
INTERVJU 1 - MATJAŽ 

/intervju opravljen 16.1.2015 v Ljubljani pri njemu doma; 15:00 – 15: 27/ 

Starost: 33 

Izobrazba: gimnazijski maturant (5.stopnja) 

Zaposlitev: samostojni podjetnik 

Kraj bivanja: Ljubljana 

A: Opiši se – vizualno, karakterno, kaj ti je všeč, kaj ti ni… 

1: Vizualno: dolgi, temno rjavi lasje, sivo modre oči, čeprav tem lasem pravijo da je kao temno blond, 

ampak, js tega ne verjamem; um, kaj sm že js, ker tip telesa, mislim, kaj sm, med ekto pa endo morfo, 

nekje.. (smeh) oziroma z drugimi besedami atletske postave (smeh), mal preveč maščobnega 

procenta… kaj pa karakterno? Nevem, nevem, ambiciozn, pa len, kar je zelo zanimivo da gre to skupi, 

pa gre, trmast, ampak fleksibiln, um, dokaj inteligentn, ne tolk kokr bi lahko biu, ampak včasih znam 

bit tudi totalen debil, in nič ne poštekat…  

A: Kaj maš rad? 

1: rad mam dolge sprehode na plaži… (smeh)kaj mam rad… veš kolk je to enih stvari, da ne morem 

odgovorit v parih stavkih. Obožujem ženske, predvsem samostojne, kako bi reku, inteligentne ženske, 

ki nimajo problemov s tem, da jih kdo tudi v kurac pošlje… obožujem srfanje, obožujem oder, 

nastopanje. To je to. 

A: Kako bi te drugi opisali? 

1: Moraš druge vprašat. Res ne vem, ker se mi zdi, da bi blo ful različno. Eni prijatelji bi me na en 

način opisal, znanci oziroma ti, ki me ne poznajo, bi me pa pomoje čisto na drugačen način opisal… 

Ker se mi je že zgodilo to, da sm se pogovarju s kakšnimi frendi in so mi povedal, 'ej vš kva ti ljudje 

misljo', … Meni je to useen, zrt tega ker verjamem, kolkrt sm js spremenil mnenje o kakšnemu 

človeku, k sm gledal samo po prvih vtisih, pol sm pa kej več zvedu, pol je blo pa 'u pizda sm biu 

plehek', sam na podlagi treh stvari sm kategoriziral, pol pa zvem neki tazga, k mi pa čist spremeni 

pogled, se prav, isto je potem pri ljudeh, k gledajo mene, sej me ne poznajo, sej ne morejo vedet, 

kakšen sm js v resnici, pa tut če bi me poznal, kakšen sm v resnic, vprašanje, če bi jim biu ušeč.  

A: Ok. Moto? 

1: Moto… Nekaj časa je biu Just do it, tko k Nike… Oziroma moto je zmeri se lotevaj stvari, k te jih je 

najbolj strah…. Če so znotraj tvojih ambicij, če niso, pol je butast.  

A: Kako si prišel do tega motota? 

1: Veš zakaj, ker ko sm začeu, me je blo, na primer nastopati, me je blo ful strah, ampak sm vedu, da 

hočem to delat in je blo tko fakof. In dostkrat kadar pridejo določeni izzivi na področju, na katerem 

deluješ, pa ti pridejo nasproti pa te malo ustrašijo na začetku, oziroma ti je 'u, pizda', te vse tako 



vznemiri, v tem smislu, da si rečeš, 'to sm moram pa ornk lotit tega, če hočem, da mi rata, pa še pol ni 

nujno da mi rata', se mi zdi,d a je to tut vredno tvojga časa.  

A: Si slišal že za moškost? Kaj razumeš pod to besedo? 

1: Pod to razumem..tako kot… ženskost, moškost… kot ene lastnosti, ki so načeloma pripisane temu 

spolu.  

A: Kašne lastnosti pripišeš moškosti? 

1: Kašne lastnosti? Zaščitniškost, samoaktivacija glede samoprezervacije, lahko tudi samo 

samoprezervacija, tudi malo primitivnosti, malo več zaradi testosterona, malo več te živalstkosti, 

šovinizem.  

A: Vidiš več negativnih, al več pozitivnih lastnosti? 

1: Zanimivo je, da ko delimo, ko delamo razlike med spoloma, velikokrat govorimo o negativnih, 

zaradi tega ker izstopajo, zaradi tega ker mogoče pri pozitivnih lastnostih si jih zelo veliko delimo, ne. 

Negativnih si mogoče manj moški pa ženske med sabo delimo kakor si jih pozitivne, tako da 

velikokrat te pozitivne pustimo 'no sej to itak smo usi taki', ampak pri negativnih smo pa taki pa taki 

pa taki… Kaj js vem…  Nevem… Meni gre ful na živce, tako, for the record, deljenje lastnosti med 

spola zaradi tega, ker poznam tipe, ki so kot ženske, oziroma majo lastnosti ženske, in poznam 

ženske, ki imajo moške lastnosti. Se mi zdi, da je to bolj družba vkorporirala že prej, zdej pa, ko pa 

smo bol svobodni znotraj družbe, na en način, so se pa začele te meje, ubistvu posameznik je začel 

velik bol potrebe dajati pred to, kako bi se pa mogla ženska obnašat v družbi. Tako da, se je to itak 

spremenil. Ampak ja, če pa gledamo v to, k un 'ugh, ugh, teritorij, to, uno, tretje…', bolj vidim, ženske 

so pa 'aha, ok, ta teritorij mi je moški določu', če se pač odloči, da bo z njim seveda, 'in znotraj tega 

bom nrdila vse, kar se da…' Js vidim ženske bolj empatične kot moške, načeloma, če stereotipiziram, 

bolj organizirane, bolj čustvene, racionalne v tapravih momentih, in pa seveda tudi neracionalne v 

drugih (smeh).  

A: Bi si prisodil sam sebi torej te lastnosti? 

1: Ne, js sm čisto anti. Tko se mi zdi, no. Oziroma, js sm takrat, ko sta se mama pa oči ločila, sem razvil 

zlo en tak močan odpor do teh tipičnih moških. Ful so mi, to da gledaš fuzbal, pa 'prnes mi pir', 'nared 

mi sendvič', to mi je… Roka čez okno vn, 'js sm največji jackson, samo zato, ker sm moški'. Ta situacija 

me je nervirala že v najstniških letih in ubistvu zdej me ne moti več, ampak takrat sm pa hotu čim bolj 

stran od tega. In ubistvu me nikol ni zanimal, nikol nism z nekim ful veseljem gledal fuzbal, al pa 

košarko, sm rajš vse to delu, pir pa to, mislim, sej to je pač pijača k jo piješ s prijatelji, in to je to, ne.  

A: Se pravi si mel vzorec od tvojih staršev? Je bil tvoj oče tak, da te je pol odvrlno od tega? Al…? 

1: Se mi zdi, da ne. Pomoje me je to ziritiralo, ker je mama bila zelo proti temu, js sm biu pa takrat zlo 

navezan na mamo, očeta, fotra, ni blo tok zaradi službe, pa se nisem do osmega, devetega, desetga 

leta nism niti kej veliko družil z njim, občasno, vendar ni bilo tko, je blo velik bolj mama, in mama je 

bila vedno zelo proti. Veš, njej je šlo že na živce, če je vidla kakšnega tipa scat tko ob cesti, al pa kej 

takega, 'zakaj se ne skrije malo bolj, zakaj mora to tko…'. Ji je bilo to že tako tako ogabno početje in 



to sm js nekako ponotranjil zaradi tega pol še dodatno. Tut po ločitvi, ker so pol marsikateri tipi, če 

smo bili v kakšni družbi, kej hotli, sm js bil tam avtomatično veliki zaščitnik svoje mame.  

A: Kdaj sta se potem tvoja ločila? 

1: Pr enajstih sta šla narazen.  

A: In potem si živel pri mami? 

1: Sva hodila tudi h očetu. V torek, sredo, pa vsak drug vikend. Z njim ni bilo tako, da smo bili čist 

ločeni, k fotr je pol tkrt pršu v Ljubljano. Sam mal prepozn, ane, ampak je pršu, … 

A: Si čutu kdaj manjko očeta?  

1: Ne, veš, zato k sm js… ne. Nikoli zares. Tko, ko nazaj pomislim, ugotovim, da ja, da nikoli nisem 

zares košarke igral z njim, takrat k sm bil majhen, tko, ampak to je bilo drugo življenje. On je mel 

drugačen način življenja zaradi službe, ki so tudi zame nosile drugačne prednosti. Ampak ne, manjko 

pa nism čutu.  

A: Nisi imel, torej, prikazanih teh tradicionalnih spolnih vlog – kaj dela mama, kaj dela tata,… 

1: Ne, nikoli. S tem, da tut mama je bila zelo liberalna in nama je pustila se vedno izražat, vedno 

povedat svoje mnenje,  in ne, ni se vedno ravnala po njih, logično, ampak da sva se izražala. Plus, ko 

je enkrat prišlo do tega, da je mene začelo zanimat o seksu, mi je to zelo lepo predstavila. Brez 

kakršne koli zadrege, vse lepo povedala, ampak mi je opisala un najpopolnejši akt, kateri pride, zato 

ker se maš rad, in je, dejansko je najlepše. Sej učasih se pijan tut sede požgat, sam ni un filing…  

A: Brata maš… Kašn je odnos z njim? 

1: Ful dobr. Ves čas sta naju vzgajala starša, oziroma mama, da morava bit frenda, da morava pazit na 

drug drugega, js sm tut že, ko je bil na poti, takrat že pr dveh letih, sta me takrat tko 'veš, to je mlajši 

brat, moraš pazit na njega, in tko', in sm vedno čutu to močno. Je pa res, da si tudi ustrezava, tko, 

karakterno, zato smo tudi ostala frenda, zdej že cimra pet let, pa tut do triindvajsetega let sva ubistvu 

spala v isti sobi, zrt tega ker pač sva mela tko pograde pa to… (smeh)  

A: Se počutiš zaščitniškega tudi do njega? 

1: Ja, js se do vseh ljudi vedem mal zaščitniško, mislim, pač na en način vseh bi proval zaščitit pred 

nevarnostmi, če bi se dalo… tko čudn, nevem zakaj, najbol grozno mi je, če bi kdo od družine al pa od 

prjatlou trpel zravn mene, pa da js nebi mogel preprečit.  

A: Vidiš razliko v percepciji oziroma mišljenju med tabo in tvojimi starši?  

1: Zdi se mi, da je največji problem zdej med generacijami prav med našo pa našimi starimi starši 

sploh, pa na en način tut starši, ker sej so, ja, kukr 'ja, tehnologija, mi nismo mel tega vse', ampak še 

vedno ni unga tapravega razumevanja tehnologije, se mi zdi. Glavna razlika, k sm jo js opazu pri meni 

pa pri mojih starših je, da majo moji starši še zlo močno mentaliteto glede kako jim stvari pripadajo, 

da so določene, kokr pa js, ampak tko, stvari, k bi mogle pripadat, ala zdravstvo, šolstvo in tko, pa na 

to da bi mogla država nekako pazit na ljudi, zaradi tega, ker so vsi odraščali nekak in skoz to vzgojo 

zaradi svojih staršev, k so bili še v vojni, in zaradi tega, ker je bil socializem, pa to. Mi pa, ker smo bili 



samo otroštvo v socializmu, in smo pol v kapitalizmu štartali, pa čist drugače to vidim in zato ne 

pričakujem nič od, če govoriš zdej o tem, od države, pa to, ubistvu nič ne pričakujem, ampak sm bolj 

sam na svojem bregu in hočem delat svoje stvari in ubistvu hočem, da me država pusti pr miru, zaradi 

tega, ker vidim da itak ne gre čez, da je bull shit vse skupi kar delajo, se prav hočem samo, da me 

pustijo pr miru, ker bom plačal davke, tiste k jih rabite, pa še to bom provu čim manj, zaradi tega, ker 

če bi stvari klapale bi z veseljem, tko pa ne, ne, tko, da tle se mi zdi… ampak tako, vedno je kakšen tak 

odgovor 'pa sej to bi mogli oni', mene pa tko 'js sploh ne pričakujem, da bi karkoli mogli oni'. Kar oni 

naredijo, v smislu vlada, država in tako naprej, je samo bonus kvečjemu. To je mogoče ta taglavna 

stvar… 

A: Si pa reku, da vrednote so pa še vedno iste.  

1: Mene sta moja mama pa oči zelo močno o vrednotah učila, zelo. To 'pomagaj drugim', 'spoštuj 

človeka', samo kot človeka že, a priori, da spoštuješ to, dokler ti ne dokaže nasprotno, to, no, to je 

taka indijanska 'bodi prijazen do drugih', … 

A: Kaj pa družinske vrednote? Glede na družinsko situacijo… 

1: Veš, da meni je zlo močno ostal to, men ni pokvarilo nekak te vizualne podobe enega para, al pa 

poroke. Men je poroka, pač, sm jo šel predelat, ker sm rabil, da sm js jo predelu pr sebi, sam men je 

poroka proslavitev ljubezni in potem da maš otroke, je prva proslavitev tega zakona. Js verjamem, da 

sta lahko dva skupaj celo življenje, se pa morata potrudit za to, ne.  

A: Se vidiš v prihodnje v taki zgodbi? 

1: Ja, ja, itak, itak, definitivno. Brez problema. Čeprav sm samski, sem vedno verjel, da ko spoznaš 

tapravo žensko, ki ti je pršla al na pot, zato da boš preživel eno lepo obdobje z njo, pa se naučil tudi 

vse, ali pa zato, da boš do konca življenja z njo…  Ampak, da ko spoznaš to osebo, da takoj začutiš, 

takoj veš, in bo takoj nekaj drugačnega. Ampak če vmes se družiš še mal z drugimi ženskami, pač, 

spoznaš tudi kej kar nisi hotu spoznat glede sebe, pa ti pol ni žou, pa zakaj pa ne… (smeh). 

A: Kako pa družina gleda na tvojo samskost? 

1: Moja družina so zelo neobremenjeni s tem, zrt tega, ker so,ker…  Pomoje zaradi tega, ker poznajo 

foh, pa poznajo, vejo kako to gre, pa tut nekak so dost odprti za to… Sej fotr se je zelo pozno poročil, 

fotr se je tudi pr 31ih, al nekaj takega, ne pr 31ih, ne, ja, tako, ja, takrat se je poročil, k je takrat mene 

zaplodil. Dedek isto. Dobro, samo oni so mel drugo svetovno vojno, mogoče je biu tudi to dejavnik 

(smeh). Nevem, družina. Čutiš ubistvu od drugih ljudi, tko, družbeno, da je to, da si samski, za ženske 

pomeni kukr 'mmm', ampak za na primer pare pa moške, se pa zlo ogrožene počutijo. Js sm ene 

parkrat mi je bl tako zanimivo, da so tako zgledali, tako reagirali, kot da sm js en panter, potreben, k 

sam išče, da bo un pustil svojo punco za dve minuti samo in ga bom imel js že na pol noter, a veš. 

