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POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljam partnerski odnos in ljubezen skozi življenjska obdobja od 

časa spoznavanja do družinskega življenja. V teoretičnem delu se osredotočim na življenjske 

dogodke in situacije, ki spreminjajo in razvijajo partnerski odnos. Vsebinsko zajamem 

področja spoznavanja partnerjev, doživljanje obdobja zaljubljenosti, preraščanja zaljubljenosti 

v ljubezen, odločitev za poroko in skupno življenje ter ustvarjanje družine. Posebno pozornost 

namenim obdobju nosečnosti in rojstvu prvega otroka. V diplomski nalogi gledam na  

partnerski odnos kot na živo stvar, ki se spreminja in razvija, zato pozornost namenim tudi  

usklajevanju vlog partnerstva in starševstva, spreminjanju teh dveh vlog v povezavi z 

odraščanjem otrok ter reševanju konfliktnih situacij in odnosnih kriz, ki jih prinaša družinsko 

življenje.  

V empiričnem delu diplomske naloge predstavim rezultate kvalitativne analize dveh 

polstrukturiranih intervjujev z zakonskima paroma. Oba zakonska para imata čez dvajset let 

skupnega življenja in številčnejšo družino. Prvi sodelujoči par ima 7 otrok, drugi 9. Zanimalo 

me je, kako se je razvijal njun odnos do danes in kako kot zakonca skrbita zanj. Rezultati so 

pokazali, da je skupno življenje in  rojstvo otrok prineslo veliko sprememb v odnos. Oba 

sodelujoča para izpostavljata predvsem pomanjkanje časa zanju ter zavesten trud in odločitev, 

da si vzameta čas zase. Usklajevanje dveh pomembnih vlog partnerstva in starševstva je težko 

in zahteva trud in žrtve. Kot glavno in učinkovito strategijo reševanja konfliktov omenjata 

pogovor in sprotno reševanje nastalih problemov. Ena izmed temeljnih ugotovitev raziskave 

je, da oba zakonska para pojasnjujeta, da večje število otrok pomeni več usklajevanja, vendar 

večje število otrok ne pomeni tudi vzroka za nesoglasja med zakoncema. Vzroki lahko 

prihajajo tudi iz njiju. Kot ključno razhajanje med sodelujočima paroma pa zaznam v 

dojemanju pomembnosti partnerske in starševske vloge. Z raziskavo potrjujem, da je 

partnerski oz. zakonski odnos živa stvar, ki doživlja mnoga nihanja. Kakovosti in 

zadovoljstva v odnos ne prinašajo zunanji dejavniki in situacije, ampak partnerja sama. 

. 

KLJUČNE BESEDE: zaljubljenost, ljubezen, partnerski odnos, poroka, družinsko življenje, 

starševstvo, usklajevanje partnerstva in starševstva, partnerski konflikti 

 

  



ABSTRACT 

The thesis covers relationship and love through different life periods – from getting to know 

each other to family life. The theoretical part focuses on life events and situations which 

change and develop a relationship. The areas which are dealt with are: how partners get to 

know each other, the period of being in love, how true love develops, the decision to live 

together and get married, starting a family. Special attention is given to the period of 

pregnancy and the birth of the first child.  

The thesis sees a relationship as a living organism that changes and develops, thus it focuses 

on the managing of partner and parent roles, how these two roles change when children grow 

and how partners deal with conflicts that family life brings. The empirical part of the thesis 

presents the results of qualitative analysis of two half-structured interviews with the marital 

couples. Both of the couples have been married over twenty years and have many children 

(namely the first couple seven, and the second nine).  

We were curious how their relationship has developed until now and how they cherish it as 

partners. The results showed that common life and the birth of children brought a lot of 

changes into the relationship. Both couples mention the lack of time plus the effort and the 

decision to take some time for themselves. The managing of two important roles as a partner 

and a parent is difficult and takes effort and sacrifice. The main and effective strategy for 

solving conflicts in their opinion is conversation and solving problems as soon as they appear. 

Both couples explain that having more children does mean more adjustment, but it is not 

necessarily the reason for conflicts between the partners. The reasons may well be their own 

issues. The key difference between the couples is in their perception of how important is their 

role of a partner or a parent.  

The research confirmed that partner or marital relationship is a living organism that goes 

through many ups and downs. The quality and contentment in a relationship does not depend 

on external factors but on the partners themselves.  

 

KEY WORDS: being in love, love, relationship, marriage, family life, parenthood, managing 

partnership and parenthood, conflicts between partners 
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I. UVOD 

Ljubezen je prevelika in pregloboka, da bi jo lahko resnično razumeli ali izmerili ali jo opisali 

z besedami (Peck, 1996, str. 61). V diplomskem delu svojo pozornosti posvečam partnerski 

oz. zakonski ljubezni. In kakor pravi Peck (prav tam), se tudi sama strinjam, da je čustvo 

ljubezni preveliko, da bi ga sploh lahko v polnosti razumeli. Zato verjamem, da je diplomsko 

delo s takšno tematiko človeškemu razumu nedoumljivo, da bi ga lahko v celoti razumeli. 

Vendar kljub temu želim spoznati in odkriti vsaj delček tega, kar je možno. Že od malega 

ogromno časa preživimo v šoli, kot odrasli se vključujemo v različna (dodatna) izobraževanja, 

se uveljavljamo na različnih področjih, z različnimi vlogami, se izobražujemo za 

najrazličnejše poklice. Kje in kdo pa nas uči, kako živeti in ohranjati odnose? Prijateljske, 

službene, predvsem pa partnerske? Zato želim tekom diplomskega dela osvetliti najrazličnejša 

življenjska področja zakonskega odnosa in prikazati, kaj naj bi pomenilo življenje v dvoje. 

Ljubiti in biti ljubljen je po mojem mnenju največje hrepenenje, ki ga premore človeško srce. 

Vendar kakor pravi Peck (prav tam), želja ljubiti še ni ljubezen, ampak je ljubezen tisto, kar 

ljubezen počne. In ljubezen je odsev volje, je oboje – namen in dejanje. In prav takšna bi naj 

bila ljubezen med dvema, fantom in dekletom, možem in ženo. Svoje diplomsko delo 

začenjam z začetkom ljubezenske poti dveh, ko so prisotni »metuljčkasti« občutki v času 

zaljubljenosti ali ljubezenskih pogledov, ki si jih izmenjujeta dva, kar gradita in spreminjata v 

vedno bolj pristno ljubezen, ki premore odpuščat, se žrtvovat, darovat in ljubit z vsem bitjem. 

In če se ponovno oprem na avtorja Peck (prav tam), ko pravi, da nam ljubiti ni potrebno, da 

ljubimo po lastni izbiri, osvetljujem v ljubezenski zgodbi dveh ravno to vsakodnevno 

izbiranje in odločanje drug za drugega. Življenjska zgodba dveh partnerjev in kasneje 

zakoncev zahteva neprestan trud, ki človeku zagotovo predstavlja težo in napor. In ljubezen 

dveh še zdaleč ni samo ideal, ki ga je moč zaznati v besedah »in živela sta srečno do konca 

svojih dni«. Znotraj diplomskega dela zato želim predstaviti ljubezen v vseh ozirih. Lepih in 

manj lepih. Ker je človeško, če človek pada, če se utrudi, če potrebuje še eno priložnost. 

Pozornost tako namenjam predvsem zakonskemu odnosu kot živi in spreminjajoči se biti. Od 

zaljubljenosti do ljubezenskega odnosa med partnerjema vodi razvojna pot, ki sprva temelji na 

idealizaciji in se kasneje razvije v sprejemanje partnerja v celoti (Rostohar, 1999). Odnos 

zakoncev pomeni neprestano prečiščevanje in poglabljanje. Vsak dogodek, od prepirov do 

skupnih pogovorov, načrtovanja poroke in skupnega življenja, odločitvi za otroka, nosečnosti 

in rojstva, konfliktov in kriz, družinsko življenje, vse to prinaša v odnos spremembe. Partnerja 
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se morata biti v svoji zrelosti sposobna na vse te spremembe ne le prilagoditi, ampak jih z 

vztrajnostjo reševati. Slednje je za Rijavec in Miljković (2002) eden od najpomembnejših 

dejavnikov, ki prispevajo k poglabljanju bližine in vedno bolj trdnejšemu odnosu.  

Kakor sem omenila že zgoraj, je ljubezen nemogoče razumeti v vseh ozirih, vendar me je 

ravno to nemogoče pritegnilo, da sem izbrala tematiko, o kateri pišem. Ker bi ne glede na čas 

in prebrano literaturo ugotovila, da je razumeti ljubezen kot prešteti zvezde. Nemogoče. Kljub 

temu v svoji raziskovani tematiki vidim korist in prednost tudi za stroko socialne pedagogike. 

Razumeti odnos partnerjev, ki sta tudi starša, je po mojem mnenju srčika za prepoznavanje, 

predvsem pa razumevanje vedenja in čustvovanja njunih otrok. Otrok oz. mladostnik je res da 

človek zase, vendar se je določenih vzorcev nekje naučil. In družina in družinsko okolje, h 

kateremu starševski odnos prinese največ, je tisto prvo okolje, kjer otrok začne črpati.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1 OD ZALJUBLJENOSTI K LJUBEZNI 

Od vseh čustev ima čustvo ljubezni še posebej pomembno mesto v življenju skoraj vsakega 

človeka. Musek (1995) to potrjuje s tem, ko pravi, da verjetno ni čustva, ki bi bilo psihološko 

pomembnejše in zanimivejše. V teoretičnem delu diplomske naloge se želim osredotočiti na 

ljubezen, ki je povezana s spolno privlačnostjo in partnerstvom. Zick Rubin (1973, v Rijavec 

in Miljković, 2002) pravi: »Za ljubezen je verjetno toliko razlogov, kot je ljudi, ki ljubijo« (str. 

59). In lahko bi rekli, da je tudi prav toliko definicij ljubezni. Milivojević (2008) ljubezen 

definira kot »prijetno čustvo, ki ga oseba občuti do objekta, ki ga doživlja kot zelo dragoceno 

in ga ima za del svojega intimnega sveta« (str. 620). V nadaljevanju pravi, da ne smemo 

enačiti ljubezni od zaljubljenosti. Večina ljudi je mnenja, da je zaljubljenost veliko močnejše 

čustvo od ljubezni in da je to prva faza ljubezni, po kateri sledi umirjena ljubezen. Vendar sta 

ljubezen in zaljubljenost v resnici nasprotni čustvi (prav tam). 

Johnson (1993) pravi, da je zaljubljena oseba mnenja, da je našla končni smisel svojega 

življenja. Zaljubljena oseba je prepričana, da je našla manjkajoči del svojega bitja in da je 

dopolnjena. Powell (1995) in Varanelli (2013) pravita, da ko se moški in ženska zaljubita, se 

ne zaljubita v drugo osebo, kakršna je v resnici, temveč v projekcijo podobe, kakršen naj bi 

drugi bil oz. bila. V zaljubljenosti partnerja projicirata idealno verzijo partnerja in ljubezensko 

razmerje prilagajata svojim predstavam. Vendar projekcija idealnega partnerja sčasoma trči s 

stvarnostjo, ki se redko ujema z ideali. S tem pa se začne obdobje frustracij in dvomov, ki je 

podvrženo močnim spremembam. Sprva še prevladujejo pozitivni in optimistični pogledi na 

zvezo in partnerja, vendar s časoma dvomi postanejo še večji in bolj intenzivni. Trčenje s 

stvarnostjo utegne imeti za posledico prenehanje ljubezenskega odnosa ali njegovo zorenje in 

rast v pristno ljubezen (Varanelli 2013). 

Kakor poudarjata Peck (1996) in Chapman (1998) zaljubljenost ne predstavlja načina za 

duhovno rast. V tem stanju namreč noben od partnerjev ne čuti potrebe po osebnosti rasti in 

izpolnjevanju. Zato faza zaljubljenosti mora miniti in zbledeti, da lahko partnerja začneta 

graditi in skupaj rasti. Na koncu oba spoznata, da le nista tako popolna drug za drugega, da 

ima drug partner napake in da ima vsak svoje potrebe, želje, čustva, mnenja, ki jih ne želi 

zavreči zavoljo partnerja (Chapman, 1998).  
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1.1 OBLIKE LJUBEZNI 

Veliko avtorjev je raziskovalo ljubezen, vendar sta med najtemeljitejšimi raziskovalci ljubezni 

ameriški psihologinji Elaine Hatfield (prej Walster) in Ellen Berscheid (Berscheid, 1988; 

Berscheid  in Walster, 1978; Hatfield, 1988; Walster in Berscheid, 1974, v Musek, 1995). 

Rezultati, do katerih sta prišli razkrivajo, da bi v splošnem lahko govorili o dveh vrstah 

ljubezni: strastni (romantični) ljubezni in partnerski ljubezni. 

Strastna ljubezen pomeni popolno prevzetost nad drugo osebo. Milivojevič (2008) pravi, da 

gre za izjemno, izredno in skrajno stanje, v katerem je značilno pretirano ukvarjanje z drugo 

osebo, fiksacijo na to osebo in nezanimanje za druge vidike življenja. V fazi zaljubljenosti se 

počutimo kot začarani in pričakujemo, da bo ljubezenska idila trajala večno (Chapman, 1998).  

Partnerska ljubezen predstavlja globoko, toplo, zaupno čustvo do partnerja (Musek, 1995). V 

nasprotju z romantično ljubeznijo, ki je časovno omejena, partnerska ljubezen postaja vse 

močnejša in pogosto traja vse življenje (Rijavec in Miljković, 2002), saj temelji na 

poznavanju realnosti druge osebe, na čustvenih povezavah z njo in je normalno stanje, ki 

omogoča sočasno usmeritev na druge vidike življenja (Milivojević, 2008). Ko zaljubljenost 

mine, se partnerja lahko odtujita, razideta ali ločita in začneta iskati novo ljubezen. Lahko pa 

se odločita za težjo pot – ljubiti drug drugega brez evforičnega občutka zaljubljenosti. Šele ko 

zaljubljenost sprejmeta kot začasno čustveno vznesenost, lahko zgradita »pravo ljubezen« 

(Chapman, 1998). Avtor (prav tam) pravo ljubezen opisuje kot ljubezen, ki ni obsedenost, 

ampak globoko čustvo, ki povezuje razum in čustva. Take vrste ljubezen nastane zaradi 

zavestne odločitve, priznava potrebo po osebnostni rasti in od partnerja zahteva trud in 

disciplino. 

2 PARTNERSTVO 

2.1 IZBIRA PARTNERJA 

Partnerstvo je ena od oblik medsebojnih odnosov, ki velja za tisto, ki je v življenju 

posameznika najbolj pomembna. Kako pa si ljudje izbiramo svoje partnerje?  

Musek (1995) meni, da je pomemben faktor za občutenje ljubezni do neke osebe visoka 

stopnja privlačnosti in vse njene prvine (telesna, spolna privlačnost, starost, bližina, 

podobnost, itd.). Tysoe (1997) pri izbiri partnerja omenja, da človekova zaslepljenost v videz 

ne bo trajala večno. Eden od glavnih dejavnikov, ki se bo kasneje izkazal kot pomemben je, 

koliko nam je druga oseba podobna. Želimo si namreč, da so partnerjeva glavna stališča, 



5 

 

vrednote in pogledi na svet podobni našim. Kadar naša čustva in razum niso vedno usklajeni, 

lahko pride do bolečega krhanja zveze, ker se izkaže, da sta si partnerja glede pomembnih 

življenjskih vprašanj preveč različna. 

Pri izbiri partnerja so prisotni tudi nezavedni dejavniki. Sternberg in Barnes (1988, v Rijavec 

in Miljković, 2002) trdita, da ljudje izberemo osebo, ki v danem trenutku zadovoljuje vse naše 

potrebe – predvsem nezavedne potrebe, ki jih niso zadovoljili naši starši. Tudi Powell (1995) 

in omenja, da je projicirana podoba partnerja lahko izpeljana iz matere ali očeta ali sanj. 

