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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava temo identitete v povezavi z vsakdanjim življenjem ljudi po 65. 

letu v izbranem lokalnem okolju. Pri tem izhaja iz teoretičnih izhodišč queer teorije, 

integrativnega terapevtskega pristopa, koncepta življenjskega sveta uporabnika in narativne 

paradigme, natančneje metode zgodbe ali pripovedi. Namen empiričnega dela je pridobiti 

poglobljen vpogled v doživljanje identitete in vsakdanjega življenja ljudi po 65. letu. 

Uporabljen je kvalitativni pristop pri raziskovanju in znotraj omenjenega metoda odprtega 

intervjuja na vzorcu petih oseb. Podatki so analizirani z vsebinsko kvalitativno analizo. Na 

podlagi ugotovitev iz kvalitativno pridobljenih in analiziranih podatkov so podane smernice in 

predlogi za socialnopedagoške intervencije in morebitna nadaljnja raziskovanja. S tem 

pričujoče magistrsko delo daje doprinos stroki, udeležencem raziskave, odnosu med stroko in 

udeleženci ter posledično družbi kot celoti. 

 

KLJUČNE BESEDE: narativni pristop, življenjski svet, queer, sestavljene identitete, ljudje 

po 65. letu 
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ABSTRACT 

The master's thesis deals with the theme of identity in connection with the everyday life of the 

people after the age of 65 in the chosen local environment. It stems from the theoretical 

starting points of the queer theory, the integrative therapeutic approach, the concept of the 

life-world user and the narrative paradigm, more precisely the method of story or narration. 

The purpose of the empirical work is to gain a deep insight into the experience of identity and 

the everyday life of the people after the age of 65. The research is based on qualitative 

approach and open interview method on the sample of five people. Data are analysed with 

substantive qualitative analysis. Based on the findings from qualitatively obtained and 

analysed data, guidelines and proposals for social pedagogical interventions and possible 

further researches are given. With this the existent master's thesis contributes to the 

profession, to the participants in the research, to the relationship between the profession and 

the participants, and consequently to the society as a whole.  

KEY WORDS: narrative approach, life-world, queer, composite identities, people after the 

age of 65 
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UVOD 

V procesu raziskovanja sem najprej začela iskati temo magistrskega dela. Spraševala sem se, 

kdo ali kaj me osebno in strokovno zanima. V fokus zanimanja sem na začetku sprejemala 

različne tematike. Najbolj me je pritegnila tema staranja
1
 in tako imenovana skupina »starih 

ljudi«
2
. Spominjam se pogovorov, ki so me vodili k izboru teme. Želela sem raziskovati 

nekaj, kar do takrat v okviru študija še nisem spoznavala. Z omenjenim interesom sem prišla 

do mentorice, s katero sva prevpraševali prvotno raziskovalno zasnovo. Zavedla sem se 

problema v samem pristopu do ljudi, ki lahko diskriminira oziroma poustvarja razlike med 

»nami« in »njimi«.  

Tudi vsakdanji pogovori, oddaje, literatura in raziskave so pričale o tem, da je skupina 

»starih« ljudi med drugimi ena izmed bolj ranljivih družbenih skupin. Skratka informacije, ki 

sem jih sprejemala na začetku svojega raziskovanja, so pritrjevale moji domnevi, da skupina 

»starih ljudi« »živi na robu«. J. Škerjanc in D. Zaviršek (2000) sta na primer v poročilu o 

raziskavi iz leta 1998 z naslovom Analiza položaja izključenih družbenih skupin v Sloveniji in 

predlogi za zmanjšanje njihove izključenosti v sistemu socialnega varstva preko treh 

indikatorjev izključevanja (ekonomskega, socialnega in psihološkega) določili več vrst najbolj 

izključenih družbenih skupin na področju socialnega varstva v Sloveniji: 

 

- nekatere skupine mladih, 

- nekatere skupine žensk, 

- ljudje z gibalnimi oviranostmi in motnjami v duševnem razvoju, 

- svojci ljudi z različnimi prizadetostmi (duševnimi stiskami, gibalno oviranostjo, 

motnjami v duševnem razvoju), 

- Romi in Rominje, 

- stari ljudje, 

- nekatere skupine otrok, 

- ljudje brez slovenskega državljanstva, 

- begunci, ki še živijo v zbirnih centrih po Sloveniji. 

 

Kot je razvidno iz opredelitve, sta J. Škerjanc in D. Zaviršek (prav tam) med ene izmed 

najbolj izključenih družbenih skupin v Sloveniji uvrstili tudi tako imenovane »stare ljudi«. 

Ampak kaj je razlog temu in od kod izvira »njihov« problem?  

Menim, da del problema lahko izvira iz neozaveščenega kategorialnega načina mišljenja, ki 

ustvarja ločnice med ljudmi. Javno znano je, da se v Zahodni družbi slavi mladost, ki je v 

odnosu do starosti, njenega binarnega nasprotja, bolj zaželena kategorija ali celo norma, h 

kateri težimo. Želimo si ostati čim dlje mladi, lepi, sposobni, aktivni, zdravi. Če ponazorim, bi 

                                                           
1
 Kot je možno razbrati iz naslova te magistrske naloge, sem pri opredelitvi staranja prevzela mejo 65 let, ki se v 

nekaterih definicijah prekriva s popularno gerontološko mejo staranja pa tudi z eno izmed mej razvojnega 

obdobja pozne odraslosti. Zavedam se, da bi lahko za raziskovalni namen preučevanja vsakdanjega življenja 

ljudi izbrala kakšno drugo starostno omejitev, na primer 25,5 let, če bi preučevala samo sociološki vidik starosti, 

a sem se odločila za mejo 65 let, ker se tako prekriva z razvojnim obdobjem pozne odraslosti in tako odpira 

prostor še za razvojnopsihološko perspektivo in preučitev raziskovalnega problema iz tega vidika. V 

nadaljevanju bom še nekoliko podrobneje pojasnila problematiko starostnih meril. 
2
 V magistrski nalogi bom za ljudi, starejše od 65 let, uporabljala različna poimenovanja, kot jih uporabljajo tudi 

različni strokovnjaki in strokovnjakinje: »stari«, »stari ljudje«, »starostniki«, »starejši«. Preferiram izraz »ljudje, 

ki živijo v obdobju pozne odraslosti«, ki ne vsebuje korena »star« in se tako izogne binarnemu kategoriziranju 

mlad-star. Na tistih mestih, kjer ne bom citirala misli teoretikov in teoretičark, bom zato uporabljala izraz 

»ljudje, ki živijo v obdobju pozne odraslosti«, kjer pa to ne bo možno ali bom želela pojasniti samo problematiko 

poimenovanja, bom uporabila že uveljavljene izraze.  
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tako v črno-belem mišljenju črna barva ponazarjala vse, kar je povezano s starostjo, in 

nasprotno bela barva vse, kar je mladega ali mladostnega. Jasno je, da gre za poenostavljanje. 

Prepričana sem, da je predpostavka, da je skupina »starih ljudi« homogena, napačna. Menim, 

da lahko pomeni povezovanje ljudi le na osnovi stabilne identitete »starostnika« tveganje za 

poustvarjanje neenakosti v družbi. Zatorej se ta raziskava usmerja v globlje razumevanje 

samopredstavitev ljudi in njihovih življenj, brez vnaprejšnjega označevanja z identiteto 

»starostnika«, ki ustvarja družbene razlike in vodi v stigmatizacijo, marginalizacijo in 

morebitne druge procese družbenega zatiranja in izključevanja. V nasprotju z omenjenim si v 

raziskovalnem pristopu prizadevam za ohranitev spoštljive, odprte in radovedne drže.  

Skratka v magistrskem delu nameravam odgovoriti na dve temeljni vprašanji, in sicer: »Kdo 

so in kako živijo ljudje v obdobju pozne odraslosti?« Poleg tega se bom skozi različne vidike 

(psihološkega, sociološkega, antropološkega itd.) lotevala vprašanj, kot so: »Kdaj postanemo 

stari?« »Kako postanemo stari?« »Kakšne so posledice tega, da postanemo stari?« »Kakšne so 

subjektivne izkušnje iz vsakdanjega življenja ljudi iz obdobja pozne odraslosti?« »Kaj pomeni 

identiteta starostnika?« »Kakšen je doprinos in kakšna je kritika identitetne politike?« »Kaj 

nam kot odgovor na kritiko identitetne politike lahko prinese queer teorija na področju 

staranja in starosti?« »Kako lahko queer teorijo apliciramo na področje staranja in starosti ter 

konkretno na pričujoč raziskovalni problem?«  

V teoretičnem delu magistrske naloge obravnavam teoretične koncepte staranja, starosti, 

življenjskih obdobij, v okviru katerega posebno pozornost namenim obdobju pozne odraslosti. 

V nadaljevanju predstavim še koncept identitete. Iz tega sledi predstavitev identitetne politike, 

njene kritike in queer teorije kot odgovor nanjo. Nato na izbrano raziskovalno področje 

apliciram dve queer teoretični usmeritvi, in sicer obrat v antiidentitetno in antisocialno. Vse 

skupaj zaokrožim in pojasnim preko paradigme integrativne terapije in koncepta življenjskega 

sveta uporabnika, ki podpirata omenjeni dve queer usmeritvi. V zaključku temo osvetlim in 

podprem še z narativnim pristopom in sprejmem povabilo k zgodbam v socialnem in, če lahko 

rečem, tudi v socialnopedagoškem delu.  

Empirični del naloge vsebuje pet pripovedi, v katerih tri sogovornice in dva sogovornika 

predstavljajo doživljanje sebe in svojega vsakdanjega življenja. Še posebej se posvetim 

preučevanju pomembnih tem, ki se pojavljajo v pripovedih in pojasnjujejo sestavljenost 

identitet in vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov. Nekoliko zanimanja usmerim 

še na prepoznavanje odnosov med razpoznanimi temami. Na koncu ugotavljam, ali je prisotna 

vzajemna povezanost med doživljanjem sebe in doživljanjem vsakdanjega življenja 

sogovornic in sogovornikov. 
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I. TEORETIČNI DEL  

Magistrsko delo raziskuje temo identitete v povezavi z vsakdanjim življenjem ljudi po 65. letu 

v izbranem lokalnem okolju. Zasnovano je interdisciplinarno. Nanaša se na več znanstvenih 

disciplin. Obravnavana tema je pojasnjena iz diskurza sociologije, socialne pedagogike, 

socialnega dela ter deloma psihologije. Glavni izhodišči za raziskovanje teme sta filozofski 

ozadji (de)konstruktivizma in interpretativne paradigme. Predlagana tema je pomembna, ker 

omogoča razumevanje ljudi in njihovih življenjskih svetov in hkrati odmik od kategoriziranja, 

stigmatiziranja in diskriminiranja na podlagi osebnih okoliščin, kot je na primer starost.  

 

 

1 ČLOVEK IN NJEGOVO ŽIVLJENJE 

 

Področje raziskovanja človeka in njegovega življenja je obravnavano s strani različnih 

diskurzov in teorij. Če predpostavljamo, da je človek celostno bio-psiho-socialno bitje, lahko 

dojamemo pomembnost soobstoja različnih diskurzov (diskurza biologije, psihologije in 

sociologije), ki vsak iz svoje perspektive pojasnjujejo to celoto. Ramovš (2003) to celoto 

predstavlja celo skozi šest dimenzij. Njegov šestdimenzionalni model celostne podobe 

človeka skozi prečni presek zajema biofizikalno ali telesno razsežnost, psihično ali duševno 

razsežnost, neogeno ali duhovno razsežnost, medčloveško razsežnost, zgodovinsko kulturno 

razsežnost in eksistencialno ali bivanjsko razsežnost (prav tam). 

Na človeka in njegovo življenje vplivajo in delujejo različne sile in procesi, med drugim tudi 

proces staranja. Le-ta je univerzalen, človeku lasten in (zaenkrat še) ultimativno neizogiben 

bio-psiho-socialen proces (Pečjak 2007; Ramovš, 2003). Za razumevanje izbranega področja 

raziskovanja in definiranje raziskovalnega problema je treba poudariti razlikovanje staranja 

od dveh na videz zelo podobnih pojmov, in sicer starost in obdobje pozne odraslosti. 

Razmejitev namreč prispeva k jasnejšemu razumevanju obravnavanih fenomenov in posredno 

že nakaže naravo problematike, ki jo obravnavam v tem magistrskem delu.  

Nekateri avtorji (Kladnik, Kristan, Knific in Ramovš, 1992) staranje opredeljujejo kot proces, 

ki traja od rojstva do smrti (kot bomo videli kasneje, so mnenja strokovnjakov glede tega, 

kdaj se ta proces prične, deljena) starost pa kot stanje. Baltes (v Kobentar, 2008) leta 1999 

pojasnjuje, da je staranje proces, ki prinaša spremembe na področjih zdravja in bolezni, 

avtonomije in odvisnosti, kompetenc in deficitov, svobodne volje, zapuščenosti in modrosti. 

Pojavljajo se tudi bojazni pred izgubo varnosti, pomisleki glede umiranja, smrti, pravic in 

dolžnosti (prav tam). Pojem starost pa izvira iz študij spola in označuje diskurz, v katerega so 

posamezniki interpelirani ali nagovorjeni ter vidni in razumljeni kot subjekti (Sandberg, 

2008). Tu L. Sandberg (2008) podobno kot leta 1999 Baltes (v Kobentar, 2008) starost 

označuje kot proces, ki deluje v družbi in je bistven za to, da postanemo subjekti. Da je starost 

proces, logično potrjuje tudi naslednja definicija: »Starost je socialni konstrukt, ki se oblikuje 

in razvija v nenehni izmenjavi med posameznikom in družbo. Realnost presoje na 

individualni in družbeni ravni vpliva na vključevanje v dogajanje, vzpostavljanje stikov, 

socialno interakcijo, utrjevanje trajnejših, dobrih socialnih odnosov in pričakovanj glede 

življenja.« (Kobentar, 2008, str. 146) Tretji pojem – pozna odraslost – pa izvira iz razvojne 

psihologije in v tej magistrski nalogi označuje obdobje življenja po 65. letu. Nanaša se na 

subjektivne izkušnje ljudi iz njihovega vsakdanjega življenja.  

Pomembno je zavedanje, da je v stroki prisotna precejšnja semantična megla glede treh zgoraj 

omenjenih pojmov. Definicije teoretikov se pogosto prekrivajo, zamenjujejo ali si med seboj 

celo nasprotujejo. Različni avtorji različno opredeljujejo, kaj pomeni staranje, pozna odraslost 
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in starost. Gre tudi za to, da so meje staranja, starosti in 3. življenjskega obdobja ali drugače 

rečeno obdobja pozne odraslosti premakljive in odvisne od strokovnjakov, ki jih postavljajo. 

Skratka merila, ki določujejo, kdaj se začnejo in končajo obravnavani fenomeni, niso enotna. 

Primer neenotnosti meril navaja Pečjak (2007), ko opaža, da na eni strani večina 

strokovnjakov iz gerontološkega polja pri staranju upošteva mejo, ki jo je določila Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO), in sicer 65 let, po drugi strani pa je možno v enciklopediji 

prebrati, da se proces staranja pravzaprav začenja od oploditve dalje, potem pa se vse 

življenje vrstijo spremembe, ki jih lahko imamo za staranje. Po zdravorazumskih pojmovanjih 

pa se organizem stara ali postara šele po določenih letih koledarskega življenja (Ramovš, 

2003). Iz slednje zdravorazumske razlage izhaja tudi Pečjak (2007), saj trdi, da je staranje 

sestavljeno iz sprememb v poznejših letih življenja. Ramovš (2003) za razliko od Pečjaka 

(2007) zagovarja definicijo, po kateri se človek stara vse življenje in ne le v poznih letih 

življenja. Stara pa se na vsaj tri različne načine (Inštitut Antona Trstenjaka, 2010):  

1. kronološko je vsako leto starejši, 

2. funkcionalno staranje občuti, ko mu v poznejši starosti pešajo sposobnosti za 

opravljanje vsakdanjih opravil, kar lahko z zdravim življenjem zelo upočasni, 

3. popolnoma od njega je odvisno doživljajsko staranje oziroma to, kako doživlja in 

sprejema svojo starost. 

Ramovš (2003) pravi, da trditev, da se človek stara od spočetja do smrti enako hitro, drži le 

deloma in to pojasnjuje z opažanjem, da kronološko staranje poteka pri vseh ljudeh in v 

vsakem obdobju življenja enako hitro, saj človek nanj nima nikakršnega vpliva, med tem ko 

ima na funkcionalno staranje človek vpliv z načinom svojega življenja, zato se ljudje 

funkcionalno gledano starajo različno hitro. Največje razlike med ljudmi so glede 

doživljajskega staranja – to je povsem odvisno od človeka samega (prav tam).  

Stara se tudi družba (Inštitut Antona Trstenjaka, 2010). Med letoma 1980 in 2060 se v 

slovenskem in drugih evropskih narodih naglo veča delež starega prebivalstva, delež mladih 

ljudi pa se zmanjšuje (prav tam).  

Evropski statistični podatki s spletne strani Eurostat (2017) kažejo trend staranja prebivalstva 

v Evropski uniji z 28 članicami (EU-28). V tem odstavku povzemam ugotovitve in napovedi 

raziskave. 1. januarja 2016 je bilo prebivalstvo v EU-28 ocenjeno na 510,3 milijona. Mladi 

(od 0 do 14 let) so predstavljali 15,6 % prebivalstva EU-28, medtem ko so osebe, ki se štejejo 

za delovno sposobne (od 15 do 64 let), predstavljale 65,3 % prebivalstva. Stare osebe (65 let 

ali več) so imele 19,2% delež (povečanje za 0,3 % v primerjavi s prejšnjim letom in 

povečanje za 2,4 % v primerjavi z 10 leti prej). V državah članicah EU-28 je bil največji delež 

mladih v celotnem prebivalstvu leta 2016 opaziti na Irskem (21,9 %), najmanjši delež pa v 

Nemčiji (13,2 %). Kar zadeva delež oseb v starosti 65 let ali več v skupnem številu 

prebivalcev, so imele največji delež Italija (22,0 %), Grčija (21,3 %) in Nemčija (21,1 %), 

medtem ko je imela Irska ta delež najmanjši (13,2 %). Dosledno nizka stopnja rodnosti in 

daljšanje pričakovane življenjske dobe ljudi preoblikujeta obliko starostne piramide v EU-28; 

najverjetneje bo najpomembnejša sprememba premik k precej starejši strukturi populacije; 

razvoj, ki je že opazen v več državah članicah EU-28. Zaradi fenomena staranja prebivalstva 

se delež delovno aktivnih prebivalcev v EU-28 zmanjšuje, medtem ko se relativno število 

upokojencev povečuje. Napoved povečevanja deleža starejših oseb v celotnem prebivalstvu 

podkrepljuje tudi pojav staranja povojne generacije »baby boom«, ki bo v prihodnjih 

desetletjih dosegla upokojitev. To bo po ocenah Eurostata povečalo breme delovno 

sposobnega prebivalstva z namenom, da bi zagotovili socialne izdatke, ki jih starajoče 

prebivalstvo potrebuje za vrsto sorodnih storitev (prav tam). 
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Tudi statistični podatki iz Slovenije (Vertot, 2010) kažejo, da je staranje prebivalstva proces, 

ki se mu ni in ne bo mogoče izogniti. »Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bila 1. januarja 

2015 skoraj petina prebivalstva Slovenije stara 65 ali več let. Prevladovale so ženske; bilo jih 

je skoraj tri petine.« (SURS, 2015) Po osnovni varianti projekcij prebivalstva Slovenije 

EUROPOP2008 se bo delež najmanj 65 let starih ljudi (65+) med skupnim prebivalstvom od 

leta 2008 do leta 2060 povečal za več kot 16 % (na 33,4 %), kar konkretno pomeni, da bi se 

število toliko starih prebivalcev predvidoma povečalo od leta 2008 do leta 2060 s 325.300 na 

589.900 (Vertot, 2010). Zadnje napovedi Eurostata v zvezi s projekcijami prebivalstva za 

Slovenijo (t. i. EUROPOP2013) pa kažejo, da naj bi se delež starejših (tj. oseb, starih najmanj 

65 let) do leta 2060 v celotni strukturi prebivalstva povzpel na nekaj manj kot 30 %. 

Projekcije do leta 2080 napovedujejo, da naj bi se posledice »baby-boom« generacije do 

takrat že počasi iztekle in starostna piramida naj bi se začela postopoma stabilizirati« (SURS, 

2015).  

Ko se srečamo z izrazoma starost in staranje, menim, da je pomembno omeniti še 

gerontologijo in gerontagogiko – dve znanstveni disciplini, ki proces staranja in pojav starosti 

obravnavata v samem središču svojega raziskovalnega polja. Prvo omenjena je po Ramovšu 

(2003) znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh, drugo omenjena pa veda o učenju 

in osebnostnem oblikovanju v starosti. Slovenska nacionalna znanstvena ustanova za 

gerontologijo je Inštitut Antona Trstenjaka.  Le-ta študijsko spremlja gerontološka spoznanja 

in rešitve po svetu, raziskuje domače probleme in vire za njihovo reševanje, z razvojnimi 

programi snuje sodobne rešitve in jih uvaja na terenu (Inštitut Antona Trstenjaka, 2010). 

Posebej se posveča psihosocialnim, zdravstvenim, poklicnim in okoljskim vidikom 

gerontologije, nato pa spoznanja in izkušnje publicira v edini slovenski gerontološki reviji 

Kakovostna starost (prav tam). 

Poleg staranja na človeka in njegovo življenje vplivajo še sile rasti in razvoja. Z drugimi 

besedami na življenje posameznika lahko pogledamo z vidika staranja pa tudi razvoja. Če na 

človekovo življenje pogledamo z vidika razvoja, se lahko navežemo tudi na koncept razvojnih 

obdobij zopet z zavedanjem, da je delitev življenja na obdobja umetno konstruirana, kar bo 

razvidno iz sledečih predstavitev klasifikacij različnih teoretikov in teoretičark in različnih 

diskurzov, ki zajemajo koncept življenjskih ali razvojnih obdobij. 

 

1.1 Koncept življenjskih obdobij 

 

Ramovš (2014) ugotavlja, da jeziki vseh kultur v poteku človeškega življenja od spočetja do 

smrti razločujejo tri večja razvojna obdobja: mladost, srednja leta in starost, in dodaja, da so 

sodobna razvojna psihologija, sociologija, biologija, antropologija in druge znanstvene 

discipline tej življenjski izkušnji dodale številna pomembna spoznanja, ki pomagajo razumeti 

človekov razvoj in ga čim bolj smiselno usmerjati. Med omenjenimi disciplinami je največ 

spoznanj prispevala razvojna psihologija za obdobje mladosti (prav tam). Zanimanje za 

raziskovanje t. i. starostnega obdobja in razvoja v njem se uveljavlja šele zadnja leta ob 

demografskem staranju prebivalstva in daljšanju človeškega življenja (prav tam). 

 

Na področju razvojnih teorij (in kot smo že lahko videli na področju teorij staranja) ni enotne 

tipologije. Različni tuji in domači avtorji in avtorice življenje delijo na različna števila 

obdobij (in podobdobij). Z drugimi besedami, v strokovni literaturi lahko zasledimo različne 

klasifikacije življenjskih obdobij in različno število razvojnih stopenj. Neenotne opredelitve in 

razmejitve v klasifikacijah kažejo na to, da so ločnice med življenjskimi obdobji umetno 

ustvarjene in določene pa tudi družbeno konstruirane, saj se živemu subjektivnemu izkustvu 

življenja zdi, da je le-ta venomer v teku ali gibanju. Če priznavamo subjektivne izkušnje ljudi 
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iz različnih (a konstruiranih) življenjskih obdobij, ne moremo mimo dejstva, da so le-ta med 

seboj neločljivo povezana in prepletena. 

 

1.1.1 Klasifikacije življenjskih obdobij iz tujine 

 

Kako so življenjski cikel razdelili nekateri znani strokovnjaki iz tujine, ki so se v svojem 

znanstvenem delu ukvarjali z razvojem človeka v njegovem celotnem življenjskem ciklu? 

»Erik H. Erikson je preoblikoval in razširil Freudovo teorijo psihoseksualnega razvoja in pri 

tem v mnogo večji meri vključil socialne dejavnike, ki vplivajo na posameznikov razvoj.« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 31) L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav 

tam) povzemata, da Erikson v svoji stopenjski teoriji psihosocialnega razvoja opisuje in 

razlaga kakovostne spremembe v delovanju posameznika od rojstva do smrti, ki se pojavljajo 

v invariantni sekvenci in so kulturno univerzalne. V naslednjem odstavku povzemam razlago 

Eriksonove teorije avtoric L. Marjanovič Umek in M. Zupančič.  