Tako, ni mi blo čist jasno, česa se bojiš, sej sm še vedno človek. To, da trenutno nimam bejbe, nič ne 

pomeni, ne. In potem tudistarejši ljudje in tko naprej, je blo vedno tko, kot da sm bogi, zato k sm 

samski, a veš,' nimaš to', in se mi zdi, da vsi majo to sliko, ne. Ti moraš bit z nekom, in potem, vsaj js 

poznam dost teh parov, k so skupi sam zato, da so skupi. A ubistvu sploh niso za skupi, pa bi bli trikrat 

bolj srečni, če nebi bli skupi, ampak morajo bit skupi, ker tko je, to je družba, mormo bit. Mora met 

otroke čez dve leti, veš, pol pa psa morjo kupit, zato da se bojo mel otroci s kom igrat in tko…  



A: Torej, kakšni bi bli stereotipi  samskega moškega? Neki si že omenjal…  

1: To, da živi sam v razfukanem stanovanju, nima nič pospravljeno, da se bogi revež komi zna oblečt, 

čeprav je to mogoč ta stara generacija. Pomoje ta novejša generacija si samske moške bolj 

predstavlja kot te ene, če si mal bol uspešen, pa to da si tak predator, ubistvu, k ma eno čist hudo 

stanovanje, spedenano, tak magnet za ženske, pa hud avto s katerim se voz okrog. Pomoje so ti ti 

stereotipi nekak… pač maš dve opciji. Al si situiran samski moški, k mu je uspel v življenju, pa 

normalno živi, pa pač jemljejo odnos samo lahkoživo, čist plehko, površinsko, al pa si pač un, k 

hrepeni pa mal pol zaradi tega razfakan doma, pa komaj se preživlja, ne ve kaj bi sam s sabo, zato ker 

nima ženske… 

A: Je samski moški potem osamljenec? A je to ena izmed unih lastnosti, k takoj pomisliš, ko 

govorimo o samski osebi? 

1: Zagotovo so dnevi, k si osamljen. In so dnevi, ko pa je to, da si popolnoma svoboden, da se ne rabiš 

ozirat na nekoga, so loh pa tudi zelo močni, ne. Si loh privoščiš užitke, k si jih v… Ful je zanimivo. Ko si 

samski, so neki, kar so ti takrat užitki, potem ko si, k spoznaš nekoga, k maš res rad, pa se s to osebo 

pol, tej užitki niso več užitki, k si jih mel kot samski človek. Da ti pol ni več luštn it, pa se spogledovat z 

ženskami, pa tko… Ker s tem razvrednotiš svoj odnos, k ga že maš z eno drugo osebo.  

A: Se tudi sam večkrat počutiš osamljeno, v primerjavi, z recimo nekom, k je v zvezi.  

1: V smislu odnosov… Tudi samski človek lahko živi zelo polno življenje. Je pa ena meja, zagotovo. 

Stvari je bol luštn počet v dvoje, to je dejstvo, zato k lahko vse svoje misli, pomisleke, strahove, 

ambicije, želje, deliš z nekom, in to deliš z nekom k te razume, k te podpira, k ubistvu nekak nahrani 

potem še dodatno… To je trikrat lepš. Če si samski, pa pač… Js mislim, da nebi smel bit samski samo 

zato, da si samski. Samski si zaradi tega, ker nisi še spoznal ene osebe, k bi ti bila tako zanimiva, da bi 

bil z njo. Js mislm, da je to tako. Tisti k je samski, zato, da je samski, se mi zdi, da je to zelo plehko, 

pa… Škoda je, ker se zapreš za en del življenja.  

A: Bi izpostavu še kašne prednosti al pa slabosti samskega stana? 

1: Večinoma so sam prednosti (smeh). Mislim, zakaj je fajn samsko življenje… Samsko življenje je tako 

fajn, kot je tako fajn življenje v dvoje, sam da se vse popolnoma razlikuje. Zdej pa sam odvisno od 

tega, a znaš uživat življenje. Če je to zate v tistem trenutku prava odločitev in če znaš kot samski, k to 

ni odločitev, ali te nekdo pusti, ali pa moraš it ti stran od nje, in dokler ne najdeš ene une druge, k te 

tko zainteresira, da pa moraš bit z njo, pač mal životariš okoli v smislu odnosov, životariš okoli in to je 

to, ne. Tako, da ta slab del, negativna lastnost samskega, je tisto hrepenenje v tistih momentih, ko bi 

si želel met en tak pristen stik z eno osebo, k bi te sam potolažila, k nebi rabu kazat vseh svojih kao 

čarov k jih maš, zato, da bo oseba s tabo, ampak si lahko samo ti tam zraven. Samo to je pod 

pogojem, da ti deluješ tako, da moraš kazat maske samega sebe, da ne moreš bit… Js sm zelo hitr 

pršu, sej sm neki mal glumil pa to, sam sm zlo hitr vidu, 'to sm js, pač in če se hočeš it dol dat z mano, 

se loh daš, če ne, tut ne rabš, loh sam sediva pa se pogovarjava, men je kul, a veš'… (smeh) In isto je 

če si v dvoje. Z osebo, k ti je dbest, je loh noro, ne, je loh super. Js ne razumem ljudi, k ne grejo vn 

žurat skupi, k ne grejo na potovanja skupi, k se jim zdi da 'o, ne, to pa moram it sam', 'pa ne bo tok 

zabavno, če bova v dvoje'. Đizs fakin krajst, kva vidva delata skupi. Bejšta narazn. Mislim, če ne moreš 

skupi počet določenih stvari in če ne moreš tudi narazen počet svojih stvari, da bi bilo ljubosumje pa 



tko naprej, pol maš pomoje za moje pojme velike probleme. Negativne lastnosti življenja v dvoje.. 

ubistvu jih ni. Ubistvu jih ni negativnih lastnosti.  

A: Meniš, da se oseba ne odloči, da bo samska, ampak ga to pripeljejo življenjske situacije…? 

1: Js mislim, da to ljudje delajo kot kompenzacijo, kot lisica pa grozdje. Ne more dosešt grozdja, pol 

pa 'jah, sej sploh nism hotla tega grozdja'. Js mislim, da to iz tega izhaja, al pa iz enega svojega strahu 

se nekomu odpret, zaupat vse svoje strahove, popolnoma gol pred nekom. 

A: Si zadovoljen s tistim kar delaš? 

1: Ja. 

A: Ambicije?  

1: Konstantne.  

A: Maš točno določene cilje? 

1: Ja, na en način, ampak še vedno pa dopuščam to možnost, da ti življenje prinese marsi kej na pot, k 

tut ne pričakuješ, pa tko k sm prej reku, moto je tisto česa se najbol bojiš, se lot tega če te zanima, 

tako, da moraš pustit tudi to eno variabilo, da loh pride neki k sploh nisi pričakoval, k sploh nisi 

planiral ampak bo v tistem momentu to najbolj prava stvar, k jo moraš nrdit.  

A: Si karierist? 

1: Da bi podrejal vse karieri, ne. Ni mi to vredno… Je pa žrtvovanje tut del življenja. Da se tudi 

prikrajšaš v tapravih momentih, je lahko zlo plodno.  

A: Si bolj oseba, ki varčuje, ali k zapravlja? 

1: Nč od tega, ubistvu. Nekje vmes sm.  

A: Bi zavrnil ali potrdil trditev, da je samski moški zapravljivec? Da je potrošnik? V primerjavi s 

poročenim… 

1: Js mislm, da je potrošnik stanje duha, da si pač, če moraš zapravljat… Da al si eden izmed unih, ki 

ful varčuje, pa 'ne, nč si ne smem kupt', si nč ne prvošič, pa pol umre s ful enga dnarja, al pa nekdo k 

pač ekstra zapravlja. Pa seveda umes… Js mislm, da nism potrošnik. Da nimam te potrošniške 

mentalitete.  

A: Potem se tudi ne veliko zabavaš, hodiš vn, se predajaš užitkom? 

1: Aja, ne, užitkom se predajam. Sam niso nujno povezani z denarjem .V večini primerov ni povezano 

z denarjem .  

A: Te vodi užitek? 

1: Ne vedno. Ne dopuščam si, da bi… Razumem to jing in jang varjanto. Če hočeš uživat moraš prvo 

delat, drugač ne gre, ne moreš samo uživat. K si uzameš enrat cel teden za uživat, maš pol poun kurac 



tega užitka. (smeh) Tko, 'dost, gremo kej delat'. Pa ne, sej tut delo je užitek na nek način… Dobro, ne, 

ni, ni skoz… (smeh) 

A: Bi se označil kot hedonist? 

1: Mhm. Delni. Zrt tega, ker še vedno mam vest, da ne morem bit skozi hedonist. Mislim, nisem 

ultimativni hedonist v tem smislu, da bi vse podrejal tem mojim užitkom. 

A: ok… Bi rad še kej dodal h temu še kej? 

1: (nekaj časa tiho) Mogoč bi rad dodal tle samo še, da je čustvena zrelost v odnosih zlo ključnega 

pomena. Ljudje, k niso čustveno zreli, so velik teže potem znotraj odnosa, če ne poskušajo vsaj odrast 

na čustvenem področju znotraj odnosa, ker če bojo postal potem kar js hočm, bojo ostal zaprti v teh 

enih družinskih vzorcih, egoističnih potrebah, in težko bojo samski in težko bojo v odnosu. Čustvena 

zrelost, no… Ful, ful velik pove o človeku, oziroma takoj vidiš človeka, ki je čustveno nezrel, oziroma 

čustveno zrel. Če ne znaš bit sam s sabo, ne znaš bit z drugimi ljudmi. Če človek ne zna preživet sam 

neki časa, pa bit, znat bit sam, pa da ti ni dolgčas, pa da nisi osamljen, pa to, da je to nekak 

predispozicija za dober odnos. S tem, da potem tudi znaš pustit človeka pa razumet, da on če bit sam 

v nečem. Zdej tko, ljudje, k vse skupi delajo, ne verjamem, da so loh, razn če so res taki ljudje, samo 

ne verjamem, da so lahko popolnoma srečni, ker si nimajo nič novega pol za povedat. Odnos ne more 

tolk zrast kot če greš ti nekam, pa prideš nazaj pa… Ni uno 'a veš kaj se mi je dons zgodil' – 'ja, vem, 

ker sva bla skupi vs čs'… (smeh) Tko da…  

A: Hvala za pogovor.  

  



INTERVJU 2 

/intervju opravljen 19.1.2014, v Ljubljani v kavarni; 15.45 (intervju trajal 28 minut)/ 

Starost: 33 

Izobrazba: univerzitetna (7.stopnja) 

Zaposlitev: javna uprava, zdravstvo 

Kraj bivanja: Ljubljana 

A: Prosila bi te, da se opišeš – karakterno, vizualno… 

2: Lep za znort… (smeh)Ne, se hecam. Vizualno športn tip, povprečnega estetskega videza. Pika. 

Karakterno pogovorljiv, odprt, relativno netoleranten…  

A: …mišljeno kot… 

2: ja, da pač pomembnejše v stvareh al pa situacijah, k nekej štejejo, nisem toleranten do stvari s 

katerimi se ne strinjam. Za ubistvu nepomembne reči sem lahko izjemno netoleranten, bi reku 

nadpovprečno, ne. V takih stvareh, k pa, bom reku, majo nek pomen, oziroma za nekaj uporabne, za 

nekaj štejejo, pa ne… 

A: Kako bi te drugi opisali? Misliš, da te vidijo enako, kot vidiš samega sebe? 

2: Kako nej vem… (smeh) Ne, večinoma, tku kar se men zdi, prej ku me ljudje spoznajo, majo ful nek 

rišpekt do mene, pa tku mau strahospoštovanje, tku nekako. Verjamem, da na prvi vtis neugoden, 

tko malo. Na prvi vtis me pomoje vidjo tko, mislim, sigurno me vidjo tko, ker mam pač potrditev. Tko, 

pol pa, verjetno, na neko manjšo presenečenje, pa pač nism tak, ampak ni da se dost vtikam v stvari 

drugih.  

A: Moškost kot takšna – kot beseda. Kaj razumeš pod njo? 

2: Nevem, nimam nekga… V stilu, me sprašuješ, kašn bi mogu bit pravi moški? Ok. Ma nevem, mislm, 

da bi mogu predvsem ohrant neka svoja načela, kar pa ubistvu je itak odvisno kaku rasteš, pol pa če 

jih sploh maš, ne. Pač, se mi zdi, da itak na splošno zdej je problem bol v temu, da pač, je pač 

porušeno tisto stereotipno kaj je moško, kaj je žensko, že zrt tega, zatu kr moški, al pa družina, ni več 

tako urejena, kot je bla učasih, ko je moškemu spolu zagotavljalo neke pravice, ampak zdej tega ni 

več, in zdej pa pač je pa čist osebno, karakternost, kuk si ti mehk, al pa nemehek, ne, se mi pač ne zdi 

tku, de bi nek stereotip moškosti, pač, kakršen je, k ga vsi poznamo, je močn, je trdn, bla bla bla bla, 

ma itak ne drži, ker je osebno pogojen. Maš osebe, k, al pa drgač bom reku, js nimam nobenih 

problemov shajat v ženski družbi, pa ne uveljavaljt da rečem svoje moškosti, zdej za stvari, k jih pač 

rečem v navednicah nepomembne, mi je vseeno zame. Ne čutm neke potrebe zdej, da moram js pa 

pokazat, da js sm pa moški, men je vseeno. In pač, mislm, da je to čist osebno. Karakterna lastnost. Ni 

ta moškost pogojena s strani 'ja js sm pa moški' v samem spolu, ampak je pogojena s tem, kaku si ti 

rastu, kašn maš uzorc in kuk si ti oblikovan. Nevem, sej pravim, men moškost sama po sebi pomeni 

neko samostojnost in ne izhajam iz tega, da nevem, maš moška pa ženska opravila, pa moško pa 

žensko obnašanje, če pač nekomu paše, d nos rdečo barvo, pa nej jih nosi, ne… ampak, mislm, ne 

pogojujem zdej s tem, da moški pa mora stereotipno to pa to pa to… pač, se mi zdi, d neke moškosti 



ne definira take trivialne pa površinske stvari, ampak je pač čist v določenih situacijah, ki pa pač, sej 

pravm, v takšni duržini ku rasteš, al maš al pa nimaš te odločnosti, k rečemo, da so moški v splošnem 

nekoliko bolj odločni pa manj kompromisni kokr ženske. Drgač pa nimam nekga stereotipa, 'o ta je pa 

moški', nevem, pač…nevem, načeloma, ja, mogoče v teh zunanjih stvari, k se mi zdi, da je zdej precej 

popularno, je ta, ne da rečem pretirana pa ne urejenost, pretirana, nč narobe z urejenostjo, pretirana 

samoušečnost, pa skrb zdej kako bom zgledu, pa nevem, pa pač kremca za podočnjake, nevem se mi 

men zdi pač absurdna, k pač za žensko se mi zdi ok, pa ne pravm, da ženska mora bit lepa pa 

neumna, za žensko pač gre nekako, se mi zdi kul, da gre z njenim s tem kar je, tut nek tip, dodaten 

estetski dodatek, ne… pr ženskah se mi zdi to nekako kul, pač se mi ne zdi nč, lej ok, ta estetika je 

super pa oh in sploh, pr tipu pa nevem, z mojga vidika, ni treba, ker nevem komu je namenjena, 

nevem, za koga bi si js podočnjake pokril, mislm, ne razumem tega efekta, ker pač verjetno tut zarad 

let k jih mam, sm prerastu tu, da ona, če projeciram tu, 'ona je pa ful lepa', če nima kej za ponudit, 

bom reku karakterno, mi je čist vseen ku zgleda, s tem da je lahko nevem kašna lepotica pa te po 

petih minutih mine pa rečeš adijo. Gre se za tisto energijo. In isto se mi zdi za tipa, da pol ni več 

bistveno, da 'waw, wn ma pa take laske, take trepalnice, pa tako bradico', ampak gledaš čist 

konstitucijsko, nevem, ok, skrbi zase, da nekej na telo, neki na svoj edukacijo, pa tku,.. iz tega 

izhajam. Tku da, se mi zdi, da nimam tistga, da bi mogu bit tipično moški, tipično ženska. Sam pač se 

mi zdi, da mogoče v današnjem času je malenkost preveč izražena ta komponenta, da mora bit tip ful 

lep, pa ful tu, pa ful uno, pa tu se mora vse poklapat, ker nevem če družba, če nasprotni spol to išče.  