Psihoanalitik Carl Jung namreč pravi, da vsak moški in ženska v svoji podzavesti nosita 

podobo ženske oz. moškega, ki naj bi bila vredna njegove ljubezni.  

2.2 RAZVOJ PARTNERSTVA 

Partnerski odnos, ki se začne z občutenjem privlačnosti se lahko od tukaj razvija in oblikuje 

celo življenje. Po Levingerju (1980, v Musek 1995) govorimo o petih stopnjah razvoja 

partnerskega odnosa. Stopnji privlačnosti (1) sledi vzpostavljanje vzajemnih stikov in 

interakcij (2), ki odnos poglobijo. Odnos napreduje z nezmanjšano intenzivnostjo do stopnje, 

ko se odnos stabilizira (3). V življenju pogosto ta stopnja predstavlja začetek skupnega 

življenja in sklenitev zakona. Nadaljevanje odnosa lahko poteka zelo različno. Odnos lahko 

poteka enako intenzivno ali napreduje, ne da bi prišlo do poslabšanja (4) in pripelje do 

naravnega konca prekinitve odnosa (5), ko eden izmed partnerjev umre. V nekaterih primerih 

se odnosi ne poglabljajo več ali pa doživljajo vzpone in padce in vodijo do poslabšanja (4). 

Taki odnosi se pogosto končajo s prekinitvijo odnosa v obliki ločitve (5).  

Ameriški psiholog Sternber (1986, v Ahlborg, 2004) pravi, da obstajajo tri osnovne dimenzije 

ljubezni: intimnost, strastnost in zavezanost (odločenost). Strastnost je značilna za zgodnejše 

obdobje partnerskega odnosa, ki doseže svoj vrhunec in nato dokaj hitro upada. Za intimnost 

in zavezanost pa je značilno, da naraščata, ampak vsaka komponenta malo drugače. Trajnost 

partnerskega odnosa je odvisna predvsem od slednjih dveh dimenzij, katerima bom v 

diplomskem delu namenila tudi nekaj več prostora. 

Hrovat Kuhar (1995) poudarja, da vsak izmed nas za preživetje, razvoj in rast potrebuje druge 

in si hkrati želi, da jim nekaj pomeni. Prav tako si vsak želi biti uspešen v medosebnih 

odnosih. Prav zaradi tega »partnerja ne moreta delovati le kot vsota dveh posameznikov, 

ampak samo kot njuna interakcija« (prav tam, str. 39). Partnerja morata drug drugega 

podpirati in spodbujati najboljše, morda še speče in neizražene lastnosti. Chapman (1998) v 

svoji knjigi tako poudarja, da do nasprotij v odnosih pride zaradi izgube predstave o naši 
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različnosti. Partnerja zmotno doumevata, da razmišljata in čutita enako in da so želje enega 

enake željam drugega.  

Ljubezen med moškim in žensko je lahko in bi morala biti najbolj osvobajajoče zorenje in 

izpolnitev prinašajočih izkustev odraslega življenja (Powell, 1995). Vendar takšne globoke 

povezanosti ni lahko doseči. Med partnerjema lahko hitro pride do nepristne ljubezni, ki bolj 

kvari kakor razvija človekovo osebnost. Bistvo ljubezni je torej v tem, da osvobaja in ne 

polašča. Partnerja za pristno ljubezen morata postopoma opuščati projicirano podobo, ki je 

bila vir privlačnosti. Šele takrat odkrijeta še lepšo resničnost osebe same. Pripravljena sta 

priznati in spoštovati drugačnost drug drugega. V vsakem času morata osebi, ki jo ljubita, 

pustiti svobodo, da je to, kar je. Ljubezen namreč potrjuje drugega kot drugega. Ne polasti se 

ga in z njim ne manipulira kot z nečim mojim. Partnerja v pristni ljubezni cenita in skušata 

razvijati notranjost in uresničevati videnje in skrivnostnost drugega (Powell, 1995) . 

2.3 POROKA IN ZAKON – KRONA PARTNERSTVA? 

Sklenitev zakonske zveze za našo kulturo velja kot normalen in zaželen pojav, ki potrjuje 

globljo vez med partnerjema. Barle (1997) zakonsko zvezo opredeli kot »relativno trajno 

spolno in ekonomsko skupnost moškega in ženske, ki jo priznava določena kultura in seveda 

partnerja sama« (str. 196). Vendar so tudi zakonske razveze postale danes nekaj popolnoma 

običajnega in normalnega. A zaključek oz. prenehanje zveze ni predmet tega diplomskega 

dela, zato bom o zakonski zvezi med partnerjema v nadaljevanju govorila kot o »kroni 

partnerstva«, saj želim zakonski zvezi dati tisti pomen in vrednost, ki ju v današnji družbi žal 

vedno bolj izgublja.  

Ljudje se ne poročajo zato, da bi skrbeli za partnerja, ampak zato, da bi zadovoljili svoje 

psihične in čustvene potrebe (Hendrix, 1999). Morda je prav zato poroka, zakon in družinsko 

življenje še vedno cilj večine mladih ljudi, ki vstopajo v svet odraslih. Za mnoge poroka in 

zakon pomenita prevladujočo in pričakovano nadaljevanje resnega partnerskega odnosa, ki 

naj bi se razvili v oblikovanje družine in družinskih odnosov (Musek, 1995). Astrei (2009) 

celo pravi, da se nekateri pari odločijo za poroko zato, ker menijo, da bodo s tem dosegli svoj 

cilj. Vider (2003) poudarja, da s takšnim pogledom na zakon lahko v odnosu pride in prihaja 

do oseke, upadanja prizadevnosti v prilagajanju ali osvajanju drug drugega. Poroka in 

odločitev za skupno življenje ne sme biti zaključna faza in vrh partnerskega odnosa, ampak 

začetek nečesa novega in drugačnega. »Poročiti se pomeni ustvariti novo celico, ki se mora 
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šele izoblikovati, in v njej se je treba naučiti življenja v dvoje« (Andre Berge, v Astrei, 2009, 

str. 142). 

2.4 PRVA LETA ZAKONA 

V partnerskem odnosu v zakonu prihaja do nekaterih značilnih sprememb. Za prva leta 

zakona je značilno, da so odnosi med zakonskimi pari usmerjeni predvsem v njihove 

medsebojne interakcije. Čas, ki ga imajo, namenijo predvsem medsebojnemu pogovoru, 

skupnim rekreacijam, aktivnostim, itd. Ljubezen med zakonskima partnerjema se spreminja 

skozi čas, ki ga preživita partnerja skupaj (Musek, 1995). 

Prva in velika sprememba, ki jo prinese poroka (ali preselitev v skupno stanovanje), je 

vsakdanje življenje in nepretrgano sobivanje zakoncev, kar nujno predstavlja soočanje 

različnih značajev. Nepretrgano sobivanje in vsakdanja bližina je v prvih letih zakona lahko 

sprejeta pozitivno, vendar se z leti nepričakovano pojavi problem daljših razdobij, ki kličejo 

po spremembah in medsebojnem prilagajanju (Astrei, 2009). Požarnik (1979) pravi, da je 

proces medsebojnega prilagajanja zakoncev v tem obdobju  najvažnejši in najpogostejši vir 

konfliktov. Kamni spotike ob katere lahko naletita zakonca so usklajevanje vzorcev in navad, 

dogovarjanje o skupnih ciljih, porazdelitev nalog in odgovornosti vsakdana, oblikovanje 

prostega časa, oblikovanje odnosov do drugih, itd.  

Velik pomen za začetek skupnega življenja in prva leta zakona ima zavedanje in 

predvidevanje morebitnih težav, saj se nanje partnerja lahko pripravita in jih tudi prej 

prerasteta. Trudila se bosta v usklajevanju različnih pogledov in navad, popuščanju drug 

drugemu in potrpljenju. Tako bosta tekom časa uvidela, da »skladen zakon ni v enakosti, 

ampak v edinosti, ki raste iz vedno bolj zrele ljubezni, in da je velika pomoč pri spoštovanje 

različnega gledanja, mišljenja, delovanja in odzivanja« (Vider, 2003, str. 47). 
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3 OD PARTNERSTVA K STARŠEVSTVU 

Veliko spremembo v odnos prinaša tretji član – otrok. Prihod in rojstvo otroka namreč 

zakonski odnos spremeni v družinsko življenje, ki prinese spremembe tudi v partnerski odnos.  

Ule (2003) navaja, da je odločitev za otroka odvisna od številnih dejavnikov. V anketi Mladi, 

družina, starševstvo (prav tam) mladi kot največji dejavnik odločanja za starševstvo 

najpogosteje pripisujejo stabilnosti poklica ali karieri in finančnemu položaju ter stabilnosti 

partnerske zveze. Kljub temu našteti objektivni dejavniki sledijo subjektivnim dejavnikom, 

kar kaže, da anketirani mladi subjektivne dejavnike  postavljajo pred objektivne. Kot 

najpomembnejši subjektivni dejavnik, ki vpliva na odločitev za otroka, je občutek zadostne 

zrelosti za to odgovorno nalogo (prav tam).  

3.1 OBDOBJE NOSEČNOSTI 

Kakor Musek (1995), Gostečnik (1999), Vider (2003) tudi Hrovat Kuhar (1995) opisuje 

spremembe, ki se dogajajo v partnerskem odnosu od začetka do konca. Iz razvojne poti ni 

izvzet niti čas nosečnosti, ki za partnerja predstavlja še posebej pomembno obdobje.  

Hrovat Kuhar (2010) pravi, da čeprav nosečnost traja relativno kratek čas, se v njem zgodi 

marsikaj, saj je prisotno veliko čustvene nabitosti za vse, ki so vpleteni. Za večino parov je 

čas nosečnosti čas veselega pričakovanja, a hkrati tudi zaskrbljenosti in strahu. Rijavec 

Klobučar (2011) omenja, da je v nosečnosti poudarjen strah pred porodom, pred prihodnostjo 

in strah za zdravje otroka. Ne izključuje pa tudi prijetnih čustev v izrazih naklonjenosti in 

pripadnosti drug drugemu.  

Postopoma se začenjajo spremembe v partnerskem odnosu, saj noseče telo ženske tako v njej 

kot partnerju zbuja marsikatero vprašanje, dvom, strah. Moški in ženska nista rojena mati in 

oče, ampak to z rojstvom otroka šele postaneta. Prav zaradi tega se oba srečujeta z mešanimi 

občutki. Doživljanje nosečnosti bodoče mamice in očeta se odraža in zrcali tudi v njunem 

medsebojnem odnosu. Kadar so želje obeh usklajene, poteka življenje relativno mirno. Do 

konfliktne situacije lahko pride, ko želje in pričakovanja enega ne sovpadajo z željami in 

pričakovanju drugega (Fontana, 1994, v Tratar, 2007). Oblikovanje želja in pričakovanj o 

starševski vlogi so v času nosečnosti še bolj intenzivna. Vsa ta pričakovanja so mešanica 

lastnih predstav in kulturnih vplivov, ki postanejo temelj, na katerih partnerja kasneje gradita 

svoje starševstvo (Galinsky, 1987, v Guštin, 2009). Pričakovanja partnerjev, ki so osnovana 

na napačnih izkušnjah ali so nerealna, lahko pripeljejo do konfliktov. Nezadovoljstvo in 

konfliktnost med partnerjema poraste tudi takrat, ko se partnerjeva pričakovanja ne potrdijo 
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ali so pretirano pozitivna in nerealna in se zaradi tega ne izpolnijo. Pomembna naloga med 

nosečnostjo je tako prav priprava na spremembo vloge in odnosa med partnerjema (Galinsky, 

1987; Lawrence, Nylen in Cobb, 2007, v Guštin, 2009). Hrovat Kuhar (1995) pravi, da 

biologija človeka ni zaman urejena tako, da traja nosečnost devet mesecev. Ta doba je 

potrebna, da partnerja spregovorita o svojih medsebojnih občutkih in potrebah. Če ne čutita 

razumevanja in podpore, bosta to začela iskati drugje in se tako vedno bolj oddaljila drug od 

drugega. 

Avtorica (prav tam) poudarja, da je čas nosečnosti lahko čas, ko se partnerja še tesneje in 

iskreneje povežeta. Pri tem veliko vlogo odigra tudi ljubezen in spoštovanje do samega sebe. 

Bodoča mamica in ati morata verjeti, da sta vredna ljubezni, kljub nastajajočim spremembam. 

»Vedno sta najprej par! Nosečnost je sicer čudoviti del izražanja medsebojne ljubezni, a še 

vedno le njej del.« (prav tam, str. 51)  

3.2 ROJSTVO OTROK(A) 

Z rojstvom in prihodom otroka mož in žena poleg partnerjev postaneta oče in mati, starša. 

Poljanec (2009) pravi, da je starševstvo način življenja in eden od organskih temeljev 

človekovega delovanja v tem svetu. S starševstvom se spremeni naše celotno delovanje in vse 

kar delamo, delamo kot starši in ničesar v življenju več ne moremo storiti zunaj tega. Medved 

(2010) celo poudarja, da je starševstvo najpogostejša življenjska izkušnja v odraslem 

življenju, na katero bodoči starši niso povsem pripravljeni. 

Kakor je rojstvo otroka eden od najbolj zadovoljujočih dogodkov, lahko ta isti dogodek 

predstavlja tudi nevarnost in grožnjo za padec zadovoljstva s partnerskim odnosom (Medved, 

2010). S starševstvom se poveča odgovornost in skrb za otroka, zmanjša se socialna opora, 

kar lahko starše privede do občutka preobremenjenosti (Gerson, 1995, v Medved, 2010). 

Kljub temu Požarnik (1979) pravi, da rojstvo otroka po pravilu združuje in utrjuje zakon. 

Sprememba življenjske vloge partnerjev prinese spremembe v strukturo partnerskega odnosa 

in v vse vidike družinskega življenja. Partnerske vloge se z rojstvom otroka prestrukturirajo in 

preoblikujejo. Starša morata te spremembe sprejeti in se nanje prilagoditi. Na kakšen način se 

bosta partnerja prilagodila spremembam, lahko vpliva na bodoč odnos med zakoncema in na 

kvaliteto starševstva (Pori, 1995). Obseg sprememb se od para do para razlikuje in je odvisen 

predvsem od kapacitete partnerjev za spopadanje z novostmi (Medved, 2010).   
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V partnerski intimni odnos otrok prinese novosti, zaradi česar ima partnerska zveza povsem 

drugačno dimenzijo, pričakovanja, intimnost in vzajemnost od zveze med starši. Partnerja ne 

moreta mimo dejstva, da ne bi prepoznala, da je sedaj med njima še ena vez – starševska, ki 

ne more in ne sme izničiti prve – partnersko. Kaj se zgodi, ko dva zakonca ravnata drug z 

drugim samo kot starša? Svoje partnerstvo potisneta na stran in si s tem pripravljata veliko 

starševskih problemov, hkrati pa otroku delata dolg, ki ga ne bo zmogel poravnati in ki mu bo 

oteževal življenje (Zattoni, 2003).  

Partnerja tako več nista sama in morata svoje potrebe znotraj partnerskega odnosa prilagoditi 

potrebam otroka. Prav zaradi tega lahko prehod v starševstvo predstavlja resno težavo za njun 

odnos (Tratar, 2007). Različne raziskave kažejo, da je kakovost  partnerske zveze pred 

rojstvom otroka  najboljši pokazatelj za kasnejšo enakopravnost v zakonu in dobrobit 

starševstva (Zavrl, 1999). Veliko parov, ki imajo težave v svojem partnerskem odnosu, so 

prepričani, da bo prihod otroka izpopolnil njihov odnos (Medved, 2010). Vendar Tysoe 

(1997) za partnerski odnos pravi, da rojstvo otroka ne bo rešilo zakon. Sicer bo zaradi otroka 

res da lahko trajal dlje, kot bi sicer, vendar če kot tak ni funkcioniral že prej, tudi zaradi 

otroka ne bo. Prihod novega člana povzroči napetosti že v dobrem zakonu, v nefunkcionalnem 

odnosu pa je lahko ta napetost še večja.  

