Ob tem partnerka v svojem
čustvenem doživljanju materinstva velikokrat niti ne dojame partnerjeve stiske in tega, da se
počuti ogroženega in kako zelo v resnici potrebuje potrditve njene ljubezni. V takšnih
primerih je za oba zelo koristno, da poskušata iskati poti drug do drugega, npr. z razgovorom,
ljubkovanjem, pogovorom o sebi in ne samo o otroku, saj s tem preprečita, da bi se
medsebojno preveč oddaljila (Strojin, 1985).
Prisotnost novorojenčka ustvari tudi pomemben preskok med generacijami, opominja Zattoni
(2003). Partnerja postaneta starša, njuni starši pa postanejo dedki in babice. Pri tem ne gre le
za preskok v poimenovanju vlog, ampak bolj za preskok v odnosih s psihološkega, čustvenega
in družbenega vidika (prav tam). S tem se strinjajo strokovnjaki Mayo Clinic (2001), saj
omenjajo spremenjen odnos partnerjev do svojih staršev, ki se kot babice in dedki pričnejo
čutiti bolj povezane s svojimi otroki in vnuki. Stari starši postanejo partnerjema vir koristnih
nasvetov, je pa potrebno njihovo vlogo pri vzgoji otroka tudi jasno omejiti v odkritem
pogovoru, ki zadeva vse spremembe vlog in odnosov, katere je v širšo družino prinesel prihod
otroka. Vsekakor pa je potrebno upoštevati tudi vse pomembne in koristne vidike, ki jih stari
starši po mnenju omenjenih strokovnjakov lahko prispevajo: so vir čustvene opore; so model
starševstva in prilagajanja; vnukom izkazujejo posebno vrsto ljubezni; krepijo celotno
družino; so pomirjevalen vir stalnosti; so tisti, ki vnukom predajo zgodovino in tradicijo (prav
tam).

2.2.3. POPORODNI IZZIVI
Poleg spremenjenih vlog in odnosov, ki jih v družino vnese otrokov prihod, precej stresa
prinaša učinek nasprotujočih si potreb in zahtev, piše Asen (1998). Avtorica med nasprotujoče
si potrebe prišteva otrokove potrebe po hrani, toplini, spanju in spodbudah, materine potrebe
po miru, spanju, udobju, ljubezni in času zase ter potrebe očetov po vključenosti v novo
nastale razmere in po pozornosti partnerice. Vse te potrebe je težko ustrezno in enakovredno
zadovoljiti, njihova nezadovoljitev pa povzroči napetosti v partnerskem odnosu. Za izognitev
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tovrstnim stiskam je potrebno, da si partnerja priznata svoje potrebe ter se opozorita, kdaj ne
zmoreta več in kaj točno v tistem trenutku drug od drugega potrebujeta (prav tam).
Strojin (1985) piše tudi o tem, da so mnogi današnji starši teoretično precej razgledani in se
kar pretirano resno zavedajo mnogih otrokovih potreb, ki jih po njihovem prepričanju lahko
zadovoljijo le oni. Starši posledično čutijo usodno potrebo po tem, da je otrok ves čas srečen,
prav tako pa se čutijo skorajda dolžne, da so tudi sami srečni ob njem. Znotraj tega se po
mnenju avtorice (prav tam) skrivajo premnogi vzroki za napetost, saj si starši velikokrat
postavljajo previsoke zahteve do sebe, partnerja in otroka.
Eden izmed potencialnih poporodnih izzivov je tudi otožnost oz. potrtost matere, ki se pojavi
v dneh po rojstvu otroka, piše Asen (1998) in dodaja, da otožnost prizadene približno dve
tretjini mater, njen pojav pa je povezan z velikimi hormonskimi spremembami v telesu zaradi
poroda. Bolj kot pojav otožnosti pa skrb vzbuja stanje poporodne depresije, ki doleti 30%
vseh mater. Tudi tu se vzroki skrivajo v kemičnem neravnovesju v telesu, a to je po
ugotovitvah avtorice (prav tam) le del ozadja, saj je eden poglavitnih dejavnikov pri pojavu
poporodne depresije izguba samozaupanja, drugi pomemben dejavnik pa je pomanjkanje
opore s strani partnerja in/ali bližnjih sorodnikov. Depresivna mati občuti nesposobnost in
sama sebe obtožuje, da je kot mati odpovedala, ta občutja pa se pogosto mešajo z občutki
jeze, kar povzroči skušnjavo za znašanje nad otrokom, kar je tipičen simptom poporodne
depresije (Asen, 1998). Pitt (1988) sicer poudarja, da večina žensk po porodu nima nikakršnih
psihičnih težav, čeprav je na podlagi lastnih raziskav ugotovil, da v obdobju po porodu pri
materah obstaja zelo velika možnost psihičnih motenj, predvsem pri tistih, ki so imele že prej
določene psihične težave – same ali v družini. Opozarja pa tudi na to, da je pojav poporodne
depresije resna duševna bolezen, ki jo je potrebno zdraviti s pomočjo primerno usposobljenih
psihiatrov (prav tam). Glede zdravljenja s pomočjo primernih strokovnjakov se strinja Asen
(1998), ki pa poudarja tudi dejstvo, da se poporodna depresija le redko pojavi nenadoma. Po
njenem mnenju se stanje depresije lahko celo prepreči, če se le dovolj pravočasno opazi
simptome in se primerno ukrepa – sprva s pomočjo razumevajočega partnerja in družine, če to
ne zadošča, pa še s pomočjo strokovnjakov (prav tam).
Občutja otožnosti oz. potrtosti pa niso značilna le za matere, temveč se po trditvah avtorice
Asen (1998) pojavljajo tudi pri očetih. Vzrok za to je občutek zapostavljenosti s strani
partnerke, ki je povsem zaposlena z razmerjem z otrokom. Posledica tega je lahko pozno
prihajanje domov, saj se oče tam počuti nekoristnega, to pa mu vzbuja občutke nemoči in
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jeze. Temu se da izogniti tako, da se očetu že takoj po rojstvu otroka dodelijo določene
obveznosti, ki ga vključujejo v vsakdanje življenje partnerke in otroka (prav tam).
Rijavec in Miljković (2002) zaključujeta, da se partnerja ob soočenju z vlogo starševstva ne
srečata zgolj s pozitivnimi, temveč tudi z mnogimi negativnimi spremembami v
samospoštovanju, medsebojnem komuniciranju in konfliktih, kar ima lahko resne in
dolgotrajne posledice za njun odnos, če ga ne zmoreta kljub novim vlogam ohranjati in na
novo vzpostavljati. Zato je tu povsem na mestu sledeča misel (Johnson, 1994, str. 110): »...
prihod otroka zahteva vso prožnost, ustvarjalnost in pogum, ki nam je na voljo.«

2.3. POTENCIALNI VIRI STISK MED PARTNERJEMA

2.3.1. STISKE, VEZANE NA PRIHOD OTROKA
Johnson (1994) podaja na podlagi izvedenih intervjujev s 100 pari naslednje potencialne vire
stisk med partnerjema, vezane na prihod otroka: neplodnost enega ali obeh partnerjev;
dojemanje otroka kot malega tujca; otrok v stiski.
Neplodnost je travmatičen dogodek v življenju para, ki si resnično želi otroka. Partnerja se na
dogodek lahko odzoveta na popolnoma različna načina, pomembno je le, da sta drug drugemu
v čustveno oporo. Lastnosti partnerjev, kot sta visoka stopnja samozavesti in življenjski
optimizem, partnerski odnos obvarujejo pred odtujenostjo in dojemanjem neplodnosti kot
osebnega poraza, ki posledično uniči odnos, trdi Johnson (1994). Kot zanimivost naj podam
to, da avtorica (prav tam) na podlagi intervjujev ugotavlja tudi to, da izkušnja neplodnosti le
redko prizadene partnerski odnos do te mere, da se partnerja razideta. Neplodnost sicer
prizadene partnerje kot posameznike, »ne prizadene pa jih kot pare« (Johnson, 1994, str. 113).
Naslednji potencialni vir stiske, ki ga navaja Johnson (1994), je dojemanje otroka kot malega
tujca in s tem povezane težave z njegovim umeščanjem v tesno partnersko zvezo. Otroci s
svojim prihodom stopijo med svoja starša, kar povzroča partnerjema, ki sta si v odnosu zelo
blizu, težave in stiske. Nebogljeni dojenček namreč potrebuje veliko pozornosti in topline,
zaradi česar lahko partnerja hitro razdvoji. Možno je, da takšna partnerja otroku njegov vpliv
na svoj odnos zamerita in ga pričneta zanemarjati. Vsak par namreč ne zna narediti otroku
prostora in ga dojema le kot motečo omejitev. Otrok pa predstavlja tudi izziv identiteti, ki
združuje njegova starša in pojavi se vprašanje, kako malega tujca vključiti v na novo
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razširjeno družinsko identiteto, ki mora biti dovolj prožna, da sprejme otrokovo različnost od
staršev. Večini parov se uspe slej ali prej prilagoditi novi družinski identiteti in sprejeti malo
osebo v svoj sistem, nekateri pa pri tem potrebujejo več časa in pomoči, tudi s strani
strokovnjakov (prav tam).
Še posebej boleče pa so stiske, kot ugotavlja Johnson (1994), ki jih v partnerski odnos prinaša
prihod otroka z lastno stisko. Nimajo namreč vsi pari sreče, da dobijo zdravega otroka. To je
za partnerja in njun odnos precejšen šok. Vsak od njiju se mora spopasti z lastnimi občutki
krivde in izgubljenih sanj. Partnerja ob pogledu na otroka v stiski trpita in v večini primerov
tovrstna stiska zapolni vse kotičke odnosa, trpljenju partnerjev zaradi otroka pa se pridruži še
trpljenje v povezavi z razblinjenimi sanjami o zdravi in srečni družini. Partnerja se morata
soočiti s kruto realnostjo in v primeru, da se med tem oddaljita in si ne nudita zadostne
podpore, je to lahko začetek konca njunega odnosa. Otrok v stiski pa po drugi strani lahko
tudi povzroči, da se partnerja pričneta na novo odkrivati in se na podlagi podpore, ki si jo
vzajemno izkazujeta, začneta bolj spoštovati in ceniti ter svoj odnos in ljubezen le še bolj
poglobita (prav tam).

2.3.2. NEZADOVOLJENE POTREBE PARTNERJEV
Spodaj navedene podatke sem pridobila s pomočjo kratke analize intervjujev z različnimi pari,
ki sem jih zasledila v diplomskih nalogah spodaj navedenih avtoric, na tematiko rojstva
otroka in starševstva. Potrebe partnerjev, ki se pojavljajo v obdobju nosečnosti in po porodu,
so na podlagi teh intervjujev sledeči:


po Ličen (2004): več pogovorov o vsakdanjih dogodkih in manj o otroku, bolj spontana
in pogostejša spolnost, več časa zase, več stikov s prijatelji brez otrok, več literature in
programov za pomoč pri prehodu iz dvojice v trojico;



po Tratar (2004): negovanje spolnosti, več počitka, več prostega časa, več zasebnosti, bolj
dostopno varstvo otroka, več kakovostno preživetega časa v dvoje, več sproščenosti in
brezskrbnosti, manj poklicne preobremenjenosti;



po Selan (2005): več zaupanja v svoje sposobnosti, manjša izoliranost od zunanjega sveta,
več časa za intimne trenutke v dvoje, bolj izoblikovan pogled na starševstvo, več spanja in
počitka, manj odgovornosti, več možnosti v karieri za mlade mamice;
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po Kolarič (2007): več spolnosti, več podobnih programov kot je starševska šola, več
prostega časa, manj finančnih obremenitev, manj skrbi, več počitka.

Opaziti je, da so bile določene potrebe (npr. potreba po počitku in spolnosti, potreba po
brezskrbnosti itd.) omenjene večkrat, na podlagi česar domnevam, da so te potrebe tiste, ki pri
današnjih parih najbolj pogosto ostanejo nezadostno zadovoljene. Razlog za to se lahko skriva
v idealih sodobne družbe, ki ustvarjajo t.i. mite o starševstvu, kot pišeta Kržišnik in Novak
(2010). Tovrstni miti po njunem mnenju predpostavljajo, da otroci potrebujejo popolne in
žrtvujoče se starše, ki zadovoljijo vse njihove potrebe, čeprav pri tem pozabijo nase in lastne
potrebe. Avtorja tudi opozarjata, da se ob vsem tem pozablja na dejstvo, da je starševstvo v
resnici eden najbolj zahtevnih življenjskih projektov, ter da starši naredijo otroku največjo
uslugo tako, da poskrbijo tudi za zadovoljevanje lastnih potreb. Le tako imajo lahko dovolj
veselja in energije, ki sta ključnega pomena za dobre družinske odnose (prav tam).
Na podlagi tega sledi logičen zaključek, da morata partnerja poskrbeti za zadovoljitev njunih
potreb, če želita ohraniti kakovost lastnega življenja, od česar je seveda odvisno tudi
zadovoljstvo z njunim odnosom.

2.3.3. UGOTOVITVE DRUŽINSKIH TERAPEVTK
V študijskem letu 2011/12 sem v okviru pisanja seminarske naloge pri enem izmed predmetov
izvedla elektronsko anketo z dvema družinskima terapevtkama: Veroniko Seles, doktorico
znanosti na področju družinske in zakonske terapije ter Katjušo Jakšič, specialistko zakonske
in relacijske družinske terapije ter geštaltpedagoginjo. Tu navajam potencialne negativne
vplive na partnerski odnos v obdobju nosečnosti in po rojstvu, torej vzroke za nastanek kriz
oz. stisk v partnerskem odnosu, ki sta jih strokovnjakinji na podlagi izkušenj svojega dela s
partnerji posebej izpostavili. Ti vzroki so sledeči:


izguba lastne identitete partnerice (ne ve, kako biti mati, hkrati pa ne želi biti taka kot
njena mama);



spremenjena struktura partnerskega odnosa (prehod iz diade v triado),



stik s starimi starši;



odriv partnerja na stranski tir (osamljenost, izolacija) s strani partnerice zaradi otroka
in odtujitev;



pomanjkanje komunikacije in s tem povezan občutek neslišanosti ter nerazumevanja;
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pomanjkanje sočutja in čustvene podpore;



poglabljanje starih zamer in nerešenih konfliktov.

Strokovnjakinji sta mi poleg vpogleda v najpogostejše stiske, s katerimi se pri delu srečujeta,
posredovali tudi informacije o tem, da pari na začetku pogosto iščejo nasvete za razreševanje
stisk po spletu, strokovno pomoč pa poiščejo šele v trenutku, ko partnerja začutita, da stisk ne
zmoreta več reševati sama in ocenita, da bi jima koristila pomoč neodvisnega strokovnjaka.
Tega pogosto priporočijo znanci. Se pa velikokrat dogaja, da si pomoči želi le eden izmed
partnerjev, drugi pa to zavrača, kar delo otežuje – par naj bi se na terapiji namreč veliko
pogovarjal, a to brez enega od njiju ni mogoče. V obdobju pričakovanja otroka sicer poišče
pomoč le malo parov – tisti redki, ki se za terapijo odločijo, pa imajo že dlje časa trajajočo
krizo v odnosu in jo želijo razrešiti ravno zaradi prihoda otroka. Več parov se za terapijo
odloči po rojstvu otroka, obisk strokovnjaka pa večkrat predlagajo partnerice.

3. ZA BOLJŠE PARTNERSKE ODNOSE
Ko se pojavijo stiske v odnosu, je dobro, da se partnerja pogovorita in dogovorita glede
iskanja ustreznih rešitev. Zato na kratko predstavljam štiri možnosti reševanja partnerskega
odnosa, ki jih navaja Gradišar (2005):
1.) odkriti tisto, kar ogroža naše potrebe in povzroča frustracije;
2.) osvojiti bolj tvorno in realno komunikacijo oz. osvojiti »jaz asertivne izjave«;
3.) dokopati se do lastnega samouvida in osvojiti zrelo samokritiko ter uporabiti nove,
varnejše korake in načine za medsebojne stike;
4.) prepoznati, kakšna odnosna praksa vzdržuje negativnost in kaj spodjeda kvaliteto
medsebojnosti.
Gradišar (2005) tudi navaja, da je pri reševanju odnosnih konfliktov potrebno preseči lastno
obrambo in omejenosti ter gojiti fleksibilno prilagajanje na dano situacijo, upoštevati razlike
med partnerjema ter iskati alternativne rešitve, sprejemljive za oba (prav tam).
Čustvene napetosti in konflikte v partnerskih odnosih pomaga razreševati tudi t.i. »metoda
HEART«, katere avtor je psihoterapevt John Gray (1996). Metoda HEART vsebuje tri tehnike
(prav tam): tehniko posnemanja; proces jeze; tehniko ljubezenskih pisem. Tehnika
posnemanja razkroji napetost med partnerjema ter med njima ustvari vez preko tega, da
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poskušata posnemati in kasneje razjasniti občutke drug drugega. Proces jeze omogoča
sproščanje jeze, preprečuje občutke krivde ter sovraštva do samega sebe in do partnerja, kar
povrne moči za konstruktivno izražanje jeze in hotenj v pogovoru. Tehnika ljubezenskega
pisma pa naj bi bila najučinkovitejša metoda za izražanje resnice, razreševanje čustvenih
konfliktov ter boljše razumevanje lastnih občutkov. Gray (1996) sicer ne trdi, da opisana
metoda za vedno odpravi odnosne konflikte in napetosti, vendar pa je prepričan, da je uporaba
opisanih tehnik prava pot za vrnitev v ljubezen.
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III.

EMPIRIČNI DEL

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMENOV RAZISKAVE
V diplomskem delu obravnavam tematiko partnerskih odnosov po rojstvu otroka, zato sem v
empiričnem delu raziskovala, kaj vse se dogaja znotraj odnosa med partnerjema, ko postaneta
starša. Osredotočila sem se na raziskovanje tega, s kakšnimi spremembami sta se partnerja
srečala med nosečnostjo in po rojstvu otroka ter kako so te spremembe vplivale na njun
odnos. Poskušala sem torej ugotoviti, katere so tiste spremembe, vplivi in potrebe, ki lahko na
partnerski odnos v omenjenem obdobju delujejo negativno in partnerjema povzročajo razne
stiske. Zanimalo me je tudi, kako takšne stiske reševati in partnerski odnos uspešno ohranjati.
V zaključku pa sem med drugim nekaj pozornosti namenila vprašanju, kaj se da preventivno
storiti za to, da bi partnerski odnosi že na začetku imeli trdnejše temelje za svoj razvoj.
Nameni raziskave, oprti na zastavljena raziskovalna vprašanja, so bili tako sledeči:


raziskati, kako na partnerski odnos vpliva prihod otroka;



ugotoviti, kateri so vplivi in potrebe, ki partnerjema lahko povzročajo stiske;



raziskati, kako ugotovljene stiske v partnerskem odnosu uspešno razrešiti in



podati predlog za preventivno delovanje za trdnejše partnerske odnose.

2. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Empirični del temelji na kvalitativnem raziskovanju, katerega značilnost je po mnenju
avtorjev Bogdan in Biklen (2003, v Vogrinc, 2008) to, da se v naravnih situacijah in preko
neposrednega stika s proučevanimi osebami zbirajo mehki podatki, torej podatki, ki vsebujejo
bogate opise dogodkov in situacij ter niso obdelani s statističnimi postopki. Tudi Mesec
(1998, v Vogrinc, 2008) trdi, da gre pri kvalitativnem raziskovanju za raziskavo, katere
izkustveno gradivo sestavljajo opisi oz. pripovedi, podatki pa so analizirani besedno.
Kot raziskovalka sem bila neposredno v stiku s proučevanimi osebami, kar mi je pomagalo do
popolnejšega spoznanja o proučevanem pojavu, hkrati pa sem preko neposrednega stika
razumela tudi tisto, česar proučevane osebe niso mogle ubesediti, kar je ravno tako značilnost
kvalitativnega raziskovanja (Vogrinc, 2008).
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2.1. OPIS VZORCA
Proučevani vzorec sestavljata dva para, ki sta starša majhnih otrok. Vzorec je tako vseboval
štiri odrasle osebe, dve ženski in dva moška. Kot pogoj za sodelovanje v raziskavi nisem
postavila zahteve po tem, da morata partnerja imeti zgolj enega otroka, je pa bil kriterij za
sodelovanje ta, da ima par vsaj enega otroka, starega najmanj dve leti. Za omejitev minimalne
starosti otroka sem se odločila, ker se mi zdi to zadostno časovno obdobje, v katerem so se
lahko pokazali in zaznali različni vplivi prihoda otroka na partnerski odnos. Predpostavljala
sem, da se je v dobi dveh let par verjetno že srečal z raznimi vzponi in padci, ki jih je očitno
uspešno reševal, saj odnos še vedno traja. Hkrati pa omejitev zmanjšuje vpliv pozabljanja, ker
so spomini staršev še precej živi in pristni. Glede na delitev vzorčenj v kvalitativnem
raziskovanju, ki jo navaja Vogrinc (2008), sem uporabila namensko vzorčenje.
Stik z obema paroma sem vzpostavila preko poznanstev, saj sem oba navidezno že poznala.
Vsem sodelujočim sem zagotovila anonimnost, saj je bilo za izvedbo raziskave pomembno,
da so bili pripravljeni razkriti svoje partnersko in družinsko življenje.
Prvi sodelujoči par sta mama K. (29 let) in oče M. (30 let), katerih prvorojenec je star 4 leta in
6 mesecev, drugi otrok pa je pred kratkim dopolnil 3 leta. S parom sem se pogovarjala na
njunem domu, 29. maja 2013, v večernih urah, ko sta otroka že spala. Pogovor je trajal 33
minut.
Drugi sodelujoči par sta mama A. (28 let) in oče R. (32 let), katerih otrok je star 2 leti in 8
mesecev. S parom sem se pogovarjala na njunem domu, 2. junija 2013, v poznih
popoldanskih urah, ko je bil otrok oddan v varstvo. Pogovor je trajal 61 minut.

2.2. RAZISKOVALNI INSTRUMENT
Kot raziskovalni instrument sem uporabila delno strukturiran intervju, ki je bil voden z moje
strani in s katerim sem želela dobiti odgovore na vnaprej pripravljena vprašanja odprtega tipa,
ki se nahajajo v prilogah (Priloga 1). S pomočjo pripravljenih vprašanj sem lahko bolj
podrobno sledila tematiki, ki me je zanimala in o kateri sem želela od intervjuvancev čim več
izvedeti. Izbira delno strukturiranega intervjuja mi je omogočila, da sem vprašanja lahko
sproti prilagajala poteku intervjuja, porajala pa so se mi tudi nekatera nova vprašanja, ki so mi
slišano dodatno osvetlila.
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2.3. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV
Pridobljene podatke sem obdelala kvalitativno, torej besedno in brez uporabe statističnih
postopkov. Najprej sem po zvočnem zapisu opravila natančno transkripcijo celotnih
intervjujev, ki sem ju nato obdelala vsakega posebej. Nato sem podčrtala izjave oz. dele izjav,
ki so pomembni za raziskavo. Podčrtane izjave v vsakem intervjuju posebej sem potem odprto
kodirala in pridobila kode prvega reda. Sledilo je združevanje kod prvega reda vsakega od
intervjujev v skupne nadpomenke preko osnega kodiranja, s čimer sem pridobila kode
drugega reda. Naslednji korak je bilo selektivno kodiranje, s katerim sem preko združevanj
kod drugega reda v skupne nadpomenke pridobila še kode tretjega reda oz. kategorije.
Kategorij je osem in so pri obeh parih enake, saj so bile določene vnaprej in so bila na njihovi
podlagi tudi oblikovana vprašanja za intervjuja. Primer kodiranega intervjuja se nahaja v
prilogah (Priloga 2). Drugi intervju je shranjen v mojem osebnem arhivu.
Rezultate vsakega intervjuja posebej sem predstavila s pomočjo tabel, ki sem jih nato
združila. Rezultati obeh intervjujev so tako v diplomskem delu sočasno predstavljeni v osmih
tabelah, od katerih se vsaka nanaša na eno kategorijo. Pod vsako izmed tabel se nahaja
poskusna teorija o vplivu rojstva otroka na partnerski odnos za oba para hkrati, pri čimer
odgovore intervjuvanih parov tudi primerjam med seboj.

3. REZULTATI IN POSKUSNA TEORIJA
Rezultati analize obeh intervjujev so prikazani s pomočjo osmih tabel (1-8). Vsaka tabela se
nanaša na eno kategorijo ter vsebuje tudi prikaz kod drugega in prvega reda, uvrščenih znotraj
nje, za oba intervjuja hkrati. Na podlagi rezultatov sledi vsaki tabeli poskusna teorija po
posameznih kategorijah za oba intervjuvana para hkrati.
Tabela 1: Kategorija 1 – PARTNERSKI ODNOS PRED ROJSTVOM OTROKA
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

KODE 1. REDA: DRUGI PAR

Vzpostavitev kontakta

-spoznala preko foruma
-dogovor za kolesarjenje
-skupne pijače, izleti v gore
-poznanstvo sta spremenila v
partnersko zvezo
-šport je skupni interes
-kolesarjenje
-hoja v gore
-veliko časa sta preživela skupaj

-spoznala sta se preko njene družbe
iz cerkve, kamor hodi tudi on
-lep začetek partnerske zveze
-ona je bila njegova prva partnerka

Razvoj partnerskega odnosa
Skupni interesi
Preživljanje časa v dvoje
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-občasno so skupaj igrali nogomet
-želela sta potovati

-znala sta si vzeti čas zase

Čas trajanja zveze pred
poroko
Stiske v odnosu
Reševanje konfliktov
Zakonska zveza

-poročila sta se
-prvi otrok rojen po poroki

Skupno življenje

-po poroki sta pričela živeti skupaj

Čas trajanja zveze pred
nosečnostjo
Socialno-ekonomski status

-pet let sta bila par brez otrok
-zagotovljeno stanovanje
-primerna finančna ureditev
-on je bil zaposlen
-ona je bila še študentka

-pred poroko sta bila par 7 let
-dolgo sta bila par
-pred poroko imela nekaj manjših
kriz v odnosu
-včasih sta konflikte reševala s
pogovori ob kavi
-poroka kot nadgradnja odnosa
-ob poroki je bila stara 22 let, on pa
26 let
-razlog za poroko je bilo skupno
življenje
-po poroki sta pričela živeti skupaj
-bilo jima je lažje, saj je njuna
skupna pot napredovala postopoma
-ustrezalo jima je, da sta se odločila
prva tri leta skupnega življenja
preživeti sama
-s skupnim življenjem v dvoje sta
veliko naredila za odnos
-zakonski par brez otrok sta bila 3
leta
-bila sta še mlada
-imela sta lastno stanovanje (2x)
-on je imel službo
-on je bila nezaposlena

Glede na odgovore parov ugotavljam, da je v obeh primerih pri izbiri partnerja bila
pomembna geografska bližina partnerjev ter njuna socialna podobnost, ki sta psihosocialni siti
modela sit avtorja Udryja (1974, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), po katerem poteka
proces izbire partnerja. Oba para sta si namreč našla partnerje iz bližnje geografske okolice,
čeprav je prvi par stik sprva vzpostavil preko foruma, hkrati pa so partnerji podobne starosti,
iste narodnosti in veroizpovedi. Podatek o veroizpovedi prvega para vem zaradi poznanstva,
med intervjujem to sicer ni bilo omenjeno. Predvidevam, da je bilo pomembno tudi sito
privlačnosti, kar v intervjujih ni omenjeno, menim pa, da posameznika težko razvijeta intimni
odnos brez prisotnosti medsebojne privlačnosti, ki jo kot znak zaljubljenosti, ki se sčasoma
lahko razvije v partnersko ljubezen, prepozavata Rijavec in Miljković (2002).
Oba para sta svoj odnos potrdila s sklenitvijo zakonske zveze, ki predstavlja korak naprej v
odnosu oz. nadgradnjo odnosa, kot je omenil drugi par. Pugh in De'Ath (1984) menita, da
sklenitev zakonske zveze ostaja pomemben življenjski cilj partnerjev, kljub opaznemu porastu
trenda ločitev, kar potrjujeta tudi izkušnji obeh parov. Avtorici (prav tam) ugotavljata tudi, da
partnerji pogosto živijo skupaj že pred poroko, kar naj bi bil pravzaprav uvod v sklenitev
zakonske zveze in kasneje načrtovano starševstvo. To za intervjuvana para ne drži, saj sta oba
pričela skupno življenje šele po poroki. Sklenitev zakonske zveze bi sicer po Levingerjevem
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(1980, v Musek, 1995) modelu razvoja partnerskih odnosov uvrstila v tretjo od skupno petih
faz, ki pomeni »nadaljevanje odnosa«. Za to stopnjo je značilno, da se odnos stabilizira in
postane obojestransko zadovoljiv (prav tam), kar za partnerska odnosa intervjuvanih parov po
mojem mnenju drži, saj se para drugače verjetno ne bi odločila za poroko in skupno življenje.
Drugi par je omenil prisotnost manjših odnosnih kriz v obdobju pred poroko, ki sta jih
običajno reševala preko pogovorov ob kavi. Menim, da je skupni pogovor o konfliktih nadvse
konstruktivna metoda za razreševanje odnosnih stisk. Potrditev za to najdem v napotku, da je
ob pojavu stisk v odnosu dobro, da se partnerja pogovorita in dogovorita glede iskanja
ustreznih rešitev, kar navaja Gradišar (2005). Partnerja drugega para sta odnosne krize iz
obdobja pred skupnim življenjem očitno uspešno razrešila, saj se je njun odnos ohranil in
nadgradil s poroko in prihodom otroka.
S pričetkom skupnega življenja sta partnerja obeh parov postala družina, kajti družina je po
definiciji Čačinovič Vogrinčič (1998) tvorba dveh ali več posameznikov, ki so vpeti v
vzajemne interakcije in čustvene odnose ter so povezani preko skupnih vrednot in pravil,
prizadevajo pa si za oblikovanje in doseganje skupnih ciljev, kar je za ohranjanje ravnovesja
skupnega življenja nujno potrebno. Musek (1995) meni, da je družina tudi človekova
eksistenčna nuja. S tem se strinja Nastran Ule (1993), ki piše, da je ena izmed temeljnih
funkcij družine tudi zadovoljevanje človekovih osnovnih potreb (hranjenje, fizična in socialna
zaščita, varnost itd.). To lahko navežem na to, da je bilo ob začetku družinskega življenja
obema paroma skupno, da sta bila partnerja zaposlena, partnerki pa ne in je bilo
zadovoljevanje nekaterih njunih osnovnih potreb (npr. po stanovanju in hrani) verjetno
odvisno predvsem od finančnih zmožnosti partnerjev oz. od skrbi partnerjev zanju, kar
Nastran Ule (1993) pojmuje za solidarnostno povezavo oz. skrb med družinskimi člani.
Prvi par se je za otroka odločil kmalu po poroki, drugi par pa se je odločil, da želi prva leta
skupnega življenja preživeti sam, brez otrok. Menita, da sta s postopnim napredovanjem v
odnosu in skupnim začetnim življenjem v dvoje veliko storila za svoj odnos. Njunemu
mnenju se pridružujem, saj sta imela na ta način po mojih predvidevanjih priložnost razviti še
večjo medosebno bližino in čustveno navezanost, kar sta pogoja za življenjsko srečo, kot trdi
Musek (1995). Menim, da sta tako imela čas za razvoj duhovne dimenzije družinskega
življenja, kamor Musek (prav tam) prišteva duševno, osebnostno ter duhovno rast
posameznikov. Trstenjak (1994) pa sem prišteva še ljubezen, ki naj bi bila žarišče družine, kar
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po mojem mnenju povsem drži za oba intervjuvana para, saj je v odnosu obeh moč zaznati
prisotnost ljubezni.
Tabela 2: Kategorija 2 – ODNOSI Z DRUGIMI LJUDMI
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

Skrb zase v odnosih z
drugimi ljudmi
Družabno življenje pred
rojstvom otroka

-nimata skupnih prijateljev
-vsak ima svoje prijatelje

Družabno življenje po
rojstvu otroka

-vsak od njiju vzdržuje stike s
svojimi prijatelji
-stike s prijatelji vzdržujeta ločeno
-skupnih prijateljev nista imela pred
prihodom otroka, niti jih nimata po
njegovem prihodu
-občasno se družita z njenimi
prijateljicami in njihovimi
družinami
-čas za prijatelje si zagotavljata z
izmeničnim varstvom otrok
-odnosi z njunimi starši se po
zanositvi niso spremenili

Odnosi s (starimi) starši

Sorodstveni odnosi
(Ne)vplivanje nosečnosti na
odnose z drugimi ljudmi

KODE 1. REDA: DRUGI PAR
-zavarovala se je pred pogovori z
drugimi ljudmi v primeru, da bi šlo
po spočetju kaj narobe
-čas je zaradi stikov z drugimi
ljudmi hitro mineval
-imela sta skupne priajtelje
-imata skupne prijatelje
-zmanjšala sta število obiskov
družabnih dogodkov
-prej se vračata domov z družabnih
dogodkov
-če se da, hodita ven skupaj
-ko prideta h komu na obisk,
pričakujeta, da se bo on ukvarjal z
otrokom
-potreba po zagotovitvi varstva
otroka
-pri svojih starših nista več v
središču pozornosti, kar ju ne moti
-pozornost njunih staršev je
namenjena otroku
-včasih se med obiski svojih staršev
počutita odveč
-kadar ju ni, upajo stari starši
razpolagati z otrokom kot s svojim
-imata konflikte vsak s svojo taščo
v povezavi s skrbjo za otroka
-staršem postavljata meje glede
vzgoje in skrbi za otroka s pogovori

-dobro se razumeta z njenimi
sorodniki
-nosečnost ni vplivala na odnose z
drugimi ljudmi

Kar zadeva odnose z drugimi ljudmi, partnerja prvega para za razliko od drugega para, ki ima
že od začetka razvoja partnerskega odnosa skupne prijatelje, teh že kot par nista imela, kar po
rojstvu otrok ostaja enako in še vedno ločeno vzdržujeta stike vsak s svojimi prijatelji.
Menita, da nosečnost in rojstvo otroka sicer nista vplivala na njune odnose z drugimi ljudmi,
sama pa sem iz njunih odgovorov razbrala, da je ena od sprememb to, da si morata sedaj čas
za prijatelje zagotoviti z varstvom otrok, pri čimer se izmenično izmenjujeta in se morata
znati dobro organizirati in dogovoriti. Druga sprememba, ki sem jo opazila, je ta, da se sedaj
občasno skupaj družita s prijateljicami partnerke, ki imajo prav tako družine, čeprav se je prej
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z njimi družila le ona. Tretja sprememba pa je tudi redno vzdrževanje stikov po rojstvu otrok s
sorodniki partnerke, saj se z njimi oba partnerja zelo dobro razumeta.
Spremembe, ki sta jih po rojstvu otroka zaznala partnerja drugega para, so vezane na
zmanjšanje števila obiskov družabnih dogodkov in zgodnejše vračanje domov, saj si morata
tako kot prvi par zagotoviti varstvo otroka, sploh v primeru, če se želita skupaj udeležiti
nekega dogodka/srečanja.
Prihod otroka vsekakor spremeni utečeni življenjski ritem staršev, piše Satir (1995). S tem se
strinja tudi Tomori (1994), ki trdi, da rojstvo otroka prinaša opustitev že preizkušenih in
udobnih poti njegovih staršev, kamor med drugim spada preoblikovanje odnosov tako med
partnerjema kot odnosov z drugimi ljudmi, kar po mojem mnenju velja za oba intervjuvana
para na podlagi ugotovljenih sprememb v njunih odnosih z drugimi.
Kar zadeva odnose s (starimi) starši, se po mnenju prvega para ti po prihodu otroka niso
spremenili, čeprav menim, da te spremembe morda le niso bile tako očitne, da bi jih zaznala.
Očitno pa v njunem primeru drži ugotovitev, da odnosi in stiki s (starimi) starši po rojstvu
otroka pogosto ostanejo zadovoljujoči (Smith in Drew, 2004). Partnerja drugega para pa sta
zaznala, da je vsa pozornost njunih staršev sedaj namenjena otroku, kar ju sicer ne moti, se pa
na obisku staršev zato včasih počutita odveč. Omenila sta tudi, da imata s starši konflikte v
povezavi z vzgojo in skrbjo za otroka, predvsem z materami obeh partnerjev, katerima
poskušata postavljati meje preko razreševanja tovrstnih konfliktov s pogovori. Izkušnjo
odnosov drugega para z njunimi starši lahko navežem na trditev avtorice Zattoni (2003), da
prihod otroka ustvari preskok med generacijami v odnosih s psihološkega, čustvenega in
družbenega vidika. Hkrati se z njuno izkušnjo skladajo ugotovitve strokovnjakov Mayo Clinic
(2001), ki menijo, da so (stari) starši sicer vir koristnih nasvetov v povezavi z otrokom, da pa
je potrebno njihovo vlogo pri vzgoji in skrbi omejiti v odkritem pogovoru, kar sta partnerja
drugega para tudi storila. Predvidevam, da je to pozitivno vplivalo na njun partnerski odnos,
saj na podlagi tega, da imata tovrstne konflikte vsak s svojo taščo, katerima poskušata
postavljati meje, sklepam, da imata o vzgoji in skrbi za otroka ter o vmešavanju (starih)
staršev v to enako mnenje, kar jima omogoča, da složno in usklajeno delujeta po svojih
prepričanjih in se glede tega ne zapletata v konflikte.
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Tabela 3: Kategorija 3 – OTROK
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