 

Napovedljivo zaporedje stopenj izvira iz zakonitosti biološke maturacije posameznika, ki 

omogoča razvoj posameznikovih potencialov za interakcije z drugimi ljudmi. Na vsaki stopnji 

se posameznik sooča z lastnim načinom delovanja na socialno okolje in delovanjem tega 

okolja nanj, kar oblikuje določen konflikt, napetost ali psihosocialno krizo. Po teh krizah je 

Erikson poimenoval razvojne stopnje. Na vsaki od razvojnih stopenj poskuša posameznik 

razrešiti krizo, kar mu lahko uspe v pretežno pozitivni ali pretežno negativni smeri (bipolarni 

naziv posameznih kriz). Če posameznik posamezno krizo reši v pretežno pozitivni smeri, z 

ugodnim ravnotežjem med pozitivnim in negativnim polom krize, potem razvije specifično 

moč ega, ki se veže na razreševanje te stopnje. Od te moči je odvisno, kako uspešno se bo 

spoprijemal s psihosocialno krizo na naslednji razvojni stopnji (prav tam).  

Erikson v svoji teoriji v celotnem življenjskem ciklu človeka loči osem razvojnih obdobij, 

znotraj katerih se pojavljajo specifične razvojne krize:  

1. Dojenček (0–2 leti): zaupanje/nezaupanje 

2. Malček (2–4 leta): avtonomnost/sram, dvom 

3. Zgodnje otroštvo (4–5 let): iniciativnost/krivda 

4. Srednje in pozno otroštvo (5–12 let): marljivost/manjvrednost 

5. Mladostništvo (13–19 let): identiteta/identitetna zmeda 

6. Zgodnja odraslost (20–24 let): intimnost/izolacija 

7. Srednja odraslost (25–65 let): generativnost/stagnacija 

8. Pozna odraslost (65 let naprej): integracija/obup 

Antropološka delitev v tri razvojna obdobja (mladost, srednja leta in starost) in pa 

Eriksonova psihosocialna delitev življenja na osem obdobij oziroma tako imenovanih 

razvojnih stopenj seveda nista edini možni delitvi. Med ljudmi je na primer uveljavljena 

delitev življenja v dve polovici, ki jo ponazarja prispodoba dneva: jutro in dopoldansko 

dviganje do poldneva, nato pa popoldansko upadanje in zaton, na kar je bil pozoren tudi Carl 

G. Jung (Jung, 1994, v Ramovš, 2003). Ta delitev je globoko zakoreninjena v ljudeh in jo 

pogosto ponazarja praznovanje »srečanja z Abrahamom« pri doseženem 50. letu kronološke 

starosti (prav tam). T. Verbnik Dobnikar (2003) pojasnjuje Jungovo teorijo razvoja. Njeno 

razlago Jungove teorije povzemam v naslednjih treh odstavkih.  

Jung je nekaj svojih seminarjev in razprav posvetil tudi stopnjam človeškega razvoja. 

Pretežno se je ukvarjal z drugo polovico življenja, saj je bila večina njegovih pacientov v tem 

življenjskem obdobju. V eseju Življenjska obdobja je omejil razpravo na probleme, s katerimi 
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se srečuje sodobni človek. Menil je, da je psihično življenje sodobnega človeka polno 

problemov, ker naši duševni procesi v veliki meri sestojijo iz refleksije, dvomov in 

eksperimentov – pojavi, ki so nezavedni, instiktivni psihi primitivnega človeka malone docela 

tuji. Obstoj problemov je po njegovem mnenju posledica razvoja zavesti. Tako je v tem eseju 

uporabil prispodobo s soncem. Sto osemdeset stopinj sončevega življenjskega loka je razdelil 

na štiri dele. Prvi del je otroštvo, v katerem smo problem za druge, se pa ne zavedamo lastnih 

problemov, v drugem in tretjem delu, to je v obdobju mladosti in odraslosti, se s problemi 

ukvarjamo, v pozni starosti se, kot sonce, znova potopimo v nezavedno in v njem vedno bolj 

izginjamo (prav tam). 

T. Verbnik Dobnikar (prav tam) razlaga, da se osebnost po Jungu razvija v različnih linijah v 

prvi in drugi polovici življenja: 

1. V prvi polovici življenjskega cikla, ki traja približno do 35. ali 40. leta, naj bi bil 

človek veliko bolj usmerjen navzven, v zunanji svet, v življenjski uspeh. Sile zorenja 

so usmerjene v ego, ki naj bi bil sposoben učinkovito delovati v zunanjem svetu in bi 

omogočal doseganje različnih življenjskih ciljev, na primer izbiro poklica, ustvarjanje 

družine in podobno.  

2. Druga polovica življenja je po navadi obdobje krize srednjih let in se začne približno 

pri štiridesetih letih kot oblika transformacije, ki ji nekateri sledijo, drugi pa se ji 

upirajo. Človek se naenkrat obrne navznoter in področje, ki je bilo potisnjeno in polno 

neizživetih aspektov sebe, zraste in se odziva na klice človekove notranjosti. 

Nezavedno se oglaša (po navadi v sanjah), da se najde ravnotežje in notranja 

harmonija (prav tam).  

Nauk Jungove teorije, ki ga povzemam po T. Verbnik Dobnikar (prav tam), je, da bi starajoči 

ljudje morali vedeti, da se njihova življenja ne bodo vedno le vzpenjala in razvijala, in da 

neizprosna notranja zakonitost sili življenje v krčenje, ter da je prežeča nevarnost za mladega 

človeka, če se preveč ukvarja s seboj, za starejšega pa je resna posvetitev samemu sebi 

dolžnost in nujnost.  

Naslednji strokovnjak, ki se je ukvarjal s človekovim razvojem je ameriški psiholog Daniel J. 

Levinson. Razvil je štiristopenjski model razvoja osebnosti v celotnem življenjskem ciklu. L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) poseben doprinos omenjenega modela vidita v tem, 

da spremembe v srednji odraslosti in kasnejših obdobjih razlaga bolj specifično in v okviru 

ožjih starostnih podobdobij. Na drugem mestu S. Cecić Erpič (1996) pojasnjuje Levinsonovo 

teorijo in pravi, da gre za sodobno teorijo razvojne psihologije, ki osebnostni razvoj pripisuje 

življenjskim dogodkom, s katerimi se posameznik v življenju sooči. S. Cecić Erpič (prav tam) 

poudarja, da normativno-krizni model ni teorija osebnostnega razvoja v odraslosti, temveč 

študija razvoja posameznikove življenjske strukture. V naslednjem odstavku povzemam njeno 

razlago Levinsonove teorije. 

Osrednji pojem Levinsonove teorije je življenjska struktura. Slednjo bi lahko imenovali tudi 

temeljni vzorec posameznikovega življenja. Gradi se okoli dela, poklica in družine, lahko pa 

se veže tudi na druga, za posameznika pomembna področja, npr. šport, religijo. Izraža 

posameznikove prioritete in vzorce življenja. Naj bi bila tudi nekakšen mediator odnosov med 

posameznikom in njegovim okoljem. S spreminjanjem življenjskih okoliščin se spreminja 

tudi življenjska struktura na vsakih sedem ali osem let. Periodične spremembe so po 

Levinsonovi teoriji nujne za eksistenco posameznika in človeške vrste, zaporedje razvojnih 

faz življenjske strukture pa je univerzalno. V teoriji Levinsona je človekovo življenje 

razdeljeno na obdobja in vsako od njih traja približno 25 let. V vsakem obdobju je več 

razvojnih period. Značilnost le-teh je določen biopsihosocialni značaj. Nova perioda se začne, 
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še preden se stara zaključi. Med obdobji in periodami so prehodna obdobja, ki trajajo 5 let, 

rezultati pa kažejo zamik 2 leti v obe smeri. V posameznikovem razvoju se izmenjujejo 

periode izgradnje strukture in periode spreminjanja strukture. Vsako obdobje življenja 

sestavljajo vhodna struktura, prehodna perioda in kulminacija oz. ustalitev življenjske 

strukture. Temu sledi prehodno obdobje, ki vodi k naslednjemu življenjskemu obdobju. 

Najpomembnejša naloga prehodnih obdobij je ponovna ocena dotedanje življenjske strukture 

in raziskovanje novih možnosti za spremembo in premik k novim odločitvam, ki bodo 

prispevale k spremembi strukture. Pomen prehodnih obdobij je zaključevanje dotedanje 

življenjske strukture in začenjanje nove (prav tam). 

Levinson je življenje posameznika razdelil na 4 obdobja. Ta so:  

1. predodraslost (od rojstva do 22. leta), 

2. zgodnja odraslost (od 17. do 45. leta),  

3. srednja odraslost (od 40. do 65. leta) in  

4. pozna odraslost (od 60. leta naprej) (prav tam).  

Z veliko prodornostjo je življenjska obdobja opisal socialni praktik Jean Vanier, ki je posvetil 

svoje življenje pristnemu sožitju z duševno prizadetimi in socialno odrinjenimi ljudmi 

(Ramovš, 2003). Pri svojem opisu je bil enako pozoren na človeški razvoj v otroškem in 

mladostnem obdobju, v delovnem obdobju srednjih let in v starosti (prav tam). 

Skratka, Vanier je v življenjskem ciklu prav tako razlikoval štiri obdobja (prav tam): 

1. otroštvo, 

2. mladost, 

3. srednja leta, 

4. starost. 

 

1.1.2 Klasifikacije življenjskih obdobij iz Slovenije 

 

Tako kot v tujini tudi teoretiki iz Slovenije navajajo različne klasifikacije in znotraj njih 

različno število razvojnih obdobij življenja.  

 

Pečjak (2007) na primer navaja psihološko 12-stopenjsko psihološko delitev, ki razločuje: 

 

1. detinstvo (do 2. leta),  

2. zgodnje otroštvo (do 7. leta),  

3. pozno otroštvo (do 11. leta),  

4. najstništvo (do 18. leta),  

5. mladost (do 25. leta),  

6. mlajša odraslost (do 35. leta),  

7. pozna odraslost (do 45. leta),  

8. mlada srednja leta (do 55. leta),  

9. pozna srednja leta (do 65. leta),  

10. zgodnja starost (do 75 leta),  

11. srednja starost (do 85 leta) in  

12. pozna starost (več kot 85 let).  

Kot naslednjo isti avtor (prav tam) nato omenja še 4-stopensko klasifikacijo, ki zajema: 

1. detinstvo,  
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2. otroštvo,  

3. mladost,  

4. srednja leta in starost.  

Delitev življenjskega poteka na štiri stopnje je med slovenskimi avtorji prav tako kot Pečjak 

omenjal Trstenjak, ki je govoril o štirih letnih časih in o četrtem obdobju kot o prispodobi za 

življenje po smrti (Ramovš, 2003). Čas po človekovi smrti je radikalno nova kakovost v 

primerjavi z mladostjo, srednjimi leti in starostjo (prav tam). Govorjenje o četrtem letnem 

času življenja ni strokovno ime za življenjsko obdobje, temveč poglobljena človeška pripoved 

o enem od bistvenih človeških vprašanj – vprašanj o posmrtnem življenju – v jeziku 

prispodobe (prav tam). 

Ramovš (2003) zagovarja 3-stopenjsko razvojno delitev življenja, ko predstavlja model treh 

obdobij življenja v človekovem vzdolžnem razvoju od spočetja do smrti. Skratka z vidika 

integralne antropologije prehodi človek v življenju tri obdobja in, če povzamem Ramovša 

(prav tam), tako ločuje: 

1. življenjsko obdobje (»ponekod poimenovano kot mladost«),  

2. življenjsko obdobje (»ponekod poimenovano srednja leta«), 

3. življenjsko obdobje (»ponekod poimenovano kot starost«). 

Poleg nazadnje omenjene tristopenjske antropološke klasifikacije je za raziskovalni namen 

pričujočega magistrskega dela bistvena razvojnopsihološka klasifikacija, kot jo podajata 

avtorici L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004), saj v raziskovanju prevzemam starostno 

omejitev 65 let in priznavam subjektivne izkušnje ljudi iz vsakdanjega življenja v obdobju po 

65. letu. Kot smo že lahko videli, ločnica 65 let razločuje 3. življenjsko obdobje z vidika 

antropologije in kot bomo še lahko videli v nadaljevanju zapisanega, ta meja označuje tudi 

pozno obdobje odraslosti z vidika razvojne psihologije. Z drugimi besedami, obe omenjeni 

klasifikaciji za mejnik tako imenovanega 3. življenjskega obdobja in obdobja pozne odraslosti 

definirata kronološko starost 65 let. Antropološka in razvojnopsihološka razlaga sta zatorej 

osnovna vira za pojasnjevanje subjektivnih izkušenj iz vsakdanjega življenja ljudi po 65. letu. 

Še preden predstavim razvojnopsihološko klasifikacijo življenjskih obdobij, naj na kratko 

pojasnim še, kaj preučuje razvojna psihologija. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav 

tam) razvojno psihologijo opredeljujeta kot znanstveno disciplino, ki preučuje spremembe in 

doslednosti psihičnega delovanja pri posameznikih v času. Skratka ta disciplina se ukvarja s 

tem, kako in v čem se ljudje spreminjajo ali ostajajo enaki v daljšem časovnem obdobju (prav 

tam). Razvoj se po L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav tam) odraža na različnih 

področjih (razsežnostih), ki so med seboj povezana in prepletena – razvoj je tudi 

večrazsežnosten. Ta temeljna področja razvoja so telesni, intelektualni, čustveno-osebnostni 

in socialni razvoj (prav tam).  

Strnjeno povedano, razvojna psihologija preučuje psihični razvoj posameznikov od spočetja 

do smrti – njihov psihični razvoj v ontogenezi (prav tam). »Ker je psihični razvoj tesno 

povezan s telesnim razvojem, z biološkimi procesi v organizmu in s socialnim okoljem, v 

katerem se ljudje razvijajo, se razvojna psihologija povezuje tudi z drugimi znanstvenimi 

disciplinami zunaj psihologije, zlasti z biologijo, medicino, antropologijo in sociologijo.« 

(prav tam, str. 8) Slednja možnost eklekticizma daje osnovo tudi tej magistrski nalogi.  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav tam) razvoj delita na 8 razvojnih obdobij, na 

podlagi skupnih značilnosti posameznikov, ki pripadajo določenim starostnim skupinam. 

Avtorici (prav tam) pravita, da je delitev približna in ni, še posebej v obdobjih odraslosti, 
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ostro kronološko zamejena, saj v odraslosti niso določeni tako jasni telesni in socialni kriteriji 

za razmejitev razvojnih obdobij kot v otroštvu (npr. všolanje, puberteta). 

Razvojna obdobja (prav tam, str. 10): 

1. Prednatalno (od spočetja do rojstva) 

2. Obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let) 

3. Zgodnje otroštvo (od treh do šestih let) 

4. Srednje in pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete) 

5. Mladostništvo (med začetkom pubertete in 22.–24. letom) 

6. Zgodnja odraslost (med 22.–24. in 40.–45. letom) 

7. Srednja odraslost (med 40.–45. in 65. letom) 

8. Pozna odraslost (od 65. leta do smrti) 

Vsako izmed osmih razvojnih obdobij ima specifične značilnosti kljub razmeroma velikim 

individualnim variacijam znotraj posameznih obdobij (npr. tempo razvoja, stopnja izraženosti 

posamezne značilnosti, raven učinkovitosti pri opravljanju določene dejavnosti) (prav tam). 

Sledi obravnava obdobja življenja po 65. letu (t. i. 3. življenjskega obdobja ali obdobja pozne 

odraslosti ali obdobja starosti). Predstavljene bodo subjektivne izkušnje ljudi iz njihovega 

vsakdanjega življenja v tem obdobju predvsem z vidika antropologije (gerontologije) in 

psihologije (razvojne psihologije) ter deloma s sociološkega vidika. 

 

1.2 Obdobje pozne odraslosti  

 

Tako imenovano obdobje srednjih let in starosti, v katero številni avtorji uvrščajo tudi 

obdobje življenja po doseženem 65. letu kronološke starosti (skratka tudi t. i. 3. življenjsko 

obdobje ali obdobje pozne odraslosti), je manj raziskano in opisano kot obdobje mladosti, saj 

se je razvojna psihologija posvečala predvsem mladostnemu razvoju človeka (Ramovš, 2003). 

»Razvojni psihologi večinoma sploh niso omenjali človekovega razvoja v srednjih letih in v 

starosti« (prav tam, str. 73). Vendarle pa so nekateri strokovnjaki svoje delo posvetili tudi 

preučevanju poznejših obdobij življenja.
3
  

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) pojasnjujeta in navajata ugotovitve številnih 

avtorjev glede značilnih sprememb in doslednosti, ki se pojavljajo od človekovega spočetja do 

njegove smrti. Opozarjata, da čeprav so spremembe najbolj očitne v otroštvu, se ljudje 

spreminjajo celo življenje (prav tam). Spremembe lahko prepoznamo na različnih ravneh (na 

količinski in kakovostni ravni), v različnih smereh (v smeri večje ali manjše kompleksnosti ali 

učinkovitosti vedenja) in na različnih področjih ali razsežnostih (prav tam). Ta so: telesni, 

spoznavni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj (prav tam). Spremembe s seboj praviloma 

prinašajo pred človeka nove naloge ali izzive. Splošne izzive, s katerimi se sooča večina 

posameznikov v nekem življenjskem obdobju, lahko v diskurzu razvojne psihologije 

imenujemo razvojne naloge. V nadaljevanju navajam, katere razvojne naloge sta za obdobje 

pozne odraslosti identificirali L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav tam, str. 645–653): 

1) prilagajanje na telesne spremembe in ohranjanje zdravja, 

2) prilagajanje na upokojitev, 

3) preoblikovanje identitete in socialnega položaja, 

                                                           
3
 Nekaj strokovnjakov iz tujine in Slovenije, ki so preučevali razvoj v poznejših obdobjih življenja, sem naštela v 

prejšnjem poglavju.  
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4) ohranjanje finančne neodvisnosti, 

5) oblikovanje ustreznih življenjskih pogojev, 

6) ohranjanje partnerstva in prijateljstev, 

7) ukvarjanje s smiselnimi prostočasnimi dejavnostmi, 

8) prilagajanje na nove družbene vloge, 

9) sprejemanje in osmišljanje preteklega ter sedanjega življenja. 

 

Pečjak (1998) opaža, da večina laikov, a tudi mnogi strokovnjaki (kot npr. Baltes, 1989), 

gledajo na proces staranja kot na proces pridobivanja in izgubljanja. S tega vidika v zgodnjih 

obdobjih človek nekaj pridobiva (npr. rast inteligentnosti), v poznih pa izgublja (npr. pešanje 

spomina) (prav tam). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) opominjata, da kljub 

navedenemu ne smemo posploševati, da so vse spremembe v otroštvu progresivne in da je 

večina tistih v srednji in pozni odraslosti regresivnih, temveč da v celotnem življenjskem 

obdobju prihaja tako do pridobitev (povečanja) posameznih značilnosti kot do izgub 

(upadov). Razlika je le v tem, da v mladosti več pridobiva kot izgublja, a v tretjem 

življenjskem obdobju praviloma več izgublja kot pridobiva (prav tam). 

Tako (Mayer in dr., 1999 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pojasnjujejo, da je v pozni 

odraslosti značilen upad telesnih sposobnosti. Večina ljudi ima po sedemdesetem letu vsaj eno 

bolezen, a jih ta navadno ne ovira pri opravljanju večine dejavnosti, poleg tega pa so 

razmeroma zadovoljni s svojim zdravjem (prav tam). Prav tako praviloma upadejo zaznavne 

sposobnosti, vendar to večina ljudi nadomesti z uporabo raznih pripomočkov (recimo očal, 

slušnega aparata) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Upad je značilen tudi na področju 

spoznavnega razvoja, kar lahko ljudje nadomestijo s posebnimi vedenjskimi strategijami, kot 

so na primer vaja, selekcija, sistematičnost, načrtna uporaba mnemotehnik in podobno (prav 

tam). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav tam) ugotavljata, da se obdobje pozne 

odraslosti kronološko precej prekriva z obdobjem po upokojitvi. Mejnik upokojitve 

predstavlja za ljudi pomemben življenjski dogodek, ki zahteva prilagajanje na nove okoliščine 

(prav tam). Turner in Helms (1993 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pojasnjujeta, da je 

za večino ljudi upokojitev pričakovan dogodek, ki ga ugodno sprejmejo, za manjšino (zlasti 

za ljudi, ki se močno istovetijo s poklicno vlogo in/ali so imeli v poklicu visok družbeni 

položaj) pa je upokojitev izrazito stresni dogodek. Po upokojitvi mnogi starostniki 

reorganizirajo svoje vsakdanje življenje, povečajo intenzivnost in količino ukvarjanja s 

prostočasnimi dejavnostmi ter vlogo starega starša (Papalia in Olds, 1992, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). »Poleg spoprijemanja s telesnim in postopnim upadom spoznavnih 

sposobnosti se starostniki soočajo še z izgubami na socialnem področju, saj njihovi vrstniki, 

prijatelji, partnerji umirajo. Pogosto ob takih dogodkih pregledujejo in ovrednotijo svoje 

preteklo življenje in v njem skušajo najti smisel.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 

12) Myers (1989, v Marjanovič Umek, 2004) zatrjuje, da je kljub temu velika večina 

razmeroma zdravih starostnikov s svojim življenjem enako zadovoljna kot večina ljudi iz 

mlajših starostnih skupin. 

Če na staranje pogledamo kot na proces rasti in razvoja (pridobivanja in ne upada), se lahko 

srečamo tudi s konceptom kakovostne starosti. Ramovš (2003) v tem kontekstu kritizira 

prispodobo, da je starost kot peščena ura: da človeku v tem obdobju odtekajo leta v 

nepovrnljivo preteklost, v prihodnosti pa mu preostaja na razpolago vedno manj življenjskih 

možnosti. Zatrjuje (prav tam), da je to samo pol resnice, in pojasnjuje, da so v starosti – enako 

kakor v mladosti in srednjih letih – tudi možnosti in naloge, kot jih ni v nobenem prejšnjem 

življenjskem obdobju. Po Ramovšu (prav tam) gredo v t. i. obdobju starosti ali pozne 

odraslosti posebne možnosti in naloge v naslednjih šest skupnih splošnih smeri: 
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1. zavzeto prizadevanje zase in za druge – dejavno življenje, 

2. prepuščanje skrbi za vsakdanjo preskrbo srednji generaciji – preprosto življenje, 

3. smiselno stališče do svoje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti – sproščeno življenje, 

4. predajanje življenjske izkušnje mladi generaciji ob nadaljevanju učenja – vedro življenje, 

5. poslavljanje od življenjskih sopotnikov – samostojno življenje in  

6. opravljanje sklepnih nalog pred odhodom iz časa in prostora – dozorelo življenje. 

 

Ramovš (prav tam) obdobje pozne odraslosti poimenuje 3. življenjsko obdobje. Človek v tem 

obdobju praviloma dozori do polne človeške uresničitve (prav tam). Skrb za materialni razvoj 

načeloma prepušča naslednji generaciji, njemu pa se z upokojitvijo pojavi nova kakovost 

svobode in življenjskih možnosti za dejavno življenje, ki ni manj razgibano in polno kot v 

srednjih letih, pač pa bolj sproščeno in izbrano v skladu z osebnimi potrebami, sposobnostmi 

in okoliščinami (prav tam). Značilna življenjska naloga tega obdobja je po Ramovšu (prav 

tam) tudi, da človek svoja zrela življenjska spoznanja in izkušnje predaja neposredno 

soljudem ali posredno kulturi. Poleg tega dejavno kljubuje starostnemu usihanju in boleznim, 

v kolikor pa slednje ni možno, oboje sprejema v svoj življenjski svet vključno s smrtjo, ki je 

zadnji mejnik življenja (prav tam). 

 

A. Kristančič (2005) navaja prilagojeno Havinghurstovo predstavitev sposobnosti in 

spretnosti, ki naj bi jih človek osvojil v različnih obdobjih. V obdobju obdobju pozne 

odraslosti se po A. Kristančič (prav tam) človek sooča z izzivi, kot so: 

 

1. prilagajanje krizi fizičnih moči in zdravstvenemu stanju, 

2. prilagajanje in priprava na prenehanje poklicne dejavnosti, 

3. prilagajanje na status upokojenca ali upokojenke, 

4. sprejemanje preoblikovanja telesnih in psihičnih sposobnosti, 

5. utrjevanje zadovoljstva s preostalimi telesnimi in duševnimi zmožnostmi, 

6. utrjevanje nove – poznozrelostne samopodobe in podobe v širši družbi, 

7. prilagajanje novim socialnim vlogam, 

8. medgeneracijsko povezovanje in interesno prostovoljstvo, 

9. oblikovanje izrazite pripadnosti z vrstniki in vrstnicami, 

10. prilagajanje na izgubo partnerja ali partnerice, 

11. prilagajanje rekreacijskih in športnih dejavnosti telesnim in zdravstvenim zmožnostim, 

12. priprava na morebitno spremembo bivanja – odhod v nov bivalni ali negovalni dom. 