3.3 USKLAJEVANJE VLOG PARTNERSTVA IN STARŠEVSTVA 

Kot že nekateri drugi avtorji (npr. Gostečnik, 1999, 2001) tudi Rijavec (2002) poudarja, da sta 

starša v družini najprej partnerja drug drugemu, šele nato starša. "Vloga moža in žene se 

oblikuje in izkazuje v razmerju do žene oziroma moža, vloga mame in očeta pa v odnosu do 

otrok." (prav tam, str. 48) Vendar je kljub temu starševska vloga močno povezana s 

partnerskim odnosom (Rijavec Klobučar, 2006). Satir (1994, v Rijavec, 2002) pravi, da sta 

partnerja graditelja in kreatorja celotne družine. Odnos med njima bo vplival na značaj 

celotnega družinskega ravnotežja. In ko bo odnos med njima zdrav in funkcionalen, bodo 

imeli otroci možnost razvoja in rasti (Rijavec, 2002). Zakonska partnerja se lahko znajdeta 

pred težavo, kako uskladiti in izpolniti vlogo starševstva, znotraj nje pa ne pozabiti na vlogo 

sozakonca in skrbi za njun medsebojni odnos (Gostečnik, 2011).  

Stalno potrjevanje partnerskega odnosa, ki se kaže v podpiranju drug drugega, spodbujanju 

partnerjevih najboljših lastnosti, usklajevanju želja, zadovoljevanju osebnih potreb partnerja, 

itd. predstavlja vir energije, da bo lahko družina, ki je ustvarjena in ki se bo morda ustvarjala 

še naprej, uspešna in srečna (Hrovat Kuhar, 1995). Rijavec Klobučar (2006) pravi, da bodo 
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dobri zakonci tudi dobri starši. Stiske, napetosti in težave, ki so sestavni del vsakega odnosa, 

bodo znali reševati tako v svojem razmerju s partnerjem kot tudi pri vzgoji otrok. 

4 KONFLIKTI IN KRIZE V PARTNERSKEM ODNOSU 

Požarnik (1979) je mnenja, da se veliko ljudi poroča z mislijo, da je zakon nekaj statičnega 

enakega in nespremenljivega skozi leta. Vendar je resnica povsem druga. Zakon ni stanje, 

ampak proces. Je v stalnem spreminjanju že zaradi tega, ker se spreminjata zakonca in tudi 

socialni pogoji ter socialno okolje, v katerem živita. Mnogi konflikti med zakoncema 

nastanejo prav zaradi tega, ker se partnerja ne prilagodita temu razvojnemu procesu.  

Ni odnosa, v katerem ne bi prišlo do nesoglasij, nasprotovanj in sporov. Tudi partnerski ali 

zakonski odnos ni izvzet konfliktnim situacijam. Bolj kot sta si namreč partnerja intimna in 

blizu, večja je možnost za konflikte (Derlega, Rose in Winstead, 1997). Hendrix (1990, v 

Gostečnik, 2001) zakonski konflikt opiše celo kot odgovor na razočaranje, ker se niso 

izpolnile obljube romantične ljubezni. Kljub vsemu pa Gostečnik (1999 in 2001) zakonski 

konflikt predstavlja kot stabilnost, ki omogoča razrešitev odnosov med partnerjema in sicer v 

smislu potrebe po čustveni bližini oz. potrebe po strahu pred to bližino. Med konflikti se 

partnerja običajno čustveno odzoveta drug na drugega, zaradi česar Kerr (1988, v Gostečnik, 

2001) medsebojni konflikt označi kot urejevalec, ki partnerja medsebojno ločuje, hkrati pa 

zbuja željo po intimnosti in bližini. 

Konflikti predstavljajo sestavni del partnerskih odnosov, a nerazrešeni konflikti lahko 

partnerja privedejo do krize. Z leti se teža življenja v zakonu in družini veča. Vedno manj 

časa ostaja za sozakonca in partnerja se lahko nevede znajdeta pred nekakšno praznino v 

njunem odnosu (Vider, 2003). 

Postavlja se torej vprašanje, kako zakon obvarovati konfliktov in kako se z njimi spoprijeti? 

Le-ti so namreč neizogiben del vsakega odnosa. Vider (prav tam) pove, da »ljubiš lahko samo 

tisto, kar poznaš. In razumeš lahko samo, če veš, kje in kakšen je problem« (str. 50). Vider 

(prav tam) pot iz konfliktov in kriz v odnosu vidi v nenehnem, vztrajnem, razumevajočem in 

predvsem rednem pogovoru o vsem. Vsem zakonskim krizam pripisuje enak vzrok. In sicer v 

pomanjkanju notranjega stika med zakoncema. Ta je mogoč le z rednim odkritim pogovorom 

o dogajanjih notranjega sveta. 
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5 KAKOVOSTEN IN ZADOVOLJEN ODNOS  

»Zadovoljstvo s partnerskim odnosom je subjektivna ocena kakovosti in ravni zadovoljstva v 

intimnem razmerju vsakega od partnerjev« (Erbert in Duck, 1997, v Medved, 2010, str. 1). 

Kot eno največjih skrivnosti zakonske in družinske sreče Musek (1995) navaja ohranjanje 

pozitivne vzajemnosti tako v besedah in dejanjih kot tudi v čustvih in izrazih.  

Iz že zgoraj omenjenega in opisanega Levingerjevega (1980, v Musek 1995, stran v diplomi 

5) razvoja partnerskih  odnosov je razvidno, da se med trajanjem odnosa pojavljajo 

spremembe v občutjih ljubezni, bližine, povezanosti, itd. Različni avtorji raziskujejo 

življenjski potek partnerskega odnosa. Med njimi sta tudi Belsky in Rovin (1990, v Ahlborg, 

2004), ki poročata o ambivalentnosti v partnerskem odnosu v prvih treh letih starševstva. 

Prehod v starševstvo zmanjšuje zakonsko zadovoljstvo in vpliva na povečano količino 

partnerskih konfliktov. Spremembe avtorji pripisujejo povečanemu stresu, ki ga otrok prinese 

v partnerski odnos. Zaradi skrbi za otroka ostaja manj časa za skupne aktivnosti partnerjev oz. 

partnerja za skupno preživljanje časa izbirata take aktivnosti, ki omogočajo spremljanje in 

vključevanje otroka, zaradi česar drug drugemu namenjata manj pozornosti, prav tako pa je 

tudi zaznana intimnost med njima manjša (Segrin in Flora, 2005, v Medved, 2010). 

Različni avtorji tako pot zakonske kakovosti opisujejo in ilustrirajo v obliki črke U, kar 

pomeni, da se zadovoljstvo odkloni v zgodnjih leti zakona in nato ponovno dvigne v 

poznejših letih. Ta opis ne velja samo za zakonce, ki imajo tudi vlogo staršev, ampak velja na 

splošno za vse partnerske odnose. Kurdek (1998, v Ahlborg, 2004) obravnava tudi možnosti, 

da na razvoj kakovosti zakonskega življenja med partnerjema lahko vplivajo različni 

dejavniki. Strast omenja kot tisto, ki lahko na kakovost in srečo v zakonu najhitreje vpliva 

odklonilno. Zavezanost omenja kot komponento, ki se med partnerjema lahko s časoma 

poveča in tako stabilizira odnos.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Raziskovalna tema je razvoj partnerskega odnosa in ljubezni od časa spoznavanja do 

družinskega življenja. Vsebinsko zajamem področja spoznavanje partnerjev, doživljanje 

obdobja zaljubljenosti, preraščanje zaljubljenosti v ljubezen. Prav tako me je zanimalo, kako 

sta partnerja prišla do odločitve za poroko in skupno življenje, razmišljanja o otrocih in 

ustvarjanja družine. Posebej sem se ustavila pri obdobju nosečnosti in rojstvu prvega otroka. 

Predvsem z namenom ugotoviti, kako nosečnost ter rojstvo otrok(a) vplivata na medsebojni 

odnos. Ker je partnerski odnos živa stvar, ki se spreminja in razvija, sem se osredotočila tudi v 

usklajevanje vlog partnerstva in starševstva. Poskušala sem ugotoviti, kako starševstvo vpliva 

na njun partnerski odnos, koliko in kako ga znotraj starševstva (še) lahko živita, ter kako se 

vlogi partnerja in starša spreminjata z večanjem družine in odraščanjem otrok. V zaključku  

sem nekaj vprašanj namenila tudi konfliktom, kakšni so vzroki zanje in kako jih rešujeta ter 

zaznavanju kakovosti in zadovoljstva v partnerskem odnosu.  

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Iz zgoraj navedene vsebine postavljam raziskovalna vprašanja:  

 Kako se spreminja partnerski odnos od časa skupne hoje do družinskega življenja? 

 Kako se partnerski odnos odraža v času nosečnosti? 

 Kakšne spremembe prinese rojstvo prvega otroka v partnerski odnos?  

 Kako partnerja usklajujeta vlogi starševstva in partnerstva? 

 Kako partnerja razrešujeta konflikte v odnosu, ki jih prinaša družinsko življenje? 

 Kako se partnerstvo in starševstvo spreminjata z odraščanjem otrok?  
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3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.1 Predstavitev vzorca 

Proučevani vzorec predstavljata dva zakonska para v srednjih letih, ki sta starša otrok 

različnih starosti. Pri izbiri para za intervju sem bila pozorna na to, da bo najstarejši otrok že v 

času mladostništva in mlajše odraslosti. Tak pogoj mi zagotavlja dovolj let skupnega življenja 

para, s čimer bo podana možnost za pridobivanje odgovorov na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Uporabila sem namenski vzorec, kar pomeni, da pridobljeni podatki veljajo 

izključno za izbrana para in jih ni mogoče posploševati..  

Stik z obema zakonskima paroma sem vzpostavila preko prijateljev. Prvi zakonski par je 

poročen 23 let in ima 7 otrok. Z njima sem se pogovarjala v soboto, 2. julija 2014 na njunem 

domu. Pogovor je trajal približno eno uro in 10 minut. Drugi sodelujoči zakonski par je 

poročen 26 let in ima 9 otrok oz. 10, pri čemer je drugi otrok umrl. Z njima sem se 

pogovarjala v ponedeljek, 4. julija 2014 prav tako na njunem domu. Pogovor je trajal eno uro 

in 25 minut. Oba pogovora sem snemala s pomočjo snemalnika, da sem lahko kasneje 

naredila transkript. 

Za izbrana para sem se odločila, ker sem pričakovala, da mi bosta lahko podala zanimive in 

uporabne odgovore za moja raziskovalna vprašanja. Predvsem zaradi tega, ker imata oba para 

za seboj že nekaj let zakona prav tako pa večje število otrok, ki lahko še dodatno vpliva na 

njun medsebojni odnos.  

Vsem sodelujočim v raziskavi se zagotovila anonimnost, saj je bila le-ta pomembna, da so 

lahko pari spregovorili o svojem partnerskem in družinskem življenju. Prav zaradi tega sem 

imena sodelujočih v transkriptu in analizi zamenjala z M1 in Ž1 kot mož 1 in žena 1 ter M2 in 

Ž2 kot mož 2 in žena 2.  

3.2 Raziskovalni instrument 

Za raziskovalni instrument sem izbrala in uporabila delno strukturiran intervju, ki bo 

omogočal pripoved sobesednikov (obeh partnerjev). Vprašanja za intervju, ki so bila odprtega 

tipa, sem si predhodno pripravila in se nahajajo v prilogah (Priloga 1). Vnaprej pripravljena 

vprašanja so mi omogočala, da sem lažje vodila in sledila pogovoru. Izbira delno 

strukturiranega intervjuja pa mi je omogočala, da sem lahko glede na potek pogovora, 

postavljala dodatna in nova vprašanja. 
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3.3 Obdelava in analiza podatkov 

Podatke pridobljene skozi delno strukturiran intervju sem kvalitativno analizirala, pri čemer 

sem metodo analize prilagodila naravi podatkov.   

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pri interpretaciji rezultatov gradiva sledim raziskovalnim vprašanjem in razvojnemu poteku 

partnerskega odnosa po kronološkem zaporedju. Da bo razumevanje in predstavitev rezultatov 

analize lažja, bom uporabila dobesedne navedke izjav, ki so jih povedali sogovorniki.  

RV 1:  

Kako se spreminja partnerski odnos od časa skupne hoje do družinskega življenja? 

OBDOBJE SPOZNAVANJA 

Partnerski odnos se najprej začne s privlačnostjo in zaljubljenostjo, zato sem tudi intervju s 

sodelujočima paroma začela tako, da sem ju povabila, da predstavita začetke skupne poti. 

Tako smo se najprej ustavili pri obdobju zaljubljenosti. 

Pri obeh zakonskih parih je bilo moč zaznati, da se slabo spominjajo časa zaljubljenosti. Za 

oba sodelujoča para je namreč od časa zaljubljenosti preteklo več kot 20 let in se zaradi tega  

kakšnih podrobnosti ne spomnijo. Kljub temu jim zaljubljenost ostaja v spominu kot čas, kjer 

je bilo prisotno veliko sreče. Tako je predvsem Ž1 izpostavila, da je v času zaljubljenosti 

čutila predvsem srečo in veselje. Bila je prepričana v to, da se s svojim fantom oz. bodočim 

možem ne bo nikoli kregala. »Sem bla sigurna, da se ne boma nikol kregala, da je to 

brezveze… Zdaj pa to ni tak«. O zaljubljenosti kot času, kjer je prisotna evforija in vera, da 

bodo vedno prisotni le lepi občutki, piše Chapman (1998), ki pravi, da pred poroko vsi 

sanjamo o popolnem zakonu. Da v času zaljubljenosti težko oz. nemogoče mislimo, da bi bilo 

drugače. 

Spregovorili smo tudi o izbiri partnerja. Zanimalo me je, če so pri izbiri partnerja imeli 

postavljene kakšne kriterije. Ž2 je odgovorila, da je pri svojih hčerah opazila, da si »izbira zlo 

lik očeta, kakršnega doma res vid. To se prav, da je pač tak vredu, pošten, da je delovn, da je 

dober mož, tak ljubeč za družino, da mu družina neki pomen«. Na vprašanje, če je tudi sama 

iskala te vrednote v svojem bodočem možu, je pritrdila in dodala »pa tudi všeč ti more bit. Na 

pogled. In to je pol to«. Glede zunanje privlačnosti kot dejavniku, ki je botroval pri izbiri 

partnerice, se strinja tudi M2, ko pravi  »tudi eden drugmu sma bla všeč«. Zelo nazorno je o 

zunanji privlačnosti povedala Ž2: »Ne moreš nič, če jih tud drugih deset pride mimo, pa ne 
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moreš nobenga druzga met rad, kot samo tistga«. Tako prvi kot drugi par je omenil zunanjo 

privlačnost, o kateri Rijavec in Miljković (2002) pravita, da posameznik težko razvije intimni 

odnos brez prisotnosti medsebojne privlačnosti. Je kot znak zaljubljenosti, ki sčasoma zraste v 

partnersko ljubezen. Avtor Tysoe (1997) celo pravi, da je za prvi vtis pomemben telesni 

videz, Musek (1995) pa dodaja, da sta na začetnih stopnjah odnosa značilni predvsem telesna 

privlačnost in bližina. 