Odločitev o otroku
Želja po otroku

Motivi za otroka

Pripravljenost na otroka

Skrb za otroka

Dojemanje otroka

-želja po otroku je bila pri njej
prisotna že prej
-o željah po otroku sta se
pogovarjala
-vedno si je želela imeti otroka in
postati mama
-on je dobil službo
-ona je končala izpite na fakulteti
-pripravljena na prihod otroka
-nista čutila, da bi bila na prihod
otroka premalo pripravljena
-občasno so se jima porajala
kakšna vprašanja
-v porodnišnici imaš pomoč pri
skrbi za otroka
-po prihodu domov sta se morala
glede skrbi za otroka znajti sama
-otrokovo resničnost sta dojela
šele ob prihodu domov

KODE 1. REDA: DRUGI PAR
-odločitev, da ne bosta imela takoj po
poroki prvega otroka
-za otroka sta se odločila čez nekaj časa
-o željah po otroku sta se pogovarjala

-posebnih motivov za odločitev za
otroka ni bilo
-otrok in družina sta bila življenjski cilj
obeh
-počakala sta, da sta bila pripravljena
za otroka
-če bi že prej imela otroka, bi bil zdaj
razočaran, ker bi menil, da je zaradi
njega kaj zamudil
-nikoli mu ni bilo ponoči težko vstati
za otroka

-otroka dojema kot neprecenljiv zaklad
-otrok kot nadgradnja odnosa
-netežaven otrok

Želja po otroku se porodi iz raznih vzgibov, katerih ozadje je lahko obarvano pozitivno ali
negativno, piše Hrovat-Kuhar (1995). Njeno prepričanje je, da se večina parov odloči za
otroka iz zdrave in zavestne želje po novem družinskem članu, ki jim bo s svojo prisotnostjo
obogatil življenje, oni pa bodo zanj primerno skrbeli in ga enakovredno vključili v skupno
življenjsko pot. V ozadju odločitve za otroka pa je lahko tudi nezdrav vzrok, torej želja po
dosegi nekega drugega cilja, ki je pogosto nezavestne narave namesto resnična želja po otroku
(prav tam). Želja po otroku je bila pri partnerki iz prvega para prisotna že prej, zato sta se o
tem s partnerjem pogovarjala, prav tako se je o željah po otroku pogovarjal tudi drugi par.
Menim, da je bila želja po otroku pri obeh parih pozitivno obarvana, saj posebni motivi za
odločitev za otroka niso bili prisotni. Motiv prvega para je bila po njunih navedbah želja
partnerke po materinstvu, drugemu paru pa otrok in družina predstavljata življenjski cilj. Z
oporo na pisanju avtorice Hrovat-Kuhar (1995) bi oba omenjena motiva označila za zdrava in
zavestna. Ob tem domnevam, da se za željo po materinstvu pri partnerki prvega para morda
skriva želja po skrbi za nekoga, kar Asen (1998) prišteva med pomembne motive za odločitev
za otroka, saj je ravno skrb za otroka po mojem ključna naloga ženske, ki postane mati.
Hrovat-Kuhar (1995) pa meni še, da je eden pomembnih motivov za odločitev o spočetju
otroka tudi želja partnerjev po tem, da bi ju otrok še bolj zbližal. Zaljubljena partnerja namreč
29

drug drugega idealizirata ter želita biti eno, otrok kot sad njune ljubezni pa naj bi nasledil
njune (idealizirane) lastnosti (prav tam). To na podlagi lastne interpretacije odgovorov lahko
povežem z drugim parom, ki dojema otroka kot nadgradnjo svojega odnosa, s čimer se
povezuje tudi trditev avtorice Asen (1998), da je starševstvo za številne pare blagoslov oz.
otipljivo znamenje njihove ljubezni, otrok pa smisel življenja.
Preden sta se dokončno odločila za otroka, sta bila oba para na njegov prihod pripravljena.
Prvi par je bolj poudaril materialno in finančno pripravljenost, drugi par pa psihično oz.
čustveno pripravljenost. Oba vidika pripravljenosti na otroka sta pomembna, Marjanovič
Umek in Zupančič (2004) pa med vidike pripravljenosti na starševstvo poleg že omenjene
pripravljenosti na finančnem in čustvenem področju, prištevata še pripravljenost partnerjev na
socialnem področju. Menim, da sta bili pri drugem paru pomembni tudi starost in zrelost
partnerjev, ko sta se za otroka odločila, saj je partner povedal, da bi bil v življenju verjetno
kasneje razočaran, če bi se s partnerko za otroka odločila že prej in bi mislil, da je bil zaradi
tega v življenju prikrajšan. Zato je bilo po mojem mnenju za partnerski odnos obeh parov
načrtovanje prihoda otroka koristno, saj izziv starševstva in z njim prihajajoča odgovornost
lahko vzbujata tudi negativne občutke, predvsem takrat, kadar partnerja otroka ne pričakujeta
in nanj nista pripravljena, kar se zrcali v poslabšanju partnerskega odnosa, trdi Beer (1993).
Kar zadeva dojemanje otroka, prvi par meni, da je resničnost njegovega obstoja dojel šele ob
prihodu domov iz porodnišnice. Tam sta bila partnerja namreč deležna pomoči pri skrbi za
otroka, ob prihodu domov pa sta se morala znajti sama in sprva nista točno vedela, kaj z
otrokom storiti. To bi bil po mojem mnenju lahko potencialni vir stiske v njunem odnosu, saj
sta čutila izrazito potrebo po prilagoditvenem času, kar je po mnenju avtorice Asen (1998)
popolnoma razumljivo. Prihod otroka namreč vnese v družinsko skupnost določeno mero
stresa in učinek nasprotujočih si potreb in zahtev (prav tam), s čimer pa sta se partnerja očitno
uspešno spoprijela, primerno poskrbela za otroka in obšla potencialni vir stiske v partnerskem
odnosu.
Drugi par dojema otroka kot nadgradnjo svojega odnosa in neprecenljiv zaklad, hkrati pa
partnerja omenjata, da se jima otrok ne zdi težaven. Na podlagi tega sklepam, da je prihod
otroka na njun partnerski odnos vplival pozitivno, saj jima je omogočil doseči njun življenjski
cilj po otroku in družini, hkrati pa netežavnost otroka ne sodi med potencialne vire stisk med
partnerjema, kar bi bilo v primeru zaznavanja otroka kot težavnega seveda drugače.
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Tabela 4: Kategorija 4 – NOSEČNOST
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

KODE 1. REDA: DRUGI PAR

Spočetje otroka

-spočetje otroka je bilo načrtovano

-spočetje otroka je bilo načrtovano (2x)
-bila sta pripravljena, da bosta na
uspešno spočetje čakala tudi do enega
leta
-kot možni razlog za hitro spočetje
navajata svojo neobremenjenost s
situacijo
-nista bila prepričana, da se bo spočetje
izteklo po pričakovanjih

Ugotavljanje
nosečnosti

-test nosečnosti je opravila sama

Novica o nosečnosti

-izvedela pred dopustom
-novico mu je sporočila ob prihodu
domov
-novico sta najprej sporočila njegovemu
bratu

Odziv na novico o
nosečnosti

-dobri občutki ob novici o nosečnosti
-ob novici čutil veselje
-manjša mera presenečenja
-zavedanje, da ni poti nazaj
-nista imela določenih predstav o
nosečnosti in porodu
-manj kot veš, manj te skrbi

-on ni želel, da se test opravi že prvi
dan odsotnosti menstruacije
-test nosečnosti je opravila sama
-test nosečnosti je za potrditev ponovno
opravila po treh dneh
-novice o nosečnosti sprva nista čisto
dojela
-novico mu je takoj sporočila, saj je bil
doma
-sodelavcem je novico sporočil šest
mesecev po zanositvi
-novico sta bližnjim sporočila tri
mesece po zanositvi
-ob novici je čutila mešanico veselja,
pričakovanja in strahu
-bil je presenečen, ker jima je spočetje
uspelo že po treh mesecih
-njene predstave o porodu so temeljile
na filmih
-o porodu sta razmišljala realno
-ko je bila mlajša, je govorila, da ne bo
nikoli rodila
-lažje je, če ne veš, kaj te čaka
-otroško sobo sta imela opremljeno eno
leto pred odločitvijo za otroka
-informacije je iskala na spletu
-najprej sta opravila potreben nakup
družinskega avtomobila
-ona je brala knjige o nosečnost
-o prebranem je informirala partnerja
-prijateljice so ji v pogovorih
posredovale svoje izkušnje
-ni imel veliko vrstnikov z izkušnjami
za pogovor
-precej stvari je izvedel preko (redkih)
pogovorov s sodelavci
-s pomembnimi dejstvi je bila že
seznanjena

Predstave o
nosečnosti in porodu

Priprave na porod in
prihod otroka

-ni bilo posebnih priprav na prihod
otroka
-branje knjig
-priprava oblekic in ostalih fizičnih stvari

Znanje s področja
nosečnosti in o
poteku poroda

-ona je imela osnovno znanje o
nosečnosti in porodu
-on ni bil seznanjen s potekom
nosečnosti in poroda
-ni bral knjig o nosečnosti in porodu
-med nosečnostjo mu je bilo slabo
-na ultrazvoku je ob pogledu na
aparature skoraj omedlel
-skrb zaradi njegove slabosti
-vse potekalo normalno
-ukvarjala sta se s športom

Potek nosečnosti
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-skrbela je za primerno prehrano
-nosečnost je potekala normalno
-hitro minevanje časa ob druženjih
-na preglede je hodila sama
-bil je prisoten na pregledu nuhalne
svetline

-nosečnost je potekala normalno
-med nosečnostjo jo je pogosto vozil na
preglede in izostajal iz službe

Počutje med
nosečnostjo
Telesna samopodoba
Fizične spremembe

Čustvene spremembe
Partnerski odnos
med nosečnostjo

-bila je umirjena
-počutila se je kot slon
-prve mesece ji je bilo slabo
-apetit po hamburgerjih
-izbirčna pri hrani
-imela je velik trebuh
-nihanje poželenja
-nihanje razpoloženja
- večkrat je jokala
-bilo mu je težko ob njenih nihanjih
razpoloženja
-veliko si je izmišljevala glede želja
-ni bila zadovoljna, ko ji je želje uresničil
-ni bilo veliko komplikacij med njima
-manj spolnih odnosov med nosečnostjo
-ni bilo sprememb v partnerskem odnosu
-nosečnost ni vplivala na partnerski
odnos

Občutki, povezani s
prihodom otroka

-bila sta v pričakovanju
-razmišljala sta o še nerojenem otroku
-ni zaznal posebnih občutkov
-zavedal se je povečanja odgovornosti

Zanimanje za
otrokov spol

-pozanimala sta se o spolu otroka na
njegovo željo
-skenila kompromis glede poizvedovanja
o spolu otroka

Šola za starše

-na preglede je želela hoditi sama, saj je
imela njena ginekologinja tovrstno
prakso
-njegove prisotnosti na pregledih ni
pogrešala, saj se je vse v redu odvijalo
-sprva v nosečnosti ni uživala
-v drugem trimesečju je pričela uživati
-kot nosečnica si je bila všeč
-prve mesece je imela hudo slabost
-veliko je spala
-povečanje trebuha
-včasih je jokala
-nihanje razpoloženja ni bilo izrazito
-bil je precej odsoten zaradi poslovnih
obveznosti
-konflikti zaradi njegove odsotnosti
-on se ne spominja občutkov,
povezanih z njegovo odsotnostjo
-po njegovem mnenju ni potrebovala
njegove prisotnosti, saj se je dobro
počutila
-zaradi posla bil pogosto odsoten med
vikendi
-skrb glede tega, kaj sledi in kako bo
vse skupaj potekalo
-zavedala se je odgovornosti za svoje
telo in plod
-skrbelo jo je, ali se bo otrok rodil zdrav
-bila je obremenjena s skrbmi
-on meni, da se prava skrb začne po
rojstvu otroka
-o otrokovem spolu se nista pozanimala
na njegovo željo
-skenila kompromis glede
poizvedovanja o spolu otroka
-otrokov spol je zanj edino, česar ne
moreš določiti
-pričakovala sta, da bosta dobila hčerko
-obiskovala sta šolo za starše
-partner mora obiskovati šolo za starše,
če želi prisostvovati porodu
-zanj so bile obravnavane teme
večinoma nezanimive
-pri njej so se obravnavane teme že
zgodile
-zanimive teme so bile porod, nega
novorojenčka, dojenje
-želela je, da je šolo redno obiskoval
skupaj z njo
-šola za starše je njuna skupna izkušnja
-obisk šole je priporočljiv zaradi
spreminjajočih se doktrin

Da bosta partnerja postala starša, tekom večjega dela človeške zgodovine ni bilo odvisno od
njune odločitve ali pripravljenosti na to, piše Gelles (1995). Dokler družbe namreč niso
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poznale in kasneje ponekod dovoljevale kontracepcije, partnerji niso pretirano razmišljali o
tem, ali bi imeli otroke ali ne (prav tam). Danes so razmere seveda drugačne in partnerja
imata s pomočjo kontracepcije možnost zavestne odločitve, kdaj, če sploh, bosta postala
starša. Tako je bilo tudi z intervjuvanima paroma, ki sta se oba za otrokovo spočetje odločila
zavestno in sta prihod otroka načrtovala. Ravno načrtovanje družine oz. nosečnosti je po
mnenju avtorice Satir (1995) zelo dobrodošlo, saj se vsak otrok rodi v določeno okolje in
družinsko ozračje, ki je v veliki meri določeno z doživljanjem spočetja, nosečnosti in rojstva
otroka s strani staršev. To, da so partnerja obeh parov ob novici o nosečnosti prevzeli prijetni
in veseli občutki, je tako po mojem mnenju odraz načrtovanja nosečnosti, hkrati pa tudi
osnovni temelj za kvalitetno družinsko ozračje, razvoj otroka in nenazadnje partnerski odnos.
Eden izmed razlogov za ohranitev partnerskega odnosa po rojstvu otroka je namreč lahko
ravno načrtovanje nosečnosti, saj Beer (1993) podobno kot Satir (1995) poudarja, da
nenačrtovana nosečnost partnerjema lahko povzroči mnoge stiske in skrbi, ki se nato odražajo
v njunem medsebojnem odnosu, pa tudi v odnosu do otroka.
Obdobje nosečnosti je prav tako prineslo nekaj sprememb v partnerskem odnosu obeh parov,
med katerimi so bile tudi fizične in čustvene spremembe pri partnerkah. Prve mesece
nosečnosti je bilo obema zelo slabo, kar sta prenašali s težavo. Pri obeh so se spremenile
prehranjevalne navade, saj partnerka prvega para določene hrane ni prenesla in je čutila
močan apetit po hamburgerjih, za razliko od nje pa je druga partnerka precej skrbi namenila
primerni prehrani za nosečnice. Obema se je opazno povečal trebuh, s čimer je bila partnerka
drugega para zadovoljna in si je bila kot nosečnica všeč, partnerka prvega para pa meni, da je
imela res velik trebuh in se je zaradi tega po njenih besedah počutila čudno in podobno slonu,
kar po mojem mnenju nakazuje na zmanjšanje pozitivne telesne samopodobe. To bi morda
lahko bil tudi razlog za upad zanimanja za področje spolnosti z njene strani, ki ga omenja.
Nosečnost sicer ni ovira za dejavno spolno življenje partnerjev, razen v primerih, ko se
ugotovi, da spolni odnosi lahko na kakršen koli način ogrozijo plod, pišeta Marjanovič Umek
in Zupančič (2004).
Obe partnerki sta doživljali nihanja v razpoloženju, večkrat sta tudi jokali kot pred
nosečnostjo. Tovrstne spremembe v počutju in razpoloženju so posledica hormonskih nihanj
in spremenjene porabe energije pri nosečnicah, pišeta Macy in Falkner (1985). Z nihanjem
razpoloženja partnerke se je partner prvega para težko spopadal, saj nikakor ni uspel
zadovoljiti njenih želja. Verjetno se je počutil zmedenega in nemočnega obvladati situacijo,
kar sta dobra povoda v partnerski konflikt, meni Walker (1997), a se stiska v odnosu para
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kljub temu ni pojavila. Prvi par tako po mojem mnenju upravičeno trdi, da v partnerskem
odnosu ni zaznal pomembnih sprememb, ki bi nanj negativno vplivale, saj se z odnosnimi
stiskami očitno res nista srečala, v čimer se razlikujeta od drugega para, ki se je soočal s
konflikti, vzrok katerih je bila pogosta partnerjeva odsotnost zaradi službenih obveznosti.
Oba para sta tudi razmišljala o še nerojenem otroku, ob čimer je prvi par čutil pričakovanje,
pa tudi zavedanje po povečanju odgovornosti, ki jo prinese otrokov prihod. Na podlagi tega
menim, da so bili pri prvem paru prisotni t.i. mešani občutki, o katerih piše Gelles (1995) in je
zanje značilno, da prinašajo tako občutke radosti, kot občutke zaskrbljenosti, kamor bi uvrstila
občutja glede odgovornosti. Pri drugem paru je bilo drugače, saj je bila partnerka tekom
celotne nosečnosti zelo obremenjena s skrbjo glede otrokovega zdravja in so jo navdajale
razne bojazni, povezane s tem, kar Asen (1998) prišteva med t.i. starševske bojazni.
Obe nosečnosti sta sicer potekali brez zapletov. Partnerka prvega para je bila umirjena in se je
ukvarjala s športom, kar Walker (1997) priporoča kot dobro pripravo na porod ter poudarja,
da redna telesna aktivnost po porodu tudi pomaga pri hitrejšem oblikovanju postave nazaj v
želeno stanje. To bi po mojem mnenju lahko bil eden od motivov partnerke, saj ji je med
nosečnostjo po mojih predvidevanjih upadla telesna samopodoba. Partnerki drugega para pa
je čas hitro mineval ob druženjih s prijatelji.
Prvi par se je ginekoloških pregledov udeleževal skupaj, zaradi česar je partner pogosto
izostal iz službe, soočiti pa se je moral tudi s svojim strahom pred zdravstvenimi aparaturami,
ki so mu povzročale slabost in je na prvem pregledu celo skoraj izgubil zavest. To je partnerki
vzbudilo skrbi o tem, ali bo zmožen prisostvovati porodu. Partnerka drugega para je
ginekološke preglede obiskovala sama, saj ni želela, da bi partner zaradi tega izostajal iz
službe, hkrati pa želje po njegovi prisotnosti ni čutila, po njenem mnenju zato, ker ni bilo
nikakršnih zapletov.
Oba para sta se na prihod otroka med nosečnostjo pripravljala tudi z obiskovanjem šole za
starše, ki je drugemu paru predstavljala skupno izkušnjo priprave na otroka, a so bile
obravnavane tematike zanju večinoma nezanimive, saj sta šolo obiskovala v pozni nosečnosti
in sta večino predavanih tem že doživela. Je pa bilo za njun odnos po mojem mnenju koristno,
da je partner spoštoval željo partnerke in se skupaj z njo redno udeleževal predavanj, saj je
spoštovanje in upoštevanje želja med partnerjema eden od pogojev za srečen odnos, kot piše
Hrovat-Kuhar (1995). Prvi par pa sem o obiskovanju šole za starše pozabila povprašati, a z
gotovostjo lahko trdim, da sta jo, saj drugače partner brez potrdila, ki se ga prejme ob koncu
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predavanj, ne bi smel prisostvovati porodu. Strokovnjaki Mayo Clinic (2001) bodočim
staršem obisk šole za starše sicer priporočajo, saj sta partnerja tam deležna koristnih nasvetov,
hkrati pa je sodelovanje partnerja pri tem dober način izkazovanja podpore noseči partnerki,
kar je po mojem mnenju zaznala tudi partnerka drugega intervjuvanega para. Drugi par pa kot
priporočilo za obisk šole za starše navaja še spoznavanje najnovejših teorij v povezavi s
prihodom otroka, saj se te vseskozi spreminjajo.
Oba para sta se že v obdobju nosečnosti prvič srečala s sklepanjem kompromisov v povezavi
z otrokom, in sicer na področju možnosti zanimanja o otrokovem spolu. V obeh primerih je
prevladala želja partnerja. Pri prvem paru se je partner želel pozanimati o otrokovem spolu,
partnerka pa ne in sta se morala glede tega dogovoriti, pri drugem paru pa je bilo ravno
obratno in je bila partnerka tista, ki je želela izvedeti otrokov spol, a je po skupnem dogovoru
nato obveljala želja partnerja in otrokov spol je tudi zanju ostal skrivnost vse do njegovega
rojstva. To, da sta oba para uspela skleniti dogovor, ki je bil zadovoljiv za oba partnerja, je po
mojem mnenju znak zmožnosti ustreznega komuniciranja in sklepanja kompromisov, kar sta
pogoja za ohranjanje partnerskega odnosa in kažeta na stopnjo odprtosti za razumevanje drug
drugega ter upoštevanje medsebojnih želja, o čimer piše Hrovat-Kuhar (1995).
Tabela 5: Kategorija 5 – POROD IN ROJSTVO OTROKA
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