A: Reku si, da je to nekako odvisno od familje. Si dobiu te tvojevzorce v svoji, torej? 

2: Seveda, če rasteš v neki skupnosti, si pol pogojen s tem.  

A: Vidiš vplive na tako razmišljanje v starših? 

2: Nevem če bi reku, da razmišljam tko, ma bol tku živim, tak ritem mam. Ni, da delam js tu zavestno, 

zdej… te stvari, k se midva pogovarjava, ubistvu, ne razmišljam o njih, ne diskutiram, pač usak dela 

svoj biznis. Če zdej mal sestavljam, kaj se mi zdi, je tku, ne. Ne bom reku, da… mislim, pobereš neka 

načela v družini, ne pa zdej kaku se boš obnašu, kaku boš živel, bolj neka načela, tko, mislm, al 

agresivno, al umirjeno, flegma, al tku, tu. Pač je tku, nevrotični otroci imajo nevrotične starše, ne. To 

je vedno tko. Niso sam nevrotični otroci. Izredno nevrotični starši in ptoem maš šele nevrotične 

otroke.  

A: Si mel za vzor starše s tradicionalnimi spolnimi vlogami? Je oče zasedal to močno moško, 

tradicionalno vlogo v družini, al sta bila… 

2: Ni blo tko,nikol ni blo neke delitve, tko da bi lohk reku 'ja, ata je biu za to, mama je bla za uno'. 

Težko bi definiral. V paketu so bli. Tko, ubistvu smo bli.  

A: Razlika v razmišljanju med njimi in tabo – kot dveh generacij?  

2: Mhm. Razlika je enormna. Oni pač so bol, tko čist primerjalno, manj borbeno usmerjeni , čist tko, 

usakodnevno, pač tist ritem, ok, tku je, pač dokler ni slabš, je uredi, tku, umirjeno, medtem ko js, se 

mi zdi, da sm dost bolj direktn, dost mnj toleranten, dost bolj agresivn v stvareh k jih počnem, kukr 

oni.  

A: Imaš kakšnega brata, sestro? 



2: Ne. Moja dva sta vse, kar sta mela, vložila v en izdelk. (smeh) 

A: Kako pa gledata tvoja starša na tvojo samskost?  

2: Ma uredu, mislm, tku, … Nikol ni biu problem, ker sm biu v dolgotrajnejši zvezi, sta ona dva vidla, 

kuk sm js drugačn, kukr sm, kakršen sm, in ubistvu zdej k sm spet sam, samski, jih ubistvu, sta bolj 

zadovoljna kr vidta, da sm tak, bolj veder, bol pouhn energije, tak kukr sm dejansko js. K nism tolko 

prilagojen, da rečem.  

A: Se pravi vidiš ta stan kot boljši zate, kot prej? 

2: Ja. Vsako obdobje je melo svoje dobre stvari, ne, ampak nevem. Če me zdej vprašaš, če bi šou 

nazaj na uno, nebi šou. Oz. lah rečem ne s to osebo. Tku. Težko rečem. Sej pravm, kar se tega tiče, 

mam js jasne ideje, pač razbite vaze ne flikaš, ampak jo vržeš proč. To lepljenje… Ampak ja, starša me 

sprejemata. Ker js sm dal čez tisti stereotip, ne, šola, partner, hiša, družina, ker sm pač u teh letih, ker 

sm pač, če gledamo na ta strogi stereotip, zamudu to, ne, pač k po faksu bi mogu t-t-t, js sm pač 

zamudu ta vlak, ne. In zdej sm pač v neki drugi situaciji, in pač onadva itak tu vesta, ne, da pač js nism 

več v tisti situaciji, stereotipni, in sta pač prilagodila mišljenje tej zdejšnji, ki je pač drugačna, ku je 

tista. Kr tam je stalno nek presing, pa neki projekti, prvi projekt faks, drugi projekt služba, tretji 

projekt družina, četrti projekt hiša, tku… zdej pa, če tku živim ku živim, pa nimam takih projektov, 

mam pa pač nevem…  

A: Z njihove strani torej ni nobenega pritiska. Kaj pa iz okolice? Prijatelji? Širši krog ljudi?  

2: Ne, pa js okolice niti ne sprašujem, mislim, me ne briga. 

A: A so kakšni stereotipi, po tvojem mnenju, ki se lepijo nate samo zaradi tega, ker si samski? 

2: Nevem. Ne. 

A: Ne poznaš nobenega stereotipa, lastnosti, ki družba veže na samskega moškega? 

2: Ne. Nimam pojma. Ne, nevem, nimam nekega…nevem… Ne.  

A: Misliš, da se z leti spremeni razmišljanje, obnašanje okolice do tebe, itd.? Si želiš v prihodnosti 

partnerko, si predstavljaš družino?  

2: Pa ne gre se za željo. Mislim, to ni želja. 'Js si želim družin', ampak se mi zdi to, mislim, neko celico, 

ampak gre se pač zatu da je tu neka stvar, k jo začutš, ne. Ni to stvar, za katero se odločiš, ampak jo 

začutš, ne. To ni, nevem, sej pravm, js nimam teh, 'joj, mam pa tulk let, zdej pa murm, zdej se išče, tk 

tk…'. Ne, če človeka ne začutm, um, ga pač ne bom prenašau, ne. Simpl. Mogoče tut v teh primerih 

gre ubistvu, k sm prej reku, ta netolerantnost, ne. Meni pač, al so mi ljudje kul, al mi niso. Če so mi 

kul, ok, se družimo, čene lej, …  

A: V službi kjer si zaposlen, si zadovoljnen? Finančno priskrbljen? 

2: Zadovoljen, in priskrbljen, ja. Mislm, v podnajemu, ampak ja, ni mi nič hudga. Napram, če 

pogledam slovensko povprečje v javnih službah, sem nadpovprečen, ne. Ni pa tu nekej, d bi ustvaru 

nevem kaj. Tu pomeni, da če kupujem neko nepremišnino, pomeni 20 do 30 letni kredit, tku zame ku 



za enga druzga. S tem da, verjetno, js ga sploh lahko uzamem, pa nepremičnina bo verjetno mal 

večja, ne bo pa, daleč od nekga blišča.  

A: Si ambiciozn? Imaš še veliko ciljev za doseč? Bi se poimenoval kot karierist? 

2: Ja. Dosti ciljev mam še… Ne delam tega zrt nekga priznanja drugih, da bom js rinu neko svojo stvar 

zato da bom v očeh drugih zrasu. Ampak jo pač rinem zrt sebe, ne. Tko da, ubistvu, ja, karierno mam 

še ful planov, pa ful nekih želja, ampak sam entuziazem pa črpam iz mojga zadovoljstva, ne pa iz tega, 

da bojo pa mislni, da sm js frajer. To mene ne zanima. In ja…  

A: Torej, nek zunanji »appearance« pri tebi ne igra nobene vloge.  

2: Ne. Mislm, ja, strinjam se, za neko povprečno stvar, za neko urejenost, ja, ok, ker s tem tut mal 

izražaš, kolk maš samga sebe rt, ne, zdej, pa da stavš vse na to, ne, pa pr men ne gre čez, no.  

A: Prosti čas? Imaš kakšne hobije?  

2: Ja, um, ubistvu so vsi športni, no, različne športne aktivnosti, take in drugačne. Zapravm kr dost 

prostega časa za njih, ja. Zdej nekih hudih intelektualnih izzivov v prostem času, ne, jih nimam. Pač, 

ker vč al manj mam v službi tolko, mi služba pobere tolko ene energije za koncentracijo, in tega, tko 

da v prostem času luftam glavo. In e berem, in ne gledam televizje,… več al mn tut, ja ok, mal sedim 

pred računalnikom, ma minimalno glede na današnji čs, tku. Nevem. Luftanje glave. 

A: Bi se opredelil kot zapravljivca, al kot osebo, ki varčuje? 

2: Nevem. Ubistvu, na dnevnem nivoju ne zapravljam, si pa prviščim stvari. Tko da ubistvu, ubistvu 

težko erčem. Al pa drugač bom reku. Glede na dohodek, k ga mam, tut nekej pršparam. Tko. Zdej, 

težko rečem, a sm zapravljivc, al ne. Verjetno napram enmu, k ma 400 evrov plače, sm js težek 

zapravljivc, napram enmu, k ma pet jutju, sm js ful varčevalc. Nevem, mislm, na dnevnem nivoju ne 

zapravljam. Načeloma moj stroški so hrana, bencin, pol pa itak, sej pravim, za šport, sej pravim, kar 

rabm, kupm, pol pa je relativno visoka vsota lahko, ne, a jebiga, samo hočm rečt, pol tisto traja nekej 

časa, mi je neko sredstvo za moj prosti čas, pač in ga tut plačam. Tko da, sej pravm, za nekoga je 

lohko to preveč, zame pa je to pač primerno za kar mi nudi to, ne, tku da…. 

A: Meniš, da če bi biu še vedno v stari oziroma v novi v zvezi, bi več zapravili? 

2: Mislim, da ja. Pa ne mislim zrt tega.—drgač bom reku. Ko sm bil v zvezi sem mogoče mn zapravu za 

tu socialnu druženje zuni, sem pa več zapravu za neke, rečem vsakodnevne stvari, k ih pač zdej ne. 

Pač tut če mam fraj cajt, ne grem v trgovino tku prostovoljno 'dns grem pa v šoping, dns si grem pa 

nekej kupit', to se ne zgodi. Ampak prou uno načrtno ' u, čaki, čaki, zdej pa res neki rabm' ok, grem. 

Je pa tut odvisno od ženske, k jo maš ob sebi. Ampak pol k se pa daš po trgovinah, pa akcija pa akcija, 

pa uno, pol padeš v to potrošniško mentaliteto, pač videš, kupš, videš, kupš, super. Pa sej kupuješ 

dobre stvari, pa vse, ne kupuješ kr neki, sej ok, pa vseeno ni nujno potrebno. Sej zdej tut tko, ne, 

vprašanje, kaj je nujno potrebno. Z enga je tu vsak dan druge hlače, za enga… tku nevem, ma ja…  

A: Se znaš razvajat? Je užitek mogoče vodilo? Se predajaš temu? Bi se označil za hedonista? 

2: Ja, je vodilo vsega. In ja, mislm, ne v tem ku bi reku smislu k za večino druge predstvalja 

hedonizem. Enim pomeni, nevem, da bom 'užival nevem kašn konjak, pa kadil nevem kako cigaro, da 



bom zdej waw'… gre se čist za neke take stvari, k men dost pomenjo, nevem, neka aktivnost, neko 

nevem, nek izlet, neko razvajanje, k je bolj zame. Ne morem rečt, da je to na dnevnem nivoju, samo js 

niti ne, ku bi reku, po teh načelih nism, ne, k si ne prvoščm nekega pretiranega razvajanja, k bi veljalo 

za tako, ampak meni je kul v tistem, kar počnem, in tisto kar js v prostem času počnem, mi je ful kul 

in js uživam v tem in nimam teh stererotipnih ućivanj, ampak meni je cel čas kul. Vse tisto, kar 

počnem v prostem času, mi je kul in se mam fajn, ne. Če ne tega nebi, tku d, nevem… Uživam čim več 

in čim dlj, ampak nimam pa teh stereotipnih, da rečem, sej u navednicah, sej enim je res kul 

preserantskih 'zdej js si bom pa prvošči, pa nevem kaj…', al pa bom šou v restavracijo pa zagobu 500 

evrov, k mi ni, ne, js uživam, d si kupm, pa doma nrdim, in uživam v tistem, k mi nič ne pomeni, da 

bom pa js tam sedel, pa da bojo trije kelnarji tekali pa mi stregli okol mene in da bom js tko užival. 

Tko, nevem. Tut zaradi narave dela, k pač delam stalno z ljudmi in mi pač ful pomeni, mislm ful, mi 

dost pomeni, da mam svoj mir in neka grozna okolica ljudi, pa tekanje pa tu, mi je odveč.  

A: Bi rekli, da v trenutem stanu občutite večkrat samoto?  

2: Ne, ne prej se nism in zdej se tut ne.  

A: Hvala. 

  



INTERVJU 3 

/intervju opravljen 5.2.2015, v Ljubljani; 11:05 – 11:37/ 

Starost: 54 

Izobrazba: srednja  

Zaposlitev: zdravstveni dom 

Kraj bivanja: Šmarje – Sap  

------------------------------------ 

A: Prosila bi vas, če se lahko opišete – karakterno, vizualno… 

3: Ho, ho, ho, ho, sm js mislna, da boš ti bolj tko spraševala, zdej se morm js opisvat.. phu…(smeh) to 

bo pa zdej mal nerodno.  

A: Povejte mogoče, kako bi se na hitro predstavili osebi, ki vas ne pozna…  

3: Sebe ocenjevat je najtežji… Ja zdej, a tebe zanima za včasih, al za zdej tut… 

A: Za zdej, za zdej…  

3: Sm mislna, da me boš bolj za včasih spraševala.  

A: Bomo prišli tudi na to… (smeh) 

3: Zdej… (smeh) Niti ne vem, kaj je niti karakter pravilno. Nevem kaj bi reku. Da sm učas tut tečen. 

Tko enostavno. Vweč pa nevem, kaj bi… loh mi mau pomagaš.  

A: Ok, bova začela z lažjim vprašanjem: kaj radi počnete, s čim se ukvarjate… 

3: Aja, kaj rad počnem? Sm mislu, da po značaju… 

A: Ja, ma bomo preko tega se mogoče spomlni na kakšno lastnost, ki vas oblikuje v osebo, kakršna 

ste.  