 Da so bila prisotna določena pričakovanja in kriteriji, kakšen naj bo partner oz. partnerica, sta 

omenila tudi zakonca iz prvega para. Strinjata se z vrednotami kot so poštenost, odkritost in 

preprostost, ter tudi pogovor. Ž1 je po naštevanju vrednot stavek zaključila s »…preprost kot 

jaz«. O podobnosti med partnerjema piše Tysoe (1997), ki pravi, da je prav podobnost med 

osebama eden od glavnih dejavnikov, ki bo tekom skupne hoje  postajal vedno bolj 

pomemben. Ljudje si namreč v odnosih, predvsem partnerskem, želimo, da bi si bili s 

partnerjem podobni glede glavnih stališč, vrednot in pogledov na svet. 

Zanimivo je, da sta oba para pri vprašanju o izbiri partnerja izpostavila teorijo, o kateri piše 

Hendrix (1999), ki pravi, da večina ljudi vse življenje išče partnerja, ki ustreza podobi 

njihovih staršev ali skrbnikov v otroštvu. Kljub zavestnim namenom, da bi našli partnerja, ki 

bi imel le pozitivne lastnosti njegovih staršev, pa večino ljudi privlačijo osebe s pozitivnimi in 

negativnimi lastnostmi staršev. Pri čemer so po navadi negativne lastnosti veliko bolj vplivne. 

RAZVOJ INTIMNOSTI IN ZAVEZANOSTI 

Pod prvim raziskovalnim vprašanjem bi prav tako  izpostavila razvoj Sternbergovih (1986) 

dimenzij pri sodelujočih parih. Prvi zakonski par je zaznal, da so se Sternbergove dimenzije 

ljubezni tekom njune partnerske oz. zakonske poti različno razvijale. »Ja, se spreminja od 

mladosti proti starosti. Stalno bolj zavezanost, skrb en za drugega. Obveza, da more biti tu, 

ker te druge potrebujejo«. Strastnost je značilna za zgodnejše obdobje partnerskega odnosa, 

pravi Sternberg (prav tam),  kar omenja  tudi prvi par, ko pravi, da je na začetku prisotna 

»tista intimnost in strastnost. Tistega je največ, ko si zalublen«. Hkrati se strinjata s tem, da se 

jima zdi pomembno, da sta ti dve komponenti pomembni tudi v kasnejšem obdobju. 

Komponento zavezanosti izpostavljata kot »tisto glavno, ko dela trajnost odnosa«. M1 

zaključi, da »če ne nastane zavezanost, pol glih razpad zakona pride. Obveznost, zavestno 

trudenje, da bi še te meli radi. Če ne, adijo«. Ravno komponenti intimnost in zavezanost sta 

po mnenju Hendrix, Hendrix in Adler (1988, v Musek, 1995) najboljši napovedovalki 

partnerskega in zakonskega odnosa. Zanimivo je o Sternbergovi teoriji dimenzij ljubezni 
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odgovoril drugi par. Za razliko od prvega je komponento zavezanosti izpostavil že takoj po 

poroki (»Zavezanost bi rekla, da je bolj od poroke naprej. Da sem res njemu zavezana«.), 

vendar menim, da je  Ž2 termin zavezanost razumela bolj v smislu odločitve za partnerja in jo 

zato izpostavila že takoj v čas po poroki. Bolj presenetljiva je komponenta strastnosti, ki po 

Sternbergu (1986) kmalu v odnosu doseže vrhunec in nato hitro upade. Ž2 je za strastnost 

dejala, da »imam do njega tiste občutke kot sem jih mela pri dvajsetih ali petindvajsetih letih«, 

vendar je poudarila, da nikoli ni imela občutka, da je strast samo v povezavi s spolnostjo. 

Pravi, da svojega moža še zmeraj občuti, ko ga vidi, da »ko si mlad, komi čakaš, da ga boš 

vidu pa objel. In jaz zdaj to še zmeri čutim«. M2 ženo dopolni, da se te komponente ljubezni 

ena z drugo dopolnjujejo in nadgrajujejo od začetka skupne poti in da  »nobena reč s starostjo 

ne mine«. Iz povedanega lahko sklepam, da se drugi par trudi, da Sternbergove komponente 

ljubezni ohranja tekom celega njunega partnerskega in zakonskega življenja. Predvsem iz 

besed Ž2 bi lahko dejala, da v svojem možu občuduje in se veseli predvsem njegove notranje 

lepote. Da ob hrepenenju po objemu ne gre za hrepenenje po strasti, ampak predvsem 

hrepenenju po občutku bližine, povezanosti in topline v ljubečem odnosu, kar Sterberg (1986) 

z drugimi besedami poimenuje kot intimnost. Slednji komponenti Rozman (2009) pripisuje 

bistven pomen za ohranjanje kakovostne ljubezenske zveze. 

Na osnovi povedanega lahko izpeljem, da partnerja potrjujeta Sternbergove ugotovitve (1987, 

v Musek, 1995), da se tekom partnerskega odnosa spreminjajo prioritete, pomen in vrednost 

življenjskim dejavnikom. V mislih imam dejavnike, kot so skupne vrednote, pripravljenost na 

prilagajanje in spremembe v medsebojnih stikih, pripravljenost sprejemati partnerjeve napake 

in skupna verska prepričanja, ki z leti postajajo vse bolj pomembna. Na drugi strani pa 

nekaterim dejavnikom pomen upada. Ti dejavniki so npr. zanimivost partnerja, prilagajanje 

partnerjevim staršem, kako pozorno poslušamo partnerja.  

ODLOČITEV ZA POROKO (PRERAŠČANJE ZALJUBLJENOSTI V LJUBEZEN) 

Da obstaja razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo se strinjata oba para. M1 je podal sledečo: 

»Če češ, da se z nekom dobro zastopiš, se moreš zavestno za to trudit. Trud za to, da te nekdo 

ma rad, to je ljubezen po moje. Zalublenost pa nima nič s tem. Zalublenost je…. Samo za to, 

da se mladi pač spoznajo«. O tem piše Peck (1996), ki za zaljubljenost pravi, da ni prava 

ljubezen, ker se zgodi brez truda. Karkoli posameznik počne v stanju zaljubljenosti, od njega 

ne zahteva discipline ali truda. Podobno govori Chapman (1998), da zavestna ljubezen 

zahteva trud in disciplino. Partnerja morata biti pripravljena  vlagati energijo v svoj trud, da 
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bo drug partner iz napora tudi nekaj pridobil. In prava ljubezen se ne more razviti, dokler še 

traja stanje zaljubljenosti. 

Kakor pišejo avtorji (Chapman, 1998; Hendrix, 1999; Milivojević, 2008; Musek, 1995; Peck, 

1996; Rijavec in Miljković; 2002), da je zaljubljenost obdobje idealiziranja partnerja, je o tem 

povedala tudi Ž1in dejala, da »ko si zalublen, ne vidiš napak. Tak kot sn jaz mislila, da se ne 

boma kregala. Ko si tak zalublen, tega ne vidiš. Si slep«. Tudi Ž2 je omenila podobno, da v 

zaljubljenosti ne vidiš napak. Šele s časom in skupno hojo »se pa pojavijo težave, pridejo 

preizkušnje«. Vendar Ž1 stavek zaključi s trditvijo, da je hoja kot fant in dekle priprava na 

kasnejše skupno življenje. Tudi sama se strinjam s tem, da je potreben ta čas skupne hoje, ko 

partnerja gresta skupaj skozi obdobje idealizacije na kateri temelji zaljubljenost, spoznavanju 

in spreminjanju predstav, ki sta si jih ustvarila drug o drugem in ki v resnici odstopajo od 

njenih/njegovih resničnih lastnosti. Srečata se z razočaranji, ker se njuna pričakovanja niso 

uresničila in če jima uspe to obdobje napetosti, jeze, žalosti premostiti, končno lahko začneta 

spreminjati predstave glede na realne izkušnje in sprejemati ter spoštovati tudi medsebojne 

razlike. 

Kljub temu da se prvi par zaveda, da zaljubljenosti in ljubezni ni možno enačiti, pred poroko 

v njunem odnosu nista zaznala nobenih sprememb v smislu preraščanja zaljubljenosti v 

ljubezen. K odločitvi za poroko so močno prisostvovali zunanji dejavniki. Ž1 razloži »da sva 

se odločla za poroko je blo, ker so se eni prijatli poročali, jaz sem tude zanosla in pol je blo 

normalno, da se poročima. Nisma se o tem glih pogovarjala«. Iz povedanega bi si upala trditi, 

da sta se zakonca iz prvega para poročila zaradi zaljubljenosti in v času zaljubljenosti. M1 je 

namreč poudarjal, da je »eno leto poznanstva za poroko premalo, dve leti pa preveč«. Menim, 

da je obdobje trajanja zaljubljenosti pogojeno s starostnimi in osebnostnimi značilnostmi 

vsakega posameznika in tudi para. Tudi Milivojević (2008) omenja, da obdobje zaljubljenosti 

traja tako dolgo, kolikor dolgo lahko traja idealna predstava o določeni osebi.   

Ž1 razlaga, da »če se ne bi tak hitro poročla, ko sma bla še zalublena, to ne bi zdržalo«. Iz 

sledečega ugotavljam, da je prvi zakonski par po času zaljubljenosti, obdobju zlitja drug z 

drugim,  čakalo veliko preizkušenj in težkega obdobja za njun odnos, saj sta se začela 

srečevati z razočaranji in razhajanji. Mojo ugotovitev prvi par tudi potrdi, saj pravita, da »tu 

pa se poročiš, te pa se šele začne«. Da se po poroki nekaj začne, imata v mislih življenjske 

probleme. Kakor je omenila Ž1, bi ta prehod, če ga ne bi reševala in prestajala kot mož in 
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žena, lahko pomenil tudi razhod. Vendar menim, da je za vsak odnos pomembna faza 

razočaranja, da lahko po njej vznikne prava ljubezen. 

Pred sklenitvijo zakonske zveze sta oba para obiskovala priprave na zakon v župnišču, ki so 

bile sestavljene iz nekaj srečanj v mescu dni. Strinjata se, da so jima te priprave bile 

pomembne, saj sta slišala tudi kaj novega. Drugi par je izpostavil prisotnost osebnega 

pogovora pred poroko kot načina priprave nanjo. Sicer ne vem, kako so potekala srečanja 

priprav na zakon, vendar bi se lahko glede na osebno poznavanje priprav strinjala z avtorjema 

Rahne in Erzar (2008, str. 184), ko pravita, da je »ključni element priprave na zakon 

ustvarjanje varnega prostora med partnerjema za reševanje čustveno zahtevnih ali nabitih 

situacij, pri čemer je pomembno, da reševanje preraste v trajen proces, v katerem si par 

pridobi pozitivne izkušnje«. Ali sta sodelujoča zakonska para iz srečevanj res pridobila te 

stvari, ne morem trditi. Sta mi pa oba para povedala, da nista bila pripravljena na vse 

spremembe, ki jih bo skupno življenje po poroki prineslo. Lahko bi dejala, da je to bolj veljalo 

za prvi zakonski par, saj sta omenila, da so jima prva leta skupnega življenja bila stresna.  

Oba para sta svoje skupno življenje začela po sklenitvi zakonske zveze. To je prineslo velike 

spremembe v življenje obeh parov. Oba para sta namreč svoja prva leta skupnega življenja 

živela pri starših, zaradi česar se strinjata, da je takšno življenje od njiju zahtevalo veliko 

prilagajanja, usklajevanja, potrpljenja in odpuščanja. Največ sprememb sta občutili obe ženi, 

saj sta bili oni tisti, ki sta zamenjali okolje. Tako sta se mogli privaditi ne le na skupno 

življenje s svojim možem, ampak tudi navadam njegove družine. Kakor sem že omenila, ima 

prvi zakonski par drugačno izkušnjo prvih let skupnega življenja kot je to imel drugi par. Ž1 

je omenila, da stres niso povzročale le druge navade, okolje, prihod dojenčka, ampak je bilo 

stresno tudi za njun odnos. Pričakovala je, »da bo mož več doma, pa ga ni blo… to je blo 

najtežje. Da je še mel svoje prijatle in da je kar tak živel kot je včasih še v študentskih letih«. 

Pričakovanja, kakršna je imela pred poroko o skupnem življenju, so se kasneje izkazala kot 

neuresničena. Glede na izkušnje prvega para ugotavljam, da je odločitev za poroko v času 

zaljubljenosti zanju pomenilo, da sta drug drugega še zmeraj idealizirala v želji biti z njim 

eno, kakor pravi Hrovat Kuharjeva (1995). Zaradi tega sta po mojem mnenju bila še manj 

pripravljena na morebitne osebnostne in značajske spremembe drugega, ko bosta (za)živela 

skupaj. Tysoe (1997) omenja, da se prav zaradi začetnega navdušenja in vznemirjenosti  lahko 

zgodi to, da partnerja spregledata potencialne probleme. Tudi Glenn (1998, v Markman, 

Rhoades, Stanley in Ragan, 2010) ugotavlja, da je večina parov pred odločitvijo za poroko 

zadovoljna s svojim razmerjem in pričakujejo, da bodo ostali srečno skupaj še naprej, dokler 
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ju »smrt ne loči«. Vendar ta pričakovanja pogosto niso izpolnjena. Par lahko takšna 

razočaranja vodijo do oddaljitve drug od drugega, nezadostnega ali celo neustreznega 

komuniciranja med seboj, konfliktov in splošnega nezadovoljstva v odnosu. 

Ugotovitve Tysoe-ja (prav tam)  in Glenn-na (prav tam) bi lahko držale za prvi par, saj sta 

sama omenila, da do poroke nista v njunem odnosu zasledila nobenih sprememb. Celo 

pravita, da »spreminjat se je začelo pozneje«. Po petih letih skupnega življenja so ravno 

spremembe v njunem odnosu ter dejavniki zunaj njiju, par privedle do krize v odnosu. Za to 

krizo v odnosu bi si upala trditi, da je bila rezultat nezadostnega poznavanja drug drugega 

pred poroko,  odločitve za poroko v času zaljubljenosti in neuresničenih pričakovanj, ki sta jih 

imela drug do drugega pred in po poroki. Chapman (1998) celo pravi, da se prava ljubezen  ne 

more razviti, dokler še traja stanje zaljubljenosti. Nadaljuje (prav tam), da se prava ljubezen 

začne z določenim odnosom do ljubljene osebe in z načinom razmišljanja.  Pričakovanja 

partnerjev, ki pa ostanejo nepotrjena, vodijo v porast konfliktnosti med partnerjema in v upad 

njunega zadovoljstva, meni Guštin (2009). Avtor (prav tam) pravi, da so posamezniki s 

pretirano pozitivnimi in nerealnimi pričakovanju bolj izpostavljeni razočaranju, če 

pričakovanja ne bodo izpolnjena. Na osnovi ugotovitev do katerih so prišli zgoraj omenjeni 

avtorji lahko sklepam, da se je prvi par s spremembami in spoznavanjem resnične podobe 

drugega srečal šele po poroki, kar je privedlo do tega, da je bilo to obdobje sprejemanja 

drugega z vsemi njegovimi napakami, omejitvami, navadami, resničnostjo zanju stresno in 

naporno. Kakor pravijo Content, Lucereau in Mathieu (2013) lahko drugačnost, ki na začetku 

privlači, kasneje postane vir bolečin. O njuni krizi oz. reševanju le-te bom več spregovorila 

pod raziskovalnim vprašanjem 5. 

Drugi par je za življenje po poroki dejal, da »to pomen skupno življenje. Vse je skupno. 