Odhod v porodnišnico
Občutki glede poroda

-zvečer se je pričelo dogajati

Doživljanje poroda

-prvi porod je bil dolg in naporen
-drugi porod je bil manj grozen
-bilo ji je grozno
-bil je vznemirjen
-med porodom ni točno dojemal,
kaj se dogaja
-ni imel težav s koncentracijo v
službi
-ona je bila precej omamljena od
protibolečinskih sredstev
-bolelo jo je
-opazovanje otrokovega utripa mu
je povzročalo skrbi
-porod je bil po njegovem mnenju
težaven
-on porod opisuje kot prijetno
izkušnjo
-njej porod predstavlja neprijetno
izkušnjo
-on je ostal med porodom pri

Opis dogajanja med
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KODE 1. REDA: DRUGI PAR
-strah ju je bilo, da bi šlo pri porodu
kaj narobe
-če bi prišlo do zapletov, bi
nastopila kriza
-kljub hudim bolečinam pozitivna
izkušnja
-porod je bil hitro končan
-ni bilo težav
-pozitivna izkušnja
-zelo se je tresla
-bila je živčna

-sedel je poleg nje, se malo

porodom

Zdravstveno osebje

zavesti
-vmes se je vrnil domov
-on je šel zjutraj še v službo
-iz službe je šel nazaj v
porodnišnico
-med porodom je opazoval osebje
-opazoval je otrokov utrip
-ponoči osebje ni hotelo sprožiti
umetnih popadkov
-prisotnega mnogo zdravstvenega
osebja

Rojstvo otroka

-otrok se je rodil ob 11h dopoldne

(Ne)prisotnost partnerja pri
porodu

-celo noč je bila sama v porodni
sobi
-prisostvoval je porodu
-mirno je sedel na stolu
-pogrešala je njegovo prisotnost
med nočnim delom poroda
-on meni, da je dobro prisostvovati
porodu
-zaradi njegove prisotnosti pri
porodu se je počutila varno
-zanjo bi bilo lažje, če bi bil on
vseskozi prisoten
-med porodom jo je držal za roko
-bil ji je v moralno podporo
-besedno jo je spodbujal

Pomen partnerjeve
prisotnosti pri porodu

Partnerjeva vloga med
porodom

Občutki ob prvem stiku z
otrokom

-občutki ob prvem stiku z otrokom
so bili lepi in prijetni
-občutki prvega stika z otrokom so
obema ostali v lepem spominu

Novica o rojstvu otroka
Poporodno obdobje

-po rojstvu otroka je bila srečna,
vesela, zadovoljna
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sprehajal
-med porodom je opazoval osebje in
spremljal dogajanje
-spremljal je popadke

-zaupala sta zdravstvenemu osebju
-osebje je bilo sproščeno
-verjela sta, da bo zdravstveno
osebje poskrbelo zanju
-zdravstveno osebje jo je
spodbujalo med porodom
-tri leta po poroki se je rodil otrok
-otroka so ji takoj položili na trebuh
-prisostvoval je porodu
-ona sprva ni želela, da bi
prisostvoval porodu
-on meni, da je dobro prisostvovati
porodu
-ona zdaj meni, da je dobro, da je
partner med porodom ob tebi
-veliko je naredil zanjo

-bil ji je v oporo (2x)
-njegova vloga je bila določena s
strani zdravstvenega osebja
-med porodom bi se postavil zanjo
po robu zdravstvenemu osebju, če
bi bilo potrebno
-šel je iskat zdravstveno osebje
-po potrebi jo je uspaval s pomočjo
plinske maske
-rojstvo sina je bilo lepo
presenečenje
-ob rojstvu otroka sta bila
presenečena in srečna
-bila sta srečna, ko sta bila sama
skupaj z otrokom
-ob prvem stiku z otrokom je
občutila olajšanje (2x)
-jokala je (2x)
-bila je srečna in vesela
-v trenutku je pozabila vso bolečino
-ni imel posebnih občutkov
-novico o rojstvu sta bližnjim
sporočila dve uri kasneje
-zaradi šivanja je imela hude
bolečine
-v materinstvu zaradi bolečin sprva
ni uživala
-bila je otožna, razloga česar vidi v
bolečinah
-ni bilo poporodne depresije
-bilo ji je lažje, ker je bil on dva
tedna po porodu z njo doma
-sama ni zmogla skrbeti za otroka

-telesna samopodoba ji je nekoliko
upadla po porodu

Telesna samopodoba

Ob omenjanju vpliva poroda na partnerski odnos obeh parov bi izpostavila pomen partnerjeve
(ne)prisotnosti pri porodu. Partnerka prvega para je med prvim porodom preživela noč s
popadki sama v porodni sobi in bilo ji je grozno, pogrešala je partnerjevo prisotnost. Meni, da
bi ji bilo psihično mnogo lažje, če bi bil že tedaj ob njej, torej tudi ponoči in ne le tekom dela
poroda, ki se je odvijal podnevi, saj je bil prvi porod dolg, naporen in težaven, imela je hude
bolečine in je bila precej omamljena od protibolečinskih sredstev. Njeno mnenje potrjuje
ugotovitev avtorice Strojin (1985), da prisotnost in podpora partnerja v pomembni meri
določata doživljanje poroda s strani partnerke.
Boleč porod je doživela tudi partnerka drugega para, je pa bil porod hitreje končan in je
potekal brez zapletov, za razliko od izkušnje poroda prvega para. Partnerja obeh parov sta
porodu prisostvovala. Partner prvega para je v času svoje prisotnosti partnerko držal za roko,
jo besedno spodbujal in ji nudil moralno podporo, zaradi njegove prisotnosti se je počutila
varno. Partner drugega para je partnerki nudil bolj fizično podporo, saj jo je ob prihajajočih
popadkih s pomočjo plinske maske omamljal in ji s tem manjšal raven bolečine. Obe partnerki
se strinjata, da sta jima bila partnerja med porodom v veliko oporo, tudi onadva pa sta mnenja,
da je porodu dobro prisostvovati in ga opisujeta kot pozitivno izkušnjo. Sama sem mnenja, da
je prisotnost partnerjev pri porodu pozitivno vplivala na partnerski odnos obeh parov, saj se
partnerki zavedata, v kolikšno oporo sta jima bila in sta jima za to verjetno hvaležni.
Partnerjeva podpora med porodom je namreč neprecenljiva, meni Hrovat-Kuhar (1995).
Občutki, ki so sledili prvemu stiku z otrokom, so bili pri obeh parih lepi in prijetni.
Prevladoval je občutek sreče, ki se je pri drugem paru mešal tudi z občutki presenečenja nad
otrokovim spolom ter olajšanjem partnerke ob prenehanju porodnih bolečin. Tudi v
poporodnem obdobju so pri prvem paru prevladovali občutki sreče, veselja in zadovoljstva,
drugi par pa se je poleg občutkov sreče soočal tudi z občutki otožnosti pri partnerki. Pojav
otožnosti v dneh po rojstvu otroka sicer ni skrb vzbujajoč, saj tovrstni občutki zaradi velikih
hormonskih sprememb v telesu prizadenejo kar dve tretjini mater, zatrjuje Asen (1998).
Partnerka drugega para meni, da so bile vzrok otožnosti bolečine zaradi šivanja, ki so ji
onemogočale skrbeti za otroka brez pomoči partnerja. To bi bil po mojem mnenju lahko
povod v pojav poporodne depresije, saj se je partnerka morda doživljala za nesposobno
samostojno poskrbeti za otroka, kar lahko vodi v izgubo samozaupanja in obtoževanje samega
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sebe, naslednji korak pa je depresija, piše Asen (1998). Občutki otožnosti partnerke drugega
para sicer niso prerasli v poporodno depresijo, k čimer je verjetno precej prispevala opora
partnerja, ki je prva dva tedna po porodu preživel doma, skupaj s partnerko in otrokom.
Tabela 6: Kategorija 6 – DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

KODE 1. REDA: DRUGI PAR

Prilagajanje na družinsko
življenje

-potreba po prilagoditvenem času
-prve tri tedne je bil otrok ves njun
svet
-pozabila sta na zunanji svet
-dnevi so hitro minevali
-obiski so na začetku nezaželeni
-potrebno se je prilagoditi novi
situaciji
-morala sta se privaditi na otrokovo
prisotnost v spalnici
-potrebno si je na novo organizirati
čas

-življenjski ritem/urnik je potrebno
prilagoditi otroku
-otroku prilagojen dnevni urnik
-na otrokovo prisotnost sta se zelo
navadila
-on marsikaj postori, ko otrok in
partnerka spita
-prilagodil si je svoj urnik

Življenje z otrokom

Usklajevanje družinskih in
zunanjih obveznosti

-zadovoljna sta s svojim
usklajevanjem obveznosti
-obveznosti uspešno usklajujeta

-bolj kot spočetje in porod je
pomembno življenje, ki ga nato
gradiš z otrokom
-kot družina imajo večerni obred
-otrok se je navadil, da gre vsak
večer eden od staršev z njim spat
-obremenjena sta z vsakodnevnimi
stvarmi in skrbjo za otroka
-težko je usklajevati vse obveznosti

Po prihodu otroka je diada prešla v triado in oba para sta začutila potrebo po prilagoditvi na
družinsko življenje v troje. Temeljna naloga partnerjev je bila tedaj psihološka vključitev
otroka v družinsko življenje tako, da otrok postane aktivni udeleženec, trdi Lewis (1989).
Otrok je prvemu paru sprva predstavljal ves svet in dnevi ob njem so jima hitro minevali, na
zunanji svet sta pozabila. Kot običajen pojav po rojstvu otroka to omenja Herbert (2004), ki
meni, da je prvotna okupiranost staršev z otrokom sicer radikalna, a običajna sprememba, ki
izgine, ko se starša na novo situacijo privadita. Na novo družinsko situacijo sta se seveda
morala prilagoditi oba para, kar se je pri obeh odražalo v reorganizaciji časa in obveznosti,
otroku prilagojenem dnevnem urniku in življenjskem ritmu. Kot menijo Eisenberg, Murkoff
in Hathaway (1996), prihod otroka vsekakor vnese spremembe v življenjski slog staršev ter
od njiju zahteva ustrezne prilagoditve, kar sta oba para med privajanjem na otrokovo
prisotnost tudi storila. Njuni izkušnji prilagajanja pa se ujemata tudi s trditvijo avtorice Pori
(1995), da prihod otroka sooči partnerja s potrebo po primernem prestrukturiranju njunega
odnosa in družinskega življenja.
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Ob prilagajanju na novo situacijo sta partnerja prvega para imela po mojem mnenju nekaj
težav z usklajevanjem družinskih in ostalih obveznosti, potrditev česar vidim v tem, da sta za
nekaj časa popolnoma pozabila na zunanji svet in so jima bili odveč celo obiski. Na otrokovo
prisotnost in spremenjeno družinsko življenje sta se nato očitno dobro privadila, saj sta sedaj
zadovoljna s svojim usklajevanjem družinskih in drugih obveznosti, kar v nasprotnem
primeru po mojem mnenju ne bi bilo možno. V tem se tudi razlikujeta od drugega para, ki je z
vsakodnevnimi obveznostmi in skrbjo za otroka že od začetka precej obremenjen, zaradi česar
partnerja s težavo usklajujeta družinske in ostale obveznosti. Omenjena obremenjenost in
težave z usklajevanjem obveznosti po mojem mnenju glede na svojo trajno prisotnost vse od
rojstva otroka pa do danes predstavljajo negativno plat soočenja z izzivom starševstva, kar
lahko po trditvah avtoric Rijavec in Miljković (2002) pusti resne in dolgotrajne posledice za
njun partnerski odnos, saj se lahko zapleteta v začarani krog zmanjševanja samospoštovanja,
težav pri medsebojnem komuniciranju in pojav konfliktov (prav tam).
Tabela 7: Kategorija 7 – STARŠEVSTVO
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

KODE 1. REDA: DRUGI PAR

Vživljanje v starševstvo

-pri vživljanju v vlogo staršev nista
imela težav
-novi vlogi staršev sta se hitro
prilagodila
-v vlogi staršev se počutita dobro
-na svoja otroka je zelo ponosna
-ona je zelo zadovoljna s tem, da sta
otroka uspešna pri ukvarjanju s
športnimi aktivnostmi
-ona šele zdaj razume, kako so
lahko starši tako ponosni na svoje
otroke
-on je ponosen na otroka

-pri vživljanju v vlogo staršev nista
imela težav

Doživljanje starševstva

Uresničevanje starševske
vloge

-v enaki meri prevzemata
odgovornosti in starševske naloge
-med seboj se opomnita, kadar kdo
starševske naloge ne opravlja
primerno
-on rad spregleda situacije, v katerih
je potrebno v zvezi z otrokoma kaj
ukrepati
-sankcioniranje prevzema ona
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-naporno ji je biti sama z otrokom
-prišle so nove zadolžitve v
povezavi s skrbjo za otroka
-v vlogi matere je utrujena
-v vlogi matere se kljub utrujenosti
dobro počuti
-odraščanje otroka prinaša čedalje
večje skrbi
-v vlogi očeta mu je lepo
-otroka ima rad
-nista pod vplivom sodobnega mita
o starševstvu
-nista obremenjena s tem, kam vse
bi otroka vpisala
-všeč jima je, da se otrok igra doma
-delovala sta po lastnih občutkih
-z branjem sta se informirala o
osnovnih zadevah
-delovala sta po lastnih občutkih
-nista komplicirala
-on je občasno v vlogi umirjevalca
situacij
-ona se hitro ustraši za otroka
-občasno se borita za prevlado
mnenja glede otroka
-ona hitro prične paničariti
-on umirja in normalizira situacije
-časovno bi bilo lažje, če bi bil vsak

Varstvo otroka

Prepričanja o starševstvu

-izmenično sta zadolžena za varstvo
-otrok na začetku nista prepuščala v
varstvo
-otroka sta bila premajhna, da bi ju
kdo želel varovati
-ko sta šla v Bovec, sta otroka prvič
oddala v varstvo
-oddaja otrok v varstvo jima prija
-otroka sta v varstvu približno
enkrat na tri tedne
-godilo bi jima oddajanje otrok v
varstvo vsakih štirinajst dni
-prepričana sta, da se pri otrocih ne
sme preveč komplicirati (2x)
-ne sme biti vse podrejeno otrokom
-posvečanje zgolj otroku in službi
odvzema energijo za kar koli
drugega

od njiju nekaj časa
-otrok potrebuje precej družbe
svojih staršev
-skrbita za to, da se zna otrok sam
zamotiti
otroku ne kupujeta stvari, ki jih
nujno ne potrebuje
-otroku namenjata svojo prisotnost
in pozornost
-priskrbeti je potrebno varstvo za
otroka
-otroka imata možnost oddati v
varstvo
-stari starši skrbijo za otroka
-otrok je pogosto v varstvu pri
babicah

-prepričan je, da se kot oče lahko
izkaže nekoliko kasneje
-ne sme biti vse podrejeno otroku
-otroku izpolnitev vseh njegovih
želja ne pomeni veliko
-otroku največ pomeni, da mu starša
namenjata pozornost in se ukvarjata
z njim
-otrok materialne dobrine hitro
zavrže