3: Aha. Rd se rekreiram, pa rd vrtnarim.  

A: To so hobiji, če prav razumem. Veliko športate? Koliko časa namenite temu? 

3: Športam enkrat na teden. Najmenj…To že od mejhnga. Recimo košarko igram s kolegi rekreativno 

enkrat na teden, sicer čez poletje zdej ne, ampak čez šolsko leto pa tja, trideset let. Od petndvjsetga 

pa vse do zdej… Zdej točn let nevem.. In kolesarm redno, zdej pozim ne, ampak ko se bo otoplil 

sigurn enkrat na tedn, tut ene dvjst let, po tri štir tisoč na let…  

A: Super… in pravite, da vrtnarite.  

3: Ja, k mam hišo, ma vrt, in to rt počnem. Pa pr starših sm včasih pomagu.  



A: aha. Bi lahko preko tega se spomnli na kakšno osebno lastnost…? Povedali ste samo eno 

negativno lastnost, pa me mogoče zanima še kakšna pozitivna…  

3: Jah, tečn sm, ker se mi ne da ukvarjat z ljudmi, k mi ne potegnejo. Včas sm biu umirjen, k sm biu 

mlad, zdej pa nism več tok umirjen. Zdej se mi pa ne da ukvarjat z ljudmi, k mi niso ušeč, al pa js nism 

njim ušeč. Tko da sm učash tut tečn. Samo to ni karakter – tečn. Na osnovi tega, če hodm tut v 

naravo, bi loh reku, da sm tut romantik…sam nevem če sm več to… zdej sm bol realist.  

A: se pravi ste bli kot mlajši bolj romantični.  

3: ma ja, kot mladi, seveda da sm obli. Sam nevem glih, če je to značaj… 

A: Mate mogoče kakšno vodilo, k vas spremlja skozi življenje?  

3: tko, da bi mel prow tko kakšno vodilo, tko ku ti zdej mene sprašuješ, nimam tko. Mislm, vš kva je 

mogoč, sam nevem če je to moto, ne.. mot me, če mi nekdo nek očita, pa on ravn tist počne. Ampak 

nevem, če je to moto.  

A: če se držite nekega pravila, neke misli, potem je lahko moto marsi kaj.  

3: Probam, ja… in me zlo mot, če se nekdo kej utika, al pa če me poskuša spreminjat. Vš kako bi reku 

mogoče moto, zase skrb, boš mel cel življenje dost dela (smeh).  

A: Verjetno ste že slišali za izraz moškost in ženskost. No, če se spraviva bolj na moškost… Kaj 

razumete pod to besedo? 

3: Jah, verjetno je tko, kukr je pač v javnosti bl al mnj moškost, da si pč fizično krepak, pa da si 

značajsko, da si kao, da te ne iztirjo večje stvari. Nevem kako to pr ženskah, ampak da si ženski v neke 

vrste podporo, da nisi slabič…kaj pa vem. Predvidevam, tako nekak. Ženskost, to je pa drgač, ne. To je 

pa…ženske naj bi ble za moje pojme bolj nežne na pogled, pa po značaju… čeprov pravjo, da ženske 

držijo tri vogale v hiši… (smeh). 

A: So te lastnosti, katere ste jih našteli, tudi pri vas pomembne, pri vašem obnašanju, se držite teh 

pravil, ki veljajo za pravega moškega? Ali vas te stvari ne ganijo?  

3: Ma nikoi se nism s tem tako v detajle… dobro, prišli so kdaj kašni trenutki, da me je to tko zlo prjel, 

okupiral, kako bi reku, da bi se s tem ukvarjal al pa obremenjeval pa ne.  

A: Lahko na hitro opišete vašo družino?Mama, oče, mate kakšno sestro, brata? Kakšni so bili 

odnosi? 

3: Mam, sestro. Jah, pr nas je biu problem, k je oče velik pil, ne. Pol tko se je mau nad mamo znašal, 

pa te stvari, … kaj naj rečem, mama se je trudla zlo, d nismo čutl kašnega pomanjkanja, mi smo bol 

skromno živel, smo živel s enosobnem stanovanju štirje do dvajsetga leta mojga, pa sestrinega.. tko 

da… izobilja nismo mel nkol, ne… drgač s sestro sm se v mladosti vedno krasno razumel, nisva mel 

nobenih težav. Nevem kaj bi o družini še kaj tko povedal.. Zdej, o odnosih med mamo in očetom… 

zdej mau drgač gledam na to, ne. Tkrt k se je oče včas nad mamo znašu, sm jo js mau branu, da sm 

biu js torej zaščitniški do mame, ne, očetu pa sm provu dajat vedet, da to ni prow kar dela, ne. Mislm, 

pač, sam kasnej, k so se stvari mal umirile, mi je oče tut velik pomagu, k sm delu hišo, tko d, tko d slp 

človk ni biu, no. To sploh ne. Ampak tej problemi so bli, ker k se ga je napil… 



A: Ste meli v družini tradicionalno razdeljene vloge? Oče – glava družine, mama – nežna, skrbna… ? 

3: Jah, seveda. Vš kako, oče je biu moj tak srednji delavski razred, so se pol tut moški med sabo mal 

šuntal… pa pol so se začel mal pačt, pa važit, da ne bo mene ženska, pa tko… pol so bli tej pogledi. To 

je mene vedno motil, recimo.  

A: Se vam zdijo pogledi na družino, na svet – če posplošim – različni, pe primerjate vas in vaše 

starše?  

3: ja dobro, js sm samski. Ampak moji pogledi so isti, k so bli včas na to. Mislm, moški že mora bit nek 

močn, pa glava družine, v tem smislu, d drži gor pokonc določene stvari, k jih ženska pač tut ne more 

delat, al pa nej jih nebi… ampak v grobosti pa.. me je motil tkrt, ne, pa tut nikol nism biu z ženskami 

grob. To pa bohnedej. Mora moški to drgač spelat…mislm, ta vpliv, če že…  

A: mora pa bit moški še vedno velik vpliv na žensko… 

3: Pa glej, pomoje, sej če kdaj kašne filme gledaš, pa knjige bereš, vsak v starših nekej vid, ne… včasih 

je to, da so starši tut vzor, ne. Zdej če so dobri, sej potem itak ko prideš do neke starosti, provaš neki 

stvari pozabt, zdej znlšč, al pa jih tut sam od sebe… pozitivne stvari – tist kr je pozitivnega, je sigurno 

prow, ne. Ku bi reku…mora bit, ne, v nekem smislu morajo bit starši vzor. Pomoje. Itak so najbrš, k si 

mlt… pobiraš po njih. Sam na žalost, če pomislm, velik slabih lastnosti od mojih sm pa tut pobral, ne. 

Če iskreno povem, ne. Pa ne mislm zdej popivanje, ne… pa tko, kšno slabo lastnost…ka pa vem. 

Značajsko, mogoče, al pa kašno reakcijo… pa recimo to, da sm kdaj tečn, pa mogoče po tastarih… pa 

js sm biu tut predolg pr njih doma, ne. Predolg sm biu js doma, ne. Predolg sm živel tm pr njih.  

A: Do kdaj pa ste živeli pr njih? 

3: uh, kolk sm biu str… ene 37. Ja hišo sm delu ta cajt, in se nism odselu, dokler se nism odselu.  

A: Kako pa starši gledajo oziroma so vas gledali zaradi stana? Je bilo čutiti kakšne pritiske…? 

3: Ja, ja, sigurno so ble pripombe. So ble, ne, so ble. Oče je sicer že umrl, ne, ampak, doskrat mi je 

reku, ne, nej že grem, k če bi on mel tolk nrjeno hišo, bi že šou, tko naprej… sam to je blo čist 

upravičen, če zdej gledam, je blo prow, da mi je tko reku, lahk bi mi že prej. Pa to da sm samski, to so 

ble tut čez kašne pripombe, ampak ne tko, fotr mogoče kašna taka neprimerna, mama pa na kašn lep 

način, ne, kako da ni nobene, pa to pa uno tretje, pa uno, sej veš…  

A Kakšni so bli vaši odzivi na to? 

3: Seveda, zdej moja sestra se je drgač znajdla, se je pač odselila, js pa težko sm prpelu kašno domou, 

ne, sej je nism mel kam, ne. Tko da, pa js nism, moj pogled je biu tko, da redko s kero sm biu mal dlj 

časa, ne. Js nism kr takoj hotu z eno spat, pa domou prpelat. Tko sm si mislu, dokler ni resno, kva čm 

tm, z eno k sm biu dvakrat pa jo doma predstavljat pa vse… je res, da zdej že doug  nism biu z 

nobeno, a veš… ampak v tem smislu so ble pripombe. Pa če pomislm, upravičene.  

A: Samo z njihove strani, ali so bli čutit tut pritiski s strani prijateljev, ali širše okolice? 

3: ne, s prijatelji sm biu, sm še zdej z istimi, temi kao prijatli, k so se v večini zdej vsi poročili in si 

ustvarli družino, sam js sm vmes še v tujino hodu delat, pet let, tko po par mescev, in to je spet 

problem pol, ne, z nekom, ne, če bi biu z nekom že prej dost navezan… pa še pol, tkrt k prideš za en 



mesec nazaj, težko kašno trajno zvezo vzpostaviš. Js ko zdej to gledam za nazaj, js mislm da nism biu 

slp človk, k sm biu mld, ampak to je tko, pride al pa ne pride. Tiste punce, k so ble men ušeč, jim js 

nism potegnu. Tistim, k sm pa js biu mogoče simpatičn al pa tko, da bi se družla z mano, pa ni mela 

vseh tistih lastnostih, tkrt se mi ni zdel pomembn, da bi z njo ostal dl časa… recimo. 

A: Se je z leti spremenilo? Verjetno dvajset let nazaj so bili pritiski drugačni kot danes.  

3: Sčasoma so že obupal. Z leti so obupal, pol k sm biu že prot štirideset so že obupal. Zdej pa noben 

na to temo, nit več ne sprašuje, kolegi majo že odrasle otroke, pou jih je že ločenih, tko da, moj 

pogled pa se dost ni spremenu. K z nekom bit na silo, al pa…a veš… še vedno mislm, da morta bit oba. 

Ne tist, pr komu kdaj vidš, ne, da ni tista zveza bla in zato je tut razpadla, ker ni blo pomoje tko ku bi 

moglo bit že v štartu, no včasih tut kasnej, to mam iste poglede. Edin mogoče to, ne, nimaš otrok, mal 

je to tko, ne, ni nobenga za tbo, recimo. Včas tko, no.  

A: To vi čutite, vas obremenjuje? 

3: Pa ja, tko, kdaj pa kdaj, dvakrat trikrat na let, k pride kašna taka debata, al pa kej, pa se pol 

spomneš, pa si rečeš 'lej, k nimaš zanamce', al kako se že reče…naslednikov.  

A: Se pravi vas to potomstvo skrbi? 

3: skrbi me ne, ampak tko, ne… loh bi mel, sej nism tok slb… (smeh). Blo bi zanimiv, ne. A veš… ampak 

dobr, tko je, ne. 

A: Poznate kašne stereotipe, ki se vežejo na samskega moškega? Če vam rečem »samski moški«, ali 

so kašne lastnosti, ki vam pridejo na pamet? 

3: Ne, to ne. Če ga poznam, pol bi si lahko neko mnenje ustvaru, zakaj je ta loh sam, ampak samskega 

poznam sam…ma ja, sej jih poznam več. Mislm, enga poznam še zdej, enga sm pa včas poznou. 

Ampak… za unga, k sm ga učas poznou, sva bla tut frenda, ne mislm nč slabga in nevem zakaj je sam, 

pač, se mi zdi zlo dobr človk. Za tega, k ga pa zdej poznam pa mislm js, pa tut moji kolegi, da je 

mogoče homoseksualc, ne. Js osebno nism, ampak pr unmu, pr unmu je pomoje tko k pr men, pač ni 

blo kšne take zveze, da bi nadaljevali. In moje mnenje je, da je njemu čis krasno, sicer me tut ne mot 

da je, če je, sej nevem če je, nevem če je, ni nikol to reku, tko se mi zdi, pa ne sam men, še kšnemu 

drugmu, pa na to temo se nismo nikol velik pogovarjal, včasih če je reku kdo kdaj kašno tko, da se mu 

zdi, nimam tko prow kšne… sej nas je mau, da smo prow tisto, da nismo bli nikol tko vezani. Nevem, 

sej pravm, js jih dva poznam. Več jih ne poznam. Tko da nevem, če bi mel prow kšn stereotip, da bi 

reku, da so vsi po istem kopitu, nevem.  

A: Ste z leti ugotovili mogoče, če je kje prednost ali pa slabost, da ste samski?  

3: Prednosti prow velik nism vidu, ne. Mogoče drugi bolj vidjo, pa si misljo da mi je kj lažje, k ni treba 

nobenga nič spraševat, pa se prilagajat pa to.. ampak ubistvu zdej vidm bolj, zdej, k recimo sploh k je 

zdej še en moj sodelouc se razšou s svojo biušo vidm kvečjemu slabosti, ne. Sej prednost je, verjetno, 

ni se ti treba prilagajat nobenmu. Zdej js to tko ne gledam. Bolj kšna slabost, da jo vidm, k si sam. lej, 

vš kako. Sej se ti bo mogoče narobe zdel, ne, zdej k mamo slabe plače, vsaj js, in to, pa pol penzija bo 

slaba, kako, že tko komi živim, ne, k mam hišo in z mojo plačo je to težko, finančno, k bom pa penzijo 

mel bo pa sploh… bom mogu hišo prodat, finančno če ne… edino ok, če maš res blazno dobro službo, 



ne. Če sta pa dve, tut če so nizke plače, tisti k skp živijo vsi pravjo kako je lažje. Sej veš, ker elektriko – 

položnice so iste, luči isto gorijo tut če jih je pet v sobi, al en sam, če je centralna kurjava, k gorevaš 

hišo al pa stanovanje, vse sobe, ne moreš samo eno ogrevat, jih je pet ljudi al pa en notr. A veš. Zlo 

mal razlike je, ni tok večja poraba da so stroški višji. Pa tko ne, recimo, če maš otroke, pa da se z njimi 

uredu razumeš, verjetno, k boš str, ti lahko kako pomagajo, ne, tko z dejanji al pa tut finančno… je pa 

res, da zdej nimam stroškov z otroci, oziroma jih nism mel, ampak… nevem kako je to… V glavnem 

ljudje se niso nevem kolk pritoževal čez to, verjetno so mel velik skrbi. Ampak sej veš kako je to, to je 

isto če te boli roka, al si se udaru, aaaw, boli že me tri dni, pol pa če se boš nekej še huj š udaru, pol te 

bo pa tist bolel, ne, a veš, in s tem se mi zdi podobn, ne. Tko d… nevem. Nevem, če sm ti odgovoril 

pravilno, ampak… Mogoče ko sm biu sam, nism niti vedu, da nimam skrbi… ampak vedno si jih nrdiš 

skrbi, ane, svoje… a veš… 

A: Z delovnim mestom ste zadovoljni? 