Načrtovanje vsega, sprejemanje vsega. Ob enem pa velik več darovanja. … po poroki si 24 ur 

na dan skupaj«. Kakor omenja Vider (2003), fant in dekle naenkrat začneta živeti skupaj, 

zaradi česar vsakodnevno spoznavata, kako različna sta si v malenkostih. In vsaka takšna 

razlika je lahko vir težav, če jo sozakonec vzame premalo prožno in nanjo gleda preveč s 

svojega vidika. Koliko to velja za sodelujoča para ne morem vedeti, menim pa, da so 

zagotovo bili prisotni prepiri in razhajanja okrog navad in vzorcev delovanja, ki jih je vsak 

prinesel iz svoje družine. 
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SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE 

Tako prvi kot drugi sodelujoči par je svoj odnos potrdil s sklenitvijo zakonske zveze. Na 

vprašanje, kaj jima pomeni poroka, sta para odgovarjala zelo podobno. Prvi par  poroko vidi 

kot »nekaj dokončnega in svetega, kot garantno pismo« . Prav tako se tudi drugi par strinja s 

tem, da je poroka »sama potrditev tega, kar sva prej načrtovala, računala, govorila«. V 

podobni luči na zakon gleda Chapman (1998), ko pravi, da je le-ta ustvarjen zato, da 

zadovoljimo potrebe po intimnosti in ljubezni. Da je v vsakem človeškem bitju želja biti z 

nekom intimen in ljubljen. 

Lahko bi dejala, da oba para s svojo življenjsko zgodbo potrjujeta, da sklenitev zakonske 

zveze predstavlja korak naprej v odnosu. Sklenitev zakonske zveze kljub številnim ločitvam 

ostaja pomemben življenjski cilj partnerjev (Pugh in De'Ath, 1984). Ob tem bi se ustavila ob 

vprašanju ali sta bila para zrela za ta življenjski korak ali sta ob sklenitvi zakona dosegala 

zadostno odnosno zrelost o kateri piše Brajša (1982). Avtor (prav tam) namreč zrelost za 

zakon ne vidi le v lastnostih posameznega partnerja, njegovi fizični ali psihični zrelosti, 

ampak predvsem v sposobnostih obeh partnerjev za kvaliteten in obojestransko zadovoljujoč 

odnos.  Bolj kot osebna zrelost za zakon se mu zdi pomembna odnosna zrelost. S tem bi se 

strinjala tudi sama in za sodelujoča para menila, da v dobrem letu skupne hoje nista mogla 

zraven osebne zrelosti razviti tudi zadostno odnosno zrelost, ki  je po mnenju  Brajša (prav 

tam) sestavljena iz osmih različnih aspektov. Če bi jo, pri prvem paru najverjetneje ne bi že 

po petih letih zakona prišlo do krize odnosa, prav tako tudi drugi par ne bi menil, da sta bila 

premlada za skupno hojo.  

Musek (1995) si postavlja vprašanje ali sta poroka in zakonsko življenje resnično krona 

partnerskega odnosa, ki vodita partnerja v bolj srečno in zdravo življenje? Enako je zanimalo 

tudi mene in bila sem presenečena nad odgovori. Drugi par se je soglasno strinjal s trditvijo, 

da jima je poroka pomenila krono partnerstva. Ž1 je dejala, da ravno zato, ker je želela biti z 

ljubljeno osebo, se je poročila. Odgovor prvega para pa je bil ravno nasproten. V poroki 

namreč ne vidita kronanja partnerskega odnosa. M2 je pojasnil, da zanj  »ni tu nekih kron, da 

ze pa je to to, da ni treba naprej več nič«. Menita, da je samo v filmih tako, da se partnerja 

poročita in srečno živita. Rekla bi, da se drugi par bolj strinja z mnenjem Content idr. (2013), 

ki ljubezen vidijo kot gibanje, ki za gradnjo potrebuje čas. »Če hoče živeti, mora rasti« (prav 

tam, str. 57). Prav to razumevanje ljubezni sem prepoznala tudi pri drugem paru. Oba sta 

zaznala, da je ljubezen nekaj, kar se spreminja, je proces. M1 je razložil, da pristna ljubezen 
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zanj pomeni spoštovanje, ki je z leti do sozakonca vedno večje. Tudi M2 je poudaril, da je 

ljubezen do zakonca eno samo nadgrajevanje do smrti in da nobena stvar s starostjo ne mine. 

Ž2 lepo opiše njen tako imenovani notranji svet dveh zakoncev, ko pravi, da »notranji svet se 

ne spreminja, kot se spreminja zunanjost. Jaz tud ne vidim na njemu, kdaj je tok siv gratu. In 

ne morem verjet, da je star 50 let. Reagiranje na občutke je isto, kot je blo takrat pr 30. letih«. 

Prav tako Ž2 opisuje dozorevanje njunega odnosa po smrti drugega otroka. V tej življenjski 

preizkušnji, ki je bila za oba težka, sta videla priložnost in božji načrt, da zrasteta. »Kot da bi 

bla za eno stopnjo… Ne za eno, mnogo višji je bil najin odnos. Ja, dozoretje«. Zakonca iz 

drugega para sta po tej izkušnji povsem drugače gledala ne le na svojo družino ampak 

predvsem drug na drugega.  

RV2: 

Kako se partnerski odnos odraža v času nosečnosti? 

Nosečnost kot »obdobje pričakovanja novega družinskega člana je čas, ki se ne ponovi, je 

prehod, ki prinese veliko sprememb, in izkušnja, ki naj ne bi puščala grenkih spominov«, 

pravita Skubic in Mivšek (2011, str. 41). Nosečnost sprememb ne prinaša le ženski in 

njenemu spreminjajočemu se telesu, ampak je lahko to čas, kjer se pokažejo spremembe tudi 

na odnosni ravni med možem in ženo. Rijavec Klobučar (2011) iz različnih raziskav 

povzame, da spremembe v partnerskem odnosu na prehodu v starševstvo najpogosteje 

vključujejo spremembe v zadovoljstvu in kakovosti partnerskega odnosa, spremembe v 

odnosih z izvorno družino, spremembe socialnih vlog, navad, konfliktov in komunikacije, 

spremembe porazdelitve gospodinjskega dela, spremembe v spolnosti, identiteti in karieri. Za 

sodelujoča para ne morem potrditi, da so bile spremembe opažene na vseh teh področjih, saj 

vsa omenjena področja niso bila predmet moje raziskave. Lahko izpostavim področje 

kakovosti in zadovoljstva za katerega menim, da se je v obdobju nosečnosti pri sodelujočima 

paroma dvignilo. Hrovat Kuhar (1995) pravi, da je obdobje nosečnosti lahko čas, ko se 

partnerja še tesneje in iskreneje povežeta. Slednje potrjujeta obe ženi.  Ž2 je za obdobje prve 

nosečnosti povedala, da  je bil to zanju čas, ko sta se zbližala drug z drugim. Podobno je 

omenila tudi Ž1, da je imela vsako nosečnost občutek, da ima svojega moža še bolj rada, »kot 

da bi bla na novo zalublena«. Iz tega lahko povzamem, da je čas nosečnosti za oba para čas, 

kjer sta začutila večjo povezanost in bližino med seboj, kar je zagotovo vplivala na večjo 

zadovoljstvo v odnosu. 
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Ž1 je prav tako omenila, da je v času vseh nosečnosti v odnosu do moža pričakovala, »da me 

bo bolj ujčkal, da bo bolj pozoren«. O tem, da imajo ženske večjo potrebo po čustveni bližini 

in izkazovanju naklonjenosti v času nosečnosti piše Hrovat Kuhar (1995) in pravi, da ženska v 

tem času še posebej čuti potrebo po partnerjevi bližini in podpori. 

Zanimiva je ugotovitev pri obeh parih glede zaskrbljenosti, strahu in dvomov v času 

nosečnosti. Več avtorjev namreč (Hrovat Kuhar, 1995; Johnson, 2001; Miška, 1998) za čas 

pričakovanja otroka omenja, da gre za preplet vznemirjenja in sreče, pa tudi strahu, 

zaskrbljenosti, dvomov, negotovosti in neštetih vprašanj. Kar za sodelujoča para ne morem 

povsem potrditi. Prvi par je soglasno pritrdil, da nista zaznala nobenih posebnih frustracij. 

Pričakovala bi, da bosta izpostavila vsaj prvo nosečnost, vendar je M1 omenil, da je strah čutil 

predvsem pri šesti in zadnji nosečnosti, ko je bilo ogroženo ženino življenje. Medtem drugi 

par ni izpostavil nobenih posebnih občutkov kot le veselo pričakovanje. 

Izpostavim priprave na prihod prvega otroka in tudi naslednje. Avtorji (prav tam) pišejo, da je 

obdobje nosečnosti čas, da se partnerja pripravita na prihod novega člana. Miška (1998) trdi, 

da je najboljše, da se bodoča starša na otroka pripravljata od spočetja in ne čakata na čas, ko 

bo otrok že na svetu. Tudi Fontana (1994, v Tratar, 2007) omenja, da je za prihodnost 

intimnega odnosa potrebno razjasniti čustveno plat prihajajočega življenja. Oba para povesta, 

da ni bilo nobenih posebnih priprav. To je izpostavil predvsem prvi par in povedal, da sta 

skozi obdobje nosečnosti šla bolj vsak zase. Prav tako sta omenila, da v času nobene 

nosečnosti nista obiskovala šole za starše. Iz povedanega sklepam, da nista veliko govorila o 

vprašanjih kot so, kaj bo otrok prinesel v njun odnos, ju bo otrok zbližal ali oddaljil, se bo 

ljubezen med njima zmanjšala ali okrepila, itd. Fontana (prav tam) s takšnim pogovorom 

zagotavlja, da bodo bodoči starši jasneje vedeli, kako zagotoviti in utrditi svoj prostor v 

življenju drug drugega, ko se bo rodil otrok. Če med zakonskima paroma do takšnim 

pogovorov v času nosečnosti ni prišlo, lahko sklepam, da je rojstvo otroka lahko predstavljal 

velik stresor, s čimer para sovpadata z ugotovitvami Pistrang in Barker (2005, v Claxton in 

Perry-Jenkins, 2008), da je dojenček pomemben stresor za veliko parov. Vendar tega ne 

morem z gotovostjo trditi, saj obstaja verjetnost, da sta zakonca to pozabila omeniti ali pa se v 

tistem trenutku nista spomnila, da so tudi takšni pogovori mišljeni kot priprava na rojstvo 

otroka. 

Miška (1998) pravi, da je predvsem ženska tista, v kateri se v času nosečnosti dogajajo 

čustvene spremembe. To teorijo potrjuje drugi sodelujoči par, saj je Ž2 omenila, da je bila 
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čustveno veliko bolj občutljiva kot sicer. Iz tega lahko sklepam, da je zaradi čustvenih 

sprememb in nihanj pri ženski potrebno veliko več prilagajanja in potrpežljivosti v odnosu 

med možem in ženo. Avtorica (prav tam) izpostavlja, da je zaradi sprememb, ki jih ženska 

občuti in doživlja njena naloga, da svojemu partnerju izrazi svoja pričakovanja in doživljanja. 

Deljenje misli in pričakovanj bo odnos zagotovo ohranjal v večji povezanosti in oddaljeval od 

konfliktnih situacij in nezadovoljstvu zaradi neizpolnjenih pričakovanj. 

RV3: 

Kakšne spremembe prinese rojstvo prvega otroka v partnerski odnos?  

Content idr. (2013) omenjajo, da naj bodo otroci še tako zaželeni in težko pričakovani, vedno 

prinesejo spremembe v partnerski ali zakonski odnos, s čemer se strinja tudi Satir (1995), ko 

piše, da prihod otroka spremeni utečeni življenjski ritem partnerjev oz. zakoncev. Predvsem 

prvi otrok spremeni življenjske navade in vzorce zakoncev. Pri obeh parih je bil prvi otrok 

načrtovan, kar po mnenju Beer (1993) in Satir (1995) predstavlja enega izmed razlogov za 

ohranitev partnerskega odnosa po rojstvu otroka. Sklepam, da je morda načrtovana prva 

nosečnost vplivala na to, da sta oba para zaznavala večjo povezanost. Kakor Hrovat 

Kuharjeva (1995) otroka vidi kot sad ljubezni, ki mnoge pare še zbliža, je tudi prvi par 

izpostavil, da sta po rojstvu otroka čutila večjo povezanost in bližino med seboj. Kljub temu 

pa so bile prisotne določene napetosti in stiske. Zakonca iz prvega para sta za rojstvo prvega 

otroka izpostavila napetosti zaradi njunih staršev. Ž1 je razložila, »ker so pač bli pametni 

predvsem…«. Koliko se je vpletanje starih staršev negativno odražalo v njunem odnosu ne 

morem reči, saj sta dejala, da »Sma kar skup držala. Ni blo neke sile«. Sklepam lahko, da sta 

zakonca kljub napetostim in vsem nevšečnostim uspela podpirati drug drugega in obdržati 

svoj odnos trden.  

Zanimiva dejstva sta po rojstvu prvega otroka izpostavila zakonca iz drugega para. M2 je  

dejal, da »sem se kdaj počutil zapostavljenga, ker je bil večkrat taprvo otrok kot pa jaz, njen 

mož«. S tem potrjujeta prisotnost čustvenih težava očetov, o katerih piše Guček Kopčavar 

(2009). Avtor (prav tam) omenja občutek odrinjenosti in nerazumevanja zaradi 

spremenjenega vedenja partnerice, občutek pomanjkanja pozornosti in ljubezni, občutek 

izločenosti, negotovosti in nezadovoljstva, ker se partnerica spremeni iz ljubice v mater. 

Slednji občutki lahko prestavljajo grožnjo za partnerski oz. zakonski odnos (Hrovat Kuhar, 

1995 in Johnson, 2001). Vendar si za drugi zakonski par upam trditi, da prisotnost občutkov 

zapostavljenosti in odrinjenosti ni ogrozil njunega odnosa. Zavedata se, da postati starš 
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pomeni spremembe tudi v njunem odnosu. Vendar poudarita, da spremembe ne pridejo le s 

prvim otrokom ampak tudi z vsakim naslednjim, »ker se z vsakim otrokom, ne samo prvim, 

mora cel družinski sistem na novo postavt. Ne vem, če je to vsem jasno, men je blo to čist 

logičn. Jaz sem morbit mal preveč mama, čustveno mislim, in verjetn se je mož sploh pr 

taprvem počutu še bolj zapostavlenga, pa da sem morbit tud jaz mal premal bla pozorna na 

to. Ampak prav to je zakon, da se tisto zazna in morbit tisto tud poprav. Čeprav morbit včasih 

se da, včasih se ne da. Ampak tukaj je pol bistvo zakona, da lahk potrpiš, da lahk greš čez, da 

lahk odpustiš, da se lahko daruješ. To pa je bistvo vsega. Vsa ta prlagajanja, vse te 

spremembe, k pridejo v zakonu«. Menim, da te besede lepo povzamejo bistvo prepletanja 

zakonskega odnosa znotraj družine. Pomembno je, da se mož in žena zavedata, da morata 

preoblikovati njune pretekle vzorce in navade, ki so povezane tako s prihodom dojenčka kot 

tudi s spremembami, ki se zgodijo na ravni njunega odnosa. Kakor pravita Mattessich in Hill 

(1987, v Claxton in Perry-Jenkins, 2008), da vsak glavni prehod zahteva od družinskega 

sistema reorganizacijo in sprejem sprememb in tudi ponovna pogajanja o obstoječih mejah v 

zvezi z medosebno močjo in čustveno bližino. Birchler  (1992, v Claxton in Perry-Jenkins, 

2008) ravno prehod v starševstvo izpostavil kot ključni prehod v družinskem življenjskem 

ciklu. 

 

Za starševsko in partnersko vlogo se nihče posebej ne pripravlja (Skubic in Mivšek, 2011).  O 

pripravljenosti na starševsko vlogo sta spregovorila oba para. Prvi par je dejal »na vse ne 

moreš bit pripravlen. Kak bi te bil pripravlen pred ko je problem?« Drugi par se je nekoliko 

razlikoval v odgovoru, saj je M2 razložil, da »za to pa mislim, da sva bla, če ne pa v to ne bi 

šla. Mislim, da ni enga specialista, enga strokovnjaka, ki bo lahk napisal, kdaj je kdo 

pripravlen«. Veliko ljudi je prepričanih, da se za vlogo staršev usposobijo že v mladosti v 

svojih družinah (prav tam). O takšnem prepričanju je spregovorila tudi Ž1 in dejala, da 

»Mislila sn, da obvladam, ker je mela že sestra prej take male. Pa sn ji doste pomagala«. 