 

Če pogledamo na omenjene izzive, lahko vidimo, da so številni med njimi nekakšna vrsta 

prilagajanja na vrsto sprememb, ki so povezane z izgubo preteklega in prilagajanjem na novo. 

Podobne spremembe sta opažali avtorici L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) (Glej 

zgoraj). Razumljivo je, da nekateri avtorji primerjajo pozno odraslost z obdobjem mladosti, ki 

jo je Stanley Hall (1904) imenoval »obdobje neviht in stresov« (Pečjak, 2007). Pečjak (prav 

tam) meni, da lahko rečemo, da je starost verjetno najbolj stresno obdobje v življenju, saj 

prehod vanj prinaša številne boleče izkušnje, med katerimi povzemam naslednje: 

 

- pogosto travmatični dogodki, kot so odhod zadnjega otroka iz družine, upokojitev, 

starostne bolezni in prej ali slej smrt enega od zakoncev, 

- pogosto pridružene finančne težave, 

- pogosto tudi sprememba bivališča, saj nekateri ljudje odidejo v domove in zavode, 

kjer so življenjske razmere povsem drugačne in se jim mnogi ne morejo prilagoditi in 

- pogosto še fenomen osamljenosti. 
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Pečjak (prav tam) ocenjuje, da je starostna travma danes hujša kot nekoč, ker so ljudje na 

prehodu ali po prehodu v tretje življenjsko obdobje neprimerno bolj aktivni in biološko ter 

psihološko »bolj pri sebi« kot pred desetletji ali stoletji, obenem pa so bolj osamljeni, ker 

živijo v gospodinjstvih z dvema osebama ali sami ali v zavodih s tujimi ljudmi. Poleg 

omenjenega izpostavlja še peroč problem selitve v dom za starejše občane, saj po ugotovitvah 

raziskave le-ta za ljudi pomeni enega od najhujših stresov v življenju, saj se kar tri četrtine 

ljudi upira odhodu v dom (od tega se jih 15 % sprijazni s tem, ker so invalidi). V institucijah, 

kjer so nameščeni ljudje v obdobju pozne odraslosti, je velika umrljivost predvsem v prvih 

mesecih po namestitvi (Kladnik, 1998, v Pečjak, 1998). Na žalost statistike kažejo, da je v 

domovih za starejše vsako leto več oskrbovancev (SURS, 2015). »Decembra 2013 je v 

domovih za starejše bivalo skoraj 17.700 oskrbovancev, kar je skoraj za tretjino več kot v letu 

2006. Med oskrbovanci so bili tudi mlajši od 65 let, a je bil delež teh majhen (decembra 2013 

jih je bilo malo več kot 6 %). Sicer so med vsemi oskrbovanci prevladovale osebe, stare 80 ali 

več let, in delež teh je bil vsako leto večji (decembra 2013 že okrog dve tretjini). Med 

oskrbovanci so prevladovale ženske (bilo jih je skoraj tri četrtine). Glavni razlogi za prihod v 

dom za starejše so bili pri 80 % oskrbovancev bolezen in starost oziroma nezmožnost za 

samostojno življenje.« (prav tam) »Prav prej omenjena domska populacija starejših spada 

med potencialne uporabnike sistema dolgotrajne oskrbe, vendar ta v Sloveniji zdaj še ni 

zakonsko urejen (se pa intenzivno dela, da bi se to uredilo). Podatke o potencialnih 

prejemnikih dolgotrajne oskrbe in izdatkih za ta namen je SURS že pripravil in objavil 

skladno z mednarodno metodologijo. Sicer mednarodne institucije (OECD, Eurostat, WHO) v 

enotni definiciji opredeljujejo dolgotrajno oskrbo kot niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z 

zmanjšano stopnjo funkcionalne zmožnosti (fizične ali kognitivne) in ki so posledično daljši 

čas odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih opravil. Pogoj za 

vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe vsekakor torej ni starost, a po prvih podatkih za leti 

2011 in 2012 je delež prejemnikov dolgotrajne oskrbe med osebami, starimi vsaj 65 let, 

znašal okrog dve tretjini; to pomeni, da je bil prejemnik take oskrbe povprečno skoraj vsak 

deveti petinšestdesetletnik.« (prav tam)   

Poleg razvojno specifičnih sprememb, nalog in izzivov, menim da je za razumevanje 

subjektivnih izkušenj iz vsakdanjega življenja ljudi v obdobju pozne odraslosti, pomembno 

omeniti še potrebe, ki se najpogosteje pojavljajo v tem obdobju in tako usmerjajo človekovo 

delovanje in na splošno življenje. Potrebe so namreč v temelju povezane z razvojem. Citiram 

Ramovša (2011): »Potrebe so samodejni vzgibi živega organizma, ki ga nagibajo (motivirajo) 

in usmerjajo v tako vedenje in sobivanje z okoljem, da se ohranja pri življenju in zdravo 

razvija. Vsaka potreba je informacija, kaj živo bitje trenutno potrebuje za svoj obstoj in 

napredek, obenem pa daje motivacijsko energijo za dosego ali uresničenje tega cilja. Živo 

bitje občuti svoj notranji energetski potencial kot napetost, stisko ali nujo, dokler energija ni 

porabljena oziroma potreba zadovoljena. Potrebe so tudi glavna energija ali gibalo za 

človekov osebni in vrstni razvoj. (…) Vsa živa bitja imajo skupne osnovne preživetvene 

potrebe, vsaka vrsta in vsako posamezno bitje pa ima v vsakem trenutku tudi svoje specifične 

potrebe. Človek ima najbolj kompleksno širino potreb« (na spletni strani: http://www.inst-

antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=983). Mnoštvo različnih potreb je 

leta 1954 opisal humanistični psiholog Abraham Maslow. Človeške potrebe je razvrstil po 

hierarhiji v osnovne ali biološke, ki jim sledijo višje človeške potrebe: potrebe po varnosti, po 

ljubezni in pripadnosti, po ugledu in samospoštovanju, povsem na vrhu piramide pa je potreba 

po samouresničitvi, ki vključuje potrebe po odkrivanju neznanega, doživljanju lepote in 

opravljanju smiselnih nalog v življenju (prav tam). Pri tem je pomembno pravilo, da šele 

zadovoljenost nižjih potreb omogoča zaznavanje in zadovoljevanje višjih potreb. Ramovš 

(prav tam) meni tudi, da se med velikim številom najrazličnejših človeških potreb najlažje 

http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=983
http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=983
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orientiramo, če imamo pred očmi vse človeške razsežnosti, po njegovi šestrazsežnostni 

antropohigienski podobi človeka, to daje naslednjo razporeditev potreb: 

 v telesni ali biofizikalni razsežnosti so temeljne potrebe po ohranitvi sebe (potrebe po 

rasti, zdravju, hrani in tekočini, toploti, gibanju in počitku) in ohranitvi človeške vrste 

(razmnoževanje, skrb za otroke); 

 v duševni ali psihični razsežnosti so potrebe po informacijah, užitku, varnosti, veljavi; 

 v duhovni ali noogeni razsežnosti so potrebe po svobodi, odgovornosti in življenjski 

orientaciji; 

 v sožitni ali medčloveško družbeni razsežnosti so potrebe po temeljnih medčloveških 

odnosih in funkcionalnih razmerjih, po lastnem ugledu v družbi, po smotrni organizaciji 

družbe in reda v njej; 

 v razvojni ali zgodovinskokulturni razsežnosti so glavne potrebe po učenju, razgledanosti 

in napredovanju, po ustvarjalnosti in delovni uspešnosti, po predajanju svojih življenjskih 

spoznanj in izkušenj drugim ljudem in v konzerviran kulturni zaklad; 

 v bivanjski ali eksistencialni razsežnosti pa ima človek zelo močno voljo do smisla, to je 

potrebo po doživljanju smisla trenutka, v katerem živi, ali situacije, v kateri se nahaja, po 

doživljanju smisla posameznih obdobij v svojem življenju ter svojega življenja kot celote, 

pa tudi potrebo po doživljanju smisla človeške zgodovine in celotne resničnosti. 

 

V t. i. obdobju starosti ali obdobju pozne odraslosti so po Ramovšu (prav tam) še posebej 

značilne naslednje potrebe:  

 

- Potreba po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu. Star človek potrebuje vsaj 

enega »svojega« človeka, ki ga pozna in je z njim v prijetnem človeškem odnosu. Za 

kakovosten psihosocialni razvoj v starosti bi bilo potrebno, da je v rednem osebnem 

odnosu vsaj s tremi kakovostnimi ljudmi: z enim mladim, enim srednjih let in enim 

starejšim vrstnikom. 

- Potreba po predajanju svojih življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji 

generaciji. Človekovo najbolj osebno in najbolj dragoceno premoženje so njegove 

življenjske izkušnje in spoznanja. V starosti je za zdravo samospoštovanje in za 

doživljanja smisla zelo pomembno, da človekove izkušnje in spoznanja drugi 

sprejemajo in cenijo. 

- Eksistencialna potreba, da človek doživlja svojo starost kot enako smiselno in vredno 

obdobje življenja, kakor sta bili mladost in srednja leta. Danes je v zahodni kulturi 

množično razširjen zgrešen stereotip staromrzništva (ageizem), ki človeka ovira, da bi 

sam doživljal staranje in starost tudi s pozitivne strani, prav tako pa celotno družbo, da 

bi v generaciji starih ljudi prepoznala njihove zmožnosti in pozitivne prvine za 

komplementarnost družbe vseh treh generacij. Ta stereotip je danes huda ovira za 

doživljanje smisla starosti, zato je treba tej potrebi po 50. letu življenja posvetiti 

posebno pozornost. 

 

Ramovš (prav tam) opozarja, da če upoštevamo spoznanje, da je kakovost življenja na stara 

leta skupna raven uravnotežene zadovoljenosti vseh potreb v vseh šestih razsežnostih 

človeškega življenja, je treba opraviti veliko nalog, da v naših modernih družbah dosežemo na 

stara leta kakovostno življenje. Meni (prav tam), da je veliko več treba narediti na področju 

zadovoljevanja višjih človeških kakor osnovnih materialnih potreb. Kajti če so zapostavljene 

višje človeške potrebe, je dokaj neuspešen trud za dobro materialno varnost (prav tam). 

Ramovš (prav tam) zaključuje, da je celota vseh človekovih potreb v starosti smerokaz pri 

prizadevanjih za kakovostno staranje. Njihovo poznavanje je dobra osnova za celostno 
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gerontologijo, v gerontatogiki pa tvori energija vseh potreb osnovo za kvaliteten človeški 

razvoj v starosti, kajti posebnim potrebam v starosti odgovarjajo posebne zmožnosti, možnosti 

in naloge, ki jih ima star človek (prav tam). Lahko bi torej rekli, da so motivacijsko gonilo 

človeka pri usvajanju razvojnih nalog njegove potrebe. Na kratko pa, da imajo specifične 

razvojne naloge izhodišče ali izvor v specifičnih nezadovoljenih potrebah, ki se pojavljajo pri 

človeku v tem obdobju. 

 

Na področju raziskovanja uspešnega staranja in zadovoljstva ljudi v obdobju pozne odraslosti 

je moč zaslediti kanadsko kvantitativno raziskavo avtorjev Weir, Maisner in Baker (2010) z 

naslovom Uspešno staranje tekom let (Successful aging across the years). V raziskavi so 

uporabili podatke, zbrane iz Kanadske raziskave o javnem zdravstvu, ki so se zbirali prek 

telefonskega vzorčenja z osebami, starimi več kot 12 let. Za potrebe raziskave so s 

korespondenti, starimi več kot 60 let, dodali nova vprašanja (prav tam). Končni vzorec je štel 

14,749 korespondentov (prav tam). Namen raziskave je bil izmeriti uspešno staranje. Pomoč 

pri tem jim je bil model, ki sta ga razvila Rowe in Kahn (1987, 1998), saj je bil osnova za 

postavitev kriterijev, po katerih se je uspešno staranje vrednotilo (prav tam). Ti so bili: 

 

- nizka verjetnost za bolezni ali z boleznimi povezanimi nezmožnostmi, 

- visoka zmožnost kognitivne in fizične funkcionalnosti, 

- aktivna vključenost v življenje (prav tam). 

 

V raziskavi so ugotovili, da z leti pričakovano raste verjetnost za bolezni in z boleznimi 

povezanimi nezmožnostmi ter upada zmožnost kognitivnega in fizičnega funkcioniranja, 

zanimivo pa večjih sprememb na področju socialne vključenosti ni zaslediti oziroma se ta 

vidik kaže kot stalen pri Kanadčanih, starejših od 60 let (prav tam). Logičen sklep iz 

ugotovitve pričujoče raziskave sledi, da je za uspešno staranje ljudi pomemben zdrav 

življenjski slog, ki vključuje krepitev njihovih miselnih in fizičnih sposobnosti tekom 

vsakdanjega življenja. Ker je šlo za kvantitativno raziskavo, je jasno, da doživljanje samega 

procesa staranja s strani sodelujočih ni bilo raziskano. Skratka subjektivni vidik uspešnega 

staranja je tako ostal neizražen. 

 

Na področju raziskovanja uspešnega staranja in zadovoljstva ljudi v obdobju pozne odraslosti 

je bila na Finskem izvedena kvalitativna raziskava z naslovom Vitalnost 90+ (Vitality 90+) 

(Nosraty, Jylha, Raittila in Lumme-Sandt, 2015), v kateri so opravili intervjuje z metodo 

življenjske zgodbe s 25 ženskami in 20 moškimi, starimi 90 ali 91 let. Namen raziskave je bil 

odkriti, kako devetdesetletniki ali enaindevetdesetletniki doživljajo uspešno staranje in iz 

njihovih pripovedi identificirati dimenzije uspešnega staranja (prav tam). Rezultati raziskave 

so pričakovano pokazali, da so za uspešno staranje pomembne dimenzije, kot so: fizično, 

kognitivno, psihološko in socialno funkcioniranje (prav tam). Doprinos te raziskave je v 

identificiranju novih tem, ki so bile bolj redko omenjene v preteklih teorijah staranja, med 

katerimi so: »življenjske okoliščine«, ki so poudarjale pomen lastnega doma in življenja v 

domačem okolju, dokler je to mogoče, »neodvisnost« v odnosu do različnih aspektov 

življenja in »dobro smrt« (prav tam). Sodelujoči so svojo starost doživljali kot dobro (prav 

tam). Raziskovalci so iz pridobljenih podatkov sklepali, da je dobro zdravje pomembno, 

ampak bolj v smislu odsotnosti doživljanja bolečine kot v smislu odsotnosti bolezni (prav 

tam). V implikacijah raziskave je tudi opažanje, da se socialni in kognitivni vidiki zdijo 

pomembnejši kot fizično zdravje (prav tam). Skratka za razliko od zgoraj omenjene 

kvantitativne raziskave uspešnega staranja je pričujoča raziskava nakazala, da za doživljanje 

uspešnega staranja nima tolikšnega pomena fizični vidik, temveč bolj socialni in kognitivni. V 

zaključku raziskave je bilo poleg naštetega še ugotovljeno, da si udeleženci raziskave bolj kot 
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bivanja v institucijah (npr. domu za starejše ljudi) želijo neodvisnega življenja v domačem 

okolju ter kratko in lahkotno smrt (prav tam), kar lahko strokovnjakom nudi pomembne 

iztočnice pri delu z ljudmi v pozni odraslosti. 

 

V tem poglavju je bilo govora o značilnostih življenja v obdobju pozne odraslosti. Navajala 

sem različne odgovore strokovnjakov in strokovnjakinj na vprašanje, kako živijo ljudje v 

obdobju pozne odraslosti. K temu sem na koncu pridala poročilo o dveh tujih raziskavah 

(kvantitatvno in kvalitativno) s področja raziskovanja uspešnega staranja, ki lahko ponudita 

zanimive točke premisleka ali pomembna vodila za delo z ljudmi v obdobju pozne odraslosti. 

V naslednjem poglavju se bom posvetila vprašanju, kdo so ljudje v obdobju pozne odraslosti. 

Zdi se, da lahko na to vprašanje poda odgovor koncept identitete, ki je v strokovnih krogih 

dosegel vrh popularnosti v 60. letih prejšnjega stoletja (Ule, 2000). 

 

 

2 KONCEPT IDENTITETE  

 

Menim, da je treba za razumevanje koncepta identiteta uvodoma nekoliko osvetliti še izvor 

besede identiteta. »Pojem identiteta je zasidran v izrazoslovju sholastične srednjeveške 

latinščine.« (Južnič, 1993, str. 9) Južnič (prav tam) razlaga, kako se je izoblikovala beseda 

identiteta, in iz tega izpelje razčlenitev v dva pojmovna sklopa, in sicer:  

 

- absolutna (popolna) identiteta, kar pomeni povsem nedvoumno enakost ali istost (kar bi 

lahko bilo ponazorjeno z enačbo a = a ali x = x), ter 

- relativna (pogojna) identiteta, kar pomeni istost v manj rigoroznem, ostrem in natančnem 

smislu, poudarjena je le velika bližina enakosti (v taki identiteti bi lahko označili zeleno barvo 

dveh listov, ki pa sta zelena le v določeni niansi, kar bi pomenilo, da gre le za odtenek iste 

barvne zasnove). 

 

Po definiciji pojma identiteta sledi še predstavitev pomenske razvejanosti pojma, kar 

omogoča razvrstitev v različne vrste identitete. Južnič (prav tam) pojasnjuje takole: 

 

1. OSEBNA IDENTITETA se nanaša na posameznika, je pa značilna po svoji dvojnosti. 

Sestavljena je iz: 

a) avtoidentifikacije, kar je tista identiteta, ki jo posameznik samemu sebi pripiše, o 

kateri sodi, da mu pripada, da je le njemu lastna, in 

b) identifikacije, ki je posamezniku določena, kar pomeni, da mu jo prisodi ali določi 

družba ter je taka identifikacija družbeno dodeljena in priznana ali celo vsiljevana 

skozi položaj, ugled, pravice ali dolžnosti, ki so družbeno opredeljene. 

Omenjena točka se že dotika naslednje vrste identitete, in sicer: 

2. SKUPINSKA IDENTITETA, ki je sicer lahko le razdeljena istost, če gre za manj 

razčlenjene družbe; je pa v razviti družbi večje število, več vrst in vidikov pripadnosti 

in tako več identitet. Med seboj se lahko prekrivajo, se kopičijo in prej ko slej se 

navežejo na osebno identiteto. Skupine, večje ali manjše, imajo tudi od osebne bolj ali 

manj ločeno identiteto. Tako je taka identiteta lahko izločena, da se v njej 

posameznikova skoraj izgublja. 

 

Kot lahko razberemo, je pojem identitete širok, kompleksen ali, kot pravi M. Ule (1992), 

večplasten, saj ga lahko delimo na posebne oblike identitet. Ob poskusu definiranja naletimo 

na težave, saj »pravzaprav ni konsenza glede tega, na kaj se nanaša pojem identitete, ki je po 

eni strani silno popularen, po drugi pa velikokrat zavračan kot resen znanstveni koncept. 
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Ukvarjanje z identiteto nas privede v mejno področje med psihologijo in sociologijo, kjer 

nujno pride do določenih pojmovnih nejasnosti. Vendar se teh problemov ne rešimo tako, da 

enostavno izključimo problem in pojem identitete iz obravnavanja.« (prav tam, str. 82) Kako 

torej razumeti identiteto? »Pogosto se identiteto definira s postavljanjem vprašanja: »kdo 

sem« oz. s tem, kar identiteta ni. Tu se pojem identitete zamenjuje s pojmom sebstva (selfa) in 

individualnosti. To vprašanje ne nagovarja subjekta, da se primerja oz. da se postavi v odnos, 

kar je bistvena značilnost identitete.« (prav tam, str. 83) Skratka identiteta ni isto kot sebstvo 

ali kot samopredstavitev (self-representation), saj ni struktura, ampak proces (prav tam).
4
 

Poleg omenjenega je po M. Ule (prav tam) najbolj pomembna kvaliteta identitete njen 

odnosni aspekt, saj je za obstoj nujno pripoznavanje identitete posameznika s strani drugih v 

okolju. V identiteti odmeva in se odziva svet okrog posameznika na njegove osebne 

značilnosti (prav tam). M. Ule (2000) na drugem mestu ugotavlja, da kljub pojmovni 

kompleksnosti nekateri avtorji opažajo skupno značilnost v definiranju pojma identitete. V 

vseh definicijah gre za osnovno značilnost identitete: ostati isti (the same) kljub spremembam 

oz. gre za občutek istosti sebstva in lastne kontinuitete v času in prostoru ter percepcijo 

dejstva, da tudi drugi pre(i)poznavajo posameznikovo istost in kontinuiteto (prav tam). 

Identiteta se torej nanaša na trajno korespondenco z istostjo in je sistem, po katerem je oseba 

poznana sebi in drugim (prav tam). »Kaj on ali ona aktualno je – je sebstvo. Identiteta je 

posameznikova percepcija in kognicija sebstva. Sebstvo je aktualno, identiteta je mentalno 

stanje.« (prav tam, str. 86) 

 

Da je pojem identitete kompleksen in večplasten, pričajo tudi različni diskurzi, ki razlagajo 

koncept identitete. V strokovnih krogih obstajajo različni diskurzi identitete. Naj omenim, M. 

Ule (prav tam) v svojem delu med drugim predstavlja in pojasnjuje naslednje: 

 

- Psihoanalitični diskurz identitete. V tem diskurzu je identiteta za Freuda, utemeljitelja 

psihoanalize, »›odnosna dejanskost‹ oziroma določena oblika koherentne organizacije 

duševnega aparata psihološkega subjekta. Identiteta torej izraža nekakšno labilno 

notranje ravnovesje med individualnim in družbenim v subjektu. To ravnotežje se 

oblikuje kot notranji konsenz in zavestno-nezavedni dogovor med tremi 

mikroosebami: med jazom, nadjazom in onim.« (prav tam, str. 87) 

- Psihosocialni diskurz identitete. Pomemben doprinos za razumevanje identitete ima 

tudi Eriksonova psihosocialna teorija razvoja
5
, v kateri je identiteta predvsem občutek 

oziroma doživljanje lastne enakosti in identičnosti v času in s tem povezano zaznava, 

da tudi drugi priznavajo posamezniku to enakost in kontinuiteto.« (Erikson, 1973, str. 

111 v Ule, 2000, str. 128) »Potemtakem je identiteta zanj pravzaprav subjektivna 

struktura, ki obsega predstavo o sebi, sposobnosti, potrebe in obrambne mehanizme 

osebnosti. Ni statična struktura, saj vsebuje vseskozi aktivne elemente, ki vzdržujejo 

identiteto. Identiteta je torej tisti občutek samoidentičnosti in kontinuitete osebnega 

doživljanja, ki je zbran okrog jaza.« (Ule, 2000, str. 128) 

- Interakcionistični diskurz identitete. Interakcionisti razumejo proces formiranja 

družbene realnosti in formiranja posameznikove identitete kot dvojen in sočasen 

proces: na eni strani kot razvoj družbenih vlog, organiziranje teh vlog v institucije, 

legitimiranje institucij po najširših družbenih, denimo, ideoloških vzorcih, na drugi pa 

kot prisvajanje in ponotranjenje tega procesa v posamezniku, s čimer nastajata njegova 

                                                           
4
 Kljub omenjeni pojmovni razločitvi v pričujočem magistrskem delu identiteto raziskuje vprašanje: »Kdo sem 

ozroma kdo si?«, saj v jeziku še nisem našla ustreznejšega vprašanja, ki bi nagovarjalo identiteto sogovornika. 

Poleg tega se bosta kot sopomenki uporabljala pojma identitete in samopredstavitve.  
5
 Eriksonova psihosocialna teorija razvoja je bila na kratko razložena v podpoglavju 1.1.1 Klasifikacije 

življenjskih obdobij iz tujine. Glej str. 12. 
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subjektivna struktura in identiteta (prav tam). »Peter Berger in Thomas Luckmann sta 

ta proces imenovala ›družbena konstrukcija realnosti‹.« (Berger in Luckman, 1980 v 

Ule, 2000, str. 158) »Očitno je, da je temeljna sestavina tega procesa tudi proces 

družbene konstrukcije subjekta.« (Ule, 2000, str. 158) Skratka v interakcionizmu in 

teorijah identitete le-ta ni dana, temveč se konstituira v procesu interakcij (prav tam). 