3: Delno. Službo mam, ampak tko ni sigurna, ne, čeprav je javni sektor. Plača je slaba, to sploh nism 

zadovoln, …  

A: Ambicie? Cilji?  

3: Ne, ambicij nimam nobenih več. V teh letih ni šans. Kar sm uspel, sm uspel prej. Nimam nobenih 

ambicij.  

A: Ste mogoče v preteklosti vlagali v vašo prihodnost – kariero? 

3: Karierist nism biu. Sm pa ob delu študiru, pa sm pol prekinu, k sm hodu v tujino delat… pa sm ga 

polomu, ne. K če bi doštudiru, ne, bi sigurno biu na višjem delovnem mestu z večjo plačo… polenil sm 

se mal, ne, pa sm pol spet neke izpite kr naredu, ene par, pa mi je šlo, pa sm spet šou v tujino, pa sm 

vn padu, pa… pa sm mel… Polomu sm ga, no. To mi je žou. To mi je žou, da nism dou skoz. Ker 

samopotrditu bi dobu pr seb, da sm sposobn, ker se mi zdi, da bi biu sposobn, samo nism biu pridn, 

ne. Spodbuda mi je manjkala. Vidiš, če bi mel kšno žensko k bi se razumu, ne, bi me bolj stimulirala in 

bi se mogoče zrt tega bol potrudu. Lahko da.. mislm, to mi je žou, če mi je že kej žou, to mi je žou, da 

nism doštudiru… 

A: Bi se imeli za osebo, ki bolj varčuje, al bolj zapravlja? 

3: (smeh) Zdej, k mam slabo plačo, pa k mi jo še nižajo, sm bl na psu z dnarjem, in se mi včas zdi, al pa 

k se tko pogovarjam, tko k se lahk mal bol pogovarjaš, tko osebno, da si mogoče clo preveč kupm tko 

stvari, k jih ne rabm, da sm mal bol zapravljiv. Ampak prej sm biu pa šparovc. Ker če nebi šparou, tut 

k sm mel mal več dnarja, si hiše nebi mogu zgradit. Tko da, nism biu tak. Včas sm biu bol šparouc… od 

doma biu vajen, k smo živel bol na knap… Nism pa nč zapufan, al pa tko kej, da bi biu komu doužn 

kej…  

A: Se znate razvajat? Posvečate užitkom veliko časa? 

3: ah… probam, ne… ampak na tak bol skromen način. Ne hodm v tujino, k sm biu mlad sm potovou 

velik, zdej si tega ne prvoščm, kr na tak skromn način neb več šou, ne, se mi ne da zdej ležat nek… da 

bi si pa prvošču kšne izlete drage po svetu, si pa ne morem, ne. Na žalost. Ampak bi še šou km. 

Ampak zato pa pol provam tko, ane, vsak sam sebe tolaž, ampak hodm pr ns v naravo al pa na bicikl 



po Sloveniji. Sej veš kako je, dons… Fajn je okol hodt še vedno, sam eni hodjo v tujino, Slovenijo pa 

sploh ne poznajo, ne. Na žalost. Tko da, če poenostavm, sm še vedno bolj šparovc… 

A: Ok. Omenili ste, da vas skrbi, da na stara leta vam bo verjetno zmanjkala neka finančna 

podpora, mogoče tut verjetno neka čustvena podpora…  

3: Pa ja, veš kako je, sej je še možnost. Sej se še družim… zdej tako je, moja generacija je v glavnem 

poročena, nekatere so pač ločene, al tko…  Pa težko je, zdej, to, k nimam zdej te izkušnje, se navezat 

pa z nekom živet, bo zlo zanimiv, če bom to nrdil, ne. Ampak mogoče celo bom, ne… Nevem…V 

glavnem, da bi zdej zlo intenzivno zdej delal na tem, v tem smislu, da bi zdej prek interneta iskal, pa 

to, to sm neki pred leti probu, pa… (smeh). To je pa zanimiv blo. Kaj ljudje sebe precenjo. To… 

(smeh). To je blo zanimivo. Js sm skromen biu, k sm se opisal, pol pa na podlagi tega opisa si pa reku, 

se bom dobil na pijači… (smeh) Uf… zanimiv. 

A: Bi lahko enačili samskost z osamljenostjo? 

3: Ne, čist ne, ne. Neki družbe morš met, ne. Sigurn. Js nism brez družbbe. Osameljenega se ne 

počutm. Ubistvu je tko, k se pogovarjam, ne, pa s kšno k se tko mal navežem za kšn čs, ženske si težje 

predstavljajo, sploh če so ble kdaj v zvezi, da bi same živele, ne, js sm pa vajen, js sm že od nekdaj, 

razn k sm biu pr starših, ampak od tkrt ubistvu sm sam, ne. Živim sam, že dolg, ne… men je bol 

zanimiv to, da kolk se bom prilagodil, če se bom, ne, da pustiš nekomu svobodo pr teb, ne, a veš… 

Ampak če bom hotu, bom pa mogu, ne, se bom mogu mal spremenit, kar je pa težko se spreminjat. 

Drgač pa sm mel žvali skoz, odkar sm sam, ne. Zdej mam psico… Jo vsak dan šetam.  

A: ok, za konec če imate še kakšno sporočilo, dodatek, al karkoli…?  

3: Ne, sm pomoje povedal vse. 

A: potem se vam bom pa lepo zahvalila za pogovor.  

 

  



INTERVJU 4 

/intervju izpeljan 10.2.2015 v Ljubljani, ob 18:07; trajal je 27 minut/ 

Starost: 34 

Izobrazba: gimnazijski maturant 

Zaposlitev: neprofitna organizacija 

Kraj bivanja: Ljubljana 

A: Prosila bi te, če se lahko opišeš – prvo vizualno, pa še karakterno. 

4: Visok, vitek za svojo višino, čeprov se zdele spreminja zadnja leta na bolš, svetlolas, občutljiv na 

sonce ful, um, modre oči… sej pol pa že počas nevem… Karakterno – to je pa hard core, to pa povsod 

hočjo od mene. Flegma, optimist, zmerni optimist, k ma trenutke k ni optimističn, preveč empatičn, k 

mu pol probleme lajfu dela, naiven, ampak to znlšč naiven, ful mam rd žvali, dejanske največje 

impulze js doživim, k vidm kako nekdo žvau muč, k človek se lah še pomaga, ne, žvau pa ne,… 

A: Maš kakšno žival? 

4: mel sm lih do decembra, zdej sm brez. Ampak moram reč, da uživam, ker po parih letih 

odgovornosti totalno paše. Um, energičen drugače, to je tut karakterno, pa čeprov zadnje dni ne 

najbol aktualno, ampak ful. So mislni, da sm hiperaktivc, k sm biu mali. Ne morem bit en dan doma. 

Tut če, nevem, sm mel nogo zlomljeno, sm mogu, um, sm mogu it vn. To bi blo pa to.  

A: Kakšni hobiji v prostem času? 

4: Igral sm klavir ful dolga leta, treniral sm rokomet, zdej sm nehal s kontaktnimi športi, k so 

enostavno pregrobi in se mi ne da več bit poškodovan, sm amaterski kolesar, prov tko, hodm po 

maratonih, um… žvali so mi bli ful hobiji, pa zdej ne igram več, ampak z bendi sm igrau ful. Recimo 

deset let. Ma zdej se mi res ne da več… drgač pa niti nimam nekej časa evlik za hobije, tko, ne pridem 

si skoz.. zaradi službe.  

A: Kako bi te drugi opisali? 

4: Ja, sej so me že parkrat opisal. Um, v večini se strinjajo s tem, kar sm povedu sam, pa bi sam še 

dodal, da sm furjast, da sm izrazito izrazito dober za vsebinske zadeve, tehnično me pa mau muč, 

nevem razne od administracije do tega da se je treba kašne opravke zapomnt, pa to, tle nism 

najmočnejši, um, rekl bi zame, da me včasih mau preveč ego daje, kar je tut res, najbrš kdaj, al pa 

ne… um, rekl bi da mi beseda ful pomen. Živimo v svetu, k mi gre ful na žiuce, da more bit vse s 

pogodbo formiran, ker to ni za nikamr, če človk ni vredn besede, ni vredn. To je pa to, za prvo silo. 

A: Maš kašn moto? Kašno vodilo v življenju? 

4: Ja, sej sm ga že prej omenu. To da gre osel samo enkrat na led je edn najbol neumnih pregovorou, 

um, mam tut moto. Uhm, kako je že tisto, se ne morem spomnt. Aaaaaaah, live and let live. Js se 

dejansko lih zrt službe, k se morm ful vtikat v druge, vtikam v druge nikol, dokler oni mene ne 

ogrožajo, mislim, da če bi vsi to počel, bi blo dost bolš.  



A: Kul. Verjetnost si že slišal za moškost? Kaj razumeš pod to? 

4: To, da maš jajca postavt se zase k je treba, to da maš jajca sprejet odgovornost, tkrt, k je treba, to, 

da ne zbežiš tkrt, k zagusti, pa da znaš kdaj tut potrpet, čeprov bi lahko, ok, to ful drgač zastopu, 

hkrati pa ne smeš bit zadrta »p«, ker to pa ni več moško, ampak šovinistično.  

A: Se držiš tega? Imaš te lastnosti? 

4: V večini ja. V večini ja. Čis vedno pa ne.  

A: Družina. Mi lahko opišeš starše, če maš kakšnega brata, sestro, kakšni so, so bili odnosi? 

4: Mam brata starejšga pet let. Oba sva prišla precej pozn, on pr 33ih, js pr 38ih. Starša sta oba visoko 

izobražena, doktorja znanosti, tko da, v otroštvu, v zgodnjem otroštvu, sta se ful ukvarjala z nami, pol 

pa sva bla precej tko samorastnika, ampak ne zato ker bi bla zanemarjena, ampak sva bla oba tok 

samostojna, da nisva razbla. Recimo js sm hodu že v srednji šoli, ne v srednji šoli, u, kaj je med malčki 

pa malo šolo… sredinčki! Js sm hodu že v sredinčkih sam domou. Ker je blo tok samoumevno to, ne. 

In sta dejansko, naučila sta naju da sva odgovorna, da ne dajava roko u štekar, da ne skačeva po cesti, 

pa nam pol vse pustila. Um, kdr pa sta se ukvarjala z nami, sta se pa intenzivno ukvarjala. Kšne 

družinske počitnice, tut delovni tabori, rečmo temu tko, mojmu fotru je blo ful pomembn, da mam 

vse na voljo, ampak da znam tut potrpet. Red pa to… naši odnosi so bli pomoji dost povprečni, ne, ful 

ene ljubezni, preveč, po drugi strani pa tut ljubezn pa tut ene manipulacije k v tistih letih enih stvari 

eni lahko počnejo, enih ne smejo, tko da, odnos ni biu preveč pristn zrt mene, k sm pač biu tak. Kdr 

sm pa zdej odrastu, pa se osamosvojil, da sam živim, um, pa mi ni blo treba več kajenja skrivat, k zdej 

itak ne kadim več, pol so se odnosi pa ful izboljšali. Posebej z mamo. Lahko rečem, da mava tist 

globok odnos, da dejansko so redkokatere zadeve, k jih ne ve, s fotrom pa je tko,d a že po naravi je bl 

introvertn, in se tut dejansko pogovarjat z njim zares ne da. Pa ful zanimivo, če je treba, posluša, je 

pripravljen pomagat, ampak da bi mel pa zdej triurno debato z njim, to pa ne, ne. Edrgač pa, drgač pa 

sm skoz par situacij vidu, da me ma res tko ful rd. Recimo enkrt sm nrdu eno štalo, k je res nebi smeu, 

in sm biu zato tut s formalnimi institucijami prepleten. K je fotr zvedu to, mi je reku da me sploh ne 

bo kaznoval, k recimo me je že punca zrt tega pustila, in je biu taka velika zadeva, da me je 

prizadelo… tak zajeban, ampak ob pravih trenutkih te pa podpira, da verjet ne moreš. Tko da bi reku, 

da mamo, da smo povezani, da se mamo radi, dejansko nimam nobenga konflikta, dejansko… 

A: Z bratom enako?  

4: Z bratom si nisva čist najbližja, um, zato ker sva ful različna, ne. On je tko bol introvertn, tko k fotr, 

js sm odprt, športnik, dejansko nimava skupnih točk. Zdej, od kar ma otroke sva se spet mau zbližala, 

drgač se pa vidva enkrat na tedn, na družinskem kosilu, to je pa tut to. Drgač pa noben ne čut neke 

vlke potrebe po več, k je pa treba kšno delovno akcijo al pa kej tazga izvest, pol pa lahko vedno 

računam na njega. Tko da, men je odnos, k ga mam z njim super, glede na to, da mam tut prjatle, k 

mi dajajo oporo, ne rabm več. Vem pa da mam vedno največji možni lobij za sabo, če je treba.  

A: omenjaš prijatle. So ti že dolgo v življenju, torej iz otroštva, al so prišli kasnej? Jih imaš veliko?  

4: Dejansko mam samo še enga prjatla iz otroštva, k sva res prjatla, z drugimi pa tko, z nobenim se 

nism zares skregu, ampak življenjska pot nas je peljala drugam. Dejansko, niti nimam neki velik 

prjatlov, v pravem pomenu besede. Lahko jih naštejem na prste ene roke. Kolegov mam pa tok, da 



sm že dvakrat v življenju mogu čistko narest. K če bi vsak dan v letu šou z enim na kavo, bi skoz nekak 

pršu, pa nimam časa. Tko da, ja, kolegov mam ful, in jih vidm na precej redki frekvenci. Ful so vezani 

na aktivnost. Recimo z enimi kolesarm, z enimi pokr špilam, z enimi nevem kaj počnemo. Kolegov ful, 

prijatlov malo, tisti k so, so mi pa ful vredni in sm prpravlen tut mrsi kir drek od njih pojest.  

A: Če se še malo vrnemo na starše. Opažaš razliko videnja na življenje med tabo in tvojimi starši? 

Torej, med dvema generacijama…? 

4: Nepojmljiva. (tišina) Odnos do hrane. Moja starša sta generacija 43 pa 46 in sta odraščala v 

povojnih letih, ko je blo dejansko ful pomanjkanja. In to se zdej mau pozna. Recimo krih se stran ne 

sme vreč. Sej js se tuki strinjam, samo nimam pa unga fanatičnega žara v očeh k to izrečem. Potem 

recimo nasilje, ne. Moja dva sta bla priča svončenim letom in sta ful občutljiva na to. Ful ne prenašata 

nasilja. Um, potem ok, določenih zadev ne štekata. Tkrt k so bla onadva… nikol nista štekala, da js ne 

bom zabredu v svet kriminala, pa droge, zato ker ga hodm vn žurat. Pr njih je blo dejansko v 

petdesetih letih dost samo poseb umevno, in dejansko smo mel bitke do 18-ega leta, pol sta pa 

nehala težit. Pa še bi se našlo. Mislm, tko, izrazite razlike so med staro šolo pa novo šolo trenutno, ne.  