Vendar kakor pravita avtorici (prav tam) socializacija v družini v družbi hitrih sprememb, kar 

današnja družba prav gotovo je, ne daje dovolj za prevzemanje starševske vloge. Do tega 

spoznanja je prišla tudi Ž1 in razložila, da ni pričakovala vsega, kar bo prvi otrok prinesel in 

tako ugotovila, da ni bila pripravljena na vlogo matere. Tukaj bi posebno pozornost namenila 

vlogi moškega kot očeta in zakonca. V zakonskem odnosu pri prvem paru je bila namreč 

izpostavljena izrazita delitev vlog v smislu matere, ki skrbi za otroke ter očeta, ki prevzema 

fizična dela in materialno skrb za družino. (M1: »Žena je mela skrb za otroke. Jaz se nisn ke 

doste mešo«.) Prav tako je tudi v drugem paru opazna enaka delitev in razdelitev nalog in 
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odgovornosti. Nekateri avtorji omenjajo (Brajša, 1987; Claxton in Perry-Jenkins, 2008; 

Rijavec Klobučar, 2011) da z rojstvom otroka lahko pride do prestrukturiranja vlog in delitve 

gospodinjskih del. Za sodelujoča para ne morem reči, da jima je uspevalo v enaki meri 

prevzemati odgovornosti in naloge starševske vloge. Brajša (1987) o uresničevanju 

starševskih nalog in obveznosti poudarja, da sta pri starševstvu oba partnerja enakopravno in 

enako pomembna.  

Pri obeh parih je bila predvsem žena tista, ki je v največjem obsegu prevzela vlogo starša. 

Sklepam, da bi spremembe na področju skrbi za otroka in opravljanju hišnih in gospodinjskih 

del morda zakoncema prineslo več časa in priložnosti za pogovor in rast v medsebojnem 

odnosu.  

 

RV4: 

Kako partnerja usklajujeta vlogi starševstva in partnerstva? 

Zavrl (1999) pravi, da mnoge raziskave potrjujejo dejstvo, da možje in žene v času starševstva 

poročajo o upadanju zadovoljstva z zakonom. Da je prišlo do upada zadovoljstva in kakovosti 

pri sodelujočih parih ne morem povsem potrditi. Kakor sta omenila sama, so bili tekom let 

prisotni vzponi in padci, da sta nihala med zadovoljstvom in nezadovoljstvom, kar je povsem 

normalno in razumljivo, če gledamo na odnos kot na živ proces, kakor ga opisujejo Content 

idr. (2013) in Požarnik (1979). Tekom različnih življenjskih dogodkov je obema paroma 

uspevalo ohranjati partnerski odnos v obsegu zadovoljstva. 

Pri usklajevanju vlog partnerstva in starševstva je prvi par izpostavil pomembnost skupnih 

ciljev. M1 se zdi nujno, da ima z ženo podoben, če ne celo enak cilj o določeni stvari. Ž1 je 

tako izpostavila prisotnost različnega pogleda na vzgojo otrok, ki jima je na začetku 

ustvarjanja družine prestavljalo težavo. Tudi Content idr. (2013) izpostavljajo prisotnost 

raznolikih sanj, hrepenenj in načrtov tako enega kot  drugega zakonca. Prvi par je povedal, da 

sta potrebovala kar nekaj časa, da sta našla skupno pot. Sklepam lahko, da bolj kot je 

zakoncema uspevalo se usklajevati, dogovarjati, si biti v oporo in spodbudo v partnerskem 

odnosu, manj težav, stisk in napetosti je bilo v izpolnjevanju starševskih nalog, o čemer 

sklepa tudi Tomori (1994). 

Povod za napetosti med zakoncema ali partnerjema so lahko tudi preštevilni otroci (Požarnik, 

1987). Avtor (prav tam) pravi, da je dokazano, da s številom otrok v povprečju pade 

zadovoljstvo žene. Vendar življenjska izkušnja drugega para to teorijo izpodbija. Ž2 razloži, 
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da »če je kakšen otrok več, nikol ni to vzrok za slabo voljo, za medsebojna trenja. Nikol ni 

vzrok v otrocih. Vzrok je v nama. Ne sme to bit splošen mnenje, da če je pa več otrok, pa 

nimava časa zase. Vse se da. Samo otrokom je treba včasih mal zaupat, včasih tud če se 

kakšna reč narobe nardi«. Vsekakor večje število otrok prinese večjo mero usklajevanja in 

dopolnjevanja med zakoncema, kar potrjuje M2 z besedami da »Se morš mal bolj dopolnjevat, 

če jih je mal več, kot če bi jih blo dva ali trije«. Zakonca poudarjata, da sprememb ne prinese 

le večje število otrok, ampak prihaja do sprememb tudi zaradi njiju samih, ker se tekom let in 

družinskih in zakonskih (pre)izkušenj tudi onadva spreminjata. Da je zakon v stalnem 

spreminjanju tudi zaradi spreminjanja zakoncev ter socialnih pogojev in socialnega okolja v 

katerem živita, omenja Požarnik (1979).   

Med številne spremembe, ki jih prinaša prehod v starševstvo, so opazne spremembe tudi na 

področju skupnih (prostočasnih) aktivnostih. Claxton in Perry-Jenkins (2008) pravita, da je 

večina raziskovalcev prišla do podobnih ugotovitev, da po rojstvu otroka upadejo dejavnosti 

povezane s prostim časom. Belsky idr. (1983, v Claxton in Perry-Jenkins, 2008) izpostavijo 

predvsem zadnje tromesečje nosečnosti in prve tri mesece po rojstvu. Te ugotovitve v neki 

meri držijo tudi za sodelujoča para. Sicer nista posebej izpostavila, da je z rojstvom otroka 

upadel čas za njune skupne aktivnosti v prostem času, kar bi si sicer upala trditi, da je bilo 

prisotno, sta pa izpostavila, da je s starševstvom prišlo manj časa za njiju kot zakonca. S tem 

se ujemata s trditvijo avtorjev Ahlborg in Strandmark (2001), da se zmanjšata čas in prostor 

za drugega, kar vodi do težjega ohranjanja vloge moža in žene v njunem odnosu. Prav zaradi 

tega se para zavedata, da je potreben čas za njiju, kjer lahko v ospredje ponovno prideta vlogi 

moža in žene. Ž2 pove, da v odnosu ni samo skrb »v fizičnem smislu, se morva pa tudi v 

duhovnem in čustvenem. Da zaznava, da kdaj pa bi blo dobro med nama tud kaj popravt. To 

lahko naštejem par stvari. Zdajle sva šla na ta temeljni vikend za zakonce. Tam mislim, da sva 

kr velik pridobila. Pol sva šla na duhovne vaje na Brezje, ko sva čutila, da bi blo tud treba še 

kaj popravt, sva šla na eno zakonsko terapijo h Gostečniku. Tud v toplice sva šla. In to so vse 

zunanji pripomočki…«. Iz tega lahko povzamem, da zakonca iz drugega para skrbita za svoj 

odnos ne le kurativno, ampak tudi preventivno oz. se zavedata, da kakor pravijo avtorji Locke 

(1951, v Claxton in Perry-Jenkins, 2008), Shaw in Dawson (2001, v Claxton in Perry-Jenkins, 

2008) in Orthner (1975, v Claxton in Perry-Jenkins, 2008) preživljanje časa s sozakoncem 

izboljša komunikacijo med zakoncema, sposobnost prilagajanja na spremembe, sodelovanje 

in kohezivnost znotraj družine ter splošno  zakonsko in družinsko zadovoljstvo. 
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Prvi par  omenja, da ni toliko časa, da bi lahko nekam odšla sama in da se to zelo redko zgodi, 

vendar namesto tega veliko prednost za preživljanje časa drug z drugim vidita v skupnem 

delu. M1 celo poudari, da mu je skupno delo glavno in bolj pomembno kot kakšno potovanje. 

Skupno delo na kmetiji in doma jima predstavlja čas, ki ga lahko izkoristita za pogovore in sta 

mnenja, da imata srečo, da lahko velik del dneva preživita skupaj, s čimer potrjujeta 

ugotovitve avtorjev (prav tam).  Iz tega sklepam, da morata partnerja z ustvarjanjem družine 

prilagoditi skupen čas, kar obema paroma po mojem mnenju uspeva. Prav tako ugotavljam, da 

obstaja razlika med prvim in drugim parom glede zavestnega načrtovanja časa zase. Drugi par 

je naštel in omenil veliko situacij, ki jih čez leto načrtujeta zase, med tem ko prvi par čas zase 

izkoristi predvsem takrat, ko/če pride takšna priložnost. Iz tega lahko izpeljem, da sta zakonca 

iz prvega para, kakor pravi Brajša (1987), aktivna predvsem v starševstvu, ne pa toliko tudi v 

partnerstvu, česar pa ne morem z gotovostjo potrditi. Če moja trditev drži, lahko sklepam, da 

je zaradi tega prišlo do občutij, ko sta zakonca po skoraj dvajsetih letih odšla na dopust sama, 

brez otrok: »Tak da sma že pozabla, kak je če sma sama. Da sma lahko sama in si vzamema 

čas za sebe«.  

 

Sistem dajanja in sprejemanja, ki ga razvijeta partnerja med seboj, se z rojstvom razširi tudi 

na otroka, pravi Ličen (1997, v Skubic in Mivšek, 2011). Musek (1995) dodaja, da šele 

rojstvo otroka pomeni oblikovanje družine v pravem pomenu. Iz ugotovitev avtorjev Ličen 

(prav tam) in Musek (prav tam) bi se navezala na pojmovanje pomembnosti starševske in 

partnerske vloge. Zanimalo me je, kateri vlogi zakonska para pripisujeta večji pomen. Prvi par 

sprva izpostavi starševstvo in šele nato doda, da je pomembno oboje. »Oboje se prepleta in je 

povezano eno z drugim«. Menita, da se to v njunem življenju ne ločuje, kar jima ni zmeraj 

uspevalo v taki meri, kot sta si želela. Ž1 je namreč povedala, da »mogoče so bli kdaj otroci 

res prvi«.  

Zelo drugačen  odgovor dobim od drugega para: »Ta prvo morva biti midva zakonca. Na tisti 

valovni dolžini v eni meji.« in »… 100 procentno taprvo mož pa žena, pol pa kot starša«. Iz 

tega bi lahko sklepala, da zakonca v svojem medsebojnem odnosu vidita vir in moč za vlogo 

starša. Prav tako ugotavljam, da sodelujoča para različno vrednotita pomembnost starševske 

in partnerske vloge. 

Starševstvo je poklic, ki je v središču dveh zakoncev prisotno le nekaj let. Sicer zelo 

pomembnih let, ampak ko se otroci osamosvojijo in odidejo od doma, vloga starša ni več tako 

v ospredju. Za razliko od starševskega poklica pa je zakon poklic, ki ga dva opravljata vse 

življenje, od poroke do smrti. In prav zaradi tega bi po mojem mnenju moral vsak par najprej 
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delati in graditi na medsebojnem odnosu. Kar ne bi predstavljalo egoizma, ampak temelj in 

trdnost, na katerem bo raslo kvalitetno starševstvo.  

 

RV5: 

Kako partnerja razrešujeta konflikte v odnosu, ki jih prinaša družinsko življenje? 

Konflikt je del življenja in predstavlja znak zdravega odnosa med zakoncema (Content idr., 

2013). S tem se strinja M2, ki je mnenja, »da je tisto zelo narobe, če se nikoli ne skregata. 

Tam je slab zakon«. Vzrokov za konflikte med zakoncema je lahko več. Avtorji (prav tam) 

izpostavljajo rane iz preteklosti, zunanje vzroke kot so služba, bolezen ali življenjski pogoji 

ter notranje vzroke kot so značajska neusklajenost, nezrelost, odvisnost, nezadovoljene 

potrebe, pomanjkanje duhovnega življenja, itd. Moja sodelujoča para sta izpostavila predvsem 

razlike med čustveno naravo moškega in ženske, različnost ciljev in pričakovanj in tudi 

otroke. Oba se zavedata in sta mnenja, da je za njun odnos dobro, da se s konfliktom soočita 

in ga poskušata rešiti. Lloyd (1987, v Kacjan in Avsec, 2014) navaja, da so moški običajno 

tisti, ki težijo k izogibanju konfliktom, kar pa se ne ujema z zakoncema iz obeh parov. Noben  

ni omeni, da bi bila žena tista, ki bi bolj spodbujala k soočanju s konflikti. M1 celo pravi, da 

»Ne smeš iti spat skregan. Tak dugo bediš, dokler se ne pobotaš. Do štirih vjutro«. Iz tega je 

moč zaznati, da možu ni vseeno, kako z ženo ravnata v konfliktu. Tudi pri drugem paru je 

mož izpostavil svoje ravnanje in dejal, da »Bistvo ne smeš, kot mamo ljudje navado, da 

drugega kriviš, kaj je narobe naredu. Pr seb more človk začet drugač delat. Mam ta moto zdaj 

zadnji čas. Zase vem, da sem mal bolj začel to gledat. Pr seb pošlihti, pol boš pa tud druge 

lahk. Ne sam zmeri druge spreminjat. In tud priznat, da tole sem tud jaz narobe naredu«. 

Zanimivo je, da imata M2 in M1 precej podoben pogled. M1 se namreč prav tako strinja, da 

se pri reševanju konfliktov moraš najprej sprijaznit sam s seboj, ker imaš sam težave, ki jih 

potem projeciraš na drugega – zakonca. 

Odzivov na konflikte je več vrst (Content idr., 2013). Zanimalo me je, kakšne strategije 

izbirata sodelujoča para. Kot prvo sta oba izpostavila, da konfliktu pogosto sledi tišina. 

Predvidevam, da trenutke tišine izkoristita za razmislek o vsem, kar se je dogajalo, kaj je bil 

povod h konfliktu, kaj si želita, itd. Tišini sledi pogovor. Prvi zakonski par s pogovorom želi 

doseči cilj, »da se pove, ke je blo mišljeno. Kak je on to občuto«. Ž2 pa pove »Pol se pa 

zmenva s pogovorom, z odpuščanjem in darovanjem«. Kakor pravi Vider (2003), je človek 

pogovorno bitje, ki s časom spreminja način pogovarjanja, ne pa tudi potrebe po njem. 
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Menim, da je pri obeh parih na koncu konflikta prisotno medsebojno sodelovanje, ki je po 

mnenju Content idr. (2013) značilno za pare, ki so čustveno inteligentni. Nadaljujejo (prav 

tam), da sodelovanje dolgoročno ohranja kakovost odnosa.  

Gostečnik (1999 in 2001) konfliktu pripisuje možnost razrešitve odnosov med  partnerjema, s 

čimer se strinja tudi Kerr (1988, v Gostečnik, 2001), ki konflikt označi kot urejevalec, ki 

partnerja ne le ločuje, ampak hkrati zbuja tudi željo po intimnosti in bližini. Da je v konfliktu 

lahko tudi nekaj pozitivnega za odnos prepoznavata oba zakonska para in razlagata: »Jaz 

mislim, da se s tem tud kaj pridobi. Konflikti so in bodo zmerej ostal. Bistvo pa je, da znamo 

iz njih prit«, pove Ž2. Uspešno rešen konflikt je slednjič povezan z zadovoljstvom v odnosu, 

spremembami z zadovoljstvom v odnosu in stabilnostjo odnosa (Gottman, 1994; Heavey, 

Layne, in Christensen, 1993; MarkMan, Renick, Floyd, Stanley, in Clements, 1993; Noller & 

Temperatura, 1990, v Kurdek, 1994). Tudi M2 razloži, da če konfliktu sledi pogovor, to 

pomeni spoznavanje drugega, njegovega mišljenja in občutij. »Večkrat kot se kregaš, bolj se 

poznaš«.  