Pomembna sprememba po rojstvu otroka je bila ta, da sta se partnerja obeh parov znašla v
vlogi staršev. Z vživljanjem v starševsko vlogo para nista imela težav in sta se hitro uspela
prilagoditi. Prvi par se v starševski vlogi počuti dobro in je ponosen na svoja otroka, prav tako
se v starševski vlogi dobro počuti tudi drugi par. Vendar pa se v trenutku, ko partnerja
postaneta starša, povečajo družinske odgovornosti, pišeta Marjanovič Umek in Zupančič
(2004). To sta zaznala oba para, partnerka drugega para pa še posebej izpostavlja, da se v
vlogi matere počuti utrujeno zaradi vseh obveznosti in skrbi za otroka. Obema paroma tako
zelo ustreza občasno oddati otroke v varstvo, možnost česar imata oba, saj si na ta način
zagotovita čas zase.
Kar zadeva uresničevanje starševske vloge, Brajša (1987) poudarja, da sta pri starševstvu oba
partnerja enakopravna in enako pomembna, zato morata najti način, kako nadaljevati s
skupnim, skladnim in enakomerno porazdeljenim delovanjem tako v vlogi staršev, kot v vlogi
partnerjev, torej v medsebojnem odnosu. Partnerja prvega para menita, da v enaki meri
prevzemata odgovornosti in starševske naloge, kadar jih ne, pa se na to opomnita in po potrebi
pogovorita, s čimer se po mojem mnenju uspešno izogibata konfliktom, ki jih tudi sama ne
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omenjata. Partnerja drugega para pa sta v povezavi z uresničevanjem starševske vloge
poudarila to, da svoje delovanje usmerjata na podlagi lastnih občutkov. Omenila sta še, da se
partnerka zelo hitro vznemiri in prične pretirano skrbeti že zaradi malenkosti, npr. v primeru
otrokovega slabega počutja, partner pa je nato tisti, ki prevzame vlogo umirjevalca situacije in
pomiri partnerko. Na podlagi tega predvidevam, da je morda tudi na splošno partnerka tista, ki
v odnos drugega para pogosteje vnaša občutke vznemirjenja, partnerjeva vloga pa je, da
dogajanje v odnosu umiri in vrne v utečene tire, seveda pa to predvidevanje ni nujno pravilno.
Pri obeh parih je moč zaznati tudi prisotnost prepričanj o starševstvu, po katerih delujeta. Oba
para sta naklonjena prepričanju, da se ne sme vsega podrediti izključno otroku, saj to po
mnenju prvega para odvzema energijo za kar koli drugega, kar ni povezano z otrokom, torej
verjetno tudi za ohranjanje partnerskega odnosa. Zato je po mnenju avtorice Strojin (1985)
izrednega pomena zavedanje partnerjev, da kljub razširitvi družine in novo pridobljeni vlogi
staršev v prvi vrsti ostajata partnerja, ki morata vzdrževati svoj odnos, če ga želita ohraniti.
Partnerja drugega para pa sta prepričana tudi o tem, da otroku največ pomeni prisotnost in
pozornost staršev, kar mu poskušata nuditi po svojih najboljših močeh in se ne obremenjujeta
s tem, kam bi bilo otroka dobro vpisati ali s tem, da bi uresničila prav vse njegove želje.
Menim, da ravno omenjena prepričanja glede starševstva pozitivno vplivajo na partnerski
odnos obeh parov, saj potreba staršev po tem, da bi zadovoljili vse otrokove potrebe in želje,
pogosto vodi v odnosne stiske, saj si starši postavljajo previsoke zahteve do sebe, o čimer piše
Strojin (1985). Na pasti t.i. sodobnega mita o starševstvu pa opozarjata tudi Kržišnik in Novak
(2010).
Tabela 8: Kategorija 8 – PARTNERSKI ODNOS PO ROJSTVU OTROKA
KODE 2. REDA

KODE 1. REDA: PRVI PAR

Strinjanje partnerjev
Nadgradnja odnosa
Spremembe v odnosu

-partner se strinja s partnerko (4x)
-po porodu je področje spolnosti
sprva ostalo v ozadju
-kmalu jima je uspelo področje
spolnosti obuditi
-oba morata znati kdaj popustiti
-v partnerskem odnosu v
poporodnem obdobju ni bilo
sprememb
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KODE 1. REDA: DRUGI PAR
-otrok je nadgradil njun odnos
-spolnost je na stranskem tiru
-potrebno je popuščati
-primanjkuje ji energije in
potrpljenja za partnerja
-na trenutke ima rajši otroka kot
partnerja
-odkar imata otroka, ne pogreša
partnerjeve prisotnosti, kadar ga ni
-ljubezen je potrebno razdeliti med
dve osebi
-otrok je čedalje več pokonci, zato
nimata časa zase
-njun odnos je rutina (2x)
-med seboj ne čutita več le ljubezni,

Občutki med partnerjema

-v poporodnem obdobju se ni čutil
zapostavljenega zaradi otroka

Delitev dela

-partner meni, da lahko doma ona
vse postori sama
-zaželena je pomoč partnerja pri
raznih opravilih
-njemu so bile dodeljene nove
gospodinjske zadolžitve
-opravila, ki so mu bila dodeljena
po porodu, opravlja še danes
-za domača opravila poskrbi tisti, ki
ima čas
-on se posveča športu
-obema preostane dovolj časa za
stvari in hobije, ki ju zanimajo

Interesi

Reševanje konfliktov

-konflikt rešila s pogovorom

(Ne)zadovoljene potrebe

-potrebno se je dobro organizirati
-imata potrebo, da bi bila kdaj lahko
sama
-nista zaznala povečane potrebe po
spancu
-pomanjkanje spanca je problem le
ob prebujanju za v službo
-prihod otroka jima po njunem
mnenju ni povzročil nikakršnih
stisk

Stiske v odnosu

Ohranjanje odnosa

Usklajevanje partnerske in
starševske vloge

Zadovoljstvo z odnosom

-nimata težav pri vzdrževanju
ravnotežja med partnersko in
starševsko vlogo
-ravnotežje med partnersko in
starševsko vlogo vzdržujeta z dobro
organizacijo, z dogovarjanjem in
voljo (2x)
-za nazaj ne bi želela spremeniti
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ampak tudi skrb drug za drugega
-prihod otroka pomenil veliko
spremembo za odnos
-včasih je tako utrujena, da se s
partnerjem ne zmore pogovarjati
-že vnaprej se je zavedal, da bo z
njene strani postal zanemarjan
-to ga ni obremenjevalo
-ni se počutil odmaknjenega
-on čuti, da ji je otrok pomembnejši
od njega, a ga to ne moti
-ona se skopa z otrokom
-on naredi večerjo
-ni dobil novih delovnih zadolžitev
-on zna postoriti gospodinjska
opravila in jih opravi, kadar je
potrebno
-zanj so bile nove zadolžitve le v
povezavi z otrokom
-on ima več interesnih dejavnosti
kot ona
-zmanjšal je število interesnih
dejavnosti
-o pomanjkanju časa in rešitvi glede
tega se nameravata v kratkem
pogovoriti
-bila je neprespana
-pomanjaknje časa zase
-potrebno se je dobro organizirati
-čas zase jima uhaja

-prepiri zaradi partnerjeve
odsotnosti, ki je zanjo naporna
-pomanjkanje časa za njiju
-odtujitev med partnerjema
-partnerski odnos trpi zaradi
pomanjkanja časa
-partnerski odnos trenutno ohranjata
zgolj s tem, da živita skupaj
-po njenem mnenju je ohranjanje
odnosa za moške nekaj
samoumevnega
-on se o ohranjanju odnosa ni
spraševal že od poroke
-postopno nadgrajevanje odnosa
jima je omogočilo odnos ohraniti
-zdaj nameravata odnos obnoviti z
odkritim pogovorom
-večino časa sta le v vloga staršev
-zanemarjanje partnerske vloge

-na splošno sta zadovoljna s svojim

ničesar
-s svojim partnerskim odnosom sta
zadovoljna (2x)

Socialno-ekonomski status

odnosom
-on se o zadovoljstvu z odnosom že
dolgo ne sprašuje več
-so obdobja, ko imata vseg dovolja
-so obdobja, ko se zavedata, da sta
namenjena drug drugemu
-trenutno imata slabše obdobje
-zdaj ima tudi ona službo

Partnerja prvega para menita, da po rojstvu otroka v njunem odnosu ni prišlo do sprememb,
sama pa sem iz njunih odgovorov razbrala, da so določene spremembe prisotne, kar je bilo
razvidno že iz dosedanje poskusne teorije. Razlog za omenjeno razhajanje pri zaznavanju
sprememb bi po mojem mnenju lahko bil ta, da spremembam, ki sem jih razbrala jaz,
partnerja morda ne pripisujeta dovolj velikega vpliva na njun odnos in življenje po rojstvu
otroka, da bi jih prištevala med spremembe, ki so nanju kakor koli vplivale. Je pa res, da
spremembe, ki sem jih razbrala, niso negativno obarvane in ne povzročajo stisk v njunem
odnosu, zaradi česar jim morda ne posvečata tolikšne pozornosti. Za razliko od njiju, partnerja
drugega para spremembe v svojem odnosu po prihodu otroka zaznavata in se zavedata, da
jima povzročajo določene stiske.
Ena od sprememb, ki so se v odnosu obeh parov pojavile po prihodu otroka, je zapostavljeno
področje spolnosti, ki ga je prvi par uspel hitro obuditi, pri drugem paru pa še vedno ostaja na
stranskem tiru. Walker (1997) piše, da pomanjkanje spolnosti v partnerskem odnosu lahko
povzroči, da se partner počuti odrinjenega, saj naj bi nekateri moški spolnost enačili z
ljubeznijo, a občutka odrinjenosti zaradi tega ni omenil nobeden od partnerjev.
Druga skupna sprememba je to, da sta se morala partnerja obeh parov naučiti kdaj popustiti
drug drugemu. Partnerka drugega para pa je omenila še pomanjkanje energije in potrpljenja za
partnerja, kar povezujem z njeno že omenjeno utrujenostjo v vlogi mame. Ugotovila pa je
tudi, da ima na trenutke rajši otroka kot partnerja, saj ji razporejanje ljubezni med njima po
njenem mnenju povzroča težave. O skrbi staršev glede tega, kako enakomerno porazdeliti
svojo ljubezen, piše Walker (1997), ki meni, da so tovrstne skrbi precej pogosto prisotne. Kot
veliko spremembo v odnosu pa je drugi par zaznal tudi to, da si ne vzameta več časa za
pogovor in se je njun odnos prelevil v rutino, ki se ponavlja dan za dnem.
Kar zadeva občutja med partnerjema, se partner prvega para v poporodnem obdobju ni počutil
zapostavljenega s strani partnerke, za razliko od njega pa se je partner drugega para že pred
rojstvom otroka zavedal, da bo pri partnerki pristal na drugem mestu, za otrokom. S tem se ni
obremenjeval, niti ga to ne moti zdaj, čeprav čuti, da je otrok na prvem mestu, a se sam nikoli
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ni čutil zapostavljenega. Morda tega občutka nima, ker je navzoč pri skrbi za otroka in ima v
povezavi s tem določene zadolžitve, glede česar Asen (1998) trdi, da večje, kot so obveznosti
in skrbi partnerja za otroka, manj možnosti je za razvoj občutka zapostavljenosti, saj se
partner vseeno počuti potrebnega. Drugi par je drugače glede občutij omenil tudi čustveno
spremembo, saj med seboj ne čutita več le ljubezni, ampak je prisotno tudi občutje
medsebojne skrbi.
Na področju interesov prvemu paru ostane dovolj časa za dejavnosti in stvari, ki ju veselijo in
zanimajo, kar potrjuje ugotovitev, da prihod otroka ni razlog za to, da bi morala njegova
starša popolnoma prekiniti s prejšnjim načinom življenja, le otroka morata vanj nekako
umestiti (Eisenberg idr., 1996). Pri drugem paru pa je moral partner število interesnih
dejavnosti omejiti, čeprav jih ima še vedno več kot partnerka.
Pri prvem paru se je pojavila sprememba pri delitvi dela, saj je partner dobil nove
gospodinjske zadolžitve, ki jih po potrebi opravlja še danes, medtem ko partner drugega para
že od začetka skupnega življenja opravlja določena gospodinjska dela, zato novih zadolžitev
ni dobil, razen seveda zadolžitev, povezanih s skrbjo za otroka. Glede delitve dela med
partnerjema po rojstvu otroka strokovnjaki Mayo Clinic (2001) sicer menijo, da povečanje
števila zadolžitev povzroči konflikte med partnerjema, a pri nobenem izmed intervjuvanih
parov se to očitno ni zgodilo. Partnerja obeh parov sta pravzaprav precej prisotna tudi pri
skrbi za otroka, zaradi česar ju ne bi umestila med t.i. tradicionalne moške, za katere je
značilno, da pri skrbi in vzgoji otroka prevzemajo minimalno odgovornost, ki jo skoraj v
celoti prepuščajo svojim partnerkam (Russel, 1983, v Muncie idr., 1995).
Če se dotaknem še področja potreb partnerjev, ugotavljam, da se je po prihodu otroka pri obeh
parih pojavila potreba po dobri organizaciji, kar se sklada z že omenjenim prilagajanjem na
družinsko življenje v troje. Oba partnerja sta začutila tudi potrebo po času zase, kar si imata
sicer možnost zagotoviti z oddajo otrok v varstvo, drugi par celo pogosteje kot prvi par,
vendar pa si zna kljub temu prvi par vseeno vzeti več časa zase kot drugi par, kjer se partnerja
občasno čez dan ne utegneta niti na kratko pogovoriti. Se je pa pri drugem paru, sploh pri
partnerki, pojavila tudi potreba po več spanja in počitka, česar prvi par pri sebi ni zaznal. Kot
sem omenila že v teoretičnem delu, so nezadovoljene potrebe partnerjev lahko potencialni vir
stisk v partnerskem odnosu, na kar bi glede na svoje razumevanje situacije lahko navezala
potrebo drugega para po več počitka, ki jo morda poskušata zadovoljiti na račun časa, ki bi ga
sicer, če bi bila spočita, namenila pogovoru in preživljanju časa v dvoje.
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Pri prvem paru ni zaznati stisk v odnosu, kar se po mojem mnenju odraža tudi preko njune
komunikacije, iz katere je bilo razvidno, da se v mnenjih pogosto strinjata in sta očitno
podobnega mišljenja. V primerih, ko se s konflikti srečata, pa jih po njunih trditvah rešujeta s
pogovori in to po mojem mnenju zelo uspešno, saj je pojav konfliktov očitno redek, njun
odnos pa dobro ohranjen in zadovoljiv za oba. O močni povezanosti med uspešnostjo odnosa
in načinom komuniciranja ter razreševanja konfliktov med partnerjema piše Milivojević
(2002), pomen kvalitete komunikacije pri reševanju konfliktov pa omenja tudi Tysoe (1997).
Drugi par se sooča s konflikti in stiskami, povezanimi z občasno partnerjevo odsotnostjo
zaradi službenih obveznosti. Čeprav Utting in Pugh (2004) trdita, da to v sodobnem načinu
življenja ni nič neobičajnega, temveč ravno obratno, saj ljudje v službi preživijo vse več časa,
pa avtorja hkrati menita, da to vsekakor predstavlja velik izziv ohranjanju ravnotežja med
delom in zasebnim življenjem, kar se po mojem mnenju lahko zrcali tudi v težavah v
partnerskem odnosu. Menim, da je to moč zaznati v odnosu drugega para, saj partnerko
odsotnost partnerja teži. V vlogi matere je že tako ali tako utrujena, kot je nekajkrat omenila,
v času partnerjeve odsotnosti pa ostane sama za vse, kar ji predstavlja ogromen napor.
Menim, da sta ravno njena utrujenost in njegova odsotnost tudi razlog za to, da jima
primanjkuje časa zase oz. si ga morda celo nista pripravljena vzeti, zaradi česar se po njunih
besedah počasi odtujujeta, kar jima povzroča stisko v partnerskem odnosu. Odnos trenutno
ohranjata le še s skupnim življenjem, zato se mi zdi njuna odločitev, da si bosta vzela čas zase
in bosta odnos obnovila, več kot primerna in koristna, če želita in nameravata premagati
medosebno odtujitev. Partnerstvo je namreč proces, katerega nadaljevanje ni možno brez
pogovorov in izmenjave čustev med partnerjema, meni Beer (1993).
Kar zadeva vzdrževanje ravnotežja med partnersko in starševsko vlogo, partnerja prvega para
po njunem mnenju s tem nimata težav, saj si ohranjanje ravnovesja zagotavljata z dobro
organizacijo, z dogovori in prisotnostjo dobre volje, kar se jima očitno odlično obnese.
Partnerja drugega para pa priznavata, da partnersko vlogo trenutno precej zanemarjata na
račun starševske vloge, kar je po mojem mnenju eden od virov stisk v njunem odnosu. Tomori
(1994) namreč opozarja, da se partnerskega podsistema znotraj družine ne da nadomestiti s
starševskim podsistemom, temveč se lahko oba med seboj le dopolnjujeta, v nasprotnem
primeru pa sledi razočaranje nad enim od omenjenih podsistemov.
Oba para sta s svojim odnosom zadovoljna, kar prvi par ni poudaril le enkrat, partnerja
drugega para pa sicer omenjata splošno zadovoljstvo z odnosom, a dodajata, da se trenutno
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nahajata v slabšem obdobju, da pa si odnos želita obnoviti in ohraniti in bosta to tudi storila z
odkritim pogovorom. Zanimivo pa se mi zdi to, da drugi par dojema otroka kot nadgradnjo
svojega odnosa, hkrati pa jima je njun prihod prinesel tudi veliko sprememb in z njimi
povezanih stisk, zaradi katerih je njun odnos trenutno po mojem mnenju bolj omajan, kot pa
nadgrajen. Musek (1995) sicer trdi, da življenje z otrokom lahko v veliki meri res osmisli
življenje staršev, vendar pa zadovoljstvo s starševsko vlogo po mojem prepričanju ni dovolj,
da bi bil zgolj zaradi tega zadovoljiv tudi partnerski odnos.
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IV.