A: Kako starši gledajo nate zaradi tega, ker si samski? So bile kdaj kakšne opazke…? 

4: mmm, so opazke ampak ne v smislu opazk, ampak tiste nenamerne pasivne agresije. Tko recimo 

me ne uprašajo 'zakaj nimaš punce', ampak te vprašajo 'a bom js še dočakala, da boš ti enga dneva 

prpelu prestavt svojo izbranko, ne'. Na tak način. Ja, pritisk je. Parkrat sm se že za hec vprašal, a oni 

mogoč mislijo, da sm js gej, čeprov pomoje vseen ne, ker sm vseen že kr nekej punc prpelu, ampak 

tko… odkritka unga teženja, 'dej mej punco, dej mej punco', to pa samo moji nečakinji težita, k me 

sprašujeta 'kje maš pa ti svojo teto? Oči ma teto, un ta drug stric ma teto, ti je pa nimaš'… pol ko se 

pa to začne, pol pa, joooj. (smeh). Drgač pa ful ni pritiska. Tut ona dva nista taka dva, da bi mela tisto 

špuro, do kdaj se morš pa poročit pa met otroke, um, ampak dejansko sta me vedno pustila, da sm si 

sam izbirou, kam me je nesl. Je tko kot je.  

A: Kako se ob teh izjavah mame počutiš? Oziroma si se..? 

4: čist bedno. Ubistvu sm jezn, ampak se ustavn, ker sklepam, vedet ne morem, ampak sklepam, da ni 

namerna pasivna agresija, ne. Ubistvu dojemam te situacije, da je ona tista, k je u stiski, k išče neko 

tolažbo, potrditev, nevem kaj hoče, js pa tko mau u tla pogledam, pa mau njo, pa mau dol, pa rečem 

ja, pa sej bo, pa sej bo, pol pa mau temo obrnemo. In pol tut ona dejansko nikol ne ustraja, ne. Stalno 

se ta frekvenca ponavlja, ampak pol ni nikol unga da bi vate nabijal, to pa ne. 

A: Se pravi ni blo takih pravih tradicionalnih vlog v družini, k bi mama in tata igrala. Torej, oče – 

glava družine, mama – skrbna in podrejena…  

4: Je bla, ampak to se je z otroštvom nehal, ne. V trenutku k sm js začel hodt na fax, se je, um, že prej 

se je počas puščala, itak sej pravm, men je blo ful zaupanja danga, ni se mi blo treba s temi 

tehnikalijami ukvarjat. Recimo, js sm si sam vezalke nauču zavezvt. Gledu sm ostale, pa sm parkrt 

probu, pa sm znou. Sm se ful stvari tko nauču, in k se enkrat navadeš, da pač mali funkcionira, pustiš 

na miru, ne. Tko da ne, ne, ni blo tega…  

A: Opažaš kašne ralike v odnosu do prjatla, k je poročen, al do tebe… Se opazi v klapi…? 



4: Ja, samo ne v smislu prow zavestnega odnosa, obveznosti pridejo. K maš enkrat resno punco, sej to 

tut js vem kako je, pol kr naenkrat nimaš več tolk časa, sej se počutš kdaj bedno zrt tega, sam dobr 

veš s kom želiš bit, ne. Pol k pridejo še otroci, pol se pa itak scena spremeni in se dejansko tisti k so 

poročeni in majo otroke, so neko podkliko nrdil, in hodjo skupej ob nedeljah na družinske piknike. Sej 

smo tut ostali načeloma vabljeni, ampak men se res ne gre v nedeljo popoudne na družinske piknike. 

Tko da se na ta način precej razlikuješ, ne. Ampak kdr se pa vidmo, čeprov je ful manjša frenkvenca, 

pa dejansko ni ovir. Je pa tisto, kako smo šli karakterno vsak po svoje… 

A: z njihove strani pa ne čutš nekga pritiska, zakaj nimaš punce, zafrkavanja, itd…? 

4: Ne, ne… kje…  S tem da, oni sigurno majo več informacij kar se tiče moje zasebnosti kot moji starši, 

kar se tiče neresnih zadev, vejo da mi dejansko ni tok dolgčas, tko da, ne… hecno je, da so nekateri že 

ločeni, pa pol že podporo dajo 'ti si tok pametn, vidš' (smeh) 

A: Kaj pa iz okolice, si kdaj čutu, da v kakšni družbi nisi sprejet oziroma da te pomilujejo zrt tega? 

4: Ne. Dejansko nimam tega občutka. Edino mogoče, k smo že prej o tem gejevstvu, ane. K prideš 

kam, pa te ne poznajo, pa zvejo da si samski, pa nimaš familje, … sej je dost logično (smeh).  

A: Aha. Torej, ta povezava na homoseksualnost.  

4: ja, ja, vedno se najde ene par… sam noben se pa ne upa vprašat. Noben me še ni nikol v lajfu 

vprašu, sm pa tko v klapi to začutu že večkrat.  

A: ok. Če ti rečem samski moški – se ti utrne kašna slika pred očmi? 

4: Ja, itak. Doma je čist zanemarjeno, um, doma hod naokol v posranih spodnjih hlačah, pa spodnji 

majci, je samo, živi samo od špagetov, pa paradižnikove omake, pa te instant papic, in edinkrt k spuca 

stanovanje je k dejansko koga pričakuje, uni plc za školjko ne spuca, ker itak verjame, da tja pa ne bo 

pogledala.  

A: (smeh) Se lahko najdeš v tem stereotipu? (smeh) 

4: Ubistvu kar se obleke tiče ne. Kar se hrane tiče jem itak večinoma odzuni, tko da ne, ampak k se 

spravm, si tut sam skuham kej, je ap res da ne uživam v kuhanju in da mi to ni fetiš. Kar se pa 

pospravljenosti tiče, tu kipa smo tm tm, ampak je treba poudart, da sam živim v 94 kvadratnih metrih 

velkem stanovanju in to k sm prvi dve leti pucau, sm ugotovu, da cele sobote ne počnem nč druzga, k 

da samo pucam. Zdej mi je pa mi je, dejansko ko vem, k se mi kašni obiski obetajo, pol mal bol 

spucam, drgač pa dejansko kopalnco pa wc, dobr to mora bit čisto, pa posteljnina tut, zdej pa prah, 

pa nevem sesanje, to pa, to pa pač ne.  

A: Si v vseh teh letih ugotovil kašne prednosti al pa slabosti samskega stana?  

4: Ja, ful jih je. Prednosti! Resno mislm, pa se smešno sliš, ampak wc ni nikoli zaseden. To je tok noro, 

js sm živel s tremi cimri v stanovanju, in to zdej je totaln luksuz. Um, recimo to da se ti ni treba z 

nobenim koordinirat, da ni treba nobenga vprašat, če ga kej mot, um, da se recimo vedno zavrtim un 

film, k ga js hočm, da je temperatura taka, kot js hočm, pač, ful je enih malenkosti, ki pa… nevem, js 

sm se tolk na njih navadu, da si dejansko zdej ne predstavljam, da bi mel zdej cimra. Predstavljam si 

samo spet s kašno bejbo živet, ker pol bom pač zaljubljen, pa je ful dbest, drgač je pa to samsko 



življenje s te perspektive ful ful dobro. Res. Bedne stvari pa so tut valda… položnice se nočjo 

prepolovit, dejansko kdaj postane dougčas, pa samotno, še posebej zdej k ni več živali, pa je kdaj res 

samo una tišina, k jo slišš, in je zoprna. Pol so kšne okoliščine, recimo, k si bolan, al pa mal 

poškodovan, pa bi res pasal da bi kdo kdaj te mau pockrljal, pa ne… pa slaba, slaba stran pr men 

specifično je, da se včash čutm neugodno, k me folk upraša, kako živim, pa povem, da sm lastnik 

stanovanja tok velkga, in mi je pol kr tko, pfff, nerodno. Tko da sm kdaj dejansko zlažm, al pa 

zamolčim in sam rečem, da sam živim pa da sm podnajemnik… 

A: Aha, ti je nerodno, ker nekaj imaš. 

4: Jah, veš, taki časi so, da svojga fleta dejansko normalno ne moreš pridt. Js sm tut to podedvl, in 

mam dejansko kdaj občutke krivde, čeprow vem, da sm si ga na nek način tut zaslužu, pa da se 

drugim  godi krivica, ker ga nimajo, ne da men dajajo potuho, da ga mam… ja… sm se tut parkrat kr 

bedno počutu, k sm dejansko zavrnu vprašanje za cimrstvo. Prow kategorično se sploh ne 

pogovarjam o tem.  To je pa to. Je pa več pozitivnih kot negativnih. 

A: Se pravi te celotna situacija trenutno ne obremenjuje? 

4: dejansko me zares še nikol ni. Edino tkrt, k sm biu u depri, dve resni bejbi sm mel do zdej in kdr je 

blo tm konc, to me je dejansko potrl, in sm biu dejansko u kompenzaciji, a veš, 'zdej pa hitr novo 

bejbo', mimo tega pa morm rečt, da nism… js sm samski zato k, mislm izbral, ker mi tko paše. Niti na 

kraj pameti mi ne pade, da bi biu z eno bejbo sam zato, ker bi blo prow. Tut to sm probu, pa ne laufa.  

A: Se pravi nebi enačil samskost z osamljenostjo.  

4: Ne, niti pod razno. Mislm, js se ne počutm osamljenega. Pridejo trenutki, k si sam, drgač pa se js 

umikam pred vsemi impulzi, k vame šopajo. Nevem zakaj me folk voha, v zasebnem življenju me folk 

voha in dejansko čut to potrebo, da se mi zaupajo, ful ludi se mi je zaupal, js ne vidm nobene 

racionalne vezi, k si nismo neki tko blizu, ampak dobr, če so me zbral, vse spoštovanje zame, in za 

njih… nevem, preveč je impulzov v mojem življenju. Preveč…  

A: Impulzi… zaradi dela, ne? Si zadovoljen z delom, ki ga opravljaš? 

4: z delom ja.  

A: Ambicije, cilji za prihodnost? Še plezaš, al stojiš na eni točki in ti je tam fajn? 

4: čaki da mal premislm. Ustavljam se definitivno ne, ne. Zdej, js sm sprejel kr nekej zavestnih 

odločitev, k sm se za faks odloču. Poklici, k so res karieristični, to pomen, ekonomija, pravo, pa še kej 

bi se najdl, to mene enostavno ne zanima. Ekonomijo preziram, pravu se smejem, teji obliki k ga 

mamo, tko da js dejansko recimo neke ambicije, da bi mel kariero, da bi biu na vrhu neke piramide, in 

biu tam glavni šef, nimam. Biu bi sposobn, če bi to pršlo, ampak ampak meni ni to, ker mislim, da na 

ta način, kot zdej funkcioniram dejansko delam razlike v svetu, tut če je to revščina moja. Um, plezam 

pa gor, v smislu, da sm začel kot študent, praktikant v eni organizaciji, zdele bi biu že vodja centra, če 

bi mel diplomo, tako pa mi direktorca teži vedno k me vid, da se že skrivam pred njo, in mislm, da 

bomo še km splezal. Dejansko mi je velik ljudi prerokovalo vodstveni položaj, samo js neki ne nrdim 

za to da bi bla podlaga za to. Ni pa to neki s čimer bi biu obremenjen. Dejansko, mi je pomembn sam 

faktor osebnega dohodka. Js bi lahko opravlju tut to delo, ok, mogoče ne čist isto, ampak delo na tem 



nivoju, za plačo, k bi bla boljša… nimam želje po plezanju, ampak sm ugotovu, da se to avtomatsko 

zgodi, ne. Folk vid, kako funkcioniraš, kako prenašaš pritisk, kašno maš arbiterko žilco, al kako bi 

temu reku, in te naprej forsirajo, ne. In mislm, da bomo to še naprej delal. Nism se še ustavu.  

A: Torej karierist nisi… 

4: Nikakor. Kariero ti lah v vsemu nrdiš, ne samo v pravu, ekonomiji, v sajenju krompirja, ampak js 

nism obremenjen s tem, da hodm po nekih lestvicah gor, ampak se mi to samoumevno dogaja, 

nevem zakaj, se mi to dogaja, ampak nimam pa ambicije bit na vrhu nekega sistema, oziroma bit tist, 

k ga bojo vsi 'o, on je pa veliki direktor'.  

A: Finančno si načeloma priskrbljen? 

4: Um, ja, sm, ampak glede na to, v kašnih okoliščinah živim, je dejansko ful velik izpad stroškov, tko 

da, bo treba dejansko dolgoročno tut še kej spremenit. Zdej si lih otroka nebi mogu lih prvoščit, ok, 

samo če bi mel otroka, to pomen, da bi tut žena z mano živela, pa bi mela dve plači… ni rožnato, 

vsekakor, ampak ne morem met pa pripomb.  

A: Si bolj oseba, ki varčuje, al zapravlja? 

4: Včasih nism mel tolk denarja, pol sm pa pred parmi leti se rešu tega problema, s samoanalizo, in 

zdej mislm, da dobr delam z denarjem. Oziroma mislm, da niti ni, da bi bol šparu, ampak sm samo 

sam pr seb v glavi razčistu, kaj je tisto, kar js rabm, pa kaj ne, k sm ful stvari impulzivno kupu, ne. Od 

snikersov v trgovini, do kšnih sončnih očal za dvesto evrov, k so bla pač tok lepa, zdej pa tega 

dejansko ne počnem več, pa se na bančnem računu vsak mesec pozna. Tut od kar sm nehal kadit, no, 

to se je tut pokazal. Odkar sm nehal kadit, je to takoj dvesto evrov na mesec, in… se pozna (smeh).  

A: Se zna razvajat? Užitek…? 

4: Preveč. Ja, sej s tem sm mel kot otrok tut ful probleme, sam sm zdej stabiliziral, ampak moj užitek 

je moj užitek. In to si pa ne pustim uzet , pa tut če se nevem komu zamerm. No way…  

A: Bi se opisal kot hedonist? 

4: Absolutno. Absolutno.  

A: Maš za na koncu še kej za dodat…? 

4: Ja, še enkrat bi to poudaru, kar sm že prej reku, ful mi ni jasno, zakaj so vsi okol mene z nekom, k je 

tok očitno, da niso vsi za bit z nekom. Folk ne zna bit sam in to se povezujejo z enimi sam zato, da 

niso sami, pol pa se sprašujejo kaj je šlo narobe v življenju, ker zadeva ne laufa. No, to bi povedu. Js 

bom z veseljem spet z eno bejbo, k mi bo glavo obrnila, tko ku sm že bil, ampak gledam na sebe, 

nezmožnost bit sam je razlog za ful enih ločitev, al pa ful enih nesrečnih življenj. To bi dodal.  

A: Super. Hvala za intervju.  