Pod tem raziskovalnim vprašanjem bi se ustavila tudi pri krizi prvega para. Po petih letih 

zakona sta se znašla v obdobju, kakor sama pravita, »Ni blo več nekega smisla«. M2 pove: 

»Ko hišo narediš, te je vse… ko se nekaj skupnega gradi, te vsi potrpijo. Mož in  žena in vsi. 

In ko bo to rešeno, bo boljše. Pol pa je hiša nareta, pa nič ni boljše. Te pa je razočaranje. Tak 

kot čakaš, da de po novem leti bolše, pa nič ni bolše. Tako pričakovanje pretirano. Pol pa 

pride razočaranje. Te pa se moreš sprijazniti«. Iz njegovih besed je moč razbrati, da skrb za 

družinsko življenje ne prinaša le konfliktov v zakonski odnos, ampak lahko dolgotrajno vodi 

v krizo. Kakor opisuje Požarnik (1979), resnejši zakonski konflikti niso nikoli plod enega 

samega trenutka. Kriza med zakoncema se vedno pripravlja pogosto dlje časa, zelo skrito in 

večkrat navzven povsem neopazno. S čemer bi si upala opisati tudi krizo prvega zakonskega 

para, saj predvidevam, da je kriza svojo pot začela hitro po poroki in se zakonca tekom let 

nista zavedala, kaj se dogaja v njunem odnosu. 

Zakonca razlagata, da vzrok za njuno krizo vidita v pomanjkanju pogovora. Povesta, da: »V 

cejti gradnje je blo to napeto. Pol pa je zbruhnilo. Ko je enkrat neke fertik, pol pa več ne veš, 

ke bi se meno, ker se ne poznaš več, ne«. S tem potrjujeta ugotovitve študije (Markman idr., 

2010), ki kaže, da korenine nekaterih stisk ležijo v kakovosti partnerskega komuniciranja, o 

čemer piše tudi Vider (2003).  Požarnik (1979) dodaja, da mnogo nesoglasij med zakonci 

prihaja zaradi neprilagajanja razvojnemu procesu, skozi katerega gre zakonski odnos. Menim, 



31 

 

da sta se zakonca iz prvega para srečala prav s tem. V času gradnje hiše nista zmogla slediti 

razvoju njunega odnosa in ga uspešno prilagajati vsem zunanjim in notranjim dejavnikom, ki 

so vplivali nanj. Z namenom, da začneta reševati svoj odnos, sta se zakonca udeležila 

duhovnih vaj. Tam sta bila izzvana, da ponovno vzpostavita pogovor in spregovorita o 

stvareh, ki so tekom let ostale neizrečene. Povesta, da je bil pogovor tisti, ki ju je začel 

reševati iz krize. Zraven pogovora je pomagalo tudi to, da sta slišala tudi druge pare, ki so 

povedali svoje izkušnje. »In tam sma se naučla malo, kak je treba živeti.  Pa da vidiš, da 

nimaš samo ti problemov, da jih majo drugi tude. Mogoče pričakuješ, da bo vse super… Pa 

ni, ne. Pa pol vidiš, da tudi drugje ni, da so problemi. Pa da to ni nič hudega«. Iz njune krize 

odnosa lahko izpeljem, da če jo zakonca želita premostit, morata nekaj za to narediti. Čeprav 

morda pod prisilo, kakor je M1 omenjal njune pogovore na duhovnih vajah. Vider (2003) 

omenja, da je to grozljivo stanje krize ozdravljivo le z nenehnim, vztrajnim, razumevajočim in 

rednim pogovorom o vsem.  Prav tako ugotavljam, da je za zakonski odnos dobro, da imata 

skupino, ki ji Vider (prav tam) pripisuje dragoceno priliko videti in slišati tudi druge pare, ki 

vsi živijo isto in s katero lahko podelita svoje (pre)izkušnje, dogajanja, stiske zakonskega 

življenja.  

 

RV6:  

Kako se partnerstvo in starševstvo spreminjata z odraščanjem otrok?  

Iz pripovedi obeh parov lahko izpeljem ugotovitve, kako odraščanje otrok vpliva na prisotnost 

biti starš oz. zakonec. Avtor Kurdek (1998, v Ahlborg, 2004) ugotavlja, da se zakonsko 

zadovoljstvo zmanjša v prvih štirih letih, najbolj strm padec pa doživi med prvim in drugim 

letom. Tudi raziskave Ahlborg, Misvaer in Moller (2009, v Medved 2010) kažejo, da je pri 

mladih starših zadovoljstvo s partnerskim odnosom bilo nižje štiri leta in pol po rojstvu otroka 

kot šest mesecev po rojstvu otroka. Njihove ugotovitve so morda vzročno povezane z 

mnenjem Tomori (1995), ki pravi, da je v obdobju, ko je otrok življenjsko odvisen od 

materine ali očetove dejanske prisotnosti in čustvene pozornosti, starševstvo v ospredju 

njunega doživljanja. S tem se strinjata oba para. Kakor pravi Tomori (prav tam), so obdobja, 

ko je partnerstvo na račun starševstva potisnjeno nekoliko v ozadje in je manj intenzivno, kot 

je bilo, ko sta živela še v diadi. To sta izpostavila oba para. Ž1 je opazila, da sta na začetku 

bolj prevzemala vlogo zakonca, ki pa je z otroci vedno bolj preraščala v vlogo starša (»Zdaj, 

ko so otroci, sma manj zakonca«.). Na drugi strani Ž2 izpostavi, da opaža, da je tekom let 
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zmeraj lažje usklajevati starševsko in zakonsko vlogo. Pri drugem paru je zaradi starosti 

otrok, od katerih nekateri že načrtujejo odhod od doma in samostojno življenje, šoloobveznih 

otrok pa je vedno manj, opazna sprememba v količini časa, ki jima ostaja za vlogo partnerja, 

ne več toliko starša. M2 je sicer dejal, da je usklajevanje vlog partnerstva in starševstva težko, 

vendar  Ž2 doda, da »Zdaj mislim, da je zmeri lažji«. Kljub temu še zmeraj čas za njiju vidi 

kot »umetnost, da znaš reč, da zdajle je pa tud čas za naju«. Iz slednjega lahko povzamem, da 

med usklajevanjem dveh tako velikih in pomembnih vlog kot sta starševstvo in partnerstvo, 

zagotovo prihaja do sprememb z odraščanjem otrok. Dalgas- Pelish (1993, v Ahlborg in 

Strandmark, 2001) sicer navaja, da ima starševstvo negativen vpliv na zakonsko življenje, ne 

glede na starost otrok. Pri tem se osredotoča predvsem na konflikte vlog, ki se pojavljajo v 

starševstvu. Koliko te ugotovitve držijo za sodelujoča para težko rečem. V neki meri 

zagotovo, saj predvsem obdobje adolescence za starše pomeni mladostnikovo preizkušanje 

meja, vrednot, stališč, aktivnosti, kar lahko v partnerski oz. zakonski odnos prinese nešteta 

nesoglasja.  

Pri prvem paru po mojih ugotovitvah zaradi starosti otrok, kjer je zadnji otrok star 4 leta, 

veliko pa je še šoloobveznih, prevladuje vloga starša in je za zakonca še zmeraj potrebno 

veliko truda in usklajevanja, da najdeta čas zase oz. za partnersko vlogo. Ž1 je povedala, da se 

veseli in komaj čaka, kdaj bodo otroci dovolj stari, da se osamosvojijo. Lahko bi dejala, da se 

v tej njeni želji odraža zavedanje, da bo starost otrok prinesla spremembe za starševsko vlogo. 

Le-te bo vedno manj, vedno več pa bo časa za partnersko. Tukaj bi dodala, da bi bilo zelo 

koristno in vredno raziskovati, kako partnerski odnos zaživi in živi, ko se začne zmanjševati 

intenziteta starševske vloge. Tomori (1994) namreč izpostavi, da t.i. obdobje »praznega 

gnezda« pokaže , koliko vsebine je ob svojem starševskem odnosu v vseh prejšnjih obdobjih 

življenja imela partnerska dvojica.  
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III. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 RV1: Spreminjanje partnerskega odnosa od časa skupne hoje do 

družinskega življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVI PAR 

Doživljanje sreče in veselje v času zaljubljenosti (»Sem pa tisti čas 

doživlala eno srečo in veselje.«). Razlikovanje med ljubeznijo in 

zaljubljenostjo (»Ko si zalublen, ne vidiš napak. Si slep. Če češ, da se z 

nekom dobro zastopiš, se moreš zavestno za to trudit. Trud za to, da te 

nekdo ma rad, to je ljubezen po moje. Zalublenost pa nima nič s tem.«). 

Na začetku prisotna intimnost in strastnost, glavna komponenta odnosa je 

zavezanost (»Tista intimnost in strastnost. Tistega je največ, ko si 

zalublen. Stalno bolj zavezanost, skrb en za drugega. Zavezanost tisto 

glavno, ko dela trajnost odnosa.«). 

Poroka v času zaljubljenosti (»Če se ne bi tak hitro poročla, ko sma bla 

še zalublena, to ne bi zdržalo.«). V odnosu ni zaznati preraščanj iz 

zaljubljenosti v ljubezen (Eno leto poznanstva je za poroko premalo, dve 

leti pa preveč. Tak da v tistem cejte se moreš poročite, če ne je  

prepozno. In tu se nič ni spremenilo. Spreminjat se je začelo pozneje.«). 

Poroka ima velik pomen (»Nekaj dokončnega in svetega, kot garantno 

pismo.«). Kljub temu v poroki ne vidita kronanja partnerstva (»Ni tu 

nekih kron, da ze pa je to to, da ni treba naprej več nič«.). 

Skupno življenje po poroki prinese prilagajanja na spremembe (»Druge 

navade, drugo okolje, pol dojenček. Kar stresno, no. To je res ogromna 

razlika.«), določena pričakovanja (»Pa sn pričakovala, da bo mož več 

doma, pa ga ni blo… to je blo najtežje. Da je še imel svoje prijatle in da 

je kar tak živel kot je včasih še v študentskih letih.«). 

Ljubezen do zakonca je spoštovanje, ki raste (»Ljubezen je spoštovanje. 

Da stalno bolj spoštuješ drugega.«), je sprejemanje zakonca (»Da 

vzemeš zakonca takega kot je. Da ga ne probaš preveč spreminjat.«), 

strmenje k istim ciljem (»Pomembno je, da mata skupne cilje. Da nene 

vsake za sebe neke na skrivaj. Pa da se stvari razčistijo.«) 

 

 

 

Pomembna zunanja privlačnost (»Ne moreš nič, če jih tud drugih deset 

pride mimo, pa ne moreš nobenga druzga met rad, kot samo tistga.«). 

Prepoznavanje razlik med ljubeznijo in zaljubljenostjo (»Zaljubljenost je 
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DRUGI PAR 

pač tisto, ko ne vidiš napak. Pol pa en čas hodiš in normalno, ker je to 

priprava na skupno življenje, pol se pa pojavijo težave, pridejo 

preizkušnje. Za to je hoja.«). 

Zavezanost prisotna takoj po poroki, komponente ljubezni se 

dopolnjujejo in nadgrajujejo (»Zavezanost bi rekla, da je bolj od poroke 

naprej. Da sem res njemu zavezana. Eno z drugim se dopolnjuje, pa 

nadgrajuje od mladga. Nobena reč s starostjo ne mine«). 

Poroka jima predstavlja nekaj velikega in pomembnega (Sama potrditev 

tega, kar sva prej načrtovala, računala, govorila.«) in v njej vidita 

kronanje partnerskega odnosa. Poroka prinese spremembe (Drgač pa to 

pomen skupno življenje. Vse je skupno. Načrtovanje vsega, sprejemanje 

vsega. Ob enem pa velik več darovanja.«). Skupno življenje po poroki 

zahteva prilagajanje na spremembe (»Ja, zato je pa treba velik 

usklajevanja, potrplenja, odpuščanja, vsega tega je pa treba. In to vsak 

dan sprot.«). 

Ljubezen do zakonca ni nekaj končnega (To je samo nadgrajevanje do 

smrti.«). S preizkušnjo smrti otroka dozorita (Kot da bi bla za eno 

stopnjo… Ne za eno, mnogo višji je bil najin odnos. Ja, dozoretje. S 

tistmu otroku sva dozorela«.). 

 

 

SKLEPNE 

UGOTOVITVE 

Čas zaljubljenosti je doživet kot čas veselja in sreče. Pomembna je 

zunanja privlačnost partnerja. Razlikovanje med zaljubljenostjo in 

ljubeznijo. Potrebna razvojna pot za preraščanje zaljubljenosti v ljubezen. 

Poroka visoko vrednotena. Prisotno razlikovanje v pojmovanju poroke 

kot kronanje partnerstva. Življenje po poroki od obeh zahteva 

prilagajanje na spremembe. Ljubezen dveh je proces, ki traja do smrti. Za 

trajnost odnosa je pomembna komponenta zavezanost. 

 RV2: Partnerski odnos v času nosečnosti. 

 

 

PRVI PAR 

Nosečnost ju je zbližala, ljubezen do zakonca še večja (»Se mi zdi, da 

sem mela moža bolj rada. Kot da bi bla na novo zalublena. Mislim, da 

sma se na začetke še bolj povezala.«). Na rojstvo se nista posebej 

pripravljala Nosečnost doživljala »tak, vsak zase. Bistvo sma normalno 

živela, ni blo nič kaj posebnega.« 

 Zbližanje drug z drugim (»Da bi se v času nosečnosti oddaljila drug od 
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DRUGI PAR 

druzga to ne, sem bila pa čustveno zlo drugač. Sva se kvečjemu 

zbližala.«). 

Nosečnost je bila sproščena in vesela, brez posebnih priprav na rojstvo. 

Žena bolj občutljiva (»Edin čustveno sem tako, da me je bolj kakšna 

stvar znervirala, ampak drgač sem se pa dobr počutila.«). 

 

SKLEPNE 

UGOTOVITVE 

V času nosečnosti občutek povezanosti in bližine med zakoncema večji. 

Nosečnost pojmovana kot čas veselega pričakovanja, brez posebnih 

strahov in skrbi. Na rojstvo otroka se nista posebej pripravljala. Prisotna 

večja čustvena občutljivost pri ženski.  

 RV3: Spremembe v partnerskem odnosu po rojstvu prvega otroka. 

 

 

 

PRVI PAR 

Prvi otrok načrtovan (»Prvega in petega sma načrtovala, ja.«). Prisotne 

napetosti zaradi starih staršev (»S prvim otrokom so prišle tudi napetosti 

med starši. Ker so pač bli pametni predvsem…«). Prepričana, da sta 

pripravljena na starševsko vlogo (»Jaz sn mislila, da sem. Pa me je pol 

kar s tempa vrgla, ko je bla prva pa se je doste jokala. Nisn pričakovala 

tega. Tak da nisem bla pripravlena, če glih sn mislila, da sem.«).  Skrb 

za otroke v večji meri prevzame žena (»Žena je mela skrb za otroke. Jaz 

se nisn ke doste mešo.«). 

 

 

 

DRUGI PAR 

Pri prvem otroku prisoten občutek zapostavljenosti (Mogoče sem se kdaj 

počutil zapostavljenga, ker je bil večkrat taprvo otrok kot pa jaz, njen 

mož«.). Spremembe v odnos prinese vsak otrok (To so sigurno 

spremembe, ker se z vsakem otroku, ne samo prvim, mora cel družinski 

sistem na novo postavt.«). V zakonu pomembno prepoznavanje 

sprememb (Ampak tukaj je pol bistvo zakona, da lahk potrpiš, da lahk 

greš čez, da lahk odpustiš, da se lahko daruješ. To pa je bistvo vsega. 