»V sebi namreč združuje biografsko kontinuiteto, interpersonalno skladnost in 

relativno stabilen način posameznikovega delovanja v odnosih.« (Haubl idr., 1986, str. 

209 v Ule, 2000, str. 158) 

- Konstruktivistični diskurz identitete. »Osnovna oz. skupna teza socialnega 

konstruktivizma je, da sta sebstvo in identiteta rezultata nenehne komunikacije in 

socialne interakcije med ljudmi in ne rezultat sintez med povsem notranjimi, javnosti 

nedostopnimi duševnimi procesi ter zunanjimi pogoji in silami. Za konstruktiviste je 

bistvena govorna interakcija posameznika z drugimi posamezniki, dialoška situacija. 

(…) Načini običajnega bivanja ljudi so družbenozgodovinske konstrukcije, niso 

naravni proizvod. Skozi te načine bivanja ljudje konstruiramo in rekonstruiramo svoj 

družbeni svet in tudi sami sebe kot osebe, sebstva, identitete. (…) Za socialne 

konstruktiviste je nenehni tok vsakdanjih interakcij obenem slučajen in ustvarjalen. Je 

naš izdelek in mi sami smo njegov proizvod, torej je proces, ki reproducira samega 

sebe. Moderno rečeno, je avtopoetski proces.« (Ule, 2000, str. 203) M. Ule (prav tam) 

navaja Gergenovo definicijo identitete, po kateri je le-ta predvsem diskurzivni in 

narativni dosežek. Če npr. posamezniku pripišemo kako lastnost ali če se nanašamo 

sami nase, npr. »Dejal sem …«, »Grem …«, »Mislim, da …«. To lahko storimo le v 

jeziku, v določeni obliki govora oz. diskurza (prav tam). Tudi občutek za samega sebe 

pridobimo s pomočjo samopripisovanja in samonanašanja v diskurzih. 

- Narativni diskurz identitete. Ta diskurz identiteto razume kot naracijo oz. artkulacijo 

življenjske zgodbe posameznika, pri čemer niso pomembne le zavestno ubesedene 

zgodbe, temveč tudi pripovedi (naracije), ki se dogajajo na drugih ravneh simbolnega 

in komunikacije (prav tam). »O meni in mojem življenju govorijo npr. moje delo, stil 

komuniciranja, okus, prav tako moji spomini, upi, sanje in priljubljeni artefakti.« (prav 

tam, str. 196) MacIntyre je leta 1981 zapisal, da lahko prav narativnost smiselno 

poveže stalnost in spremenljivost osebne identitete posameznika (MacIntyre, 1981 v 

Ule, 2000). M. Ule (2000) navaja njegovo mnenje, da so ljudje neke vrste igralci v 

zgodbah, ki jih sami uprizarjajo s svojim življenjem, in v nadaljevanju pojasnjuje, da 

»le oni lahko ohranjajo svojo osebno kontinuiteto, zato lahko le njim pripišemo 

identiteto. Osebna identiteta je tako rezultat dejanj posameznika kot tudi delov 

smiselne celote. S tem posameznik predstavi samega sebe kot subjekt svoje osebne 

zgodovine.« (prav tam, str. 200) Pomembno spoznanje, ki ga vsebuje narativna 

perspektiva človeškega življenja, je, da je življenje smiselna celota, ki jo lahko 

izrazimo v zgodbah, pa tudi obogati se, če se tako izraža (Widdershoven, 1994 v Ule, 

2000). Po eni strani se zgodbe predstavljajo kot smiselne celote posameznih 

odlomkov, ki se nanašajo drug na drugega in s tem prispevajo k smislu vse zgodbe, po 

drugi strani pa ti odlomki dobivajo svoj smisel od celote zgodbe (Ule, 2000). Zgodba 

je torej samonanašajoč (avtoreferencialni) pomenski sistem, pri čemer gre za zgodbo v 

obeh pomenih, in sicer v metaforičnem za življenjsko zgodbo posameznika in za 

različne zgodbe, ki jih pripoveduje posameznik o sebi (prav tam). Oboje pa je tesno 

povezano med seboj, saj se posameznik izraža v svojih dejanjih in v zgodbah, ki jih 

pripoveduje o sebi (prav tam). Skratka narativna struktura življenja je sestavljena iz 

doživljajev in iz zgodb (prav tam). Tu pa pomen (smisel) zgodb (v obeh pomenih) ni 

nekaj objektivno danega vnaprej, kar bi le odčitali, temveč je nekaj, kar se dogaja v 

toku interpretacije zgodb (prav tam). 
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- Postmoderni diskurz identitete. M. Ule (prav tam) strnjeno razlaga postmoderni 

diskurz identitete. Opaža, da je prišlo ob koncu prejšnjega stoletja do prave eksplozije 

razprav okrog koncepta identitete, sprememb identitetnih politik in obenem kritik na 

račun tega pojma (prav tam). »Zanimive so kritike, vezane predvsem na idejo o 

integralni, izvirni in povezani identiteti.« (prav tam, str, 241) Skratka kritike se 

nanašajo na moderni diskurz identitete. M. Ule (prav tam) opaža tudi, da je bila 

identiteta vedno problem in da se zdi, da lahko eksistira samo kot problem. »Če je bil 

problem identitete v moderni, kako konstruirati identiteto in jo ohraniti trdno in 

stabilno, je problem identitete v pozni moderni, kako zaobiti fiksacije in obdržati 

možnosti odprte. Tako v primeru identitete kot tudi v primeru drugih sorodnih 

pojmov, kot so sebstvo, značaj, stil, je bilo geslo moderne kreacija in je geslo pozne 

moderne predelava, oz. še bolje, reciklaža. Če je bil medij moderne fotografski album 

kot neuničljiv dogodkovni produkt identitete, je ultimativni postmoderni medij 

videoposnetek, izbrisljiv, računajoč, da nobena stvar ni večna« (Bauman, 1996, str. 18 

v Ule, 2000, str. 241–242). M. Ule (1993) dodaja še eno primerjavo med modernim in 

postmodernim subjektom. »Osnovna značilnost ›modernega‹ subjekta je hierarhična 

organizacija in centralizacija duševnih instanc, ki jo vzdržuje ponotranjeni pritisk 

družbene realnosti. Za ›postmoderni‹ subjekt pa je značilna brkljarija (bricolage), 

navidezni kaos in neidentičnost. Namreč, ni preprosto prisvajanje in ponotranjenje 

družbeno danih vzorcev subjektivnosti, temveč prav tako individualiziran, kot je 

življenjska pot posameznika. Postmoderni subjekt je sestavljen podobno kot barvita 

preproga iz različnih živobarvnih kosov. Temu pravi Keupp ›patchwork identity‹ 

(skrpana identiteta).« (prav tam, str. 375, 376) 

V nadaljevanju strnjeno povzemam zaključke M. Ule (2000) o identitetah in njenih 

spremembah v pozni moderni. Pravi, da se po eni strani zdi, da je identiteta vse manj 

pomembna in pomenljiva kategorija, a kljub temu ne gre reči, da na mesto identitet 

stopajo kakšne nove kategorije, ki bi izražale notranjo in zunanjo prepletenost 

posameznika in družbe. Identiteta je sicer kaotična, vendar nujna socialna institucija, 

ki pa se je bistveno spremenila v več vidikih: 

Prvi vidik sprememb je pluralnost identitetnih ponudb, izbirnost identitet. Že samo 

predstava o tem, da identiteta ni več enkrat za vselej utrjena in definirana stvarnost, 

temveč odprta za modifikacije, zamenjave, deluje kot dejavnik osvoboditve od 

nekaterih socialnih determinacij, ki so doslej uokvirjale življenjski potek in življenjski 

način posameznika. Pluralnost identitetnih ponudb se dobro ujema s predstavo 

vsesplošne izbirnosti, ki jo gojijo in podpirajo sodobni trgi in vzorci potrošnje. Težnja 

k izbirnosti vseh identitet pa relativizira razlike med velikimi in manjšimi identitetami, 

med lahkimi in težkimi identitetnimi bazami. Nobena identiteta ni odločilna, kvečjemu 

je strukturalno naddolujoča, a še to na vse bolj posreden način. Identiteta oz. 

identitetni repertoar postaja fleksibilna zbirka malih identitet, ki ustrezajo zahtevam po 

institucionalizirani individualizaciji. V teh pogojih posameznik ali posameznica 

formulira svoje potrebe, želje, interese, občutja tako, da se ujemajo s številnimi 

institucijami, ki skrbijo zanj ali zanjo: delovne institucije, politične institucije, 

svetovalne, terapevtske in druge pomožne institucije. Večja izbirnost identitet pomeni 

tudi več posameznika v navezovanju in oblikovanju medosebnih odnosov. Govori se o 

težnji k čistim odnosom, k takšnim, ki so v osnovi odvisni od zadovoljstev ali 

poplačil, ki sodijo v ta odnos, na pa od kakih zunanjih zadovoljstev ali poplačil 

(Giddens, 1991 v Ule, 2000).  

Z večjo izbirnostjo je povezan drugi vidik identitete pozne moderne: vse bolj zavestno 

stiliziranje identitete posameznika, pa tudi skupinskih identitet. Stiliziranje identitete 

je bolj stvar užitka kot pa estetska potreba. Osebi namreč dopušča igro 
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samoprezentacij, odkrivanja in razkrivanja samega sebe, iskanja in dajanja priznanj, 

pri čemer oseba ni več življenjsko vezana na trenutni nabor svojih identitetnih 

dosežkov. Zato bi bilo bolj ustrezno, če bi namesto o eni sami vodilni identiteti 

posameznika ali posameznice govorili o identitetnem repertoarju, ki vsebuje več 

identitetnih oblik, ki jih posameznik izpostavi, poudari in prezentira glede na socialni 

kontekst in okoliščine. 

Tretji vidik privlačnosti identitete v pozni moderni je narativnost identitete. Posebno 

pozna oz. refleksivna moderna goji in podpira narativnost identitete. Naravnanost sili 

posameznika v to, da stalno razmišlja, si izmišlja in pripoveduje zgodbe o sebi, svoji 

preteklosti in prihodnosti. Pozna moderna podpira pluralizem teh zgodb. Posameznik 

mora znati v vsaki okoliščini podati ustrezno zgodbo o sebi; od formalnih biografij do 

osebnih naracij. Povsod se pričakuje ustrezno narativno kompetenco, sposobnost za 

dobro samopredstavitev. 

 

Identiteta v pozni moderni definira subjekt tudi kot kompetentnega socialnega akterja. 

Omogoča socialno prepoznavanje posameznika ali kake druge socialne enote kot identične 

skozi različne socialne situacije. Omogoča jezikovno nanašanje posameznika ali kake druge 

socialne enote na samo sebe. V tem primeru nastopa kot referenčna točka indeksalizacij, kot 

subjekt in objekt subjektovih naracij o samem sebi ter kot akter in objekt socialnih 

kategorizacij in diferenciacij. Postmoderna identiteta kot skupek socialnih vlog in vsakdanjih 

samopredstavitev drugim ljudem omogoča navezovanje stabilnih socialnih odnosov. Kljub tej 

neizogibnosti identitete pa pozna moderna ogroža nekatere osnovne poteze identitet, ki jim 

dajemo visoko socialno vrednost in pomen, npr. idejo o identiteti kot trajnem dosežku 

posameznika, o identiteti kot kontinuiteti iste osebe, o identiteti kot koherentnem spoju 

individualnega in družbenega ter o identiteti kot zaželeni dobrini in moralnem cilju razvoja 

posameznika. Identiteta postmoderne se vse bolj kaže kot nestabilna, nejasno določena in 

spremenljiva mreža delnih identitet, ki pa se vseeno dobro ujema s sedanjimi prav tako 

nestabilnimi, nejasnimi in spremenljivimi razmerami v družbi. Domnevamo lahko, da bolj ko 

bo svetovna družba kazala svoj globalni, neosebni značaj, bolj prehodne in pogojne bodo vse 

lokalne navezave posameznika in okoliške družbene skupnosti. To pomeni, da bo posameznik 

gradil svojo identiteto bolj na mrežah globalnih socialnih povezav med posamezniki s 

podobnimi potrebami, nazori, življenjskimi stili kot pa na trajnih, stabilnih socialnih skupinah, 

posplošenih interesih in podobnih zgodovinskih izkušnjah (povzeto po Ule, 2000, str. 241–

319). 

 

2.1 Identiteta starega/starostnika/starejšega 

2.1.1 Kontrastna identiteta in kategorialni način mišljenja 

Na vprašanje, kdo so ljudje, ki živijo v obdobju pozne odraslosti, se na prvi pogled zdi, da 

lahko odgovor ponudi skupna identiteta starega/starostnika/starejšega. Tovrstno identiteto 

lahko označimo kot kontrast identiteti mladega/mladostnika/mlajšega. Skratka identiteto 

starega lahko razumemo kot kontrastno identiteto. Južnič (1993) pojasnjuje, da je za to vrsto 

identitete značilen poudarek in izpostavljanje identitete, ki se od kake druge dejansko ali 

domnevno bistveno razlikuje in je torej njeno nasprotje. V naših predstavah so možne kar 

ekstremne in številne polarizacije identitete (prav tam). Na primer: moški/ženske oziroma 

moškost v nasprotju z ženskostjo, mladi/stari oziroma razlika med mladostjo in starostjo, 

beli/črni, homoseksualci/heteroseksualci in tako naprej brez konca in kraja (prav tam). Ljudje 

se lahko kontrastirajo v mnogih smislih, pri čemer je lahko kontrast takoj razviden ali pa samo 

kulturno določen in religiozno izpostavljen (prav tam). Tako je kontrastiranje na relaciji 

vernik/nevernik in tako razlikovanje je močno izpostavljeno in poudarjeno, če ga izpostavi 
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netolerantna religija ali cerkev in zategadelj ideologija (prav tam). Netolerantnost lahko dobi 

institucionalizirane oblike, kot se je to zgodilo v katoliški inkviziciji – ustanovi, ki je bila 

orodje in orožje katoliške netolerantnosti in je vzpostavljala mnoge kontrastne identitete, 

najprej v odnosu do nekristjanov in potem v odnosu do nekatolikov (prav tam). Posluževala se 

je nasilnih metod ustrahovanja in mučenja, da bi izsilila priznanje ne-vernikov in utrdila 

pravoverje (prav tam). Na žalost pa je, kot ugotavlja Južnič (prav tam), Katoliška cerkev našla 

posnemovalce v mnogih ideološko zaprtih in netolerantnih ideologijah in miselnih sistemih. 

 

Kako to, da je možno najti toliko kontrastov med ljudmi? Morda odgovor ponuja človeku 

lastna dinamika razmišljanja. V kontrastiranju identitete ima namreč posebno vlogo 

kategorialni način mišljenja, ki se nam kaže kot splošna značilnost v človekovem razmišljanju 

(prav tam). »Ljudje skorajda samoumevno razmišljajo v kategorijah in v taki presoji 

›razporejajo‹ stvari, ljudi, pojave, doživetja. Temu bi lahko rekli tudi poenostavljena binarnost 

ali diadičnost. Človek zelo rad in zelo pogosto diadično razporeja. Postavimo le nekaj diad, ki 

so najpogostejše in seveda služijo v prvi vrsti za identifikacijske namene. Taka diada je velik 

– majhen ali večji – manjši. Binarnost je izrazita tudi v kontrastiranju lepo – grdo, prav – 

narobe, pa tudi levo – desno, gori – doli in tako brez konca in kraja.« (prav tam, str. 167) 

Južnič (prav tam) izpostavlja, da je binarni način mišljenja lahko povezan tudi s pojmovanjem 

dobrega in zla, preko katerega je možen prehod na religiozne predstave. Kot primer religije 

binarnosti isti avtor (prav tam) navaja manihejstvo. Gre za religiozni dualizem, ki vidi v vsem, 

kar obstaja, večni boj med svetlobo in temo, dobrim in zlim, bogom in hudičem (prav tam). 

»Manihejstvo kot strogo ločevanje dobrega in zla, pravega in napačnega,  primernega in 

neprimernega, častnega in sramotnega (in še kake diadičnosti na lestvici vrednot) je vse 

preveč pogost način kontrastiranja vsakovrstnih človeških skupnosti. Diadičnost se 

vzpostavlja in utrjuje na mnogih dejanskih in pogosto samo na domnevnih razlikah. Pri tem so 

vselej na delu stereotipi. Drugi in drugačni so vsekakor stereotipizirani. Tako je v vsaki 

kategorialni delitvi.« (prav tam, str. 168) Enako se stereotipizira »stare/starostnike/starejše«, 

ki so drugačni od »mladih/mladostnikov/mlajših«, če skupnost delimo na omenjeni dve 

kategoriji.  

 

2.1.2 Ločena in zaznamovana identiteta na obrobju  

Dejstvo je, da avtorji proces človekovega preoblikovanja tekom življenja interpretirajo zelo 

različno. A. Kristančič (2005) ponuja naslednji dve interpretaciji staranja, ki sta si diametralno 

nasprotni. Povzemam ju v nadaljevanju zapisanega. Prva staranje razume kot temačno 

bodočnost, počasno drsenje v senilnost in okostenelost, zamašitev posameznikovih arterij in 

počasno smrt naše kulturne vitalnosti in kreativnosti, druga pa na staranje gleda kot na 

razširitev življenjskih možnosti, obogatitev možnosti za življenje, novo svobodo in nova 

upanja (prav tam). Kljub temu je za mnoge zamisel o staranju zelo negativna obenem pa 

napačna (prav tam). Vzrok temu A. Kristančič (prav tam) pripisuje preprostemu dejstvu, da 

pretirano povzdigujemo mladost. »Zamisli in ugled mladosti je, da je igriva, živahna, polna 

energije in seksi. Sence teh zamisli so o starejših osebah, da so toge, nekompetentne, 

staromodne, aseksualne, nekreativne, revne, bolne in počasne.« (prav tam, str. 41) Najbolj 

izrazite negativne primerjave med mladostjo in starostjo, ali kot pravi A. Kristančič (prav 

tam), med generacijami v naši kulturi se kažejo v naslednjih trditvah in stališčih: 

 

- če so mladi dobri, morajo biti starejši slabi; 

- če hočejo imeti mladi vse, morajo starejši to izgubiti; 

- če so mladi dinamični in kreativni, potem so starejši okorni in neumni; 

- če so mladi lepi, so starejši grdi; 

- če je mladost zanimiva, mora biti starost dolgočasna; 
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- če so otroci naš jutri, potem so starejši naš včeraj; 

- mladost je zdravje, starost je bolezen; 

- če je mladost norost, je starost modrost, in še bi lahko naštevala. 

 

Tudi v vsakdanjem življenju lahko uvidimo, da se slavi mladost. Mladost postaja norma, 

starost pa se odriva na stran. V naši kulturi za razliko od drugih, ki mislijo, da postaja z leti 

človek modrejši, navadno skrivamo leta (prav tam). Na vprašanje: koliko ste stari, pogosto 

dobimo odgovor: Jaz nikoli ne povem, koliko sem stara ali star (prav tam). »Druga značilnost 

našega vsakdana je, da verjamemo, da so starejše osebe manj socialno privlačne in zaželene.« 

(prav tam, str. 41) Poleg tega, da je mladost višje cenjena od starosti, tudi »zaseda prestol« v 

sferi ali odnosu do drugih vrednot. Avtorica Verbnik Dobnikar (2003) namreč opaža, da je za 

današnji čas značilno postavljanje vrednot mladosti nad vse ostale vrednote: ohranjanje 

mladostniškega stila življenja, lifting, lepotne operacije, fitness – z namenom, da se prikrije 

leta in ohrani mladostni videz do pozne starosti (prav tam). 

 

Če slednje navežemo na koncept identitete, uvidimo, da je identiteta »starostnika« v naši 

družbi in kulturi pogosto manj zaželena kot identiteta »mladostnika«. V odnosu do slednje je 

identiteta »starostnika« zaznamovana in izločena. Takšna identiteta se praviloma izpostavlja v 

zaznamovanosti ali obrobju (Južnič, 1993). Južnič (prav tam) pojasnjuje, da si skorajda ne 

moremo zamisliti družbe, v kateri posamezniki ne bi bili iz različnih razlogov razpoznavni v 

kakih  drugačnostih ali izpostavljeni zaradi dejanske ali kulturno določene različnosti. Torej 

gre za to, da je proces izločevanja univerzalen družben fenomen in lahko vidimo, da je tudi 

danes del družbene realnosti. Južnič (prav tam) poleg omenjenega pojasnjuje, da sta 

zaznamovanost ali izločenost lahko delež tudi večjih ali manjših skupin, ki jih velika družba 

potisne na svoje obrobje ali pa se tja same postavijo. Menim, da je zaznamovanost in 

izločenost značilna tudi za identiteto »starega/starostnika/starejšega«, saj je pogosto mladost 

norma in starost prepoznana kot drugačnost in nekaj nezaželenega. »Zaznamovana ali 

stigmatizirana identiteta je vselej vir ločenosti, razpoznavnosti od drugih, ki ima praviloma 

negativen pripis. Stigmo gre pojmovati kot družbeni odnos, ki se plete okoli določene 

lastnosti, posebnosti in celo zasebnosti, ki jih družba v svoji normiranosti diskriminira. 

Diskriminacija je izrazita, ko se vzpostavi stereotipen odnos ali stališče do kakega in v 

nekaterih družbah celo vsakega odstopanja od normiranega. Stigmatiziran je posameznik, ki 

prestopa tolerančni prag. Ta je lahko v različnih družbah zelo različen.« (prav tam, str. 122) 

 

Pomemben doprinos k razumevanju stigmatizirane identitete je leta 1986 razvil Goffman na 

podlagi študija vedenja družbeno označenih oseb. Razvil je teorijo stigmatizirane identitete, ki 

ima veliko splošnejšo vsebino. M. Ule (2000) pojasnjuje, da Goffman ne vzame za izhodišče 

osebe, ki etiketira stigmatizirano osebo, temveč celotno situacijo in interakcijsko sceno, ki se 

dogaja med stigmatiziranim in stigmatizirancem. »Njegova teza je, da šele stigmatizirani s 

svojim vedenjem omogoča stigmatiziranje in s tem tudi kategoriziranje samega sebe kot 

stigmatiziranega posameznika.  Šele ko posameznik tudi sam zase sprejme določeno stigmo in 

oceni kakšno osebnostno značilnost za stigmatizirajoč defekt, se zares lahko razvijejo zavedne 

ali nezavedne strategije za rešitev identitetnega problema prizadete osebe.« (Goffman, 1986 v 

Ule, 2000, str. 181) Stigma je identiteta. Na tej izvorni tezi je Goffman razvil teorijo 

identitete, ki pojasnjuje tipične vedenjsko-interakcijske strategije stigmatizirane osebe (prav 

tam). Glavne strategije, ki se jih poslužuje stigmatizirani v svoji identitetni politiki, so 

naslednje: 

 

- zavračanje stigme: stigmatizirani poskuša voditi tak tok informacij in interakcij, da 

stigma ne pride do izraza; 
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- sprejem stigme oz. negativne identitete: stigmatizirani popusti, se vda, pristane na 

svojo »pomanjkljivost« in se oprime »samoizpolnjujoče se napovedi« v stilu »če me 

imajo za norega, bom pač nor«; 

- refleksija stigme: stigmatizirani se trudi za socialno kognitivno predelavo stigme, za 

soočenje z razlogi za svojo drugačnost (prav tam).  

 

Kot pravi M. Ule (prav tam) je glavna značilnost identitetne politike stigmatizirane osebe, da 

mora taka oseba zmeraj igrati igro, v kateri se navzven, drugim ljudem kaže kot navidezno 

normalna oseba, vendar pri tem tudi ne sme izgubiti stika s svojo individualnostjo, to se pravi 

ne sme pretirano poudarjati svoje normalnosti. »Celo če stigmatiziranemu posamezniku 

rečemo, da je človek kakor vsi drugi, mu s tem rečemo, da ne bi bilo modro, če bi nas varal ali 

zapustil »svojo« skupino. Skratka, rečemu mu, da je tak kakor vsi drugi, on pa ni tak. To 

protislovje in šala sta njegova usoda in njegova oznaka … Stigmatizirani posameznik se tako 

znajde v areni podrobnih argumentacij in diskusij o tem, kaj naj bi si mislil o sebi, se pravi o 

svoji jaz identiteti. K drugim težavam mora dodati še to, da ga profesionalci (pedagogi, 

zdravniki, psihiatri, sodniki itn.) potiskajo v različne smeri in mu pravijo, kaj naj stori in 

občuti glede na to, kar je in kar ni, vse to pa na videz v lastnem interesu.« (Goffman, 1986, 

str. 124 v Ule, 2000) M. Ule (2000) v tem citatu prepoznava bistveno problematiko identitetne 

politike stigmatiziranca. Citiram njeno pojasnilo: »Za stigmatizacije, ki utrjujejo marginalni – 

oziroma bolje – marginalizirani položaj določene skupine ali posameznikov, velja, da se 

prizadeti ne morejo izogniti pripisovanju stigme. Prav tako pomeni, da stigma potisne 

posameznika v položaj nedoraslega subjekta, ki mu nekaj manjka do priznanja normalne 

človeškosti.« (prav tam, str. 184) Člani marginaliziranih skupin in stigmatizirani posamezniki 

pogosto nimajo nobene druge izbire, kot da prevzamejo vlogo nedoraslega otroka, kar pa je 

povratno dokaz za dominantno skupino, da nadaljuje z infantilizacijo (prav tam). Tako se 

ustvari začaran krog stigmatizacije, iz katerega je težko uiti (prav tam). 