  



INTERVJU 5 

/intervju speljan 16.2.2015 ob 18:22; trajal 33 minut/ 

Starost: 57 

Izobrazba: poklicna 

Zaposlitev: električist  

Kraj bivanja: Kanal ob Soči 

A: Se opišeš malo, vizualno, karakterno…  

5: Jah, zdej se morm opisat, k se bo slišalo, kar bom reku… bi reku pogledi, in bi blo tw tw. Ma tak sm, 

rd se zajebavm, (tišina), nevem, pomagam komu, brez problema, nevem, tak, ale kao luftar, nevem 

ku bi ti povjdu drgači, js sm tak, dns tle, jutri me pokliče en gremo dol, ni problema, sam sm, nimam 

nobenih obveznosti, in tw je tw, ne. Zej še ki… ki, rt pohajm, pijem pivo (smeh), nevem, ki bi ti mogu 

še rečt takga. Karakter… ma ja, požrem dost zajebancijo, rt se zajebavm, zej če prije zajebancija, vš 

kakw, če edn žale, pole, al pa če me ne paše se umknem, nism js da bi jsku kak kažin… vse je na bazi 

zajebancije. Zej, ki vjm. Ki bi ti še mogu rečt… nevjm, ku bi se opisu sam sebe. Da nism resn, tw itak. 

To sm že povjdu ene trikrt. (smeh). Nevem, drgač živim od dns do jutre ne, ane, če bi se tw dalo bi blo 

najbujš, ane. Nevjm. Hwdm u šiht, pridm domou, si nrdim njki za jst, pol tisto ej ponavadi za vikende, 

če kak rabe gremo ki djlt, če kliče kak za pohajat, zmjrm mnj, ma gremo, al pa tkr d… ma nimm, tak 

sm. Nevjm, karakterno. Z vsem prjatu, razn s šefmi, ane, tw, tw so… ne krjgm se. Živim u zajebanciji, 

tkw. Ne sekjram, sekjram, itak da se, ane, nevem če bo jutre me, nevjm, razbil avto, itak da me ne bo 

useeno, ne, ma , pole študjram, k pridem do tizga. Se ne dajem njkih cilju, in tkw, ane. Ne djlam 

planu, ne djlam nč, k ponavadi k djlam plane, pol se mi ki sfiže, prow rjs, sprwti, ne pade zmjri na 

mjsto, pol malo improviziraš, in k se navadeš takw, se drugi navadjo takw in gre baraka naprej. 

A: Kako bi te drugi opisali? 

5: Da nism resn. (smeh). Ne vjjo kdaj govorim rjsno, kdaj se zajebavam, pole če pride prow debata 

takw, ane, a govoriš resno, al pa že, čaki, zdej pa a boš govoriu resno, povjm js tut kako rjsno, ane, 

cajt bi biu, ane. Me majo vsi takw, nevjm. Da bi ki slabga , nevjm, vsak ma svoje, nevjm, k govorijo zad 

za mano, tega ne vjš, ma, da bi mjw kake slabe izkušnje, nevjm, tut če je ki, dej pokličemo kao mene, 

nevjm, tw bi bujš drugi povjdli, ane. Js et povjm tkw, ku se mene zdi.  

A: Verjetno si že slišu za besedo moškost, ženskost. Kaj razumeš pod moškostjo?  

5: Moškost, ki vjm, zdej, ja, hah, to je širok pojem, ane, nevjm, edn se hvale, pa moškost, no, zdej če 

si v familji je en pomjn, ne, zdej če si tak kuj s, šalabajzr, poj je drug, ane, ki vjm, moškost. (tišina).  

A: Kakšna pa je razlika med moškostjo moškega v družini in moškostjo samskega?  

5: ma ja, ti, so otroc, so obveznosti druge, a vjš, maš vzgojo, js nimam teh skrbi, ane. In nevjm, za 

mene moškost… zej ne vjm ku se bo slišalo tw, ajde, nevjm, debata tm pr šanku, al pa takw, doro, 

tisto prow, ni prow takih debat, nevjm, moškost, 'lej tawno, u matr, a vjš kakw bi jo, ane', ma takw, u 

tem štilu, ni prow takw, ma se mislš, nevjm, drgač js moškost, če si oženjen, bol, od mene ki te čem 

govorit od mene in moškosti.  



A: Sej mogoče lahko opišeš tut bolj na splošno, če težko povzameš lastnosti tega pojma, k se vežejo 

na tebe…  

5:  Ja ben, moškost, itak, zdej spet me wljče z, ločt moje… moški si, je blo zmjri, da si biu kao, vi ste 

emancipjrane, ja ma niste (smeh). Ma ne, takw, js z moje strani ki vjm, kakw moškost. Zdej če maš 

familjo lohko, tut lohko, mislm, js te povjm, če bi mjw familjo, pa mš skrb, ja pa si tata, pa si moški, pa 

uštimi tw, pa žena ti reče, soproga, bilo ki, al pa ljuba, kar je, ane, 'dej, tw si moški', drgač js nimam 

teh problemov.  

A: Se pravi se s tem tut neki ne obremenjuješ… 

5: Ne, ne, ne. Ne, rjs ne. Zatw te ne znam tut razlošt. Zdej, povjdu sm ti, razlika ku je če sisam, al pa 

ku en oženjen moški. Moškost, zdej ki… moškost ku moškost…  

A: Pa si se mogoče v preteklosti s tem kdaj obremenjeval? Da si pa reku, da zrt tega, ker nimaš 

familje, pa nisi »pravi moški«? 

5: Kdw je reku tw (smeh). Ne, ne, nism, nikol se nism, ne. Zej če bi pršu pa tut debata, nevjm, ku js pa 

ti zdej, bi klepetala, jebemti, dostkrt pride debata, tkw, k js ne upm debatjrat, ma takw, vidm, d lih 

tkw lohko debatirš u, samo nism tak, ane. Jebemti dns bit starš… muloti, ta ti dela probleme, tawna, 

takw, nism se nkol, k nism mjw potrjbe. Moškost, ku prej k je bla še mama, al pa tata, kao moški, 

kopal vrt, js sm biu še mulo tkrt, a vjš, pole potgnejo djla, moška, za sabo, vjš, tw se da, bol… drgači, ki 

js vjm. Vj se, ki ma za djlat moški, vj se ki ma za djlat ženska. No, tkw, prow nimam pa prow sortirano, 

ane. Vj se, tw se vj, ne bova pogruntala gorke vode midva.  

A: Mi lahko opišeš malo tvojo družino? Starši? Maš kšno sestro, brata? Kašni so bli odnosi?  

5: Ja ne, smo bli, mam še brata in sestro, v treh smo bli. Ne, ne, ni blo nobenih kreganj, sm jih kuhu js, 

jih je kuhu brat ku pubertetnik, ma tisto jma usaka familja… ne, ne, drgač smo pa bli, ni blo problema. 

Vzgojo sm meu, hvalabogu, tata me je, je blo za jgrat nogomet tle gor na igrišču, je blo vse zmenjeno, 

mularija žvižgala, js sm mogu js tj na vrt kopat vrt. Sm ga prekunu cjwga (smeh), ma pole itak sm šu 

pa drug dan al pa za eno uro gor, ane, pole tut k sm jih kuhu, pole znlšč mi je že dau ki za djlt tm na 

vrtu, da me je zamotu, pa sm ga prekunu cjwga, itak da sm ga, ne, ma pole, ne, ne, nimam nč, nimam 

slabe besjde za rečt. Tisto pole me je pršlo še prow u življenju, k sm šu za vajenca dol, sm znau prijet 

za kladvo, sm znau, razumeš, eni so pršli dol, so mjli dvj ljvi roki.  In z bratom in sestro tut, tut zdej 

mamo, nebi menju, rjs. Dobri odnosi, nimam nč, dlč od tega, da mam ki slabe za rečt.  

A: Tut starša med sabo? 

5: Ne, ne, smo rjs lepw živeli. Ni blo ne krjganja, ni blo ne, ma ne, nč ni blo. Ne, kr se tega tiče rjs ne. 

Da bi js vjdu, če so ona dva ki mjla, ma js tut nism… ma ne, ne, k bi že, če bi blo gor u sobi kako 

kreganje, al pa tle, bi se slišalo, pa bi tut vidu, edn bi mjw nws gor. Ne, rjs, mladwst in tw, družinsko 

življenje, se nimam ki prtožuvt.  

A: So ble postavljene tradicionalne spolne vloge v familji – torej, mama je bla doma oziroma 

skrbela za dom, tata delau in prnašu dnar? 

5: Ja, ja, standard. Tkw ku pousod, ku je blo. Računi, js ne morem se primerjat zej s tabo al pa s tvojo 

familjo, k… tvoj tata in mama so ljtnik, recimo, ku js, razumeš, ma tvoj nono je gledu drugačno 



življenje, tkw ku so moji starši gledli, tkw ku gledjo tvoji starši k so mojih ljt. In vjš, in drgač smo rasli 

pod drugmi pogoji, vse je blo, drgač smo gledli na življenje, razumeš, tata je biu skwz 'ja, mi nismo 

mel tega, špari tw, špari uno', razumeš, je blo logično, on je tkw zrasu in pol se je začelo spreminjat 

življenje in, ma tisto pride, tisto, ne da sm biu prikrajšn za njki, ane, lohko nism dubu dns, nevjm 

telovadne, sm jih dubu k je bla plača, al pa tkw, ane, in tiste delovne navade so mi dali in nevjm, pole 

tut js, k si mulo, k sm mjw dvajst ljt, pip pip, (smeh), pol zčneš počas, tut njm grejo ljta gor in pole, vš 

pol k se spomniš, jebemti, tle do lv fabriki so bli tej majstri, pol se spomneš, jebemti, ta me je tkw 

reku in pol videš da je mjw prow, ane. So meli oni čudne poglede, malo takw, ane, k oni niso tega 

doživjli, ane, in so doživjloi njki, nevjm, pršlo njki nouga, ma pr teh ljtih ne sprejmeš tkw ku pr 

dvajstih, ane. Ma ne, zrt tega nismo mjli nobenih konfliktov, ne nč, alora, starokopitn, ma nism nikul 

reku da so starokopitni, ma sm si mislu, ane. In ne, ne, drgač tkw, in zdej gre drgač življenje naprej, 

ubistvu otroke, doro js sm že rasu u drugih cajtih, bi lažje sprejemuvu ku oni, oni so preživjli wjsko, so 

mjli tiste travme, ki vjm, ki, uglavnem… So razlike, sigurno da so… 

A: So tut v vrednotah razlike? Recimo, kar si biu naučen, pa zdej, ko živiš sam, ko se je življenje, ku 

si reku, spremenilo…? 

5: A materialne mislš… ma ne, navajeni smo bli, vš ku, ne da sm meu kako pomanjkanje, sej tut oni 

niso mel, govorimo ljta nazaj, je blo takw, smo se navadli takw živjt, zdej se ne boš špogu, nevjm, 

dobro, zdej če bi zadeu loto, js in ti nebi mela tega pogovora (smeh), ne, ne rabm js živjt na visoki 

nogi, al pa da bom živu en dan ku lev in pol bom trideset dni živ uku zajc, ane. Ne, nism bolan na tw, 

me ne tkw sm zrasu gor.. 

A: Kako so starši gledli nate in na tvoj stan? So meli kdaj kakšne opazke na ta račun? Je blo čutit 

kak pritisk?  

5: Ne, nobenih pritiskov ni blo. Ma tut vsak je mjw kako pupo, pa sm jo tut js prpelju, samo tista je 

bla, tista je pršla, drugič je bla že z 14 dni, je bla prjatlca, skoz prjatlca, a razumeš. A niso, ne, niso… 

edino mama, zdej na koncu, je rekla, 'ja, bi blo lepw da bi se oženu'. 'ma jebemti', sm reku, 'a sm ti ki 

slabga v življenju naredu' (smeh). Pol sej vjš, zajebancija. 'ben, pole s tabo se ne da govorit', pol sej 

vjš, samo use u hecu je blo, ne, nobenih pritiskov ni blo.  

A: Se pravi tut ti nisi občutu nobenih slabih čustev zaradi tega… 

5: Ne, mene se je jebalo. (smeh). Ne, ne, ni blo, sej ti pravm, družinske razmere so ble… 

A: Ok. Prjatlov maš… 

5: Uštja… (smeh) 

A: …kr nekej (smeh). Dolgoletnih, al se skozi menjavajo?  

5: Prvi ostanejo že z mladosti. Ma tisti z mladwsti so bli sošolci, to zej, ta brajda je bla, brajda se reče 

tej ulici, gor je biu gasilski dom, je bi uku en parkedžo gore, in smo se dubaval. So tut mlajš kuj s, ma, 

lohko par ljt razlike. In smo ostal prjatli. Tw, pole sošwlci, pole greš u šwlo u Gorico, dobiš drugo 

klapo, nimaš več tolko stiku s temi, samo s temi tle v Kanalu in tle okwl, pa s fabrike, ni problema.  

A: Si mogoče z njihove strani čutu več špikanja glede samskosti? 



5: Orkiš, špikal smo se. Itak da smo se. Ma nč, vse v dobro. Pa pol js, sej vjš, spil tri pive, pol bol teče 

jezik, pa zčnu žokat, pa tawn mene, ma nobene zamjre, nobene barufe, nč, rjs smo živjli, lej, nebi 

menju. Nebi menju, ne morem zej tkw rečt, brezveze tkw govorit, ne, ma… mislm, ti čem rečt, da dns 

ni tkw ku je blo tkrt, ane. Tkrt smo šli dol h soči, zjutro, dol smo kradli krmpjr, smo pekli, če s pršu 

domou ob treh popoudne, nis meu več soče tist dan. In smo ratal, nč, ma niblo baruf, tut drugi, gor 

po brdih, smo hodil na plese, ne, ne, smo prjatli, nobene zamjre, lej, dns če rabm kerga, al pa kdw 

drug mene, ni problema. Vjm kerga poklicat, tkw da ni…  

A: Če ti rečem »samski moški«, verjetno so kašne lastnosti, k se ti pojavijo v glavi. Kašni splošni 

stereotipi…. 

5: Ja, strici… ma ja, še dns je bla zajebancija dol u fabriki. 'dej', sm reku, je en šef, ma, šef, ma ja, šef 

je, ja, ma še zmjri je 74' letnik. In pole dol, 'dej', sm reku, 'le dub', nima nobene pupe zgleda, 'dej, le 

dub eno pupo, jebemti, tle smo sami strici v naši delavnici', razumeš, je ratu rdeč, ja, sm reku, 'ki, ni ki 

ratuvt rdeč', sm reku, 'zdej še ti, k ns ni dost, še ti', sm reku, 'še večji kp boš djlu'. Sm reku, 'jmš dnar, 

mš avto, vse, jebemti, le dub eno' (smeh). Ne, ne, pride zajebancija, tut js rečem, 'ne, ne, js sm stric', 

pa tut mene žoknejo, ma ne zamjrm. 

A: Ma kašne lastnosti pripadajo »stricu«? 

5: Ma, sam sm, ne. Dobro, mam brata, mam sestro…  

A: Ok, ma če pogledamo malo bolj splošno? 