ZAKLJUČEK

Spoznala sem, da prihod otroka nedvomno prinese določene spremembe, ki posegajo na
različna področja življenja partnerjev in njunega odnosa. Že sama novica o nosečnosti in
odzivi partnerjev nanjo so za partnerski odnos pomembni, saj partnerja čaka velika
sprememba, v kateri si bosta morala biti v oporo. Novico o prihodu otroka namreč lahko
partnerja dojameta kot veselje ali pa kot breme in Macy in Falkner (1985) trdita, da je od tega
odvisno, ali bo otrokov prihod v prihodnosti predstavljal razlog za lepše družinsko življenje in
boljšo povezanost med partnerjema, ali pa bo povod za razpad partnerske zveze. Pri vsem tem
je velikega pomena (ne)načrtovanje nosečnosti, zato ne čudi, da Beer (1993) in Satir (1995)
tako zelo poudarjata pomen preudarnega odločanja za otroka in načrtovanja družine, saj se
partnerja s tem izogneta mnogim stiskam, ki jih lahko prinese otrokov prihod.
Prihod otroka že v obdobju nosečnosti vpliva na partnerski odnos preko pojava fizičnih in
čustvenih sprememb, ki se pojavijo pri bodoči mamici in s katerimi se mora soočiti tudi
bodoči očka, o čimer pišeta tako Hrovat-Kuhar (1995) kot Walker (1997). Na odnos bodočih
staršev pa lahko vplivajo tudi razmišljanja in občutki, povezani s še nerojenim otrokom, ki
lahko partnerjema povzročijo mnogo stisk in skrbi, predvsem v primerih, ko so ti občutki
negativno obarvani in se nanašajo na nezaželenost otroka, kar omenja Beer (1993), ali pa
kadar gre za intenzivne starševske bojazni, ki jih navaja Asen (1998).
Prihod otroka lahko vpliva tudi na spremenjene odnose partnerjev z drugimi ljudmi, tako z
njihovimi starši kot s prijatelji, kar je bilo pri enem od intervjuvanih parov bolj, pri drugem pa
manj izrazito. To potrjuje trditev avtorice Tomori (1994), da prihod otroka posredno
preoblikuje odnose svojih staršev, saj morajo zaradi raznih prilagoditev na novo družinsko
situacijo tudi marsikaj opustiti ali vsaj spremeniti, pri čimer odnosi z drugimi ljudmi niso
izjema. Odnosi s (starimi) starši pa so pogosto podvrženi spremembam že zato, ker otrok
ustvari preskok med generacijami v odnosih s psihološkega, čustvenega in družbenega vidika,
piše Zattoni (2003).
Izrednega pomena za partnerski odnos sta po mojih ugotovitvah porod in rojstvo otroka, pri
čimer je v ospredju predvsem pomen partnerjeve (ne)prisotnosti pri porodu, saj naj bi bila
partnerjeva podpora med porodom po mnenju avtorice Hrovat-Kuhar (1995) neprecenljiva,
kar dokazujejo tudi odgovori intervjuvanih partnerk. Zato me veseli, da prisotnost partnerja
pri porodu že dolgo ni več tabu tema, kot sta ugotavljala že Macy in Falkner (1985).
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Rojstvo otroka družinsko skupnost razširi, na kar se morata partnerja s skupnimi močmi
ustrezno prilagoditi in na novo organizirati družinsko življenje, hkrati pa tudi prestrukturirati
svoj odnos, piše Pori (1995). Kljub še tako dobri organizaciji in navidezno uspešnemu
prilagajanu življenjskega stila otroku pa na podlagi intervjujev ugotavljam, da partnerjema
lahko pogosto primanjkuje časa zase, kar negativno vpliva na partnerski odnos. Zato je nadvse
pomembno, da se partnerja naučita ohranjati ravnovesje med partnersko in starševsko vlogo,
kajti po ugotovitvah avtorice Strojin (1985) se nemalokrat zgodi, da se partnerja povsem
posvetita starševski vlogi in se ne zavedata, da je potrebno njun odnos kljub prihodu novega
družinskega člana negovati ter posledično vlogo partnerja zanemarita na račun vloge starša.
Za razumevanje sprememb v partnerskem odnosu po rojstvu otroka se je potrebno zavedati
tudi pomena različnih potreb, ki se pri partnerjih pojavljajo, sploh v primerih, kadar te potrebe
ostanejo nezadovoljene. Pri tem imam v mislih povsem preproste potrebe, kot so na primer
potreba po počitku, potreba po več časa v dvoje, potreba po negovanju spolnosti itd., katerih
zadovoljitev pravzaprav sploh ne bi smela predstavljati težave, a prihod otroka to lahko prav
hitro spremeni. Za ohranitev kakovosti lastnega življenja pa je nadvse pomembno, da
partnerja poskrbita za ustrezno zadovoljitev ugotovljenih potreb, na kar se v sodobnem času
žal prepogosto pozablja, menita Kržišnik in Novak (2010). Avtorja hkrati opozarjata, da je
ravno skrb partnerjev za zadovoljevanje lastnih potreb pogoj za to, da zmoreta partnerja biti
obenem tudi dobra starša svojemu otroku, kajti le na ta način si lahko zagotovita dovolj
energije in optimizma, ki sta temelja dobrih družinskih odnosov (prav tam). Temu prepričanju
se pridružujem, saj sem med študijem literature naletela na omembe mnogih potreb
partnerjev, ki se lahko pojavljajo v obdobju nosečnosti in po porodu in jih na podlagi raziskav
izpostavljajo Tratar (2004), Ličen (2004), Selan (2005) in Kolarič (2007). Določene potrebe
sta izpostavila tudi para, ki sem ju intervjuvala in na podlagi pridobljenih odgovorov lahko
trdim, da nezadovoljene potrebe partnerjev res lahko hitro vodijo v stiske v odnosu. To je bilo
razvidno pri drugem paru, kjer sta se partnerja zaradi nezadovoljene potrebe po več skupnega
preživljanja časa v dvoje ter potrebe po obuditvi spolnega življenja pričela medsebojno
oddaljevati. Pomena (ne)zadovoljenih potreb torej res ne gre podcenjevati.
Skratka, to, da prihod otroka v življenje in odnos partnerjev vnese določene spremembe, je
več kot očitno neizpodbitno dejstvo. Od vsakega posameznega para pa je odvisno, kako
zaznava in na kakšne načine se s temi spremembami sooča in spoprijema. Ker lahko tovrstne
spremembe postanejo tudi povzročiteljice raznih stisk v partnerskem odnosu, je po mojem
mnenju za ohranitev odnosa zelo pomembno, s katerimi spoprijemalnimi strategijam
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posamezni par razpolaga. Sama kot eno najbolj učinkovitih metod za razreševanje težav v
odnosu prepoznavam metodo pogovora, ki je prvo in poglavitno sredstvo za razreševanje
konfliktov in stisk tudi po prepričanju mnogih avtorjev, kot so npr. Asen (1998), Chapman
(2002), Gradišar (2005) in Strojin (1985). Odkrit pogovor je po mojem mnenju namreč ključ
do medsebojnega razumevanja, ki lahko marsikaj razjasni in omogoči iskanje ustreznih
rešitev.
Med pisanjem diplomskega dela sem se ukvarjala tudi z vprašanjem, kaj se lahko stori v
smislu preventive za to, da bi partnerski odnosi že na samem začetku imeli trdnejše temelje za
svoj razvoj. Pri tem mi je bil v oporo kratek zapisnik telefonskih pogovorov iz leta 2012 s
strokovnjakinjama, omenjenima že v teoretičnem delu, torej z dr. Veroniko Seles in Katjušo
Jakšič. S pomočjo tega sem prišla do zaključka, da bi bilo v okviru preventivnega delovanja
smiselno v četrte letnike srednjih šol in gimnazij uvesti predmet, povezan s spoznavanjem
samega sebe in razumevanjem medpartnerskih odnosov. Pozornost bi bilo potrebno nameniti
tudi razvijanju kritičnega pogleda na medije in njihova sporočila o življenju, ljubezni in
partnerstvu. Preventivno lahko deluje tudi branje knjig o vzpostavljanju, ohranjanju in
razreševanju partnerskih odnosov, moč pa se je udeležiti celo raznih brezplačnih delavnic in
predavanj na to tematiko. Za partnerje, ki otroka že pričakujejo, se mi zdi zelo koristno
obiskovanje šole za starše, kar priporočajo tudi strokovnjaki Mayo Clinic (2001). Zelo
zanimiva ideja pa se mi zdi uvedba šole za kvalitetno življenje, kot usposabljanje ljudi za dvig
kakovosti njihovega življenja imenuje Ličen (2004). Menim, da je to področje, kjer bi socialni
pedagogi s svojimi znanji lahko veliko prispevali. Šola za kvalitetno življenje bi bila po moji
predstavi brezplačna, dostopna vsem ljudem ter bi temeljila na načelu prostovoljne
vključenosti, vodili pa bi jo lahko socialni pedagogi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi
sodelavci. Program bi se seveda med drugim skrbno posvečal tudi področju medosebnih
odnosov, ki so med najpomembnejšimi vidiki človekovega življenja, kot trdi Musek (1995).
Za konec naj omenim, da sem glede diplomskega dela mnenja, da mi je preko povezave
teoretičnega in empiričnega dela uspelo osvetliti naslovno tematiko ter doseči zastavljene
namene, kar dokazujejo sledeči rezultati mojega dela:


s pomočjo predelane literature sem pridobila teoretično podlago znanj o raziskovani
tematiki;



raziskala sem, kako in v čem prihod otroka vpliva na partnerski odnos ter katere so
najpomembnejše spremembe, na katere se morata partnerja prilagoditi;
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ugotovila sem, katere potrebe se v raziskovanem obdobju pri partnerjih lahko pojavljajo in
spoznala, kako negativno lahko nezadovoljitev teh potreb vpliva na partnerski odnos;



ugotovila sem, kaj vse lahko negativno vpliva na odnos med partnerjema oz. s katerimi
stiskami se partnerji lahko soočajo;



spoznala sem novo tehniko razreševanja konfliktov in stisk v partnerskem odnosu;



naštela sem nekaj možnosti preventivnega delovanja za oblikovanje trdnejših partnerskih
odnosov.

Ob raziskovanju izbrane tematike sem vsekakor spoznala veliko novega in koristnega, kar mi
bo prišlo prav nekoč v prihodnosti, ko bom tudi sama postala mamica in bom s partnerjem
resnično postavljena v situacijo, ki sem jo zdaj le raziskovala.
Diplomsko delo zaključujem z mislijo, da je partnerski odnos živa stvar, zato ga je potrebno
neprestano negovati. Današnja družba pa je naravnana na hiter tempo življenja in ljudje si ne
znamo vzeti dovolj časa za ljudi, ki nam veliko pomenijo. Naše vrednote se v naglici
spreminjajo in kaj hitro se lahko zgodi, da v obdobju nosečnosti in ob prihodu otroka
postavimo na prvo mesto vlogo starša ter pri tem pozabimo na vlogo partnerja. Toda odnosi
so garanje in za njih si je potrebno vzeti čas in prostor. Od tega, ali si ju vzamemo ali pa se s
situacijo enostavno sprijaznimo in živimo drug mimo drugega zgolj v upanju, da bo minilo,
pa je odvisno, ali bo partnerski odnos obstal in se utrdil, ali pa bo počasi, a vztrajno razpadel.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Pripravljena vprašanja za izvedbo intervjujev
1.) Opišita prosim, kako se je razvijal in kakšen je bil vajin odnos od začetka poznanstva, pa
vse do rojstva prvega otroka.
2.) Kdaj sta začutila željo po tem, da bi imela otroka in zaradi katerih razlogov sta si ga
želela? Sta njegov prihod načrtovala, ali se je vse skupaj zgodilo spontano in
nepričakovano?
3.) Kako sta se počutila, ko sta izvedela, da bosta postala starša?
4.) Sta se na prihod otroka kaj vnaprej pripravljala in kako?
5.) Kako je potekala nosečnost?
6.) Se spomnita, kakšne občutke sta doživljala kot bodoča mamica in očka?
7.) Kako je nosečnost vplivala na vajin partnerski odnos, je vnesla kakšne spremembe, kako
sta jih doživljala?
8.) Je nosečnost vplivala tudi na vajine odnose z drugimi, npr. s sorodniki in prijatelji?
9.) Sta se na porod pripravljala in kako?
10.)

Kakšna je bila izkušnja poroda in kakšno vlogo ste imel ob tem kot očka?

11.)

Kaj sta občutila, ko sta otroka prvič zagledala in ga vzela v naročje?

12.)

Kateri občutki so prevladovali pri vama v poporodnem obdobju? Sta se morda srečala

z občutki otožnosti?
13.)

Sta imela pri vživljanju v vlogo staršev kakšne težave?

14.)

Sta kdaj čutila, da sta se morda na prihod otroka premalo pripravila?

15.)

Kako in v kolišni meri je prihod otroka vplival na vajin partnerski odnos?

16.)

Katere spremembe vse so se pojavile s prihodom tretjega člana in kako sta se nanje

odzivala?
17.)

Vama je prihod otroka znotraj partnerskega odnosa povzročil kakšne stiske in kako sta

se z njimi spoprijela?
18.)

Sta mnenja, da uspešno vzdržujeta ravnotežje med starševsko in partnersko vlogo, ali

pa sta eno morda zanemarila na račun druge?
19.)

Na kakšne načine vama uspeva usklajevati partnersko in starševsko vlogo?

20.)

Kako se danes počutita kot starša malčka, kaj vama otrok pomeni?

21.)

Sta s svojim partnerskim odnosom zadovoljna?

22.)

Bi za konec želela še kaj dodati?
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PRILOGA 2: Primer kodiranega intervjuja
INTERVJU: PRVI PAR (K. in M.)

KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

KODE 3. REDA

1. Kot vesta, se bomo pogovarjali o vajinem
partnerskem odnosu. Če vama bo na katero od vprašanj
neprijetno odgovarjati, prosim to povejta. Zdaj bi pa
kar začeli. Prosim vaju, da opišeta, kako se je vajin
odnos razvijal in kakšen je bil, se pravi od začetka
poznanstva, pa vse do rojstva prvega otroka.
K: (z glavo pomigne proti M.) Kar začni (smeh).
M: Ne bi, kar ti dej.
K: Ja kaj (smeh). Ja kako, čaki.
2. Lahko začneta s tem, kako sta se spoznala.
K: Ja, spoznala sva se tko, da sva se preko foruma
kontaktirala in zmenila za skupno kolesarjenje. Potem je
pa deževalo, sva šla pa na pijačo, am... In pol se je
začelo. Pa sva skupi hodila na kolo, pa v hribe... In se je
začelo tko.
M: (se nasmiha)
K: Ja no, kako pa se je začel, tko ane?
M: (pokima)
3. Torej sta iskala skupne interese?
K: Ja, sej sva jih mela, šport je bil najin skupni interes.
Tko da sva kolesarila, pa v hribe hodila... Pa še kej
verjetn, ane? Uglavnem... Kaj kimaš (smeh)? Govor kej.
M: Se čist strinjam z vsem.

-spoznala preko foruma
-dogovor za kolesarjenje
-skupne pijače, izleti v gore
-poznanstvo sta spremenila v
partnersko zvezo

-vzpostavitev kontakta

-šport je skupni interes
-kolesarjenje
-hoja v gore

-skupni interesi pred prihodom
otroka

-partnerski odnos pred rojstvom
otroka

-partner se strinja s partnerko

-strinjanje partnerjev

-partnerski odnos po rojstvu

56

-razvoj partnerskega odnosa

-partnerski odnos pred rojstvom
otroka
-partnerski odnos pred rojstvom
otroka

4. Bi morda vi še kaj želel dodati?
M: Ne. (tišina)
K: Potem pa sva se poročila, se preselila skupej, pol sva -poročila sta se
-po poroki pričela živeti skupaj
pa dobila Naceta.
-prvi otrok rojen po poroki
5. Koliko časa pa sta bila par pred prihodom otroka?
K: Am...
M: Pet let, šest let.
K: Ja kok zdej?
M: Pet let. Pet.
K: Da si zračunam... Pet let, ja.

-pet let sta bila par brez otrok

6. Sta imela kakšne skupne prijatelje, sta z njimi kam
ven hodila?
K: Ne.
-nimata skupnih prijateljev
M: Enkrat smo šli smučat skup, sam se ni dobr končal.
K: Ne, ni se. Nimava kakšnih takih prijatlov, da bi se
-vsak ima svoje prijatelje
kej. Vsak ma svoje.

otroka
-zakonska zveza
-skupno življenje

-partnerski odnos pred rojstvom
otroka

-čas trajanja zveze pred
nosečnostjo

-partnerski odnos pred rojstvom
otroka

-družabno življenje pred
prihodom otroka

-odnosi z drugimi ljudmi

7. Sta na začetku veliko časa preživela skupaj?
K: Ja. Vikende, pa med tednom... Kolkokrat?
M: Dvakrat.
K: Dvakrat na teden in cele vikende.

-veliko časa sta preživela skupaj

-preživljanje časa v dvoje

-partnerski odnos pred rojstvom
otroka

8. Torej sta si znala vzeti čas zase?
K: Ja.

-znala sta si vzeti čas zase

-preživljanje časa v dvoje

-partnerski odnos pred rojstvom
otroka

-želja po otroku

-otrok

9. Kdaj pa sta začutila željo po tem, da bi imela otroka
in kakšni so bili razlogi za to?
K: Am... Ja, jz sem mela skos željo met otroka ane... -želja po otroku je bila pri njej
prisotna že prej
enkrat. Vedno sem hotela otroka in biti mama...
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M: Ja, ko si ti nardila izpite na faksu...
-vedno si je želela imeti otroka
K: Ja, ko sem izpite nardila, sva se odločila, da sva in postati mama
-on je dobil službo
pripravljena. Pa ko je M. mel službo.
-ona je končala izpite na
fakulteti
10. Potem sta se o željah po otroku pogovarjala že prej, -pripravljena na prihod otroka
preden sta se zanj dejansko odločila?
K: Ja. Kva se režiš? Ja sej sva se pogovarjala.
-o željah po otroku sta se
pogovarjala
M: Ja.
K: Ja noo.
11. Torej sta počakala na to, da sta imela zagotovljeno
stanovanje, urejene finance?
Oba: Ja.
M: Približn, ja. Ona je bla še študentka.
K: Ja, jz sem bla še študentka, ampak M. je mel pač
službo.
M: Polovično.

-zagotovljeno stanovanje
-primerna finančna ureditev
-on je bil zaposlen
-ona je bila še študentka

12. Je bil prihod otroka načrtovan, ali pa se je spočetje
zgodilo spontano?
-spočetje otroka je bilo
K: Načrtovano je bilo.
načrtovano
13. Kako pa sta se počutila, ko sta izvedela, da bosta
postala starša?
K: V redu.
M: En dan pred smučanjem smo zvedli.
K: Ja, en dan preden smo šli smučat.
M: V Švico.
K: V Švico, ja. Sva zvedla. In Lukatu, M-jevemu bratu
sva takoj povedala (smeh).

-dobri občutki ob novici o
nosečnosti
-izvedela pred dopustom
-novico sta najprej sporočila
njegovemu brat
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-motivi za otroka

-otrok

-pripravljenost na otroka
-pripravljenost na otroka

-otrok
-otrok

-pripravljenost na otroka

-otrok

-želja po otroku

-otrok

-socialno-ekonomski status

-partnerski odnos pred rojstvom
otroka

-spočetje otroka

-nosečnost

-odziv na novico o nosečnosti

-nosečnost

-novica o nosečnosti
-novica o nosečnosti

-nosečnost
-nosečnost

14. Ste sama opravljala test nosečnosti, ali ste bil vi
zraven?
K: Sama sem ga, pol sem mu pa povedala, ko je pršu -test nosečnosti je opravila sama
-novico mu je sporočila ob
domov.
prihodu domov
15. In kakšna je bila vaša reakcija, ko ste izvedel?
M: Ne vem, vesel sem bil. Pomoje. Vesel, ja.
16. Je bilo mogoče tudi kaj presenečenja prisotnega?
M: Mal ja, k veš da ni več poti nazaj (smeh).
17. Glede na to, da sta otroka načrtovala, sta se mogoče
tudi kaj pripravljala na njegov prihod? V kakršnem koli
smislu.
K: Mislm... Pol sva se, te stvari, k je blo treba. Pač
pripravit oblekce, pa to. Ampak drugač pa, da bi se ne
vem kej, ne vem... Drugače, posebi se nč nisva, no tko.
Nč no, sam pol pa je treba pač čis fizične stvari
pripravit. Pa kakšno knjigo sva si prebrala, sam ne prov
preveč.
18. Kakšne predstave pa sta imela o nosečnosti in
porodu?
K: Pa jz se nism kej dost poglabljala, ker bolj bereš, pol
si še bolj zaskrbljen, kaj bi blo lohk vse narobe, pa to,
tko da.. Si nč nisem kej dost predstavljala. Mislm, tko
pač.
M: Jz pa še manj (smeh).
K: Pač vedla sem, približn kako gre, ampak ne pa zdej
neki ful natančno, pa da bi se kej zlo poglabljala v to.