Vsa ta prlagajanja, vse te spremembe, ki pridejo v zakonu.«). 

 

SKLEPNE 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok prinese spremembe, prav tako pa tudi vsak naslednji otrok. 

Prisoten občutek zapostavljenosti pri očetu. V odnosu pomembno 

prepoznavanje različnih doživljanj in občutkov. 

 RV4: Usklajevanje vlog starševstva in partnerstva 

 

 

 

Prisotni različni pogledi na vzgojo otrok (»Je kar trajalo en čas, da sma 

našla skupno pot.«). Na začetku bolj zakonca, z družino več starša 

(»Mogoče so bli kdaj otroci res prvi. Zdaj je malo manj časa. Ko sma bla 
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PRVI PAR 

mlada, sma se malo več pogovarjala. Sma bla bolj zakonca. Zdaj, ko so 

otroci, sma manj zakonca.«). Pomemben skupen čas, vendar si ga ne 

vzameta dovolj (»To je mogoče res premalokrat, da bi šla kam sama. 

Stalno gremo vsi.«). 

Pomembno skupno delo (»Ja, to je pa glavno. Da je v odnosu tudi delo 

skupno. To je bolj važno kot potovanje. Skupno dela, da se pol lahko 

meniš.«).  

Starševstvo izpostavita pred partnerstvom, prepletanje obojega (»Če si 

starš, si tudi zakonec. Oboje se prepleta in je povezano eno z drugim, to 

se ne ločuje v živlenje.«). 

 

 

 

 

 

DRUGI PAR 

Usklajevanje in skupen čas zahteva trud (Včasih je mal težje, včasih mal 

lažje.«). Za nesoglasja v odnosu ni krivo večje število otrok (»Jaz bi to 

rekla, da če je kakšen otrok več, nikol ni to vzrok za slabo voljo, za 

medsebojna trenja. Nikol ni vzrok v otrocih. Vzrok je v nama.«).Večje 

število otrok pomeni več prilagajanja, usklajevanja (Se morš mal bolj 

dopolnjevat, če jih je mal več, kot če bi jih blo dva ali trije.«).  

Vloga partnerstva pomembnejša (»Ta prvo morva biti midva zakonca. 

100 procentno taprvo mož pa žena, pol pa kot starša.«). Pomemben čas, 

ki ga preživita drug z drugim (»Sva šla na ta temeljni vikend za zakonce 

sva šla na duhovne vaje, na eno zakonsko terapijo, zdaj ene par let 

hodiva v toplice sama, brez otrok.«). 

 

 

SKLEPNE 

UGOTOVITVE 

Usklajevanje dveh pomembnih vlog partnerstva in starševstva je težko in 

zahteva trud in žrtve. Z nastajanjem in večanjem družine večje 

prevzemanje vloge starša, ne več toliko partnerja. Večje število otrok 

pomeni več usklajevanja, vendar večje število otrok ne pomeni tudi 

vzroka za nesoglasja med zakoncema. Vzroki lahko prihajajo tudi iz 

njiju. Razlikovanje pomembnosti starševske in partnerske vloge. Čas, ki 

ga namenita partnerski vlogi, je pomemben. 

 RV5: Reševanje konfliktov v odnosu, ki jih prinese družinsko 

življenje. 

 

 

 

Vzrok za konflikte v različnih ciljih (»Pride takrat, ko mata vsaki svoje 

cilje. Ko en misli neke drugo kot oni drugi pričakuje.«). Reševanje 

konfliktov najprej z delom na sebi (»Sam s sebi sem moreš sprijaznite. 
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PRVI PAR 

Sam s sebi maš ponavadi težave, te pa na drugega mečeš.«). S konflikti 

se soočata (»Veš, ne sme biti dugo. Ne smeš iti spat skregan. Če greš spat 

skregan enkrat, pol se to navadiš.«) in jih rešujeta s pogovori (»In če se 

nene pomenita po tistem, kak je keri čuto, zamera ostane po 

nepotrebnem.«). Konflikti pomenijo tudi spoznavanje drugega (»Ja, tisti 

pogovor po tem kreganju je pač, da se spoznaš. To je prisiljeno 

spoznavanje.«). 

Kriza odnosa po petih letih zakona (»Ni blo več nekega smisla«. Tako 

pričakovanje pretirano. Pol pa pride razočaranje. Te pa se moreš 

sprijazniti«.). Vzrok krize v pomanjkanju pogovora (»Ko je enkrat neke 

fertik, pol pa več ne veš, ke bi se meno, ker se ne poznaš več, ne.«). Pot iz 

krize pogovor med njima in z drugimi pari (»Ja, v samoti, na silo 

pogovarjat. Pravzaprav so še drugi pari bli in so svoje izkušnje povedli. 

Pa da vidiš, da nimaš samo ti problemov, da jih majo drugi tude.«).  

 

 

 

 

 

DRUGI PAR 

Brez konfliktov je zakon slab (»Jaz mislim, da se s tem tud kaj pridobi. 

Konflikti so in bodo zmerej ostal. Bistvo pa je, da znamo iz njih prit. 

Mislim, da je tisto zelo narobe, če se nikoli ne skregata. Tam je slab 

zakon«.). Povod za konflikte v različnosti čustvene narave moškega in 

ženske, tudi zaradi otrok (»Največ je to, da mami je bolj čustvena, jaz 

sem bolj praktičen človk. Mami pol bolj komplicira, jaz pa bolj komot 

vzamem. Največkrat je blo to. Tud zarad otrok.«).  

Pomembno delo na sebi (Pr seb more človk začet drugač delat. Pr seb 

pošlihti, pol boš pa tud druge lahk. Ne sam zmeri druge spreminjat.«). 

Konflikte rešujeta s premislekom vsak zase in s pogovorom (»Pr sebi 

vsak, da mal premisliva, pol pa zgleda stvar iz drugačnega zornega kota. 

Pol se pa zmenva s pogovorom, z odpuščanjem in darovanjem«.). 

 

SKLEPNE 

UGOTOVITVE 

Povod za konflikte so lahko različni cilji zakoncev, raznolikost moške in 

ženske narave, otroci ter različna pričakovanja. Za reševanje zakonskega 

konflikta je potreben razmislek, delo na sebi in pogovor. Zakonski 

konflikt ni le nekaj slabega, ampak lahko prinese večje poznavanje 

zakonca in rast odnosa. 

 RV6: Spreminjanje partnerstva in starševstva z odraščanjem otrok. 

 Pričakovanje, da otroci odrastejo in se osamosvojijo (Komej čaka žena, 
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PRVI PAR 

da bo lahko šla kam. Da bodo otroci zrasle.«). Zaradi starosti otrok 

(predšolski in šoloobvezni) je časa za partnerstvo manj, vedno so zraven 

otroci (»Zdaj ne grema več samo midva na potovanje, zdaj gremo vsi. Ko 

sma bla še brez otrok sma hodla na potovanja kot turista. Zdaj pa 

hodimo tak kot turistična agencija. Ti si zdaj vodič tam, nisi več samo 

potnik.«). 

 

 

DRUGI PAR 

Z odraščanjem otrok pridejo spremembe (»Ja, to usklajevanje. Se 

spreminja. Zdaj mislim, da je zmeri lažji. Je pa to umetnost, da ti znaš 

reč, da zdajle je pa tud čas za naju«). Ostaja več časa za vlogo partnerja. 

Spremembe v odnosu so tudi posledica sprememb njiju (»Spremembe so 

zato, ker se tud midva spreminjava.«).   

 

SKLEPNE 

UGOTOVITVE 

S starostjo otrok se spreminja količina časa, ki ga zakonca namenita vlogi 

starša in vlogi partnerja. Odraščanje otrok od zakoncev zahteva 

spremenjeno usklajevanje partnerstva in starševstva. Na spremembe pa 

ne vplivajo le otroci, ampak tudi osebna rast in razvoj zakoncev. 

 

V diplomskem delu sem s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji želela spoznati in odkriti, 

kako odnos dveh sploh živi, kaj je tisto, kar ga (o)hrani, kar mu omogoča rast in razvoj. 

Odprto vprašanje pa mi ostaja, kaj je tisto, kar opredeljuje obstoj para? Je to želja po otrocih 

in družini (ki je bila v veliki meri prisotna pri prvem paru), morda sama poroka ali ljubezen? 

Enako so se spraševali Content idr. (2013) in prišli do zaključka, da je odnos tisti, ki 

opredeljuje (zakonski) par. Partnerski odnos pa ni nekaj, kar se zgradi in potem stoji. Zanj 

velja ravno nasprotno – je gradnja, ki ni nikdar dokončana. Njegovi graditelji so namreč 

ljudje, ki se venomer spreminjajo in razvijajo (prav tam). Prav to pa v največji meri potrjujeta 

sodelujoča zakonska para. Kljub več kot 20-im letom skupnega življenja spoznavata, da je 

medsebojen odnos tisto, kar ju povezuje, da je hrana njunega odnosa čas, ki ga namenita drug 

drugemu, žrtve, ki jih sprejemata, odpuščanja, za storjene napake, darovanje drugemu. In to z 

vsakodnevno odločitvijo za zakonca. 

Kakor sem se spraševala v uvodu, kje in kdo nas uči o ljubezni in partnerskem odnosu, tudi 

Tysoe (1997) ohranjanje ljubezenske zveze vidi kot eno izmed najtežjih in najbolj 

kompleksnih nalog, s katero se človek lahko sooči, pa vendar nanjo ni pripravljen. Zakonska 

para prav tako poudarjata to nepripravljenost za nekaj tako pomembnega in velikega. Šele 
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soočanje z novo vlogo in novimi dolžnostmi in obveznostmi prinese spoznanje, da na tako 

pomembne življenjske mejnike ne moreš biti v polnosti pripravljen.  

Zakonsko življenje in z njim povezano družinsko življenje prinese v odnos marsikatero 

spremembo. Najprej skupno življenje in spreminjanje navad in vzorcev, nato čas nosečnosti in 

rojstvo otroka, ki diado spremeni v družino. Otrok partnerski vlogi doda še starševsko. In 

zakonca se znajdeta na točki, kjer se morata naučiti usklajevati ti dve vlogi in poskrbeti, da 

ena ne preplavi in zaduši druge. Vse te spremembe zagotovo vplivajo na to, da  se partnerja ne 

moreta v vsakem trenutku počutiti  blizu drug drugemu.  Kar bi bilo utopično in nerealistično. 

Zato se moreta zakonca sprijazniti z dejstvom, da so potrebni težki trenutki, ki so nekaj 

normalnega. Ne pomenijo nujno razdrtja odnosa, ampak lahko vztrajnost pri reševanju težav 

predstavlja najpomembnejši dejavnik, ki prispeva k poglabljanju bližine in trdnejšemu odnosu 

(Rijavec in Miljković, 2002).  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Pripravljena vprašanja za izvedbo intervjuja 

 

PODROČJE 1: SPOZNAVANJE IN RAZVOJ PARTNERSKEGA ODNOSA 

1.) Opišita prosim, kako sta se spoznala, kaj sta doživljala in občutila v času zaljubljenosti?  

2.) Ko sta izbirala drug drugega, kaj vama je bilo najpomembnejše?  

3.) Kako sta videla drug drugega v času zaljubljenosti? Kaj menita, da je prevladovalo v času 

zaljubljenosti med vama glede na Sternbergove dimenzije ljubezni? Kako so se te 

dimenzije izmenjevale in spreminjale tekom vajine skupne hoje? 

4.) Kako razlikujeta zaljubljenost od ljubezni? Kako sta vedela, da sta prerasla zaljubljenost? 

Kaj se je zgodilo, da je zaljubljenost zrasla v ljubezen?  

PODROČJE 2: SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE IN PRVA LETA SKUPNEGA 

ŽIVLJENJA 

5.) Kaj vama pomeni sklenitev zakonske zveze? Kako sta se pripravljala nanjo? Kako sta 

vedela, da sta pripravljena na poroko? 

6.) Zakaj sta se poročila? Kako visoko vrednotita sklenitev zakonske zveze in zakaj? 

7.) Kakšne spremembe je v vajin odnos prinesla poroka? Kaj vama je bilo v prvih letih 

zakona najtežje?  

8.) Sta vedela oz. bila pripravljena na spremembe, ki jih bo prineslo zakonsko življenje?  

9.) Bi lahko potrdila, da je sklenitev zakonske zveze krona partnerstva? 

PODROČJE 3: OTROK 

10.) Kdaj sta začela razmišljati o otrocih? Kakšne želje in pričakovanja sta imela glede 

družine? Kako pomembna vama je družina pomembna?  

11.) Kaj je vplivalo na odločitev za prvega otroka?  

12.) Kaj pa vsi naslednji otroci? So bili načrtovani? 

PODROČJE 4: NOSEČNOST  

13.) Kako je potekal čas pričakovanja otroka?  

14.) Je nosečnost prinesla kakšne spremembe v vajin odnos? Kako sta se spoprijemala s temi 

spremembami?  
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15.) Kakšna pričakovanja in želje sta imela v odnosu en do drugega?  

16.) Kako sta se pripravljala na rojstvo otroka? Sta se pripravljale posamezno ali skupaj, kot 

zakonca?  

17.) Kakšne se bile naslednje nosečnosti za vajin odnos? Bi lahko potegnila kakšne 

vzporednice s prvo?  

PODROČJE 6: PARTNERSKI ODNOS PO ROJSTVU OTROK(A) 

18.) Kako je prisotnost tretjega člana vplivala na vaju? Kaj je otrok prinesel v vajin odnos?  

19.) Kako sta videla otroka – kot oviro za vajin odnos in izkazovanje ljubezni drug drugemu 

ali kot še večji »most« povezovanja drug z drugim?  

20.) Sta bila pripravljena na novo vlogo, vlogo starša?  

21.) Kako je starševska vloga vplivala na partnersko? Kje so se pokazale spremembe? Kako 

sta se prilagodila spremembam?  

22.) Kako je otrok vplival na kakovost in zadovoljstvo v vajinem odnosu? 

23.) Kako so naslednji otroci in povečanje družine vplivali na vajin odnos?  

PODORČJE 7: DRUŽINSKO ŽIVLJENJE (USKLAJEVANJE PARTNERSKE IN 

STARŠEVSKE VLOGE) 

24.) Kako sta usklajevala in še danes usklajujeta vlogi partnerstva in starševstva? Kako skrbita 

za vajin odnos? Kaj vama je najpomembnejše?  

25.) Katera vloga vama je pomembnejša?  

26.) Kako se je partnerstvo in starševstvo spreminjalo in spremenilo z odraščanjem otrok? 

PODROČJE 8: KONFLIKTI IN KRIZE 

27.) Kaj za vaju pomeni zakonski konflikt?  

28.) Kako rešujeta partnerske konflikte?  

29.) Kaj občutita v konfliktnih situacijah drug do drugega?  

30.) Bi rekla, da je zakonski konflikt lahko koristen? Zakaj?  

31.) So konflikti kdaj privedli odnos do krize? Kaj je za vaju zakonska kriza? V čem vidita 

vzrok in pot iz zakonske krize? 

32.) Kako pomemben vama je pogovor in čas, ki si ga vzameta drug za drugega? 

33.) Imata zaradi tega kdaj slabo vest, ker sta pustila otroke? 

PODORČJE 9: KAKOVOST IN ZADOVOLJSTVO V ODNOSU 
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34.) Kako bi definirala kakovost in zadovoljstvo v vajinem odnosu?  

35.) Kako se je ta kakovost in zadovoljstvo spreminjalo v vajinem partnerskem odnosu od 

začetka do danes? 

36.)  Kaj vaju je najbolj povezalo, povezovalo, kaj najbolj oddaljevalo drug od drugega?  

37.) Lahko rečeta, da sta živela in še živeta kakovosten odnos? 

38.) Kako sta ravnala v situacijah in obdobjih, kadar v odnosu nista čutila toliko ljubezni? 

 

 

 

 