 

 

3 IDENTITETNA POLITIKA  

 

V tem poglavju v prvem delu predstavljam zgodovinski razvoj identitetne politike in njene 

ključne značilnosti, nato pa se usmerim na analiziranje njene problematike. Oboje razlagam 

na primeru gejevskega in lezbičnega gibanja, ki si prizadeva za odpravo družbenega zatiranja 

na podlagi ene osebne okoliščine, in to je spolna usmerjenost. Razlog za osvetlitev 

omenjenega je v tem, da pojasnilo identitetne politike in njene kritike osmisli razvoj njene 

alternative, poleg tega pa, kot pravi avtorica Sandberg (2008), nudi pomembne iztočnice za 

raziskovanje in tematiziranje starosti in staranja, ki predstavlja osebno okoliščino, ki jo 

obravnavam v tem magistrskem delu.  

 

3.1 Razvoj in značilnosti identitetne politike 

Kuhar (2010) v svojem delu Intimno državljanstvo pojasnjuje, kako je prišlo do pojava 

identitetne politike. Pregled zgodovine kaže, da se je koncept identitete izrazito uporabljal v 

gejevskem in lezbičnem gibanju v zahodni Evropi in Ameriki v prejšnjem stoletju (prav tam). 

Kuhar (prav tam) razlaga, da se je identitetna politika začela oblikovati, ko je gejevska in 

lezbična politika iz začetnih revolucionarnih impulzov osvobodilnega gibanja vse bolj drsela 

v esencialistične kategorije, kar je prispevalo k oblikovanju predstave o gejih in lezbijkah kot 

posebni, ločeni in unificirani družbeni skupini. Kot pojasnjuje Kuhar (prav tam), je k nastanku 

identitetne politike po eni strani pripomogla institucionalizacija gejevskega in lezbičnega 

gibanja in lobiranje za pravice homoseksualcev. Po drugi strani pa je tudi komercializacija 

homoseksualne kulture prispevala k utrditvi etničnega in esencialističnega razumevanja 
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homoseksualne identitete in k oblikovanju politike manjšinskih pravic (Altman, 1993 v 

Kuhar, 2010). Kuhar (prav tam) trdi, da je bil pristop identitetne politike učinkovit zaradi 

svojega mobilizacijskega potenciala, saj je identiteta služila samo-prepoznavanju in 

organiziranju družbene in politične akcije. Nastale so »homoseksualne soseske« z vso 

pripadajočo infrastrukturo, s svojimi festivali, kulturnimi prireditvami, političnimi 

institucijami in s svojo mavrično zastavo. Tako nastajajoča podoba gejev in lezbijk, 

utemeljena na etničnosti, temelji na predpostavki, da imajo geji in lezbijke skupno neko 

naravno »bit«, da so eno skupaj s svojo istospolno željo (Gamson, 2003 v Kuhar, 2010). Tako 

je nastala torej podoba manjšinske skupine, ki na tej osnovi zahteva pravice, saj je bilo 

izoblikovanje jasne kolektivne identitete nujno potrebno za dosego političnih ciljev (Kuhar, 

2010). 

 

V nadaljevanju povzemam glavne značilnosti identitetne politike. Kot že samo ime pove, 

identitetna politika v svoji strategiji in delovanju uporablja koncept identitete, ki pa je sam po 

sebi nejasen ali, kot izpostavlja Kuhar (2010), paradoksalen. V primeru seksualne identitete, 

ki je bila središčno mesto identitetne politike gejev in lezbijk, je identiteta paradoksalna v 

naslednjih štirih vidikih (Weeks, 1996 v Kuhar, 2010): 

 

1. Prvi paradoks je problematizacija predpostavke o identiteti kot fiksni in 

uniformni, čeprav praksa vsakdanjega življenja kaže prav nasprotno podobo: da so 

identitetne pozicije nefiksirane in raznovrstne.  

2. Drugi paradoks identitet je v tem, da se tičejo posameznika, so torej bistveno 

zasebne, a obenem izpričujejo multiplo družbeno pripadnost. Identiteta je nekaj, 

na čemer delamo, jo vedno znova iznajdemo glede na diskurze, zahteve in 

možnosti, ki nam jih ponuja svet. Pri tem je telo sidrišče naše definicije identitete, 

saj se zdi, da je resnica o našem telesu in telesnih potrebah v fluidnem svetu, ki 

ves čas uhaja fiksnosti, nekaj najbolj oprijemljivega. Telo pa seveda ni odporno na 

kulturo in družbo, ki vanj vpisuje pomene.   

3. Tretji paradoks identitete je v tem, da so zasidrane v zgodovini in hkrati 

naključne. Na primeru seksualnih identitet je razvidno, da niso odraz neke resnice 

o telesu, pač pa so produkt zgodovine in relacij moči. Te definicije in razumevanje 

identitete nikoli niso končne, ne utelešajo nekakšnega človeškega ali božjega 

načrta, pač pa so ves čas v nastajanju in razgradnji – v tem smislu so naključne in 

nestabilne. Ves čas poteka boj za definicije in pomene, zato med družbeno 

identiteto in samimi seksualnimi željami ne obstaja nujna povezava. Tako lahko 

na primer ljudje prakticirajo določene oblike homoseksualnih aktivnosti, a se ne 

prepoznajo kot homoseksualci, ker jim ta družbena identiteta kot posameznikom 

ne daje nobenega pomena. 

4. Zadnji paradoks identitete je v tem, da je identiteta fikcija, toda nujna fikcija. 

Potrebujemo jo zato, da se v njej prepoznamo. V političnem smislu pa se zdi, da je 

v okviru demokracije identiteta potrebna zaradi reprezentacije v političnem 

prostoru. Zahteve lahko artikuliramo le v imenu nekoga, kar prikazuje na primer 

predstavniški ali etnični model politike. Prav zaradi slednjega razloga je identiteta 

postala osrednja kategorija tretjega vala gejevskega in lezbičnega gibanja.  

V naslednjem odlomku po Kuharju (prav tam) razlagam značilnost identitetne politike, da 

uokvirja neko osebno okoliščino, kot je seksualnost, v koncept etničnosti in esencializma. 

Slednje omogoča ustvarjanje trdne identitete, ki je potrebna za identitetno politiko. Za tretji 

val gejevskega in lezbičnega gibanja – identitetno politiko – je bilo po Kuharju (prav tam) 

namreč značilno uokvirjanje seksualnosti v koncept etničnosti, kar je zahtevalo tudi določeno 

mero esencialističnih predpostavk. To pomeni, da je bilo treba posameznikovo izbiro 
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seksualnega objekta razumeti kot naravno dano in stabilno skozi vse življenje (prav tam). Z 

omenjenim je povezan koncept fiksne seksualne identitete, ki izhaja iz stalnosti seksualnega 

vedenja (prav tam). Gibanje je za identitetno politiko namreč potrebovalo trdno identiteto, saj 

si je preko trdne ali fiksne identitete prizadevalo za zagotavljanje pravic, ki izhajajo iz neke 

identitete (prav tam). »Vzporedno z etničnim modelom manjšine, ki temelji na etnični 

identiteti, je tudi gejevska in lezbična identitetna politika temeljila (in še vedno temelji) na 

ideji homoseksualnosti kot kategoriji, ki določeno skupino ljudi postavlja v manjšinski 

položaj. Ta pristop si je prizadeval oblikovati legitimno manjšinsko skupino, katere priznanje 

bi šele omogočilo vzpostavitev državljanskih pravic za G in L.« (prav tam, str. 74) 

 

Skratka ena izmed pomembnih značilnosti identitetne politike, ki jo izpostavlja Kuhar (prav 

tam), je njeno prizadevanje za enakopravnost ljudi znotraj nekega sistema. Drugače 

povedano, identitetna politika temelji na konceptu človekovih pravic. Med tem ko je 

osvobodilno gibanje gejev in lezbijk skušalo spremeniti sistem kot tak, si je identitetni pristop 

prizadeval za priznanje enakih pravic znotraj obstoječega družbenega sistema (prav tam). 

Tovrstni pristop v identitetnem valu gejevskega in lezbičnega gibanja je prispeval k 

normalizaciji radikalnejših zahtev po transformaciji družbe, hkrati pa so zahteve po enakih 

pravicah destabilizirale nacionalne norme in jih postavile pod vprašaj, s tem pa je absorbcija 

homoseksualcev v sistem prispevala k spreminjanju samega sistema in njegovih vrednot 

(Stychin, 1998 v Kuhar, 2010). Zahteve po pravicah so pomembna mesta boja, saj 

vzpostavljajo normativne in moralne argumente, ki najprej odigrajo izobraževalno, nato pa 

tudi transformativno funkcijo (prav tam). »Pravice so pomembne, ker je prek njih možna 

družbena sprememba.« (Kuhar, 2010, str. 75) Z drugimi besedami, kar se na prvi pogled zdi 

asimilacijska politika, nima izključno asimilacijskih posledic, saj ničesar ni moč vključiti, ne 

da bi se spremenila celota (prav tam). Ob tem pa je, kot pravi Kuhar (prav tam), ključno 

vprašanje, kaj ali kdo se vključuje. V primeru gejevskega in lezbičnega gibanja se je 

vključevalo le en del, in sicer srednjerazredne bele geje, medtem ko so specifično lezbične 

teme ostale v ozadju (prav tam). 

Razlog, da se je tudi znotraj skupine gejev in lezbijk v valu identitetne politike začelo 

izključevanje, je v sami »naravi« koncepta človekovih pravic (Bauman, 2002 v Kuhar, 2010). 

Človekove pravice namreč po eni strani definira to, da jih uživa posameznik sam, izbojuje in 

podeli pa se jih vedno kolektivno, v skupini (prav tam). Torej boj za človekove pravice 

zahteva intenzivno grajenje skupnosti, saj mora imeti določena skupina neko skupno 

»razliko«, ki šele postane pravica, nato pa tudi vrednota (Kuhar, 2010). To pomeni nujno 

vzpostavljanje novih meja in tudi produkcijo in samoohranjanje razlike (Bauman, 2002 v 

Kuhar, 2010). 

 

3.2 Problematika identitetne politike  

 

Dobro se je zavedati, da ima identitetna politika določene pomanjkljivosti. Njena 

problematika se kaže v več vidikih, ki jih bom izpostavila na primeru gejevske in lezbične 

identitetne politike. Slednja je uporabljala etnični model, ki teži k poenotenju pripadnikov 

neke skupnosti, kar pa pomeni, da odgovarja le določenemu delu skupnosti, ker se reflektirajo 

izkušnje zgolj dela skupnosti z največjo močjo (Kuhar, 2010). Tako kot so etnični modeli 

identitetne politike gradili na dveh fiksnih binarnih opozicijah med dvema etničnima 

skupinama ali preprosto rečeno med »nami« in »njimi«, tako je tudi gejevska in lezbična 

identitetna politika gradila na takšnih opozicijah skupin oziroma identitetah (homoseksualnost 

in heteroseksualnost) (prav tam). To pa je povzročilo, da je gibanje postalo bistveno »belo« in 

moško (prav tam). Lezbijke in pripadniki drugih ras so bili znotraj gibanja še vedno v 

marginaliziranem položaju (prav tam). Barva kože in spol ter druge kategorije znotraj 
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identitetnega modela niso bile v zadostni meri tematizirane in v odnosu do spolne 

usmerjenosti jim je bil dan sekundarni pomen (prav tam). Akterji gibanja so spregledali 

intersekcionalnost ali natančneje, da se seksualna usmerjenost pomembno prepleta z drugimi 

kategorijami (od spola do barve kože) in da seksualnosti ne moremo živeti, ne da bi jo hkrati 

umestili v omenjena družbena razmerja (prav tam). Znotraj skupnosti gejev in lezbijk so 

marginalizirani postopoma začeli opozarjati na problematičnost ideje o unificiranem subjektu 

in predpostavki, da je družbena izkušnja biti homoseksualec uniformna (prav tam). Postavili 

so tezo, da je diskurz o homoseksualni identiteti, ki ne upošteva kategorije spola, razreda, 

barve kože in podobno, enako zatiralski kot tisti, proti kateremu se v izvoru bori (prav tam). 

Kuhar (prav tam) zaključuje, da se posameznih kategorij ne da ločiti in postaviti v ločene 

predale, saj so med seboj povezane. Zatorej je treba govoriti o multiplih identitetah, ki so 

vedno v nastajanju (prav tam). »Govorimo lahko le o trenutnih fiksacijah na posameznih 

pozicijah subjekta. Posameznik kot družbeni agent ni unificirana entiteta, pač pa ga je treba 

razumeti v njegovi pluralnosti in intersekcionalnosti.« (prav tam, str. 78) 

 

Menim, da je na tem mestu smiseln pomislek M. Ule (2000), ki premišljuje takole: »Če je 

identiteta tako močno obeležena z izključevanjem raznoličnosti, kot domnevajo sodobni 

teoretiki kulture, če je kot osnovna mikroinstitucija vsakdanjega življenja tako močno vpeta v 

ideološke aparate potlačitev in dominacij, potem se lahko vprašamo, ali sploh ima kakšno 

emancipatorno vlogo in ali je prav, da nagovarjamo člane marginalnih skupin, da okrepijo in 

zgradijo svojo identiteto, ali da svetujemo stigmatiziranim, da s spretno identitetno politiko 

preprečijo reakcije zavračanja ali distanciranja pri t. i. normalnih osebah itd. Ali ni tedaj bolje 

na kak način pobegniti identitetam?« (Ule, 2000, str. 193) Ali je potem rešitev zgoraj 

predstavljene problematike identitetne politike v tem, da ji zbežimo? 

Mnenja strokovnjakov so deljena. Young, Agamben in Grossberg pritrjujejo. Razmišljajo o 

pripadnosti brez identitete, ki ji pravijo singularnost, kar po njihovem mnenju predstavlja 

osnovo za novo vrsto identitetne politike, za politiko brez identitet (Young, 1990; Agamben, 

1993; Grossberg, 1996 v Ule, 2000). »Singularnost naj bi slonela na spoštovanju drugih brez 

posrkavanja v isto ali različno. Po Agambenu je singularnost način obstoja, ki ni niti 

univerzalen, to je konceptualen, niti partikularen, to je individualen. Primer takšnega obstoja 

je primerek, kajti primerek obstaja tako v razredu, katerega del je, kot zunaj njega. (…) 

Primerka ne definiramo s pomočjo kake skupne lastnosti članov določenega razreda – z 

identiteto – temveč z njegovo pripadnostjo samo.« (Ule, 2010, str. 194) Kot sklene M. Ule 

(prav tam), teza o singularnosti, pripadnosti prostovoljnim skupinam govori o tem, da lahko 

posameznik gradi svojo pripadnost skupini na povsem individualnih razmislekih in 

odločitvah, ki izhajajo iz refleksivnih dosežkov posameznika in ne slonijo na polarnih 

identifikacijah – razlikah, tj. na ustvarjanju dominanc in podreditev, identifikaciji in 

diferenciaciji oz. na pristajanju nanje. Če se skupina gradi na singularni pripadnosti svojih 

članov, na nek način ne potrebuje kolektivne identitete, namreč identitete kot poenotenja in 

izključevanja (prav tam). Posledično pa tudi njeni člani ne vgradijo te identitete v spekter 

svojih identitet (prav tam).  

Na drugi strani nekateri teoretiki kljub vsemu poudarjajo pomen identitetne politike, za katero 

je značilen boj za pravice neke marginalizirane skupine. Kot je že bilo rečeno, Stychin meni, 

da so pravice pomembna mesta boja, saj je prek njih možna družbena sprememba (Stychin, 

1998 v Kuhar, 2010). »Zahteve po pravicah so eden od načinov, kako lahko posamezniki in 

skupine aktivno posežejo v spreminjanje predstave o narodu. Glede na centralnost diskurza 

pravic v zahodnem nacionalnem imaginariju se zdi, da je prav to tista arena, znotraj katere se 

je smiselno podati v tak boj.« (Stychin, 1998, str. 17 v Ule, 2010) Prav tako kot Stychin tudi 

Epstein ne zavrne identitetne politike kot take, saj meni, da se lahko posamezne skupine 
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organizirajo le okrog družbeno vsiljene kategorizacije; črnci se ne morejo zoperstaviti 

rasizmu, ne da bi se organizirali kot črnci, tako tudi homoseksualci ne morejo zavreči 

obstoječega seksualnega reda, ne da bi svojo homoseksualnost postavili v središče zahtev.« 

(Epstein, 1987 v Kuhar, 2010, str. 79) 

Kljub temu da so si mnenja glede potrebnosti in koristnosti identitete in identitetne politike 

deljena, ne gre spregledati njenega doprinosa v zgodovinskem razvoju. Kot poudarja Kuhar 

(2010), so problematična izhodišča gejevskega in lezbičnega gibanja pomenila ključne 

momente preloma, na katerih je potem nastala njena alternativa. Epstein je na primer 

opozarjal na fenomen »totelizirajoče istosti«, ki se je pojavil pri gejevski in lezbični 

identitetni politiki in pomeni pritisk k poenotenju znotraj gibanja (Epstein, 1987 v Kuhar, 

2010). Identitetna politika v osnovi namreč ne odpravlja neenakosti znotraj skupine, saj ne 

upošteva notranjih razlik med člani, ki nastajajo na osnovi rase, spola, razreda in tudi 

seksualnosti (prav tam). Prav s kritiko »totalizirajoče istosti« pa identitetna politika dobi svoj 

alternativni model političnega organiziranja, ki ga predstavlja queerovska politika (Kuhar, 

2010). Ta temelji na priznavanju razlike, ki je že vgrajena v »istost« (prav tam). Več o queer 

teoriji in njenem političnem aktivizmu bo predstavljeno v naslednjem poglavju. 

 

 

4 QUEER TEORETIČNI MODEL 

 

Iz diskurza sociologije je za namen raziskovanja teme bistvena queer teorija, ki izhaja iz 

konstruktivističnega paradigmatskega ozadja. A. Jagose (1996) pojasnjuje izvor in uporabo 

pojma »queer«, ko opaža, da je bil nekoč »termin queer v najboljšem primeru slengizem za 

homoseksualca, v najslabšem pa termin homofobe zlorabe. V zadnjem času se »queer« 

uporablja drugače, včasih kot nadpomenka za koalicijo kulturno marginalnih seksualnih 

samo-identifikacij in včasih za opisovanje nastajajočega teoretičnega modela, ki se je razvil iz 

bolj tradicionalnih lezbičnih in gejevskih študij.« (prav tam, str. 1) V nadaljevanju pozornost 

namenjam razvoju queer teoretičnega modela.  

 

»Queerovsko gibanje se pojavi v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja v Ameriki kot 

reakcija na neučinkovitost identitetne politike.« (Kuhar, 2010, str. 80) Kuhar (prav tam) 

pojasnjuje, da je bila identitetna politika takrat nezmožna podati ustrezen odgovor na pojav 

aidsa in moralne panike, ki je temu sledila. Kriza z aidsom je prvenstveno pokazala, da je 

potrebno problematiziranje kategorij, ki posameznike marginalizirajo (na primer kategorija 

bolnika z aidsom v začetku osemdesetih let) (Rahman, 2000 v Kuhar, 2010). Preprosto 

povedano je problem v določenih kategorijah, ki marginalizirajo. Kot opaža Kuhar (2010), pa 

politika, ki se zoperstavi takšni konstrukciji marginalnih identitet, naleti na nemalo 

problemov, saj so te kategorije vpete v materialna razmerja, družbene institucije, so usidrane 

v našo subjektiviteto in so del demokratičnih procesov. Z vprašanjem, kako se zoperstaviti 

konstrukciji marginalnih identitet, se je ukvarjala teoretska praksa poststrukturalistične 

dekonstrukcije identitete (prav tam). Ta je pokazala, da je sama homoseksualna identiteta 

normativna (prav tam). Temu sledeče je tudi projekt queer zamajal same temelje dotedanje 

gejevske in lezbične identitetne politike, saj je problematiziral in dekonstruiral ideje o 

»seksualni manjšini« in »homoseksualni skupnosti« ter nenazadnje pod vprašaj postavil tudi 

identitetne kategorije »gej« in »lezbijka« ter celo »moški« in »ženska« (Gamson, 2003 v 

Kuhar, 2010). Skratka queer problematizira mesto subjekta oziroma državljana v teoriji 

liberalne demokracije (Kuhar, 2010). To pa pomeni zavrnitev določenih predpostavk o 

identiteti, na kateri temelji celotna zakonodaja in sam instrument človekovih pravic (Morgan, 

2000 v Kuhar, 2010). S Kuharjevimi besedami: »Queer spodbija predpostavko o identiteti kot 

dani in o mejah te identitete kot fiksnih in neproblematičnih, medtem ko zakonodaja temelji 
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na predpostavki, da je povsem jasno, kaj pomenijo identitetne kategorije spola, rase, spolne 

orientacije in podobno, saj so te kategorije sproducirane preko binarnih delitev moški/ženska, 

heteroseksualnost/homoseksualnost in podobno.« (Kuhar, 2010, str. 80–81) Uvidimo lahko, 

da queer teorija na splošno razlaga konstrukcijo identitetnih kategorij, ki se enostavno 

povedano ustvarjajo na podlagi binarnih delitev. Če to prenesemo na področje razumevanja 

konstrukcije identitete »starostnika«, lahko dojamemo, da je ustvarjena na podlagi binarne 

delitve mladost/starost. Poleg omenjene razlage pa Kuhar (prav tam) poudarja, da so s 

konstrukcijami identitet povezani tudi vrednotni opisi pozicij subjektov, ki posamezno 

identitetno kategorijo zasedajo. V primeru seksualnosti je heteroseksualnost tista, ki je 

normativna oziroma dominantna kategorija (prav tam). V primeru starosti pa je mladost tista, 

ki jo pozitivneje vrednotimo in »postavljamo na piedestal«. Kuhar (prav tam) zaključuje 

misel, ko pravi, da queer spodbija »naravnost« tega družbenega stanja in o identitetah ne 

govori več kot o fiksnih, pač pa performativnih.  

 

Performativnost je ena izmed izstopajočih značilnosti razumevanja identitete z vidika queer 

teorije, ki v tem smislu pomeni, da identitete niso fiksne lastnosti, ki so v posameznikovi lasti, 

pač pa je identiteta, ravno nasprotno, konstruirana na različne načine na različnih nivojih 

(Morgan, 2000 v Kuhar, 2010). Pri konstrukciji naše lastne identitete sodelujemo sami kot 

posamezniki, a je poleg tega konstrukcija sočasno izven našega nadzora v smislu dejstva, da 

so možnosti za samo-definicijo zamejene z diskurzi, kot je na primer diskurz Zakonodaje 

(prav tam). Podobno sta skozi performativnost osmišljala normativne spolne modele na 

primer Foulcaut in J. Butler, ki je na primer družbeni spol razumela kot kulturno fikcijo, 

performativni učinek ponavljajočih se dejanj znotraj visoko rigidnega regulatornega okvirja, 

ki se utrjuje skozi čas, da bi ustvaril podobo bitja, ki ima naravno vsebino (Butler, 1990 v 

Jagose, 1996). 

Značilnosti queer teorije, ki je za razliko od identitetne politike anti-normalizirajoča, 

pregledno povzema in skupaj z Meeksom označi Kuhar v treh točkah (Meeks, 2001 v Kuhar, 

2010): 

1. Gre za prevpraševanje dominantnih predstav o seksualni morali in normalnosti. V 

nasprotju z identitetno politiko, ki si prizadeva za »vstop in deljenje centra« 

normalnosti skupaj z dominantno skupino (gre torej za pluralizacijo centra), si 

queerovska politika prizadeva za popolno zamenjavo tega centra.  