-ugotavljanje nosečnosti
-novica o nosečnosti

-nosečnost
-nosečnost

-ob novici čutil veselje

-odziv na novico o nosečnosti

-nosečnost

-manjša mera presenečenja
-zavedanje, da ni poti nazaj

-odziv na novico o nosečnosti

-nosečnost

-ni bilo posebnih priprav na
prihod otroka
-branje knjig
-priprava oblekic in ostalih
fizičnih stvari

-priprave na porod in prihod
otroka

-nosečnost

-nista imela določenih predstav
o nosečnosti in porodu
-manj kot veš, manj te skrbi
-ona je imela osnovno znanje o
nosečnosti in porodu
-on ni bil seznanjen s potekom
nosečnosti in poroda

-predstave o nosečnosti in
porodu

-nosečnost

-znanje s področja nosečnosti in
o poteku poroda
-znanje s področja nosečnosti in
o poteku poroda

-nosečnost
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-nosečnost

19. Vi tudi niste kaj bral o tem in se zanimal za to?
M: Ne.
20. Kako pa je potem potekala sama nosečnost? Prosim,
opišita to obdobje.
M: Men je blo slabo.
K: Kaj ti je blo slabo?
M: Skup sem padu skor, k smo šli na ultrazvok.
K: Aja točno, na prvem ultrazvoku je M. skor skup
padu. Pomoje, da zarad vseh aparatur, zato me je mal
skrbel, kako bo pri porodu, ampak pol je blo v redu.
Drugač pa nosečnost... Prve par mescev mi je blo ful
slabo neki časa, pa sem itak rekla, da nikol več. Takrt k
mi je blo slabo, ampak pol to pozabš. Drugač pa
normalno, mislm tko brez težav je nosečnost potekala.
Tko da ni blo nobene panike, mislm. Vse brez težav,
umirjeno, športno. Pa razpoloženje mi je mal nihalo,
ane?
M: Ja, pa skos je jedla hamburgerje iz Mc'Donaldsa
(smeh oba).
21. Kako pa ste vi zaznal njena nihanja v razpoloženju?
M: Težko je blo, težko.
22. Lahko malo opišete, prosim?
M: Ja, skos si je zmišljevala. Pa bi to, pa pol je to
dobila, pa ji ni blo všeč.
K: Pa ne, pr hrani nism bla...
M: Ja ja, si kr bla. Enih stvari kao ni mogla vidt, k so ji
smrdele že na ne vem kam.
K: Aja, ja no.

-ni bral knjig o nosečnosti in
porodu

-znanje s področja nosečnosti in
o poteku poroda

-nosečnost

-med nosečnostjo mu je bilo
slabo
-na ultrazvoku je ob pogledu na
aparature skoraj omedlel
-skrb zaradi njegove slabosti

-potek nosečnosti

-nosečnost

-potek nosečnosti

-nosečnost

-potek nosečnosti

-nosečnost

-prve mesece ji je bilo slabo
-vse je potekalo normalno
-bila je umirjena
-ukvarjala sta se s športom

-fizične spremembe
-potek nosečnosti
-počutje med nosečnostjo
-potek nosečnosti

-nosečnost
-nosečnost
-nosečnost
-nosečnost

-nihanje razpoloženja

-čustvene spremembe

-nosečnost

-apetit po hamburgerjih

-fizične spremembe

-nosečnost

-bilo mu je težko ob njenih
nihanjih razpoloženja

-partnerski odnos med
nosečnostjo

-nosečnost

-veliko si je izmišljevala glede
želja
-ni bila zadovoljna, ko ji je želje
uresničil
-izbirčna pri hrani

-partnerski odnos med
nosečnostjo

-nosečnost

-fizične spremembe

-nosečnost
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M: Ja no. Drugač pa ni blo kompliciranja nč kej preveč.
23. Se mogoče spomnita kakšnih občutkov, ki sta jih
doživljala kot bodoča mamica in očka? Sta imela
kakšna razmišljanja, kakšne občutke ob tem?
K: Ja, sam pač tko, k razmišljaš, pa k veš, da bo pršu en
tak mali, čis nebogljen. Tko v pričakovanju si, no. Tko.
M: Se strinjam.
K: (smeh)
24. Niste zaznal nobenih posebnih občutkov?
M: Ne.
25. Mogoče to, da se bo povečala odgovornost?
M: Ja, to že itak veš, da to pride za tabo. Tud za spol
pač, sva hotla vedt, ampak nama je blo vseen, kaj bo.
K: Ja itak.
M: Pač sva vprašala.
K: Ti si hotu vprašat, jz pa ne.
M: Ja, pač.
K: In pol sva se zmenila, da bova vprašala.
M: Jz sm reku, da lohk sam jz vem, pa da njej ne
povem, ane. Ker je ne zanima.
K: Ja itak.
M: Sam pol je tud njo zanimal kar naenkrat.
26. Potem sta glede tega sklenila kompromis?
Oba: Ja.

-ni bilo veliko komplikacij med
njima

-partnerski odnos med
nosečnostjo

-nosečnost

-bila sta v pričakovanju
-razmišljala sta o še nerojenem
otroku
-partner se strinja s partnerico

-občutki, povezani s prihodom
otroka

-nosečnost

-strinjanje partnerjev

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-ni zaznal posebnih občutkov

-občutki, povezani s prihodom
otroka

-nosečnost

-zavedal se je povečanja
odgovornosti

občutki, povezani s prihodom
otroka

-nosečnost

-pozanimala sta se o spolu
otroka na njegovo željo

-zanimanje za otrokov spol

-nosečnost

-skenila kompromis glede
poizvedovanja o spolu otroka

-zanimanje za otrokov spol

-nosečnost
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27. So se v samem odnosu med vama pojavile kakšne
spremembe?
K: A zdej, odkar mava otroke?
28. Ne, med prvo nosečnostjo.
K: Mogoče spolnost... Na konc sem se jz ful počutla tko
čudno, ker sem bla k slon in sploh nism hotla... Sva res
ful poredko mela spolne odnose zadnji mesec, k sem bla
res tok debela in sem se komi valila po uni postelji. Se
spomniš? Sem se z enga boka na druzga valila, k slon
sem bla. Je pa odvisno, ful ti niha, ane. Pa včas ti paše,
da te boža, včas ti paše... Tko no, ful časa je pa sam pust
me, ful je odvisno blo tko. Ane?
M: Mhm.
K: A dej no, sodeluj.
M: Ja sej je čist tko blo, k pravš.
K: Drugač pa tko... A se je kej spremenil v odnosu med
nosečnostjo?
M: Pomoje, da ne.
K: Nč ni blo tko. Vse je blo tko normalno.
M: Brez rožic, brez romantike, k ponavad.
K: Aja, mal več sem jokala jz med nosečnostjo.
M: Aja, to pa res, itak, za vsako malenkost.
K: (smeh)

-manj spolnih odnosov med
nosečnostjo

-partnerski odnos med
nosečnostjo

-nosečnost

-imela je velik trebuh
-počutila se je kot slon

-fizične spremembe
-telesna samopodoba

-nosečnost
-nosečnost

-nihanje poželenja

-fizične spremembe

-nosečnost

-partner se strinja s partnerico

-strinjanje partnerjev

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-nosečnost je potekala normalno
-ni bilo sprememb v
partnerskem odnosu
- večkrat je jokala

-potek nosečnosti
-partnerski odnos med
nosečnostjo
-čustvene spremembe

-nosečnost
-nosečnost

-odnosi s (starimi) starši

-odnosi z drugimi ljudmi

29. Kaj pa odnosi z vajinimi starši, ko so izvedeli, da
bodo postali babice in dedki, se je tukaj mogoče kaj
spremenilo?
K: Moji so bli itak že navajeni, ker je bil to že sedmi
vnuk. Tko, da...
-odnosi z njunimi starši se po
M: Načeloma je blo vse tko, k ponavad... Pomoje se
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-nosečnos

odnosi niso spremenili.

zanositvi niso spremenili

30. Potem nosečnost po vajinem mnenju ni posebno
vplivala na vajine odnose z drugimi, se pravi s prijatelji
in sorodniki, tudi na vaju dva sama ne preveč?
Oba: Ja.

-nosečnost ni vplivala na odnose
z drugimi ljudmi
-nosečnost ni vplivala na
partnerski odnos

-(ne)vplivanje nosečnosti na
odnose z drugimi ljudmi
-partnerski odnos med
nosečnostjo

-odnosi z drugimi ljudmi

-prvi porod je bil dolg in
naporen
-drugi porod je bil manj grozen

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-on je ostal med porodom pri
zavesti
-vmes se je vrnil domov

-opis dogajanja med porodom

-porod in rojstvo otroka

-opis dogajanja med porodom

-porod in rojstvo otroka

-zvečer se je pričelo dogajati

-odhod v porodnišnico

-porod in rojstvo otroka

-ponoči osebje ni hotelo sprožiti
umetnih popadkov

-zdravstveno osebje

-porod in rojstvo otroka

-on je šel zjutraj še v službo

-opis dogajanja med porodom

-porod in rojstvo otroka

31. Kakšna pa je bila izkušnja poroda? Kako ga imata v
spominu?
K: Prvič je blo dolgo, ful naporno, grozn. Drugič je blo
pa ful hitr. Pa ne tok grozn.
32. Kaj pa vi?
M: Ja...
K: M. ni skup padu. To je blo kul.
M: Mmm... Ubistvu sem mogu it domov.
K: Ja dobr no, k je una sestra rekla, da se ne bo nč
dogajal.
M: Ja, pač pršla sva zvečer v porodnišnico, k ji je voda
odtekla. Jz sem na kavču spal, ko sva mogla it v
porodnišnico.
K: Ooo, bogi.
M: Am... Pol je blo pa ob ene enajstih, k je sestra rekla
naj grem kr domov, sej ne bo nč ponoč, kao da ne bojo
sprožil poroda, k dežurni nočejo preveč to.
K: Kaj, da nočejo?
M: Ja nočejo sprožit umetnih popadkov.
K: Ja no, sam so mi dal ane.
M: Ja nč ti niso dal. Zjutri šele pol se je začel.
K: Aja.
M: Pol sem šel jz domov, pa sem šel zjutri še v službo,
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-nosečnost

pa so me ful nakurili v službi, kaj delam v službi, če
žena rojeva. Pol sem pa šel ob ene osmih v Ljubljano.
K: Pol sem pa ob enajstih dopoldne rodila. Jz sem bla
celo noč tm sama v porodni sobi z unimi popadki. In je
blo ful grozn, sam pač sem mislila, da pač, kva, če se nč
konkretnega ne dogaja, ane. Sam zdej pa v ta drugo,
sem rekla, da bo z mano, pa če tri dni rojevam. Bo tm
zravn sedel. Sam v ta prvo sem itak ful bla čez rok in
sem skos hodila na te preglede in je skos mogu vn iz
službe hodit, ker me je mogu vozit in pol, da takrat ne bi
še, ane, un porod, k nismo vedl kok časa bo trajal in pol
sm ga valda poslala domov in v službo, ane. Ampak
zdej, če bi en teden rojevala, bi bil zraven.

-iz službe je šel nazaj v
porodnišnico
-otrok se je rodil ob 11h
dopoldne
-celo noč je bila sama v porodni
sobi
-bilo ji je grozno

-opis dogajanja med porodom

-porod in rojstvo otroka

-rojstvo otroka

-porod in rojstvo otroka

-(ne)prisotnost partnerja pri
porodu
-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-med nosečnostjo jo je pogosto
vozil na preglede in izostajal iz
službe

-potek nosečnosti

-nosečnost

33. Ste pogrešala njegovo prisotnost?
K: Ja.

-pogrešala je njegovo prisotnost
med nočnim delom poroda

-pomen partnerjeve prisotnosti
pri porodu

-porod in rojstvo otroka

34. Kako pa ste vi doživljal vse skupaj, ste bil kaj
vznemirjen?
M: Si, itak. Takrat sploh ne dojameš točn, kaj se dogaja. -bil je vznemirjen
Tok enih stvari, da... Pač ti je to za zraven.
-med porodom ni točno dojemal,
kaj se dogaja

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

35. Kaj pa v službi, ste imel kaj težav s koncentracijo?
M: Ne, niti ne.

-ni imel težav s koncentracijo v
službi

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-prisostvoval je porodu
-mirno je sedel na stolu

-(ne)prisotnost partnerja pri
porodu

-porod in rojstvo otroka

36. Pri porodu ste potem bil prisoten, kot sta že
omenila?
M: Mhm, bil sem prisoten. Sem sedel na stolu skos, čis
pr mer.
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-porod in rojstvo otroka

37. In kako bi opisali to izkušnjo?
M: Pač, gledaš tm une.
K: (smeh)
M: Hodijo opazovat in komentirajo.
K: Jz sem bla prvič tok zadeta, joj...
M: Pa je hotla skos met še dozo.
K: Ja, če je bolelo, kaj.
M: Protibolečinsko.
K: Bi šel pa ti rodit.
M: Ja. Pa v redu pač, dobr. Dobr je bit zravn. To je to.
38. Kakšna pa je bila vaša vloga pri tem? Rekel ste, da
ste sedel pri miru?
M: Ja, pa za roko sem jo držal in to je blo to.
K: Moralno podporo mi je daju.
M: Spodbudne besede sem ji govoru.
K: (smeh)

-med porodom je opazoval
osebje

-opis dogajanja med porodom

-porod in rojstvo otroka

-ona je bila precej omamljena od
protibolečinskih sredstev
-bolelo jo je

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-on meni, da je dobro
prisostvovati porodu

-pomen partnerjeve prisotnosti
pri porodu

-porod in rojstvo otroka

-med porodom jo je držal za
roko
-bil ji je v moralno podporo
-besedno jo je spodbujal

-partnerjeva vloga med porodom

-porod in rojstvo otroka

-partnerjeva vloga med porodom
-partnerjeva vloga med porodom

-porod in rojstvo otroka
-porod in rojstvo otroka

-pomen partnerjeve prisotnosti
pri porodu

-porod in rojstvo otroka

-opis dogajanja med porodom

-porod in rojstvo otroka

39. Kaj je njegova prisotnost pomenila vam?
K: Ja tko, ne vem, valda se počutiš bolj varno, če je -zaradi njegove prisotnosti pri
zraven mož, ane. Logično. Tko da, pač, če bi šlo kej porodu se je počutila varno
narobe, vem, da bi itak on poskrbel za vse, ane. Tko da.
M: (smeh)
K: Ja, no kaj. Ane. In pol pač... Tko, da veš, da maš
enga zraven. Tko no, če bi blo karkol narobe.
M: Pa skos gledaš tist monitor, ki kaže utrip od otroka, -opazoval je otrokov utrip
tist skos gledaš. Pa vmes kr mal zgine, k ma slab
kontakt, a veš.
K: Točno ja, pr Nacetu. To si mi šele pol povedu. Jz to
sploh nism dojela, ker sem bla tok zadeta od zdravil.
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40. Vas je kaj zaskrbelo, kadar je utrip izginil?
M: Ma, me je ja, sam sej pol že vidš, da pač... Čeprov,
sej kr neki je blo, mal kompliciran pomoje. Trajal je
celo večnost. Pomoje, da je blo kompliciran, je hodil
notr vse živo.
K: Pol je bla polna soba na konc.
M: Pr Jakcu sta bla pol dva, takoj je blo fertik pa nikjer
nobene komplikacije. Pr Nacetu pa se je mal
kompliciral.
K: Ja, še un babičar je bil pr Nacetu in mi je pol na
trebuh skoču, ulegu, ne vem kaj, sploh ne vem.
M: Stisnu je trebuh, ja.
K: Da je šel ven.
41. Bi danes, ko gledata nazaj, prvi porod opisala bolj
kot prijetno al neprijetno izkušnjo?
M: Ne, prijetno, prijetno.
K: Neprijetno.
M: Ja men je blo prijetno, pač drugač kot teb.
K: Vsak iz svojga vidika.
M: Jz sem se naspal...
K: Jz bi pa sam to, da bi pač M. bil skos zraven. Mislm,
da če bi ga mela skos zraven, da bi blo pol velik bolš
vse skupi. Psihično. Sej te boli ane, itak, sam psihično bi
blo bolš. A veš.
42. Kaj pa sta občutila potem, ko sta otroka prvič
videla, pa ga v naročje vzela, kakšni so bili občutki?
M: Fajn, taki...
K: Luštni.
M: Prijetni, ja...

-opazovanje otrokovega utripa
mu je povzročalo skrbi
-porod je bil po njegovem
mnenju težaven
-prisotnega mnogo
zdravstvenega osebja

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-zdravstveno osebje

-porod in rojstvo otroka

-on porod opisuje kot prijetno
izkušnjo
-njej porod predstavlja
neprijetno izkušnjo

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-doživljanje poroda

-porod in rojstvo otroka

-zanjo bi bilo lažje, če bi bil on
vseskozi prisoten

-pomen partnerjeve prisotnosti
pri porodu

-porod in rojstvo otroka

-občutki ob prvem stiku z
otrokom so bili lepi in prijetni

-občutki ob prvem stiku z
otrokom

-porod in rojstvo otroka
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K: Luštni, prijetni, lepi.
43. So ostali v lepem spominu?
K: Ja, ja (razneženo).
M: Mhm... (smehljaj).
44. So prevladovali občutki sreče?
K: Ja, nč ni blo nobene poporodne depresije al pa kej, k
sreč, ane. Mislm, jz sem bla ful vesela pa zadovoljna no.
Tko da. Sta bla luštna pikca, obadva.
M: In pol šele ubistvu dojameš, ko dam prineseš.
K: Ja, sej k si tm v porodnišnici, itak pač so tm sestre pa
vse.
M: Tm ti strežejo skos, pa pomagajo.
K: Pol pa prideva prvič domov z Nacetom, pa kr, a zdej
pa kle ga mava, kaj pa zdej, a veš.
M: Ostaneš sam pol, pa nimaš... Pa noben ti ne govori
več, kaj morš delat z njemu pa kako ga obrnit, pa
hranit...
K: Pri prvem itak traja pol še ne vem, ene tri tedne, da
se sploh naštimaš. Ene tri tedne itak, se mi zdi, da sam
živiš za unga dojenčka in sploh nč ne za zunanji svet, ga
sploh ne registriraš. Pa sej se itak dnevi tko obračajo,
sam gledaš kdaj bo jedu, kdaj bo previt in sploh... Tko
no. In pol še vsak obisk, ki pride, ti je težko še kavo
skuhat, ker itak veš, da boš mogu pol še pomit pa vse to,
tko da. Ful tko no.
M: Obiski so nezaželeni.
K: Ja, obiski so nezaželeni. Na začetku, sploh pr prvem
otroku. Se morš najprej naštelat.
M: Pr drugmu je čis drugač, k ne kompliciraš.