5: Jah, različni. So pravli pr starem, a vjš, pr starem, je biu kak, dobro js jih mam zdej, kolk sm reku, 57 

(smeh) pa je biu kak stric, recimo, pet ljt nazaj, al pa deset, k je biu stric, pa lohko je biu 60, sitn, a vjš, 

'jebemti, lej, boš tak ku tist stric tm, sitn tut ti', sm reku, 'js ne, kar se poznam ne' (smeh). Edino to, 

viiš, maš tisto, ma ne sliko, k si poznau moža, sej je mjl kake lune, sej jih mamo tut js pa ti lohko… Ja, 

ja, eni so bli przadjti, eni si vidu, vjš, če ni… jah, stric ku stric, oštja, kdw ti je kriv. Lohko si sam kriu, 

lohko nisi kriu, ane, ma nevjm, js nimam predsodku. Js se sam pohecam… 'ki je ti', 'ma js sm stric' 

(smeh). Tist oso govoril za njih, sej lohko je biu kdw, ma sej so tut oženjeni moški, pa pride kak slp 

dan… ma se ne obremenjuvm s tem.  

A: Mislš, da je bit samski prednost, slabost? V čem je prednost,če je, v čem slabost… 

5: Prednosti so. Nevjm, zej, ku ti povjm, prednosti… Sam sm. In nevjm, zdej če bi biu oženjen, še zmjri 

videš tm, jebemu matr, si mislš, oprosti izrazu, lej, tw… Da bi biu sam, dobiš, nevjm, dns, če je šansa, 

ma še se da dobit ki, nism vezn na nobenga. Če bi biu, če si oženjen, pol lahko samo sanjaš 'jebemti, s 

tawno zej', lohko tut da je šansa, da bi šou z njo, ma si mislš, ne boš zdej postavu na kocko familjo zrt 

enga štiha, lepo povjdano. Ma ne, js nimam, po eni strani, mislm paša, pride tut prazniki, dobro, ku 

zdej, novo ljto, k je blo, pa božič, pa družinsko kosilo, je pršla sestra  gor, pa grem js gor h bratu, tkw, 

niso moji otroc, pa niso nč, mat m, ma ne da bi se čutu, ne, tisto družinsko življenje, k prow 

poudarjajo, ane. Ma ne, ne, a pride sestra gor, a grem js gor h bratu… nism sam tle in tkw, da ni 

problema. Ne grem pa h kaki familji, tkw, k me kličejo 'prit dol'… dijo porko, rajš ne grem dol, k lohko 

grem umjs na pivo, al pa jutre, ma k so taki dnevi rajš ne nečem js, pa ne, da bi težiu, če bi težiu me 

niti vabli nebi. Ma ni. Zdej če si samski, je šansa še da ki, a vjš kakw… (s pestjo udari v dlan, nakaže 

spolni akt). Si oženjen, lohko samo gledaš pa se misleš, ane. Eni pa tut pozabejo, se pregrešijo, ane. 

Ma takw. Drugo ne.  



A: Kaj pa kašne slabosti? Omenu si že praznike…? 

5: Ma ne, js nimam teh občutku. Pa ne, pa pravjo, kolk samomoru je med prazniki, ti, zaenkrt nimam 

še nobenih takih nagibou, ne.  

A: Se pravi tut nebi mogu rečt, da si osamljen? 

5: Ne. Eni se sekirajo, eni, eni se sekirajo. Dobro, ne mwrem js z njih govorit, ma tut vidš, da nobenga 

nima. Se pravm, hvalabogu, js nimam problemov, ane.  

A: Ok. Z delom si zadovoljen?  

5: Ma djlo je djlo, razumeš. Stikalo je tako tle, ku gor v Ljubljani. Ma ne, nism pa zadovoljen z odnosi 

dole. Js sm dole, jebemti, za vajenca sm pršu dol, ane. In tkrt lohko je biu inženir, lohko je biu 

direktor, smo bli na ti. In pole, vi, si viku, ku ti mene prej, ma vjš, je blo use na ti, ni blo vzvišenosti. 

Zdej pride lohko, ma dva izpita več ku js, a jim punejo glavo gor na vrh, niso odnosi, ma medsebojni 

odnosi niso. Sej smo tista, k smo dol že en kup ljt, a razumeš, an js vjm, da če pride kak nov notr, tut 

če pride kak nov inženir an ga dajo gor in mu punejo glavo, 'ma ki boš wnim dol, k majo tuto gor', ma 

če js nebi meu tute, tut ti nebi meu kej djlat gor navrh. Tw, tw me gre na, tw mi uzdigne pritisk. 

Vzdigne, pa spusti hitro, se ne sekiram. Pol pride kak dan, k prow z muko grem dol. Djlo je zmjri isto, 

ane. In pole zmjrm mn ns je, in zmjri ti nalagajo gor, a razumeš, ma, js mam 57 ljt, sej ni problema, zej 

do pete usak dan, od pondjlka do petka, v srjdo je dvj popudan je že krivulja po dol… ne upaš enačt ti, 

nevjm, gre v škatlco dvajst cigaretov, ne upaš dat 22 not. Oni bi radi tw nrdil, ma ne gre tkw, ane. 

Drgač ne, ne, drgač z djlom sm zadovoljen, s sodelavci tudi, edino tist odnos vodstva. Ki vjm, ku mu 

rečejo. Nas majo ku za drugo klaso. Pol se krjgamo usak dan dole, k js nism tiho in pol sej vjš, pol te 

gledajo okwl, ma ne bom tiho, če je dns pondjlk, me ne boš ti prepričala, da je tork. Dobro, zej, za 

ljubi mir… (smeh).  

A: Bi se samga sebe označu kot ambiciozen? Vsaj prej, ko si biu mlad? 

5: Ne, ma ki čem bit pr teh ljtih. Ne, tut prej… če bi biu, bi šou še naprej ki.  

A: Ti je žou? 

5: Ja, žou mi je, k nism šou na pomorsko šwlo. Edino tw mi je žou. Al pa za župnika (smeh). Zdej bi 

meu kuharco…(smeh). Ja, pole, tisto, na pomorsko, sm šou že dol v Portorož na barko, samo niso 

rabli. Všeč mi je na mwrju, ja, ni ku po bajti, k bi hodu od tle dol v kljt, s kleti gor na kaščo en mjsc, da 

ne videš kopnega. Ma nevjm, mwrje, ku grem dol, ku vjm, da grem dol v Izolo, sm že dobre volje, no. 

Še pr vojakih sm biu leto in pou na mwrju… ne, drgače pa, če bi meu ambicije, bi že… tkrt se je dalo 

tut hodit ob djlu u šwlo, maj s nism meu… že tle, 'dej prit do poklica', starši in tw, jebemti, tawni je 

končal šwlo, pa ja ne bom js pajaco, vjš. An pole sm se odloču. Še dva amikota dobra, sta šla dol za 

štromarja, sm reku, gram še js, da bo klapa skp, a. Evo ti, tako je blo, a. Ne, nism meu, do poklica je 

blo treba prist, to je bla ambicija, mislm, zrt sebe, prvo, tkrt ni biu problem dobit djlo, si lohko djlu pa 

bujš djlo, navadn djluc je biu bujš ku js, zdej, če druzga ne, sm zgubu par ljt delovne dobe, k sm mogu 

hodit u šwlo, ne, ne, do poklica, tisto sm meu ambicije prist, ne. Zdej pa mwrm gledt da učakam 

penzijo, ne. Ja, ja, zadovoljen sm biu, da sm tko izpeljal. Sm se sprjaznu, ne.  

A: Finančno si priskrbljen…? 



5: dobro, ti, če bi biu kašn evro več, bi blo fajn, ne (smeh). To reče usak, tut Funda, če ga prašaš. Ma 

ja, ti, alhko bi blo malo vč, ne. Pole vidš, js mam poklicno šwlo, hvalabogu jo mam. Ma so eni dole, k 

nimajo poklicne šwle, djlajo gor na pakjrki, nakladajo kamjone, ane, in ma vč plače ku js, ane. Tw pa 

se mi nezdi, pa ne pomaga nobenmu rečt. Ja, njihovo djlo je tako. Js lohko jutre bom, nevjm, peč dol 

bo rteba zagnat, js jo bom zagnal, peč, ma če ne laufa peč ni cementa, ni nč, ane. Ma taun gor na 

pakjrki je ne bo zagnau. In ne mwrš enačt, ne enačt mene z njim, da ma on vč plače ku js. Samo tisto 

pol pa odvisno. Tkrt so bli šefi, so se potglni za djlovce soje, pr  ns je bu en, k se ni potgnu, in pr tem je 

ostalo. In pol smo se sprjazlni. (tišina) 

A: Si bolj oseba, k varčuje, al bolj oseba k zapravlja? 

5: aaa, ta druga bolj. A ne, zdej, prej je bla mama še, v dveh je tolko, ma ki porabeš… sam ne porabeš 

tolko, ku porabeš. Ma rabiš kupit kruh, rabiš kupit dijo porko use, ane, položnice, ne ne, zdej bo treba 

malo, ma sej že zdej pozimi, sej poljti, poljti vseeno ne porabš. Poljti se bom wzu z biciklm… ne, ne, 

malo sm mogu spremenit te navade. Tut prej nism hodu v Perlo, an tw, ma… Ne, ne, bo trjba… 

(tišina). Ma sej tut prej nism živu takw, sej pravm… Sej tut dnarja mi ni zmanjkalo… Je pršla še zmjri 

plača, ni blo problema… Samo, sej pravm, prej je mama, pa sm js naredu špežo, pa položnice pou 

plaču… zdej pa pride  vse na en takwin, ane. Tw je tisto. Bo treba tut, sej ti pravm, prej si nism 

prvošču, sej tut zdej ne bom, ane. Tut če me bo pašalo it na pivo gor, bom šu spit eno pivo, pa tut če 

bom jutri jedu en dan str kruh… (smeh). Ne upaš vn s svoje kwže, ane. Drgač pa nism, na visoki nogi, 

al pa tkw.  

A: Znaš uživat, potem? Ti je užitek neke vrste vodilo…?  

5: Jah, zdej, ki so užitki.  

A: Neki, kar je tebi bomba. V čemer ti uživaš. Ne, kaj je splošno znano za užitek… Pomoje je to 

relativno, kaj komu paše…  

5: Ja, ne, tisto sigurno. Tut lani je blo, vš kašno… ne, ne, če se dam njki, nevjm, pa a dopust, bom šu 

na dopust, prštudjru use, pol sm se, z motorinom sm reku,  da bom en dan šu dol do mwrja, lepw, ni 

šu še noben dol, a prideš dol, mas m reku, se bom dau za užitk, zjutro sonce, k se je malo ugrjlo, sm 

se usedu na motorin, in sm šu dol, 'a z motorinm si pršu dol', 'ja, kis mislu, da sm pršu peš, al ki…' 

(smeh) ant ut jutre, bom reku, bom šu na pivo, al pa nevjm, u petk ostanem doma, zatw k u četrtek 

ma en rojstni dan, in si bom prvošču, tisto ne bom…tisto pa ne bom, nism nobenmu nč doužn, če mu 

bo njki zapašalo, si bom prvošču…  

A: maš kašne hobije? 

5: uštja… ja, ja, jmm, doro, zdej pozimi ne prow. Smučat, v taki zimi, tut ne smučam vč, k me bolijo 

koljna. Lohko bi dvakrat spustu gor na Kaninu, če bi šu na Kanin, al pa gor v Kalu, gor v Kalu bi se 

lohko spustu petkrt, k je krajš… Ma hobi… poljti. Dobro, prej sm mjl, nogomet je biu, zdej ni klape. 

Mularija igra gor na igrišču nogomet, maj s bi lohko biu tata tistim mulcem… sej ni problem v drugem, 

ku brzina… hja… drgač pa tkw, poljti. Od začetka mi je muka. Hobi, prow da bi mi biu hobi.. z biciklm. 

Pol se wzem 14 dni samo dol do Plavi po ravnem, in pole mi je ratu hobi. Doro, lani vreme… sm tle 

popravlju, je blo tako škifasto vreme, sej vjš, kako je blo, samo pole sm padu notr, k sm dobu malo 

moči, da nism mel jezik do tle dol, sm pršu tle na dvorišče, ja in pol če nism pršu, predlanskem, 

dioporko mi je neki mankalo, če nism šu na bicikl, vjš. Ja, ja, pole sm ratu biciklist, ane. Drgač pa, zdej 



bi hodu gor igrat nogomet, za zajebancijo, ku prej k smo hodili gor pozimi, ma ni klape… Ne, ne, drgač 

hobija nimam. Doro,kako pivo in pa cigareta, ma doro, to ni hobij (smeh).  

A: Ok. S tem sm zaključla. Če pa maš kej za dodat na temo, na intervju, kaj, kar nism vprašala, pa bi 

rad povedal…  

5: Ma ne, ne, js nimam kej rečt nad tem, ne trpim, zej eni so prkrajšani, ku smo že prej debatirali, eni 

so sitni, alora, tkw sm se odloču, in sprjazn se, in pol čim manj trpiš, ane. Tist k ma družino, 

hvalabogu, da jo ma, js nevem, če bi jo mel js, ja tak nebi biu, nebi plendrinu tolko okwl, in morš 

obrnt ploščo – spremenit… lih tkw bi šu s klapo vn, doro ne lih usak večer… dobro, sej tut zedj ne 

hwdem lih vsak večer, k klape ni več, drgač nevjm, nism oženjen, nevem kakw zgleda, mas m vidu pr 

drugih, k so bli, ne, pa prjatli fajn, doro zdej so otroc že veliki, zdej je spet drgač, bolj si utrgajo cajt tut 

oni, ne. Pol tolko utrgaš, pol maš ljta, če dns ostaneš do pounoči, pole si drug dan slp, k se nis več 

mlt… menju, menju bi, mrski bi zamenju, alora ki, zdej, tkw sm se sprjaznu, nevem… Vš, k reče kdw 

'lej, sam…', 'ja ki zej, a zej se mwrm js, da boš ti zadovoljen, se mowrm js ožent' (smeh) Ne, ne, nč. 

Doro zdej sm sam. prej je bla še mat tle, če druzga ne, sm pršu domou, je blat le, smo malo 

poklepetala, zdej, pa sm se počasu že štimu, da bo pršlo tut do tega, mas m mislu, da bom bl trpu… 

sm preživu kr dobro. Zdej je pa že tolk cajta, da upam, da ne pride odzad. Zdej sm se sprjaznu, in tkw 

bomo živjli, ne. Zdej, če jutre ratš bolan, da padeš tle skp, a vjš, zdej če bi tisto mislu, pol je bujš, da 

gre use falit… rata, rata, a. dobro, tisto, ne bom sam, je brt, je sestra, tut njim nebi rt biu u breme, ne, 

ma, tisto nevjm. Tist osm se sprjaznu in takw je, ne. Zdej če me kak reče dijo porko, pol sej vjš, 

zajebancija, 'dej če poznaš kero, dej kako besjdo za mene', ma je spet takw, ne  (smeh). Ma ne, js 

živim takw, nism prkrajšan. Itak, da nimam otrok, žene, nimm tašče (smeh), ne, ne, nevjm kako bi 

zgledalo… ma bomo živel takw, kukr bomo, ne.  

 