2. Unificiran subjekt s koherentno identiteto je v queerovksi politiki zamenjan s 

pluralnostjo različnih identitetnih pozicij, kar je še posebej moteče za dominantne 

koncepte reprezentacije, na katerih temelji politični sistem, saj se ta zanaša na 

unificirano, fiksno identiteto.  

3. Queerovska politika ali politika anti-normalizacije je oblika produktivnega upora proti 

dominantnim konceptom seksualnosti, želja, užitkov. To pomeni poleg 

problematizacije heteroseksističnih norm še problematizacijo podobnih normativnih 

procesov znotraj same gejevske in lezbične skupnosti in mainstreamovske politike. 

Produktivni upor je v konstituciji novih užitkov, oblik skupnega življenja, novih 

seksualnih želja in objektov, stilizacij telesa in z vsem tem povezanih novih subkultur 

in skupnosti. Tisto, kar je pri tem napomembnejše, je, da je ta proces konstantno odprt, 

da se nove oblike upirajo definiranju, saj bi s tem postale normativne. Gre za gradnjo in 

hkrati razgradnjo.  

Te tri značilnosti queer teorije, lahko enobesedno poimenujemo v treh točkah kot anti-

socialna/anti-asimilacijska, anti-identitetna in anti-normalizacijska usmeritev.  
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Queer teorija, z omenjenimi predpostavkami, nudi možnosti za novo razumevanje 

seksualnosti pa tudi drugih družbenih fenomenov. Warner (1994) na primer queer teorije ne 

predstavlja le kot teorijo perspektive lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb, temveč 

tudi kot teorijo z bolj daljnosežnimi posledicami, kot je le inkluzija LGBT v že obstoječe 

socialne teorije. Temu se pridružuje L. Sandberg (2008), ko reflektira nekatere izmed ključnih 

elementov v queer teoriji, ki bi po njenem mnenju lahko bili zanimivi za bodoče teoretiziranje 

in raziskovanje starosti
6
 in staranja, in hkrati povratno nakazuje tudi možnosti za sam razvoj 

in ponovni premislek queer teorije iz perspektive starosti. Osrednja avtoričina teza se vrti 

okrog tega, kako je starost oblikovana z navidezno kontradiktornima diskurzoma, enim 

pozitivnim za dobro in uspešno staranje in drugim, ki vidi staranje kot upad, oba pa izvirata iz 

staromrzništva iz obdobja srednje odraslosti (prav tam). Slednja avtorica (prav tam) oba 

omenjena diskurza kritizira in nakazuje možnosti, ki jih ponuja queer teorija s svojimi 

usmeritvami za razumevanje starosti kot ponižujoče in negativne, kot take pa odprte za 

subverzivnost in spremembo.  

Usmeritvi queer teorije, ki jo sprejema tudi pričujoče magistrsko delo, sta obrat v 

antiidentitetno in antisocialno/antiasimilacijsko. V queer teoriji antiidentitetno označuje 

zadržan odnos do kategorij identifikacije z identiteto geja in lezbijke, antisocialno pa 

nasprotovanje asimilaciji skupine gejev in lezbijk v večinsko heteroseksualno, s spolom 

identificirano družbo (Jagose, 1996 v Sandberg, 2008). Pričujoče raziskovalno delo povezuje 

in prenaša teoretično koncepcijo queer teorije z njenima omenjenima usmeritvama na izbrano 

področje raziskovanja. S tem zavzema zadržano držo do kategorije »starostnik«/»starostnica« 

oziroma identifikacije z identiteto »starostnika«/»starostnice« in nasprotuje asimilaciji 

skupine »starejših ljudi« v večinsko mlado, s starostjo identificirano družbo. Kot nakazuje 

Kuhar (2010), queer teorija želi, da ponovno razmislimo o identitetah, ki so vseskozi odprte, 

se spreminjajo, se prepletajo z drugimi kategorijami spola, barve kože, razredne pripadnosti 

… Ponoven premislek o identitni kategoriji starostnika nam lahko pove, da ne gre za naravno 

dano, fiksno in stabilno identiteto, pač pa družbeno konstrukcijo, sestavljeno, fluidno in 

spremenljivo. 

 

 

5 PARADIGMA INTEGRATIVNE TERAPIJE  

 

Če sprejmemo antiidentitetno usmeritev queer teorije, in mislimo identiteto na queerovski 

način, lahko razumemo identiteto, kot bi rekla M. Ule (2000), v vrtincu različnih soobstoječih 

diskurzov, ki vsak na svoj način »osvetljuje« to celoto. V 2. poglavju pričujočega 

magistrskega dela je bilo predstavljenih in pojasnjenih šest diskurzov identitete, in sicer: 

psihoanalitični, psihosocialni, interakcionistični, konstruktivistični, narativni in postmoderni 

diskurz (glej poglavje: 2. Koncept identitete). Vsi omenjeni diskurzi odgovarjajo na vprašanje 

»Kdo ste?« in doprinašajo k večperspektivnemu razumevanju koncepta identitete. Izpostavila 

pa bi rada, da sem pri delu izhajala v večji meri iz postmodernega in narativnega pristopa, 

deloma pa tudi psihoanalitičnega, saj sem kot oporo pri sestavi ohlapne predloge vprašanj za 

intervjuje uporabila integrativni terapevtski koncept petih stebrov, ki ga predstavljam v 

nadaljevanju. 

 

Razlog za izbor koncepta petih stebrov integrativne terapije je bil prvenstveno, da je razumljiv 

in jasen, hkrati pa, da podpira predpostavko o sestavljenosti in fluidnosti identitete. Poleg tega 

                                                           
6
 Še enkrat poudarjam: pojem starost se v nalogi razlikuje od pojma pozna odraslost. Prvi izvira iz študij spola, drugi pa iz razvojne 

psihologije. Pojem starost označuje diskurz, v katerega so posamezniki interpelirani ali nagovorjeni ter vidni in razumljeni kot subjekti 

(Sandberg, 2008). Gre za proces, ki deluje v družbi in je bistven za to, da postanemo subjekti (prav tam). Pojem pozna odraslost pa označuje 

obdobje življenja po 65. letu in se nanaša na subjektivne izkušnje iz vsakdanjega življenja. 



36 

 

je k odločitvi prispevalo dejstvo, da je integrativni terapevtski pristop multidisciplinaren. 

Petzold, utemeljitelj obravnavanega pristopa, je integrativno terapijo strnjeno predstavil kot 

terapijo človeka v bio-psiho-socialnem okviru (Petzold in Wijnen, 2003 v Prelesnik Korošic, 

2011). Vsebuje koncept o identiteti, ki se oblikuje preko različnih procesov na različnih 

področjih. Identiteta se lahko oblikuje preko različnih procesov: tuja pripisovanja (dodelitev 

sposobnosti, lastnosti s strani drugih); ocenjevanje teh pripisovanj, informacij na različnih 

ravneh (psihofiziološki, čustveni in kognitivni); samopripisovanje, imenovano tudi 

identifikacija (na podlagi vrednotenj je nazadnje mogoče, da se identificiram z vsemi ali samo 

z nekaterimi oznakami (eventuelno tudi z nobeno) in jim dodam identifikacijo: »Ja, takšen 

sem, vidijo me pravilno. Tudi jaz se tako vidim, označujem!«); internalizacija (ko so se 

identifikacije zvrstile, se lahko trajno internalizirajo, arhivirajo v dolgoročnem spominu, in 

sicer s procesi, ki vodijo k identifikaciji – notranje in zunanje oznake delujejo skupaj kot 

krožno krepitveni sistem) (Petzold, 2001 v Prelesnik Korošic, 2011). Kot povzema N. 

Prelesnik Korošic (2011), je identiteta torej bistveno oblikovana z dodelitvijo lastnosti, 

sposobnosti in podobnega s strani drugih ter s kognitivnim ocenjevanjem in emocionalnim 

ovrednotenjem teh dodelitev. Pri tem gre vedno za družbeni odnos, ki je praviloma negativen 

in izključujoč oziroma diskriminirajoč (prav tam). Ti procesi učinkujejo na petih različnih 

področjih, tako imenovanih identitetnih stebrih (prav tam). Identitetni stebri se dotikajo 

področij telesnosti (1), socialne mreže (2), dela dosežkov in časa (3), materialne vrednosti (4) 

ter vrednot (5) (prav tam). 

 

(1) Telesni steber zajema zdravje, izpolnjeno spolno življenje, doživeto telesno integriteto 

in zadovoljstvo s svojim videzom kot osrednje lastnosti identitete (prav tam). 

Naslednji dve lastnosti, značilni za telesni steber, sta tudi, da se dobro počutimo v 

svoji koži in domače v svojem telesu (prav tam). Sem spadajo tudi čustva, njihovo 

doživljanje in ravnanje z njimi (prav tam). Omenja pa se se tudi, da ima pri telesnem 

stebru pomembno mesto tudi zdrava vitalna telesnost, pri čemer avtorica opozarja, da 

obstaja nevarnost, da postane nekakšna prisilna realizacija tržnih lepotnih idealov 

(prav tam).  

(2) Steber socialne mreže po N. Prelesnik Korošic (2011) tvorijo ljudje, ki so za nas 

pomembni, s katerimi živimo skupaj, na katere se lahko naslonimo in ki jim tudi mi 

nekaj pomenimo, pa tudi tisti, ki nam niso naklonjeni, nas ne marajo ali nam nemara 

želijo celo škoditi. 

(3) Steber dela, dosežkov in časa po isti avtorici (prav tam) določajo delovni dosežki, 

zadovoljstvo z delom, doživetja uspeha in veselja ob lastnih storitvah, pa tudi odtujeno 

delo, obremenitve pri delu, pretirane zahteve, tudi prosti čas. V zahodni kulturi imajo 

poklicna dejavnost, poklicni status in poklicni uspeh velik pomen (prav tam). 

(4) Materialna vrednost, kot četrti steber, je bistvenega pomena, kajti če je ni, to močno 

omaja identiteto (prav tam). Vključuje naš dohodek kot tudi stvari, ki jih posedujemo 

(stanovanje, avto, obleka) (prav tam). V okviru slednjega je pomemben tudi širši 

ekološki prostor, v katerem se lahko počutimo vpeti, ali pa smo tujci v njem (prav 

tam). 

(5) Steber vrednot je prav tako pomemben vir za oblikovanje identitete, kajti iz njih 

črpamo ljudje pomen in moč (prav tam). Zajema tudi pripadnost različnim skupnostim 

z določenimi vrednotami (verske, politične organizacije, humanitarna združenja ipd.) 

(prav tam). 

 

N. Prelesnik Korošic (prav tam) meni, da so identitetni stebri dober diagnostični instrument, s 

katerim si lahko ustvarimo vtis o osebni stabilnosti nekega človeka v celoti pa tudi na 

specifičnih delnih področjih s tem, da moramo v obzir vzeti razvoj identitete v poteku 
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življenja in njen pomen v sedanji situaciji (kontekst in kontinuum). N. Prelesnik Korošic (prav 

tam) izpostavlja še, da je jasnost in stabilnost identitete prej izjema kot pravilo. Pravi namreč, 

da je za večino ljudi identiteta na posameznih področjih različno jasna in stabilna. Kot primer 

navaja, da lahko v nekem danem trenutku kot posameznik doživljamo, da je naše močno 

področje socialna mreža (opora v družini, pri prijateljih in sodelavcih), hkrati pa doživljamo 

primanjkljaj na stebru dela ter materialnem stebru (če opravljamo delo za določen čas, ki se 

nam izteka, pa ne vemo, kam naprej). Uporabnost petih identitetnih stebrov v terapevtskem 

procesu N. Prelesnik Korošic (2011) vidi v možnosti točnega ugotavljanja, kje je prišlo v 

razvoju identitete do motenj, pa tudi, kje so stabilna, močna področja, na katera se lahko 

klient opre in zanese. Menim, da je omenjeni t. i. diagnostični instrument petih stebrov 

identitete prenosljiv tudi na področje socialne pedagogike, ker podpira dialoški krožni proces 

in princip (samo)prepoznavanja šibkih in močnih področjih, zato je tudi v tej nalogi. Kot je 

bilo že rečeno, je ta koncept predvsem izhodišče za oblikovanje raziskovalnih vprašanj in 

teme za odprti intervju. V ozadju je prisotno zavedanje, da se identiteta in stopnja jasnosti in 

stabilnosti na identitetnih področjih skozi čas in prostor oziroma življenje osebe spreminjajo 

pa tudi, da identiteto lahko mislimo skozi več različnih diskurzov. 

 

 

6 KONCEPT ŽIVLJENJSKEGA SVETA UPORABNIKA 

 

V izhodišču queer teorije je poleg antiidentitetne tudi antiasimilacijska oziroma antisocialna 

usmeritev, kar poenostavljeno pomeni, da nasprotujemo asimilaciji tako imenovane skupine 

»starih ljudi« (ali bolje rečeno ljudi, ki živijo v obdobju pozne odraslosti) v večinsko 

»mlado«, s starostjo identificirano družbo. Takšno usmeritev vsebuje tudi koncept 

vsakdanjega življenja oziroma življenjskega sveta, saj lahko v splošnem odprto odgovarja na 

vprašanje: »Kako živite?«. 

 

Tema vsakdanjega življenja ali življenjskega sveta je predvsem v domeni raziskovanja 

sociologije, etnografije pa tudi psihologije ipd. (Ule, 1993). M. Ule (prav tam) predstavlja 

definiciji vsakdanjega življenja in vsakdanjega oziroma življenjskega sveta ter poskuša med 

njima najti ločnico. »Vsakdanji svet je edini svet, v katerem lahko neposredno živimo. 

Vsakdanje življenje pa je edino življenje, ki je za nas povsem aktualno in prisotno in smo zanj 

maksimalno odgovorni. Je namreč življenje, ki ga določajo naša dejanja in dejanja naših 

soljudi. Vsakdanji svet pa je svet, ki leži v dosegu naših dejanj. Vsakdanji svet lahko 

opredelimo na dva načina: 

 

- kot neposredno naravno in družbeno okolico posameznika, ki je relativno konstantna v 

danem časovnem obdobju. Skrajni časovni horizont vsakdanjega sveta za 

posameznika je življenjska doba posameznika. V tem svetu se posamezniki 

prepoznavajo kot relativno zanesljivi subjekti svojih dejavnosti; 

- kot življenjski svet. To je pojem, ki izhaja iz fenomenologije in označuje 

epistemološki status vsakdanjega sveta, namreč s pomeni in smisli nabite realnosti. 

 

Življenjski svet je neposredno dani svet kot primarna realnost, na katero se ljudje vedno 

nanašamo, jo predpostavljamo in po potrebi tematiziramo in (vedno le delno) 

problematiziramo v vseh svojih dejavnostih. Je nujno ozadje, horizont vseh razumevanj in 

početij ljudi. Zato obstaja kot nam bližnja in vedno dostopna življenjska domena, v katero ne 

moremo radikalno dvomiti ali se odtrgati od nje, ne da bi se odtrgali od družbe sploh.« (prav 

tam, str. 23) M. Ule (prav tam) iz opredelitev življenjskega sveta in vsakdanjega življenja 

opaža, da se pojma dokaj prekrivata med seboj in da ju velikokrat lahko izenačimo. Tudi v tej 
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magistrski nalogi bom za oba uporabljala izmenično poimenovanje »vsakdanje življenje« ali 

»življenjski svet« (torej v širšem pomenu tako za neposredno življenjsko okolje in za izvor 

vseh pomenov ali smislov). 

 

Koncept z imenom življenjski svet uporabnika je v močni meri zastopan na področju 

socialnega dela. Temeljito je predstavljen s strani L. Šugman Bohinc, P. Rapoša Tajnšek in J. 

Škerjanc (2007). »Življenjski svet uporabnika – z značilnim postmodernim poudarkom na 

uporabnikovih virih in dostopu do sredstev za uresničevanje dogovorjenih želenih sprememb 

– je razumljiv, konkretno uporaben koncept, obenem pa poveže številne sodobne strokovne 

pojme, ki so že dobili mesto v slovarju sodobnega socialnega dela, na primer perspektiva 

(krepitev) moči, delovni odnos, soustvarjanje želenih razpletov, partnerstvo in dialog, 

individualno načrtovanje in participacija.« (prav tam, str. 5, 6) Raziskovati življenjski svet 

uporabnika pomeni soustvarjati podobo njegove življenjske situacije v družbenem in 

kulturnem kontekstu z namenom, da bi odkrili in aktivirali vire, ki mu bodo omogočili bolj 

kakovostno vsakdanje življenje (prav tam). Raziskovanje življenjskega sveta, virov in 

akterjev v življenjskem svetu uporabnika, njegovih pričakovanj in perspektiv je del nove 

paradigme socialnega dela, ki se v nasprotju s klasičnim pristopom ne osredotoča na diagnozo 

problema in primanjkljajev, ki je značilna za medicinski model, temveč je raziskovanje 

usmerjeno v načrtovanje rešitev, odkrivanje in mobilizacijo virov in potencialov, ki jih 

najdemo v življenjskem svetu uporabnika, pri tem pa je poudarek na skupnem iskanju in 

soustvarjanju rešitev in ciljev, ki jih ob pomoči socialnega delavca želi doseči uporabnik (prav 

tam).  

 

Eden izmed pomembnejših elementov pri raziskovanju življenjskega sveta je, da gledamo na 

uporabnika iz tako imenovane perspektive moči, kar pomeni, da se osredotočimo na moči 

oziroma močne vidike uporabnikovega življenja (prav tam). Tovrstno percepcijo in 

konstrukcijo realnosti dobro ponazarja prispodoba o napol polnem namesto napol praznem 

kozarcu. Perspektiva polnega kozarca je prispodoba za perspektivo moči, za prepoznavanje in 

povečevanje sredstev in sil, ki jih imajo posamezniki, družine in skupnosti (prav tam). Za 

pogled z vidika moči je najpomembnejše prepričanje, da ima človek sposobnosti, zmožnosti 

in talente, ki jih ob uporabi razpoložljivih sredstev v okolju lahko prepozna, razvija in bogati 

(prav tam). Smiselnost upoštevanja perspektive moči socialno delo vidi v tem, da tovrsten 

pristop pomaga uporabnikom odkrivati, uporabiti in ohraniti različna sredstva in vire pomoči 

v okolju in pri samem sebi, da dosežejo soustvarjene individualizirane rešitve (prav tam). 

 

»V okviru nove paradigme se bistveno spreminja tudi pogled na odnos med socialnim 

delavcem in uporabnikom oziroma uporabniškim sistemom (posameznikom, družino, 

skupino, skupnostjo …). Ob tradicionalnem pogledu na vlogo profesionalca in uporabnika, ki 

se kljub novi paradigmi še ohranja v praksi socialnega dela, se pojavljata še marketinški in 

partnerski pogled na to razmerje.« (Lymberry, 2000 v Šugman Bohinc, Rapoša Tajnšek, 

Škrjanc, 2007, str. 9) V postmodernem času se je v socialnem delu tradicionalni profesionalni 

pristop modificiral v partnerski model, ki za razmerje med profesionalcem in uporabnikom 

predpostavlja sodelovanje, bolj aktivno vlogo in večji vpliv uporabnika pri soustvarjanju 

rešitev in upošteva znanje in izkušnje uporabnikov kot ekspertov življenja (prav tam). 

 

Naslednja pomembna značilnost procesa raziskovanja življenjskega sveta uporabnika je 

krožnost. Ob tem je treba poudariti, da raziskovanje v socialnem delu ni omejeno na tisto fazo 

v procesu socialnega dela, ki jo največkrat poimenujejo faza raziskovanja ali odkrivanja 

problema (prav tam). Ne glede na različna poimenovanja in vsebine posameznih faz v procesu 

delovnega procesa pa vsi modeli v socialnem delu poudarjajo, da v procesu ne gre za linearno, 
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temveč za krožno dogajanje (prav tam). Elementi, ki so prisotni v vseh fazah delovnega 

procesa oziroma delovnega odnosa, so: raziskovanje, dogovarjanje, načrtovanje, ukrepanje ali 

spreminjanje in evalvacija (prav tam). Prepletanje posameznih faz ponazarja znani model 

ASPIRE, ki (v angleškem jeziku) povzema prve črke značilnih faz in temeljnih spretnosti 

socialnega dela: Assessment (ocenjevanje situacije), Planning (načrtovanje), Intervention 

(ukrepanje, spreminjanje), Review and Evaluation (pregled in evalvacija doseženega) (prav 

tam). 

 

Pri raziskovanju življenjskega sveta uporabnika se opiramo na različne metode, odvisno od 

ravni raziskovanja, števila udeleženih v problemu, vrste problema ipd. (prav tam). V 

magistrskem delu bosta osvetljeni in uporabljeni predvsem splošna metoda pogovora in eko-

zemljevida z individualnim načrtovanjem, ob zavedanju pomena tudi drugih metod, kot so 

metoda opazovanja, obiska na domu, terenskega dela, analize in ocene potreb v skupnosti, 

analize zapisov in drugih dokumentov itn. »Metoda pogovora v procesu raziskovanja 

življenjskega sveta uporabnika je hermenevtična, njeno izhodišče je uporabnikova zgodba, 

njegov samoopis, njegova interpretacija sebe, odnosov z drugimi, problema in želenega 

razpleta, razpoložljivih virov itn. V dialogu s socialnim delavcem se te uporabnikove 

interpretacije rekruzivno razvijajo v smeri novosti (novih interpretacij, doživetij, ravnanj) in 

dogovorov na poti uresničevanja njegovih želenih ciljev.« (Šugman Bohinc, 2000, Čačinovič 

Vogrinčič, Šugman Bohinc, 2000 v Šugman Bohinc, Rapoša Tajnšek, Škrjanc, 2007, str. 32) 

L. Šugman Bohinc, P. Rapoša Tajnšek in J. Škerjanc (prav tam) zatrjujejo, da bolj kot bomo 

kot strokovni sogovorniki odprli prostor za razgovor, manj bo zaseden z našimi vnaprejšnjimi 

vednostmi in več bo v njem mesta za uporabnikovo zgodbo. P. Rapoša Tajšek in L. Šugman 

Bohinc (2007) poleg metode pogovora predstavljata še uporabnost metode eko-zemljevida pri 

raziskovanju življenjskega sveta uporabnika. Slednja metoda izhaja iz sistemske teorije in 

pomeni nekakšno hitro vizualno oceno stanja in potreb v življenjskem svetu uporabnika, ki 

nam pokaže, kdo je s kom povezan in na kakšen način, pa tudi kako uporablja vire v svojem 

okolju (prav tam). S pomočjo te metode magistrska naloga raziskuje življenjski vsakdan 

oziroma vsakdanje življenje sogovornikov in iz nje deloma črpa raziskovalna vprašanja in 

temo za odprti intervju. V omenjeni metodi in tudi tej magistrski nalogi so v središču 

vprašanja, kako sogovorniki živijo, kakšni materialni viri so jim na voljo, kaj delajo, s kom so 

povezani v neformalnih in formalnih mrežah medsebojnih odnosov, pomoči in podpore v 

skupnosti, kako so jim dostopne obstoječe pravice, storitve in sredstva v okolju, kako poteka 

oziroma je potekalo njihovo življenje, kakšni pomembni dogodki označujejo njihovo življenje 

v sedanjosti, s pogledom v preteklost in z usmeritvijo ter zanimanjem za vizijo v prihodnosti 

(prav tam). 

 

V nadaljevanju povzemam postopek izdelave eko-zemljevida. Na sredino nastajajočega 

zemljevida napišemo ime uporabnika in njegov zastavljen cilj (ali več ciljev), ki je (so) 

podlaga za raziskovanje njegovega življenjskega sveta. Izhodišče za risanje zemljevida je v 

prvi vrsti uporabnikov cilj in to, kar sam prepozna in opredeli kot svoje razpoložljive vire. 

Šele ko uporabnik izčrpa svoje ideje razpoložljivih virov, mu pomagamo z vprašanji, 

vezanimi na opomnik (prav tam). Ta opomnik je, tako kot shema za risanje zemljevida, 

razdeljen na različne sektorje življenjskega sveta, ki so: 

 

- osnovni materialni viri, 

- socialne vloge, statusi, spretnosti,  

- socialne mreže (lahko ločite formalne in neformalne), 

- dostopnost do pravic, sredstev in storitev, 

- življenjski dogodki in vzorci ravnanja, vizija (prav tam). 
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Ko od uporabnika pridobimo informacije, se lahko lotimo risanja zemljevida. L. Šugman 

Bohinc, P. Rapoša Tajnšek in J. Škerjanc (prav tam) na izbiro ponujajo dve shemi. Možna 

varianta je zemljevid življenjskega sveta, ki ga oblikujemo s pomočjo koncentričnih krogov. 