-občutki prvega stika z otrokom
so obema ostali v lepem
spominu

-občutki ob prvem stiku z
otrokom

-porod in rojstvo otroka

-po rojstvu otroka je bila srečna,
vesela, zadovoljna

-poporodno obdobje

-porod in rojstvo otroka

-otrokovo resničnost sta dojela
šele ob prihodu domov
-v porodnišnici imaš pomoč pri
skrbi za otroka

-dojemanje otroka

-otrok

-skrb za otroka

-otrok

-po prihodu domov sta se morala
glede skrbi za otroka znajti sama

-skrb za otroka

-otrok

-potreba po prilagoditvenem
času
-prve tri tedne je bil otrok ves
njun svet
-pozabila sta na zunanji svet
-dnevi so hitro minevali

-prilagajanje na družinsko
življenje
-prilagajanje na družinsko
življenje
-prilagajanje na družinsko
življenje

-družinsko življenje

-obiski so na začetku nezaželeni

-prilagajanje na družinsko
življenje
-prilagajanje na družinsko
življenje

-družinsko življenje

-potrebno se je prilagoditi novi
situaciji
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-družinsko življenje
-družinsko življenje

-družinsko življenje

K: (smeh)
45. Poporodno obdobje sta že omenila, povedala sta, da
so vama bili obiski odveč. Sta zaznala še kakšno
spremembo, mogoče med vama samima, v vajinem
odnosu? Kar naenkrat ste bili trije doma.
K: Sej pol smo se kr hitr naštelal. Mogoče spolnost,
intima... Da so ble zakonske obveznosti oziroma
dolžnosti... (kratka tišina). Pa sej itak spolnih odnosov
ne smeš met šest tednov po porodu in pol sva se pa hitr
naštelala, ane?
M: Mhm.
K: Da je vse steklo normalno. Mislm normalno, pač tko,
kot je blo prej, ane. Sam men je ful smešn, k je kr una
postlca zraven in pol, itak je slep še na začetku, a veš, ne
vid ane, mislm pol že vid, ampak tko kr... Pol sva mu tm
eno tko, a se spomniš, a veš, kaj če se zbudi, valda te
gleda tm ane, itak ne zaznava da ti tm seksaš ane, a veš
k sva mu kr tm zagrnila (smeh). Itak ne registrira,
ampak tko... Ne, pol je blo, mislm pač, sej pol si morš
pa vse na novo organizirat, čas pa to. Pa fajn je, da
moški pomaga ane, k pol kr naenkrat, k si sam z
otrokom in pol misl moški, k si ti na porodniški, da boš
itak vse ti nardila pa vse.
M: Če je skos doma.
K: Pa ja, pa si itak skos doma.
M: Jz bi bil tud skos doma.
K: Am... In pol je fajn, da pač partner tud kej nardi, ane.

-po porodu je področje spolnosti
sprva ostalo v ozadju
-kmalu jima je uspelo področje
spolnosti obuditi

-spremembe v odnosu

-v partnerskem odnosu v
poporodnem obdobju ni bilo
sprememb

-spremembe v odnosu

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-morala sta se privaditi na
otrokovo prisotnost v spalnici

-prilagajanje na družinsko
življenje

-družinsko življenje

-potrebno si je na novo
organizirati čas

-prilagajanje na družinsko
življenje

-družinsko življenje

-partner meni, da lahko doma
ona vse postori sama

-delitev dela

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-zaželena je pomoč partnerja pri
raznih opravilih

-delitev dela

-partnerski odnos po rojstvu
otroka
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-spremembe v odnosu

-partnerski odnos po rojstvu
otroka
-partnerski odnos po rojstvu
otroka

46. Ste torej vi dobil kakšne dodatne, nove zaposlitve
doma?
M: Ja ja, čiščenje kopalnice, obešanje perila, pomivanje -njemu so bile dodeljene nove
gospodinjske zadolžitve
posode.
47. Ste imel kakšne težave s tem?
-opravila, ki so mu bila
M: Ah, še zdej morm to delat (smeh).
dodeljena po porodu, opravlja še
K: Ah dej no (smeh). Ja no pač, tist k ma čas, sej je danes
-za domača opravila poskrbi
logično.
tisti, ki ima čas
48. Sta imela pri vživljanju v vlogo staršev kakšne
težave, ali pa sta z lahkoto prešla v to vlogo?
M: Sej nimaš izbire pomoje.
K: Ni blo težav.
M: Pomoje se morš itak... Slej kot prej itak prilagodit.
K: Ni blo težav nobenih.
49. Ste se vi mogoče kdaj počutil odrinjenega na račun
otroka?
M: Ne, ni blo nikol kej tazga.
K: (kihne)
Jaz&M: Na zdravje.
K: Hvala.
M: Jz sem itak pol pač športal normalno, tko k zdej.
K: Ah, teb je blo itak zakon, k sem bla jz na bolniški.
M: Ja, ja, sm lohk skos hodu športat.

-delitev dela
-delitev dela

-partnerski odnos po rojstvu
otroka
-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-delitev dela

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-pri vživljanju v vlogo staršev
nista imela težav
-novi vlogi staršev sta se hitro
prilagodila

-vživljanje v starševstvo

-starševstvo

-vživljanje v starševstvo

-starševstvo

-v poporodnem obdobju se ni
čutil zapostavljenega zaradi
otroka

-občutki med partnerjema

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-on se posveča športu

-interesi

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-pripravljenost na otroka

-otrok

50. Sta mogoče kdaj čutila, da sta se na prihod otroka
premalo pripravila?
K: Ne.
-nista čutila, da bi bila na prihod
M: No, čeprov sva včas tko rekla, a mava vse, a vse
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veva...
K: Ja no dobr, to itak.
M: Sprašuješ se, sam itak, to je bolj tako retorično
vprašanje.
K: Itak, sej ne bi več literature brala al pa kar koli.
M: Ja.
K: K važn, da maš oblekce, pa postlco, pa mlek.
51. Bi morda izpostavila še kakšno spremembo, ki se je
s prihodom otroka pojavila v vajinem partnerskem
odnosu? Vi ste že omenil, da ste veliko športal, medtem,
ko vi tega niste mogla, je to kaj spremenilo med vama?
K: Ja pač, ja zdej se morva organizirat in pač more vsak
mal popustit. Mislm popustit, pač zdej se tko
zorganizirava, da ma vsak neki časa varstvo, ane. Pol pa
pač probaš slalomirat vmes med službo, med otroci,
med možem, tko da... Med vsemi obveznostmi, bi rekla.
Ampak se nekak uspeva uskladit tko, da sva oba
zadovoljna.
M: Ja.
52. Pa se vama zdi, da v enaki meri prevzemata
odgovornosti in starševske naloge?
K: Ja. Kadar jih pa ne, pa opomnim partnerja, da jih. Da
ne pogleda včas stran, k je treba kej kregat al pa ukrepat.
Najlaži se je pa nardit, da ne vidš, pa da ni treba
sankcionirat.
M: O kom to govoriš?
K: Ja ne vem.
Oba: (smeh)

otroka premalo pripravljena
-občasno so se jima porajala
kakšna vprašanja

-pripravljenost na otroka

-otrok

-potrebno se je dobro
organizirati
-oba morata znati kdaj popustiti

-(ne)zadovoljene potrebe

-izmenično sta zadolžena za
varstvo
-zadovoljna sta s svojim
usklajevanjem obveznosti

-varstvo otroka

-partnerski odnos po rojstvu
otroka
-partnerski odnos po rojstvu
otroka
-starševstvo

-usklajevanje družinskih in
zunanjih obveznosti

-družinsko življenje

-v enaki meri prevzemata
odgovornosti in starševske
naloge
-med seboj se opomnita, kadar
kdo starševske naloge ne
opravlja primerno

-uresničevanje starševske vloge

-starševstvo

-uresničevanje starševske vloge

-starševstvo

70

-spremembe v odnosu

53. Pa sta uspela urediti to?
K: Včas se je prov naredu, da ne vid ane, da mu ni blo
treba kregat ga.
M: Če se ti ne da, se umakneš.
K: In prepustiš ženi.
M: Ja, ker obvlada to.
Oba: (smeh)
K: Ampak ja, ga opomnim in to je to, sva se tud
pogovorila o tem.
54. Kaj pa potreba po tem, da bi bila kdaj sama, se ta
potreba pojavlja?
K: Zdej jih dava v varstvo. Čeprov ne preveč pogosto,
ampak tko.
M: Ta prvi dve leti nismo nč kej dajal v varstvo.
K: Ja, ker sta bla tok skupi in itak nisi mogu obeh
nikamor tko pač... Mislm...
M: Noben jih ni hotu.
K: Ja, noben jih ni hotu, tko pač, dveh tok mejhnih in
pol sva jih dala prvič takrat, ko sva šla v Bohinj. Ne, v
Bovec sva šla, se spomniš?
M: Mhm.
K: Pa še to je blo sam za dva dni, mislm za eno noč sva
tm prespala, tko da... Mislm, paše jih dat, zdej jih pač
probava dat, ampak recimo, ne vem...
M: Enkrat na 14 dni al pa na tri tedne.
K: Ne, ja, zdej...
M: Al pa enkrat na mesec mogoče.
K: Od zdej, odkar je naša mati spet tko, da jih ma lohka
ane, drugač pa prej pa nisva dajala... Paše ja...

-on rad spregleda situacije, v
katerih je potrebno v zvezi z
otrokoma kaj ukrepati
-sankcioniranje prevzema ona

-uresničevanje starševske vloge

-starševstvo

-uresničevanje starševske vloge

-starševstvo

-konflikt rešila s pogovorom

-reševanje konfliktov

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-otrok na začetku nista
prepuščala v varstvo
-otroka sta bila premajhna, da bi
ju kdo želel varovati

-varstvo otroka

-starševstvo

-varstvo otroka

-starševstvo

-ko sta šla v Bovec, sta otroka
prvič oddala v varstvo

-varstvo otroka

-starševstvo

-oddaja otrok v varstvo jima
prija

-varstvo otroka

-starševstvo

-otroka sta v varstvu približno
enkrat na tri tedne

-varstvo otroka

-starševstvo
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55. Potem imata potrebo, da bi večkrat lahko bila
sama?
K: Ja. Mislm, če bi blo tko, da bi jih dala enkrat na 14
dni, za ne vem, za enkrat za prespat za vikend, ane, to bi
blo super.
M: Ja.
56. So se mogoče pojavile tudi kakšne potrebe po več
spanja, po čemer koli?
M: Ne, mislm da ne.
K: To ni blo.
M: Ne, ni blo. No, kakšna noč je bla mal slabša, sam...
K: Si nekak zvozu čez dan.
M: Če je blo ene pet noči slabih, je blo že velik.
K: Sam, a se ni ful zbuju?
M: Ah, to si ti komplicirala. Men je blo čis v redu.
K: (smeh) Ja, k si ti itak spal, ane. Ne vem, to je kr šlo.
M: Ene parkrat smo ga nosil ponoč okol...
K: Ampak ja, sej pol itak pač greš čez dan z njim spat,
če si na porodniški ni problem. Bolj je problem, če morš
vstat pol za v službo, ampak...
57. Kako pa usklajujeta oziroma ohranjata stike s
prijatelji?
M: Mah, nč kej tko.
K: Kaj, skupnih itak nimava.
M: Skupnih nimava.
K: Vsak s svojimi vzdržuje, mislm jz s svojimi
vzdržujem.
M: Jah, tko no. Ja no. Pač jz grem s svojimi, ona gre s
svojimi. Skupnih pa ne vem, če mava.

-imata potrebo, da bi bila kdaj
-(ne)zadovoljene potrebe
lahko sama
-godilo bi jima oddajanje otrok v -varstvo otroka
varstvo vsakih štirinajst dni

- partnerski odnos po rojstvu
otroka
-starševstvo

-nista zaznala povečane potrebe
po spancu

-(ne)zadovoljene potrebe

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-pomanjkanje spanca je problem
le ob prebujanju za v službo

-(ne)zadovoljene potrebe

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-vsak od njiju vzdržuje stike s
svojim prijatelji
-stike s prijatelji vzdržujeta
ločeno

-družabno življenje po rojstvu
otroka
-družabno življenje po rojstvu
otroka

-odnosi z drugimi ljudmi
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-odnosi z drugimi ljudmi

K: Skupnih pa neki že prej nisva mela. Ne morš S. pa B.
štet za skupne prijatle.
M: Ne, sej jih ne, sej nimava skupnih prijatlov.
K: On je bil tvoj prijatelj.
M: Ja.
K: Skupnih pa pač mislm, zdej pač se valda družimo, ne
vem, moje prijateljice s familijo, ampak da bi se ful neki
družil, se itak ne. Zato k mam pač jz ful sorodstva, pa
pač se s temi ful ujamemo, pa tko no.

-skupnih prijateljev nista imela
pred prihodom otroka, niti jih
nimata po njegovem prihodu

-družabno življenje po rojstvu
otroka

-odnosi z drugimi ljudmi

-občasno se družita z njenimi
prijateljicami in njihovimi
družinami
-dobro se razumeta z njenimi
sorodniki

-družabno življenje po rojstvu
otroka

-odnosi z drugimi ljudmi

-sorodstveni odnosi

-odnosi z drugimi ljudmi

-družabno življenje po rojstvu
otroka

-odnosi drugimi ljudmi

-stiske v odnosu

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-usklajevanje partnerske in
starševske vloge

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

58. Ko se dobita vsak s svojimi, se pa dogovorita za
izmenično varstvo?
-čas za prijatelje si zagotavljata
K: Ja, ja.
z izmeničnim varstvom otrok
M: Ja.
59. Vama je prihod otroka sploh povzročil kakšne
stiske?
K: Ne.
M: Ni blo stisk.
K: Ni blo nč.

-prihod otroka jima po njunem
mnenju ni povzročil nikakršnih
stisk

60. Sta mnenja, da v redu vzdržujeta ravnotežje med biti
starš in biti partner?
M: V redu, ja.
K: Ja, ja, se kr da, si vzameva čas za oboje.
-nimata težav pri vzdrževanju
M: Čeprov šele pol vidš, k maš otroka, kako bi lohk prej ravnotežja med partnersko in
več izkoristu čas sam zase, pa več stvari bi lohk še počel starševsko vlogo
sam... Pol ugotoviš, ko je že prepozn.
K: Ja, v odnosu... Sej ja, k maš ane. Jz sm pol mela pač.
Najprej mislm pač prvi otrok, pol pa služba, k je prej
nism mela, ane in pač vidš, da si morš pač mal bl
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zorganizirat čas, pa včasih predvsem za športat tud zjutri
kdaj vstat bolj zgodi pa pač it športat. Ampak vse gre
-obveznosti uspešno usklajujeta
no, z dobro organizacijo in z voljo.
61. Če prav razumem, bi vidva opisala uspeh tega
usklajevanja med obema vlogama z dobro organizacijo?
M: Pa z dogovarjanjem, ja.
K: Pa z voljo, ja. Pa pač valda, itak dogovori. Prvo je
dogovor, pol je treba pa še zorganizirat, če mogoče kdaj
kej štrika, da je treba poskrbet za varstvo. Pa tko, sej se
vse zmenva. Mislm, da mava oba kr neki cajta, mislm
pač, da mava oba kr neki časa za športat.
M: Ja.
K: Oziroma tud za ostale stvari.
M: Res je.
K: Se strinjaš?
M: Se.
62. Kako pa se počutita danes, ko sta starša dveh
majhnih otrok, kaj vama otroka pomenita?
K: Dobro, ko ti reče mamica, lepa si, mamica, ti si, kaj
je že rekel... K vijolica, ti si rožica.
M: Še kej druzga tud reče, ampak... Dobro se počutim.
K: Jz sem ful vesela in ponosna, posebi ko jih vidm pri
športnih aktivnostih, k so pač men tud... Mislm, k hočm
pač, da se ukvarjata s športom, am... K jima gre tok
dobr. Pa tko, vsak napredek ti je ful tko, si ful ponosen.
O vau, ful dobr, moj otrok zdej pa že to... Tko no. Tko
da... Si predstavlam, mislm predvidevam pač zdej, kok
so starši ponosni, k nardijo, ne vem, ko maturirajo. Včas
se mi je zdel, oh, pa kaj je pa zdej tak big deal, pa ne

-usklajevanje družinskih in
zunanjih obveznosti

-družinsko življenje

-ravnotežje med partnersko in
starševsko vlogo vzdržujeta z
dobro organizacijo in voljo
-partnersko in starševsko vlogo
uspešno usklajujeta s pomočjo
dobre organizacije, z
dogovarjanjem in voljo

-usklajevanje partnerske in
starševske vloge

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-usklajevanje partnerske in
starševske vloge

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-obema preostane dovolj časa za
stvari in hobije, ki ju zanimajo

-interesi

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-partner se strinja s partnerico

-strinjanje partnerjev

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-v vlogi staršev se počutita
dobro

-doživljanje starševstva

-starševstvo

-na svoja otroka je zelo ponosna

-doživljanje starševstva

-starševstvo

-ona je zelo zadovoljna s tem, da
sta otroka uspešna pri
ukvarjanju s športnimi
aktivnostmi

-doživljanje starševstva

-starševstvo
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vem kva, al pa k diplomiraš, pač kaj zdej neki tlele.
Ampak zdej pa res razumem.

-ona šele zdaj razume, kako so
lahko starši tako ponosni na
svoje otroke

-doživljanje starševstva

-starševstvo

63. Kaj pa vi, kot oče?
M: Ja, tud sem ponosen.

-on je ponosen na otroka

-doživljanje starševstva

-starševstvo

-za nazaj ne bi želela spremeniti
ničesar
-s svojim partnerskim odnosom
sta zadovoljna

-zadovoljstvo z odnosom

-partnerski odnos po rojstvu
otroka
-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-s svojim partnerskim odnosom
sta zadovoljna

-zadovoljstvo z odnosom

-partnerski odnos po rojstvu
otroka

-prepričana sta, da se pri otrocih
ne sme preveč komplicirati

-prepričanja o starševstvu

-starševstvo

-ne sme biti vse podrejeno
otrokom

-prepričanja o starševstvu

-starševstvo

-posvečanje zgolj otroku in
službi odvzema energijo za kar
koli drugega

-prepričanja o starševstvu

-starševstvo

-čim manj je potrebno

-prepričanja o starševstvu

-starševstvo

64. Ko se ozreta nazaj, bi kaj želela spremeniti?
M: Ma, ne.
K: Ne.
M: Čis v redu je, tko kot je.
65. S svojim partnerskim odnosom sta zadovoljna?
Oba: Ja.
66. Bi za konec mogoče še vidva želela kaj dodati, česar
se nismo dotaknili, pa se vama zdi pomembno?
K: Sam ne smeš komplicirat, pa it v to pr otrocih.
M: Ja, mi ne kompliciramo preveč.
K: Ja, mi ne kompliciramo, ker nekateri pa zelo
komplicirajo in potem ne grejo nikamor, k majo
mejhnga otroka in... So samo doma in... Vse.. Mislm
tko, vse je podrejeno temu.
67. Je po vajinem mnenju lahko to vir stisk v
partnerskem odnosu?
K: Ja, seveda, itak, valda... Pa pol otroka, pa ves čas
službo, pol pa je sploh... Nimajo časa pa energije za nč
druzga. Tko da. Mi nismo kompliciral. Jaka je bil star tri
mesce, k smo šli na Hvar.
M: Ja, kampirat. Septembra, ja.
K: Kampirat ja. Skratka, ni panike, sam brez
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-zadovoljstvo z odnosom

kompliciranja.

komplicirati

Intervju bomo na tej točki zaključili, tako da se obema
najlepše zahvaljujem za sodelovanje.
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