Krogi označujejo večjo ali manjšo bližino med uporabnikom in drugimi osebami ali viri v 

njegovem okolju in tudi pomen zanj (prav tam). Osebe in sredstva v tej shemi razporedimo po 

koncentričnih krogih glede na pomen in intenziteto odnosa in dostopnost vira (prav tam). 

Notranji krog vključuje najbolj pomembne osebe in vire, zunanji pa najmanj pomembne (prav 

tam). Druga možnost je, da koncentrične kroge razdelimo na več delov ali sektorjev, kjer 

posamezni del oziroma sektor zemljevida uporabimo za vpisovanje virov iz enega od 

navedenih sektorjev (prav tam). V empiričnem delu naloge sem nekoliko prilagodila in 

priredila predlagani shemi zemljevidov in razvila nekoliko spremenjeno verzijo, ki ustreza 

raziskovalni zasnovi te naloge. Sheme zemljevidov vsakdanjega življenja in samopredstavitev 

sogovornikov dodajam v magistrsko nalogo kot priloge (glej poglavje 7 Priloge). 

 

 

7 NARATIVNI PRISTOP  

 

Poleg metode eko-zemljevida se raziskava opira še na metodo zgodbe ali pripovedi, ki izvira 

iz narativnega pristopa in interpretativne paradigme, ki koncept obravnavane magistrske teme 

poveže v celoto. »O tem le redko razmišljamo, a vendar – zgodbe prežemajo naše življenje. 

Imajo nešteto oblik in opravljajo veliko nalog. Živijo v knjigah, na slikah, fotografijah, v 

glasbi, novicah, v umetnosti, znanosti, popularni kulturi in v vsakdanjem življenju. Lahko 

zabavajo, moralizirajo, obveščajo« (Urek, 2005, str. 11). M. Urek (2005) in M. Ule (2000) se 

strinjata, da so zgodbe neizogiben del našega življenja. »Zgodb se ne moremo znebiti; 

sanjamo v zgodbah, fantaziramo v njih, spominjamo se, zamišljamo, upamo, obupujemo, 

verujemo, dvomimo, načrtujemo v zgodbah« (prav tam, str. 196). M. Urek (2005) prav tako 

zatrjuje, da zgodbe v različnih oblikah in z različnimi nalogami zaznamujejo naša življenja in 

imajo v njih številne pomene. Opaža, da poleg tega, da zgodbe nudijo možnost, da nekomu 

nekaj povemo o svojem življenju, lahko hkrati predstavljajo sredstvo za oblikovanje 

identitete, način predstavitve sebe (prav tam). »Izdelovanje zgodb o sebi je sestavina 

vsakdanjega dela z identiteto posameznika, v katerem posameznik reflektira svoje izkušnje s 

stališča raznih perspektiv svoje identitete. Organizacija izkušenj dogodkov v pripovedi pa 

učinkuje tudi na ureditev vsakdanjega življenja ljudi in na interpretacijo njihovih prihodnjih 

izkušenj« (prav tam, str. 11). Tudi M. Ule (2000) pritrjuje, da zgodbe prispevajo k 

organizaciji življenja, saj je narativnost na dva načina temeljnega pomena za človekovo 

eksistenco. »Prvič je človeška eksistenca zaradi svoje vpletenosti v globalni življenjski načrt 

urejena na način zgodb. Človeško življenje samo sebe predstavlja kot živo zgodbo, ki jo lahko 

razumemo. Drugič pa lahko to živo enotnost življenja izrazimo skozi razne zgodbe, ki 

eksplicirajo implicitno življenjsko zgodbo. Tako te zgodbe prispevajo k organizaciji 

življenja.« (prav tam, str. 200) Ali kot pravi M. Urek (2005, str. 12): »Skozi zgodbe se nekako 

uredi kompleksnost sveta. (…) Pravzaprav ni nobenega drugega mehanizma za strukturiranje 

izkušenj, ki bi ujel in ustrezno predstavil občutenje časa, ki ga je nekdo živel.« »Narativne 

strukture nam omogočijo izražanje in mnoštvo fragmentiranih izkušenj sestaviti v nekakšen 

smiseln red.« (Plummer, 2001 v Urek, 2005, str. 12) 

 

M. Ule (2000) pojasnjuje, da se zgodbe predstavljajo kot smiselne celote posameznih 

odlomkov, ki se nanašajo drug na drugega in s tem prispevajo k smislu vse zgodbe, po drugi 

strani pa ti odlomki dobivajo smisel od celote zgodbe – zatorej lahko rečemo, da je zgodba 

samonanašajoč se (avtoreferencialni) pomenski sistem. Tu gre za zgodbo v metaforičnem 

smislu, kot je življenjska zgodba posameznika, pa tudi za različne zgodbe, ki jih posameznik 
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pripoveduje o samem sebi (prav tam). »Oboje pa je tesno povezano med seboj, saj se 

posameznik izraža v svojih dejanjih in v zgodbah, ki jih pripoveduje o sebi« (prav tam, str. 

2000). Skratka zgodbe, identiteta in vsakdanje življenje ljudi so krožno prepleteni in 

vzajemno notranje povezani koncepti, saj učinkujejo drug na drugega.  

 

Kako pa lahko definiramo zgodbo? M. Urek (2005) razlaga, da nam zgodba pove, kaj se je 

zgodilo (ali kaj se bo zgodilo ali kaj se dogaja). »Če pripoveduješ zgodbo, torej nekomu daješ 

informacijo. Vendar je zgodba tudi interpretacija, pojasnjevanje pomena dogodka občinstvu 

(poslušalstvu, bralstvu), zato je vsaka zgodba tudi interpretativno dejanje.« (prav tam, str. 12) 

Pripovedovanje zgodb je tudi najobsežnejši način, kako ljudje razvijamo skupno razumevanje 

stvari (prav tam). Lahko bi rekli, da preko njih ustvarjamo družbeno realnost. »Upravičeno 

lahko trdimo, da je ena izmed bistvenih dimenzij človeškosti prav pripovedovanje zgodb, saj 

zajema večino stvari, ki jih počnemo. Nič nenavadnega torej, da nas je antropologija 

poimenovala celo homo narrans ali homo fabulans: človeška vrsta pripovedovalk, 

pripovedovalcev in interpretinj, interpretov zgodb.« (Currie, 1998, str. 2 v Urek, 2005, str. 12) 

»Zgodbe so ljudje preučevali, še preden so našle mesto v družbenih vedah. Študije 

pripovedništva poznamo že vsaj od Aristotela dalje, vse do danes pa so neko vrsto ali obliko 

pripovedi v svojih okvirov prepoznale že skoraj vse družbene vede in številni poklici.« (Urek, 

2005, str. 12, 13) Kljub temu opaža M. Urek (prav tam), da je poskus določiti, kaj je pripoved 

ali naracija, kaj zgodba in kaj so nujne sestavine ene in druge, precej zapletena naloga. V 

nadaljevanju citiram avtoričino razlago problematike razlikovanja med omenjenimi pojmi: »V 

družbenih vedah sta zgodba in naracija pogosto obravnavani kot sinonima. Besedi imata sicer 

različna korena, iz česar izhajajo tudi različni poudarki. Nekateri so mnenja, da smo izraz 

naracija dobili iz latinščine. Latinski narratus prevajajo kot »dati vedeti«. Narator/naratorka je 

torej oseba, ki oblikuje pripoved in nam daje nekaj – zgodbo – vedeti. Je nekdo, ki mu/ji 

zaupamo, da nas bo popeljal/a skozi zgodbo in pojasnil/a smisel dogodkov in ljudi, ki 

nastopajo v njej. Naracija, pripoved, naj bi nas torej spominjala na bolj ekspertni tip 

pripovedovanja zgodb, medtem ko zgodbe pogosteje povezujemo s fikcijo. Pripoved naj bi 

bila torej nekaj resnega in verodostojnega, medtem ko zgodbo ponavadi vidimo kot verzijo 

dogodka v očeh neke osebe in je kot taka lahko pristranska, izmišljena ali celo lažna. 

Ravnotežje med zabavnostjo in prepričljivostjo ter med domišljijo in dejstvi je pravzaprav 

ključno za napetost v pripovedovanju zgodb. Novejši narativni prijemi dokazujejo, da je 

pripovedovanje zgodb interakcija in izvedba [ang. performance] in da se lahko o resničnosti 

zgodb lahko le sprašujemo in pogajamo. Kvaliteta pripovedi, vrednost, detajli in notranja 

ureditev zgodb so tako odvisni od oseb, ki jim pripovedujemo zgodbo, in konteksta 

pripovedovanja.« (prav tam, str. 13, 14) Avtorica razpravo sklene z besedami Ricoeurja, da 

»je preostro razlikovanje med zgodbo in pripovedjo vprašljivo, saj je že sama zgodba eden od 

načinov urejanja, v čemer se razlikuje od preproste kronike dogodkov: oblikuje se glede na 

motive in teme. Tako je zgodba že zmožna razlagalnega učinka in je torej že pripoved.« 

(Ricoeur, 2001, str. 144 v Urek, 2005, str. 14) Torej ni jasne ločnice med definicijami in 

pomeni pojmov, kot so zgodba, naracija in pripoved, zato jih bom v pričujočem magistrskem 

delu razumela kot sinonime in jih uporabljala izmenjujoče, saj tudi ne vidim smisla za njihovo 

pomensko razlikovanje pri obravnavani temi. 

 

M. Urek (2008) v svojem predavanju o pripovedovanju zgodb povzema značilnosti in 

zakonitosti, ki veljajo za vse vrste zgodb in pripovedovanje v katerem koli kontekstu (tudi 

socialnem delu ali recimo v socialni pedagogiki). V nadaljevanju povzemam in citiram te 

zakonitosti. Prva značilnost, ki jo M. Urek (prav tam) izpostavi, je, da so zgodbe subjektivne, 

saj z njimi izražamo svoje posebne zorne kote, gledišča, vrednote, in naj govorimo o še tako 

trdnih dejstvih, objektivnih okoliščinah, stvarnih dogodkih, govorimo v resnici o: svojih 
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interpretacijah teh stvarnosti, dejstev; o svojih vrednotah, iz svojih kulturnih, vrednotnih, 

ideoloških, spolnih, osebnih biografskih okvirov. Ne obstaja nič takega kot objektivna 

stvarnost kot tudi ne objektivno pripovedovanje o tem, lahko se le pogajamo o resničnosti 

pomenov (prav tam). In – vsako pripovedovanje o nekom ali nečem je torej avto/biografsko 

(prav tam). Zgodbe pa so vselej tudi interpretacija, saj govorijo o pomenih, ki jih nečemu 

pripisujemo (prav tam). Poleg tega so vedno družbeno konstruirane, saj na njih vplivajo 

družbene okoliščine, konteksti pripovedovanja, hierarhije, razmerja moči ipd. (prav tam). 

»Samopripovedovanje in pripovedovanje o drugih je odvisno od situacij in ljudi, ki jim 

posameznik pripoveduje svojo zgodbo. Kvaliteta pripovedi, vrednost, detajli in notranja 

ureditev zgodb so odvisni od oseb, ki jim pripovedujemo zgodbo, od konteksta 

pripovedovanja in cilja, ki smo si ga zastavili, ko smo v vlogi pripovedovalcev svojih zgodb. 

Ta značilnost pripovedovanja zgodb je v kontekstu socialnega dela pogosto spregledana. 

Osebo, ki je na različnih mestih povedala različne različice svoje zgodbe, se pogosto napačno 

interpretira in označi kot zmedeno, kot da »ne ve, kaj hoče«, ali celo kot »lažnivo«, in še 

pogosteje – kot »manipulativno«. Pravzaprav ni sporna trditev, da želijo uporabniki z 

različnimi verzijami zgodb pri različnih občinstvih (strokovnjakih) iztržiti najboljši izid zase; 

sporno se zdi prepričanje, da to počnejo samo eni in to izključno z namenom samo njim lastne 

manipulacije.« (Urek, 2008, ppt str. 20, 21) Socialno-konstruktivistični pogled na 

avtobiografijo (in življenjske pripovedi nasploh) pa razkrije, da manipuliramo vsi in ves čas, 

saj zmožnost spreminjanja, prilagajanja zgodb o sebi, pomeni sposobnost pogledati nase iz 

različnih zornih kotov, kar pa je tudi osrednji moment v identitetnem delu posameznika (prav 

tam). Zgodbe so tudi interaktivne, saj jih izmenjujemo in komuniciramo v interakciji z 

drugimi in jim v interakciji z drugimi pogajamo o pomenih, ki jih pripisujemo istim 

dogodkom ali stvarem. Tudi če na primer pišemo dnevnik, se običajno na koga naslavljamo – 

na nek del sebe ali fiktivno osebo, kateri pripovedujemo (prav tam). Poleg omenjenega so 

zgodbe prav tako performans, nastop ali izvedba. So torej pripovedovanje nekomu, nastop za 

nekoga, ki ga želimo prepričati v resničnost, verodostojnost tega, kar pripovedujemo. So 

prepričevanje občinstva. Interakcijski prijemi k pripovedim prinašajo spoznanje, da 

strukturnih značilnosti socialnodelovnih poročil ne kaže iskati zunaj performativnih 

priložnosti: npr. socialnodelovno poročilo tako samo zase ne nosi nobenega pomena; ta nam 

postane dostopen šele, ko ga nekdo prebere in se nanj odzove – sodnik, druga institucija, 

zdravniki (prav tam). In nenazadnje so zgodbe tudi že dejanje in intervencija, saj posegajo v 

resničnost in jo spreminjajo. Primer tega je odziv pomembne institucije na poročilo 

strokovnjaka ali pa učinek nekega obremenilnega poročila na samega uporabnika, na njegovo 

samopodobo, sprejemanje sebe (prav tam). Značilnosti zgodb kažejo na to, da je zelo 

pomembno, kakšne zgodbe ustvarjamo o sebi, drugih in svetu v različnih kontekstih.  

 

Na področju raziskovanja življenjskih zgodb je bil leta 2009 v Sloveniji izveden kvalitativni 

raziskovalni projekt z naslovom Nova zgodba v stari zgodbi življenja. Raziskovalca N. Žitek 

in Tomažič (2009) sta obiskala 30 domov za stare ljudi po vseh regijskih področjih Slovenije 

ter v vsakem od domov opravila tri intervjuje s tamkajšnjimi stanovalci. Po kakšnem načinu 

sta izbirala korespondente ni znano. Raziskovalni problem je predstavljala zaznana in s strani 

avtorjev raziskave ocenjena situacija nezadostne ali celo pomanjkljive uporabe metode 

zgodbe v terapevtske namene pri socialnem svetovanju starim ljudem (prav tam). Temeljni 

cilj raziskave je bil, da avtorja spoznata vire moči starih ljudi, ki bivajo v institucionalnem 

varstvu preko tega, da obiščeta 30 domov za stare ljudi in v vsakem opravita tri intervjuje s 

sostanovalci (prav tam). Avtorja sta kot namen raziskave opredelila kot spoznavanje 

zakladnice starih ljudi in njihovih dejavnikov, sprememb, ki so omogočile stabilizacijo 

novega načina življenja, bivanja v domu za stare ljudi (prav tam). Ugotovljeno je bilo, da so 

pri intervjuvanih sogovornikih prisotni naslednji viri moči: 1. samota; 2. solze, jok; 3. vera; 4. 
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otroci, partnerji in bližnji; 5. prijatelji. Omenjeni viri so stanovalcem domov za stare ljudi 

pomagali, da so se lažje soočali in premagovali življenjske preizkušnje, težave in izzive ter 

preko tega osebnostno rastli.  

 

Podpečan (2010) je podal kritiko tega raziskovalnega projekta, v katerem je izpostavil 

nekatere dodatne premisleke glede njegovih vsebinskih elementov. Med drugim je opozoril na 

previdnejšo rabo pri poimenovanju skupine ljudi, vključenih v raziskavo, pa tudi dvom v 

zasledovanje namena terapevtskega učinka ter uporabe raziskovalne metode življenjske 

zgodbe kot zgleden pripomoček (exemple) za strokovno delo s stanovalci v domovih prav 

zaradi nevarnosti poustvarjanja stereotipnih predstav in zgodb, ki se jim (paradoksalno) v 

samem izhodišču raziskava želi izogniti (prav tam). Poleg omejenih uvidov pa Podpečan 

(prav tam) pohvali naslednje značilnosti raziskave, in sicer: vključenost sogovornikov, ki sami 

niso (z)mogli pisno izražati svojih misli, in metodo življenjskih zgodb, ki nudijo socialno 

delavski (terapevtski) kot tudi osebnostni vidik življenja intervjuvanih. Slednji odkriva tako 

notranji svet intervjuvanca kot tudi njegovo vpetost v zunanji, socialni, družbeni kontekst. 

Poleg omenjenih vidikov pa izpostavlja še zgodovinsko-etnografski vidik življenjskih zgodb, 

saj namreč preko pripovedovanja življenjskih zgodb pripovedovalci, vede ali nevede, 

posegajo v (pol)preteklo zgodovino, ki so jo pomagali oblikovati kot aktivni udeleženci ali 

vsaj opazovalci dogodkov (prav tam). Poleg vsega naštetega avtor s pohvalno opazko 

pospremi implicitno humanistično vodilo raziskovalnega projekta v smislu »Za človeka gre!« 

(prav tam). Strinjam se s predstavljeno kritiko avtorja in poleg tega menim, da je doprinos 

raziskovalnega projekta Nova zgodba v stari zgodbi življenja tudi v tem, da skozi narativni 

pristop v raziskovanju nudi pripovedovalcem življenjskih zgodb odprt prostor za 

samopredstavitve in ustvarjanje zgodbe, kar samo po sebi lahko nudi osvobajajoč učinek. 

Menim, da je poleg omenjenega koristno, da v ljudeh in njihovih pripovedih išče vire moči – 

nekaj, iz česar črpajo moč in navdih za svoje življenje. 

 

Razumljivo je, kar pravi M. Urek (2005), da razlogov, ki govorijo v prid raziskovanju zgodb v 

socialnem delu, ni težko najti. »Ni pretirano trditi, da so življenjske zgodbe v središču 

socialnega dela. Socialne delavke in delavci imamo z zgodbami tako rekoč opraviti ves čas. 

Poslušamo jih, pripovedujemo drugim, interpretiramo, zapisujemo, prenašamo naprej, 

spreminjamo. Poklicni položaj nam omogoča, da nenehno posegamo v življenja ljudi in na 

različne načine vplivamo na poteke njihovih zgodb. Z zapisi in ustnimi poročili lahko 

vplivamo na življenja ljudi prav tako učinkovito kot z drugimi, bolj prepoznavnimi 

strokovnimi intervencijami. (…) Socialnodelovna poročila so navsezadnje teksti v interakciji, 

ki se spreminjajo v skladu z okoliščinami, v katerih jih beremo. Niso zgolj besede na papirju, 

v resnici so že dejanja, intervencije, spreminjanje realnosti: kot rečeno, imajo realno moč kot 

dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila itn., obenem pa pomembno vplivajo na 

samopercepcijo uporabnikov. Z določeno intonacijo v poročilu – upodobitvijo določenega 

lika človeka – lahko spremenimo tip ali smer intervencije. Vsekakor smo v položaju, ki nam 

daje veliko moči, in zdi se, da jo lahko uporabimo tako za krepitev moči strank, ki so nam 

hotele ali morale zaupati svoje zgodbe, kakor tudi narobe, za povečevanje premoči stroke nad 

ljudmi« (prav tam, str. 17). M. Urek (prav tam) opaža, da je v praksi moč zaslediti dobre 

primere pripovedovanja in zapisovanja, a tudi to, da strokovne delavke in delavci še zdaleč 

nismo dovolj previdni in se učinkov svojega delovanja ne zavedamo dovolj. Iz poročil, ki jih 

je taista avtorica (prav tam) pregledala, je bilo razbrati, da socialne delavke in delavci v njih 

še zelo pogosto nastopajo kot objektivni razsodniki neke realnosti in da se vedejo, kot da je 

strokovna razlaga edina veljavna, ne le ena od možnih. »Še zmerom ni nič nenavadnega, da 

osebna zgodba z vso dokumentacijo kroži med oddelki kakšne službe, posamezne informacije 

pa tudi med socialnimi službami.« (prav tam, str. 18) 
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M. Urek (prav tam) meni, da je Zakon o varstvu osebnih podatkov položaj izboljšal, kljub 

vsemu pa se sprašuje (prav tam): »Kakšen vpliv imajo uporabniki zares na to? Koliko 

uporabnikov resnično izkoristi pravico, da si ogleda svojo dokumentacijo? Koliko jih lahko na 

zapisovanje svoje zgodbe v profesionalne namene tudi vpliva? Koliko bi se jih strinjalo s tem, 

kar je o njih zapisano? Ali socialnodelovna poročila dopuščajo tudi strankino različico? Ali so 

odprta za alternativna branja?« Avtorica (prav tam) odgovarja, da večini ljudi, ki jih socialne 

delavke in delavci srečujejo pri svojem delu, glede teh vprašanj ni vseeno, četudi je tako 

videti. Kot primer nekorektnega ravnanja strokovnih delavcev z zgodbo uporabnika navaja 

svoj spomin na moškega, ki je precej let preživel na psihiatriji (prav tam). Povedal je, kako 

nespoštljivo so ravnale z njegovo zgodbo vpletene institucije, ki se jim je najverjetneje zdelo, 

da se ne dogaja nič napačnega: »To se mi je pa prav zares zdelo za malo, da so vsi že vse 

vedeli o tebi, ko si prišel na drug oddelek. Dokumentacija se je selila s tabo. Ko si prišel ven, 

je bila socialna delavka na centru že seznanjena s tem, kaj si vse počel. Grozen občutek. Nič 

nisi mogel proti temu.« (prav tam, str. 18) »Na drugi strani pa imamo tudi zgodbe socialnih 

delavk in delavcev. V javnosti (tako v medijih kot tudi na drugih instancah, kjer morajo 

poročati o svojem delu) jih pogosto obravnavajo kot ›tisti, ki nečesa niso naredili, pa bi 

morali‹ in izkušnje kažejo, da je socialno delo slabo zaščiteno pred javnimi kritikami. Zgodbe, 

ki jih pripovedujejo o svojem delu, so pogosto polne opravičevanja, utemeljevanja 

strokovnosti, poudarjanja moralnosti svojih odločitev in so po žanru torej neke vrste obrambni 

zagovori. Da bi te zgodbe prepričale pomembna občinstva, morajo biti očiščene vseh motečih 

elementov, ki so spremljali njihovo nastajanje. Tako le redko pričajo o vsakdanjih okvirih 

socialnega dela, na primer o konkretnih dilemah, ki so vplivale na odločitve v kakšni stvarni 

situaciji, ali o nasprotju med nadzorom, močjo in skrbjo; o pogostem nasprotju med zelo 

velikimi javnimi pričakovanji, pooblastili in majhno družbeno močjo, ki jo ima socialno delo 

v primerjavi s sorodnimi poklici, ali kakšnih drugih kontroverzah v praksi socialnega dela.« 

(prav tam, str. 18, 19) 

 

V zaključku svoje študije M. Urek (prav tam) vabi k zgodbam in narativnemu preobratu 

socialnega dela. To magistrsko delo dobrodušno sprejema njeno povabilo. Pri raziskovanju 

namreč upošteva glavne zakonitosti zgodb (ki so bile že navedene zgoraj) ali splošneje rečeno 

predpostavke narativnega pristopa, kot so: konstruirana narava vednosti, neobjektivistični 

pristop, pripoved kot performans, poudarek na refleksivnosti in etnografsko raziskovalno 

znanje v socialnem delu (prav tam).  
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II. EMPIRIČNI DEL  

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Iz pregleda raziskav je razvidno, da je bilo manj pozornosti v raziskovanju namenjene ljudem 

in njihovim predstavitvam, doživljanjem sebe in svojega življenja, ne da bi jih identificirali 

kot »starostnike« in jih obravnavali v okviru uspešnega ali neuspešnega staranja. Zato se 

pričujoča naloga še posebej posveča ljudem brez vnaprejšnjega označevanja in njihovim 

enkratnim doživljanjem, predstavitvam, sestavljenim identitetam in vsakdanjemu življenju.  

   

 

2 NAMEN IN CILJI TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Namen empiričnega dela je raziskati, kako sogovornice in sogovorniki doživljajo sami sebe 

ter svoje vsakdanje življenje v obdobju pozne odraslosti.  

 

Konkretni cilji empiričnega dela raziskave so: 

 

 preko odprtih intervjujev pridobiti vpogled v doživljanje identitete in vsakdanjega 

življenja sogovornic in sogovornikov, 

 pridobljeno gradivo vsebinsko analizirati in razpoznati pomembne teme sogovornic in 

sogovornikov,  

 poskusiti izdelati grafični prikaz zemljevida življenjskega sveta sogovornic in 

sogovornikov, 

 oblikovati predloge ali smernice za socialnopedagoške intervencije in nadaljnja 

raziskovanja. 

 

Glede na namen in cilje raziskave so izoblikovana naslednja raziskovalna vprašanja
7
: 

 

RVa: Kako je sestavljena identiteta sogovornika/sogovornice?  (»KDO STE?«) 

RVa1: Kakšen je pomen odnosa do telesa sogovornikov in sogovornic pri doživljanju sebe?  

RVa2: Kakšen je pomen odnosa do socialne mreže sogovornikov in sogovornic pri 

doživljanju sebe?  

RVa3: Kakšen je pomen odnosa do dela in dosežkov sogovornikov in sogovornic pri 

doživljanju sebe?  

RVa4: Kakšen je pomen odnosa do materialnih dobrin sogovornikov in sogovornic pri 

doživljanju sebe?  

RVa5: Kakšen je pomen odnosa do vrednot sogovornikov in sogovornic pri doživljanju sebe?  

 

RVb: Kakšno je vsakdanje življenje sogovornika/sogovornice? (»KAKO ŽIVITE?«) 

RVb1: Kakšen je pomen razpoložljivosti materialnih virov pri doživljanju vsakdanjega 

življenja  sogovornic in sogovornikov?  

RVb2: Kakšen je pomen dela, socialnih vlog, statusov in spretnosti pri doživljanju 

vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov?  

RVb3: Kakšen je pomen pomoči in podpore v okviru socialnih mrež pri doživljanju 

vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov?  

                                                           
7
 Odgovori na raziskovalna vprašanja so v podpoglavju 4.2 Interpretacija dobljenih rezultatov in odgovori na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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RVb4: Kakšen je pomen dostopa do pravic, sredstev in storitev v okolju pri doživljanju 

vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov?  

RVb5: Kakšen je pomen posebnih življenjskih dogodkov in vizije pri doživljanju vsakdanjega 

življenja sogovornic in sogovornikov?  

 

 

3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA  

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja je bil izbran kvalitativni raziskovalni pristop in 

metoda spraševanja, natančneje nestandardiziran individualni intervju oziroma oblika 

nestrukturiranega intervjuja. »Pri tej obliki spraševanja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju, 

ne uporabljamo vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali 

predlogo za intervju, to je seznam okvirnih tem, ne podrobnih vprašanj.« (Mesec, 1995, str. 

80) 

 

3.1 Vzorec  

Vzorčenje je bilo priložnostno. Ključna izhodiščna izločitvena kriterija pri izboru oseb sta bila 

dosežena starost 65 let in bivanje v izbranem lokalnem okolju. Vzorec je štel 5 oseb. Po 

zadnjih razpoložljivih podatkih 1. januarja 2015 so med prebivalstvom Slovenije, starim 65 

let ali več, prevladovale osebe, ki se identificirajo z ženskim spolom. Slednjih je bilo skoraj tri 

petine (SURS, 2015). Zaradi tega podatka so bile v vzorec te raziskave vključene tri osebe, ki 

se identificirajo z ženskim spolom (tri sogovornice) in dve osebi, ki se identificirata z moškim 

spolom (dva sogovornika). Pred izvedbo raziskave je bil opravljen pilotski intervju, h 

kateremu so bili povabljeni ljudje, stari 65 let ali več in vključeni v društvo upokojencev v 

izbranem lokalnem okolju. Vzorčenje je potekalo glede na pripravljenost oseb na pogovor. 

Vzorec pilotskega intervjuja je predstavljal primer, do katerega se je v danih okoliščinah 

najlažje prišlo. Po analizi pridobljenih podatkov iz pilotskega intervjuja je bilo ugotovljeno, 

da je za potrebe raziskave pomembno, da se v raziskavo povabi tudi ljudi, ki niso vključeni v 

omenjeno ali pa sploh nobeno društvo. Posledica te ugotovitve je bil izbor načina vzorčenja 

po metodi snežne kepe, ki omogoča dostop do bolj skrite populacije. Začetne tri respondentke 

(dve znanki in članica iz društva upokojencev) so v prvem krogu posredovale vsaka po en 

kontakt. Prva respondentka je predlagala potencialno prvo sogovornico, druga respondentka 

potencialnega drugega sogovornika, tretja pa potencialno tretjo sogovornico. Predlagane 

osebe so bile nato povabljene v raziskavo. Vsi trije povabljeni – v raziskavi označeni kot 

sogovornica 1, sogovornik 2 in sogovornica 5 – so povabilo v raziskavo sprejeli in s tem za 

raziskavo predstavljali prvi krog vzorčenja po metodi snežne kepe. Po izvedenih intervjujih 

sta sogovornica 1 in sogovornik 2 posredovala vsaka po en nov kontakt potencialne 

sogovornice (skupaj dve sogovornici). Ena izmed predlaganih sogovornic je povabilo 

zavrnila, druga pa ga je sprejela, zatorej je tudi le-ta predstavljala tretji krog vzorčenja po 

metodi snežne kepe (v raziskavi označena kot sogovornica 4). Zaradi prve zavrnitve povabila 

v raziskavo se je postopek posredovanja kontaktov ponovil. Ena izmed prvih respondentk je 

predlagala še enega potencialnega sogovornika, ki je povabilo v raziskavo sprejel. Slednji 

sogovornik (v raziskavi označen kot sogovornik 3) je predstavljal zadnji krog vzorčenja po 

metodi snežne kepe.   

 

3.2 Postopek zbiranja podatkov  

Podatki so se zbirali z izvajanjem odprtih intervjujev. V pomoč pri izvedbi so bile usmeritve 

za izpeljavo odprtega intervjuja po različnih avtorjih (Mesec, 1998, Kordež in Smrdu, 2006). 

V vodilu oziroma predlogi za intervju so bile teme in podteme. Odprti intervju je vseboval 
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dve ključni temi, to sta identiteta in vsakdanje življenje. Ponazarjata ju vprašanji: »Kdo ste?« 

in »Kako poteka vaš vsakdan?«. Intervju je vseboval tudi podteme (telesnost, socialni odnosi, 

materialni viri itd.), ki so se navezovale na glavni temi. Omenjeni temi in podteme so skladne 

s teoretičnimi in raziskovalnimi usmeritvami magistrske naloge in so bile pripravljene z 

namenom, da že opravljenim raziskavam doma in v tujini s tega področja dodajo novo 

perspektivo. Intervjuji so bili zvočno posneti in nato s posnetka prepisani in urejeni. Pred tem 

je bil izveden pilotski intervju z namenom preverjanja smiselnosti izdelane predloge in 

preizkušanja samega postopka zbiranja ter obdelave podatkov. Izkazalo se je, da je predloga 

smiselna in da podpira odpiranje novih tem.  

 

3.3 Postopek obdelave podatkov  

Po zbiranju podatkov je sledila obdelava teh podatkov. Podatki so bili analizirani s pomočjo 

kvalitativne vsebinske analize, kot jo opisuje Mesec (1998). Postopek kvalitativne analize se 

deli na šest korakov: (1) urejanje gradiva, (2) določitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, 

(4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje in (6) 

oblikovanje končne teoretične formulacije (prav tam). Konkretno sem v praksi vse posnete 

intervjuje najprej dobesedno prepisala. Nato sem vsakemu pogovoru posebej določila enote 

kodiranja, le-tem pa kode prvega, drugega in tretjega reda. V poglavju 7. Priloge se nahaja 

primer kodiranja pogovora s sogovornico 1 (glej: podpoglavje 7.1 Prikaz kodiranja 

intervjujev). Na podlagi prejšnjega koraka je sledilo definiranje izbranih pomembnejših 

kategorij. Ta korak prikazujem zopet na primeru pogovora s sogovornico 1 (glej: podpoglavje 

7.2 Prikaz določanja kategorij). Proti koncu procesa obdelave podatkov sem iskala morebitne 

povezave oziroma odnose med kategorijami, kar mi je služilo kot pomoč pri razvijanju 

poskusne teorije v sklepnem delu magistrske naloge. V zaključnem delu postopka obdelave 

podatkov sem za vsakega sogovornika ali sogovornico posebej izdelala tudi shemo zemljevida 

njegovega ali njenega življenjskega sveta. Izdelane zemljevide vseh sogovornikov in 

sogovornic dodajam kot priloge (glej: podpoglavje 7.3 Sheme zemljevidov življenjskega 

sveta). Postopek obdelave podatkov je potekal po enakem postopku za vse. Veljavnost in 

zanesljivost raziskovanja sta bili povečani s pomočjo testiranja zaključkov na način, kot ga 

predlagata Kordež in M. Smrdu (2006): s povečevanjem zaupanja v zaključke, preverjanjem 

reprezentativnosti, triangulacijo, obtežitvijo podatkov in preverjanjem razlag. 

 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Analiza intervjujev 

V nadaljevanju je predstavljena analiza vsakega intervjuja posebej. Za vsak intervju posebej 

je uvodoma opisan kontekst (čas, kraj in specifične okoliščine) nastanka intervjuja, ki je 

zaobjemal njegov potek in s tem vplival na dobljene rezultate. Nato so v povzetku 

posamičnega intervjuja izpostavljene ključne teme oziroma kategorije, ki so bile pred tem v 

procesu kodiranja identificirane. Povzetku sledi podrobnejša analiza empiričnega gradiva, v 

kateri so prepoznane kategorije opisane in utemeljene s pomočjo dobesednih navedkov 

povedanega s strani določene sogovornice ali sogovornika. 

4.1.1 Intervju 1 

KONTEKST PRVEGA INTERVJUJA (čas in kraj): 

Intervju je potekal v torek dopoldan, 21. 2. 2017, na domu sogovornice 1. Med intervjujem 

sva bili sami v stanovanju, s čimer sva se izognili morebitnim dodatnim motečim dejavnikom 
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iz okolja. Uvodoma sem sogovornici 1 predstavila sebe in temo magistrske naloge. Povedala 

sem ji, da me zanima, kdo je in kako živi. Zagotovila sem ji anonimnost, prav tako kasnejše 

preverjanje rezultatov in možnost poljubne predčasne odstopitve od raziskave. Sogovornica 1 

je bila bolj redkobesedna, zato sem prevzela vlogo izpraševalke in pogosteje zastavljala 

vprašanja. Intervju je trajal štirideset minut in je bil s predhodnim dovoljenjem sogovornice 1 

sneman. 

POVZETEK PRVEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH  

Sogovornica 1 se na začetku intervjuja predstavi preko različnih identitetnih označevalcev in 

kategorij (ime, priimek, kraj bivanja, socialni status, socialna vloga). Nato pove, kakšno 

izobrazbo je dosegla, katero zaposlitev je imela, koliko časa je opravljala svoje delo, kakšen 

odnos je imela do dela in sodelavk, kako doživlja svoje uspehe iz preteklosti in s čim se 

ukvarja v vsakdanjem življenju. Tekom pogovora predstavi in opiše svojo socialno mrežo ter 

pomoč in podporo, ki jo prejema in nudi v njej. V pogovoru izpostavi tudi del svojih 

spominov iz otroštva in mladosti ter konteksta takratnega življenja. Del intervjuja s 

sogovornico 1 zajema predstavitev in opis dogodkov ali dalj časa trajajočih obdobij, ki so po 

mnenju sogovornice 1, pomembno zaznamovali njeno življenje. Sogovornica 1 predstavi in 

opiše svoje vzorce ravnanja iz preteklosti in vsakdanjega življenja. Teme, o katerih govori, so 

prav tako opis, razpoložljivost, obseg in odnos do materialnih virov in dobrin iz njenega 

življenja. Poleg naštetega sogovornica 1 v intervjuju vzpostavi odnos do lokalnega okolja, v 

katerem biva. Ena izmed pomembnih tem so tudi vrednote sogovornice 1. V tem sklopu 

predstavi in opiše ključne vrednote in motivacijske misli ter svoj odnos do vere in verovanja. 

Sogovornica 1 predstavi in opiše tudi odnos do sebe, lastnega telesa in načina komunikacije, 

ki ga vzpostavlja v vsakdanjem življenju. Iz teme vsakdanjega življenja opiše potek 

običajnega dneva. Proti koncu intervjuja sogovornica 1 predstavi tudi svojo socialno vlogo iz 

preteklosti in vsakdanjega življenja. V sklepnem delu intervjuja pa spregovori še o svojih 

vizijah in željah za bodoče življenje.  

ANALIZA PRVEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH 

Prva ključna tema, ki se pojavi v intervjuju, je samopredstavitev. Sogovornica 1 pove svoje 

lastno ime, priimek, kraj bivanja, socialni status ter na koncu intervjuja še socialno vlogo, ki 

jo prevzema v vsakdanjem življenju (… Ja, sem [ime, priimek in hišna številka ulice, kjer 

sogovornica stanuje … Sem upokojenka … Ja, to lahk se še predstavim, da sem babica dveh 

vnukinj pa treh vnukov …). 

Tekom intervjuja sogovornica 1 pogosto govori o svoji socialni mreži. V tem sklopu 

predstavi in opiše svojo socialno mrežo ter pomoč in podporo, ki jo nudi ali prejema v njej. 

Pove, da so zanjo pomembni ljudje poleg njenih vnukov še trije sinovi in njihove snahe (… 

Ja, seveda. Največ … Vnuki zelo velik, ampak mam tudi tri sinove pa tri snahe, ki jih zelo 

spoštujem. Vse. Vnuki so mi pa nekaj … (se nasmehne) največje bogastvo …). Sogovornica 1 

odnose z vsemi omenjenimi družinskimi člani opisuje kot lepe (… Opišem zelo lepe odnose. Z 

vsemi. Naj bojo sinovi, naj bojo snahe, naj bojo vnuki. Zelo lepe odnose mamo. Pridejo, 

grejo. Ja. Zelo lepo. Lepe odnose mam …). V njeni socialni mreži ni partnerja. Sogovornica 1 

pove, da je že devetnajst let od moževe smrti sama, in da ima v vsakdanjem življenju 

prijateljice, s katerimi se druži (… Osemnajst let, devetnajst let sem že sama, je mož umrl, in 

se družim, tkle mam prijatlce, da malo poklepetamo pa se malo podružimo, ja …). Na 

vprašanje, kako se ob stikih s prijateljicami počuti, sogovornica 1 odgovori, da zelo vredu (… 

Zelo vredu. Mam ene dobre prijatlce, tk da se lepo dobimo pa lepo mamo.) Skratka tudi 

odnose s prijateljicami doživlja kot prijetne. Sogovornica 1 pove, da sta njeni najbližji 

prijateljici kar sosedi iz bloka, s katerima se srečujejo v stanovanju, med tem, ko se zunaj 
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velikokrat srečuje s prijateljicami, s katerimi je v preteklosti hodila v planine (… Eno mam kr 

v hiši, sosedo. Pravzaprav dve in to zelo dobre. Mam sosedo [ime prve sosede], ta je zame več 

kot hčerka, ker je res taka zelo vredu. Pa mam [ime druge sosede]. Tut je dobra prijateljica. 

Pa srečujem se odzunaj s prijateljicami. Kr velik, velik, no … Največ mam pa teh planinskih 

prijateljic, ko sem hodila petnajst let v planine. Tistih prijateljic. Te ostanejo. Danes ne hodim 

več, ker ne morem. Že dve leti. Ampak so ostale te planinske prijateljice. Ampak se s tistimi 

srečujemo zunaj, ne tu v stanovanju. …). Sogovornica 1 izpostavi tudi svojega zaupnika. Pove 

namreč, da svoje zgodbe iz preteklega življenja in takratnih okoliščin, najlažje zaupa svojemu 

vnuku, ki jo z zanimanjem posluša (… Zaupam pa js najlažje takele stvari, take, ko bi, ko ne 

bi vsak htel vedet … Velik stvari js zaupam tamalemu vnuku [ime vnuka]. Tist me nekam 

posluša. Js morem njemu zelo velikrat govorit o mojih starih časih, ko sem bla kot otrok. No, 

to ga zanima. On, to z odprtimi očmi, me posluša. »Pa še to mi povej, pa še to!« …). Glede 

pogostosti srečevanj z družinskimi člani in prijateljicami sogovornica 1 izrazi zadovoljstvo. 

Poudari, da jo obiščejo velikokrat (… Ja, kr velikrat, kr velikrat. Včasih dopoldan  pridejo,  

popoldan pridejo. Ob nedeljah … Kr velikrat, kr velikrat, ja …). V sklopu pripovedi o 

socialni mreži, sogovornica  1 opiše tudi pomoč in podporo, ki jo prejema ali nudi v njej. 

Pravi, da ji socialni stiki pomagajo vzbuditi občutke veselja v njej, ko ji omogočajo telesni 

kontakt in verbalno komunikacijo (… Veselje v meni (oči zažarijo, nasmeh na obrazu)! Ja. Da 

lahko tele vnuke, tele tamal … No. Tele tamalga, da ga lahk stisnem … Pa da mi nekej lepega 

povejo …). Prav tako izpostavi veselje, ko govori o pomoči in podpori, ki jo nudi v svojih 

socialnih stikih (… Ja, jozosna! (nasmešek) Veselja! Tako, da ja … Srečni so, ko pridejo k 

meni in jst pa tut …) Pove, da je vesela vsakega obiska (… Pravzaprav sem vesela vsakega 

obiska! Kirkoli pride …). Doda, da ko nekdo pride, sama pozabi na bolezen, ker se z njimi 

pogovarja o drugih temah, ob katerih se vsi skupaj nasmejijo, in s tem vplivajo na to, da tisti 

dan sogovornica 1 lepše doživlja (… Ja … Pozabiš na tole bolezen, pozabiš na vse! Ja, ko 

nekdo pride. Se ne pogovarjamo o bolezni, sploh ne. Ampak mamo take pogovore, se mal 

nasmejimo pa je kr bolše, je kr lepši dan. …). Pove, da se v svoji neformalni mreži, izven 

družine in prijateljev, lahko zanese tudi na sosede, ki jo pridejo velikokrat vprašat, če 

potrebuje kaj, da ji prinesejo iz trgovine (… Ja lahko se zanesem, če rabim, na sosede. … Ja, 

na [priimek sosede]. Ker velik, velikokrat me pridejo vprašat: »a rabiš kej iz trgovine, ti 

prinesemo kej, ko gremo?« Zelo velik! Sosedi moji so zlati, ja. Tk da tist lahk mam oporo, ja 

…). Torej sogovornici 1 občasno podporo v neformalni mreži pomoči nudijo tudi sosedi iz 

bloka. Skratka sogovornica 1 se razgovori o vzajemni pomoči in podpori iz svoje socialne 

mreže. Glede formalnih mrež pa je nekoliko redkobesednejša, saj pove le, da koristi 

zdravniško pomoč in pravico do zdravljenja v zdravilišču. Pravi, da ima zdravnika in, da gre 

vsako leto z veseljem v zdravilišče, kjer naveže stike z novimi ljudmi, s katerimi v času 

zdravljenja komunicira (… Mam zdravnika, doktor [priimek zdravnika]. … Zdej pri tej moji 

bolezni, ne bom povedala kiri, pri moji bolezni dobim vsako leto zdravilišče. In grem v 

zdravilišče. In to mi je v veliko veselje v zdravilišču (nasmeh). Tam najdeš prijatelc še pa še, 

da se pol tiste dneve mal pogovarjamo ...). 

Naslednje pomembne teme, o katerih sogovornica 1 spregovori, so dogodki in spomini iz 

preteklosti ter vzorci ravnanja iz preteklega kot tudi vsakdanjega življenja. Del intervjuja s 

sogovornico 1 zajema predstavitev in opis dogodkov ali dalj časa trajajočih obdobij, ki so 

pomembno zaznamovali njeno življenje v preteklosti. Pomemben dogodek v življenju 

sogovornice 1 je bila upokojitev, ki je ločila obdobje zaposlitve od obdobja odsotnosti 

zaposlitve (… Ja, delala sem do upokojitve …). Sogovornica 1 na vprašanje, katere dogodke 

bi izpostavila, da so jo izoblikovali, odgovori, da jo je zaznamovala mladost in kasnejše 

življenje, znotraj katerega poudari obdobje življenja z vnuki (… Kaj bi kej zastavla? 

(premolk) Ja, mojo lepo mladost. To bi že zastavla, ko sem jo imela lepo in tut pol sem mela 

lepo življenje vse skoz. In pol z vnuki tut lepo življenje …). Sogovornica 1 v pogovoru 
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izpostavi tudi del svojih spominov iz otroštva in mladosti ter konteksta takratnega življenja. 

Pravi, da razpolaga s številnimi zgodbami iz svojega preteklega življenja in njegovih 

okoliščin (… Sej, js, ko sem bla mlada, kot otrok, mam velik teh zgodb o mladosti, kako smo 

živeli, kako smo živeli na deželi, ka smo meli … Pozimi smo se sankali pa smučali, poleti pa 

delali na polju, na travnikih, živino pasli …). Predvsem se spominja svojega otroštva in 

mladosti, na katero jo vežejo lepi spomini o tem, kje, kako in v kakšnih okoliščinah je takrat 

živela (… Zelo lepe spomine. Lepo mi je blo na kmetiji, sej pravim. Pozim smo se smučali, 

sankali, v šolo smo hodili. V razredu smo … Meli smo samo en razred. In smo bili vsi v enem 

razredu od prvega do osmega razreda. Hodila pa sem v [ime kraja] v šolo. No, to so zdej 

zaprli. Nisem mela daleč do šole. Deset minut. Nismo meli telovadnice, pa nč. To smo vse 

odzunej delali. Meli smo eno igrišče uzuni. Smo tam se igrali z žogo. Pozimi pa na smučanju 

ful velik. Ja. (premolk) Ko sem hodila v četrti razred, sem dosegla drugo mesto na smučanju v 

[ime kraja] na smučišču. Kaj smo še meli? Hm. Sej pravim, da smo živino v planini pasli. 

Zjutri sem gnala in sem pršla popoldne enkrat domov s to živino. Ja. Na paši sem zelo velik 

šivala … ). Sogovornica 1 na več mestih v intervjuju spregovori še o svojih vzorcih ravnanja 

iz preteklosti in vsakdanjega življenja. Opisuje tudi strategije soočanja z odsotnostjo partnerja 

oziroma samskega življenja. Ko ji v stanovanju postane dolgčas pravi, da gre ven iz 

stanovanja na sprehod ( … Na sprehod! Ko mi je dolgčas, se oblečem, grem na sprehod, grem 

ven. Noter ne morem bit dolgo, morem it ven …). Po moževi smrti ji je pomagalo tudi 

planinarjenje (… Pa te planine so mi tut dale veselje do življenja po moževi smrti …). 

Sogovornica 1 je povedala, da je po tem, ko je mož umrl, zelo pogrešala vožnjo z 

avtomobilom, a se je potem postopoma tudi navadila na življenje brez te vrste transporta (… 

No od začetka, po moževi smrti sem zelo pogrešala avto, to je blo grozno, ker nisem mela 

izpita in se pač nisem vozila okrog. Pol sem se tega navadla …). V vsakdanjem življenju 

sogovornica 1 pravi, da ničesar ne pogreša, temveč je zadovoljna, da še lahko hodi ( … Kaj bi 

kaj pogrešala zdaj? Ne vem … Sej pravim, dokler lahk hodim, nič ne pogrešam …). 

Sogovornica 1 v nadaljevanju razkrije še vzorce ravnanja, ki jo veselijo. Že v okviru teme o 

socialni mreži pove, da jo veselijo obiski (… Pravzaprav sem vesela vsakega obiska! Kirkoli 

pride …). Prav tako pravi, da rada obišče svoj prvotni dom oziroma planinsko domačijo, kjer 

danes živi njen nečak (… Rada pa grem tut na svoj dom. Sicer nimam nobenga več, ne brata. 

Sam nečak je na moji kmetiji, tam kjer sem js živela, ampak še vseeno rada grem. Na to 

planinsko (smeh) domačijo, ja! …). Vzorec ravnanja, ki jo veseli je tudi hoja na zraku, za 

katerega meni, da ga je prevzela v času odraščanja na deželi (… Sej pravim rasla sem v 

planinah, mislim, na deželi in to mi je še zmerom, da hodim, da grem ven, ven …). Vzorca 

ravnanja, ki jo prav tako veselita, pove, da sta delo na vrtu in zdravljenje v zdravilišču (… Ja, 

pa na vrtu. Pa veselje mi je, ko grem v zdravilišče, tam mi je veselje, ja.). Na drugi strani 

sogovornica 1 deloma zaupa tudi, kaj jo žalosti. Pravi, da občasno doživlja občutke potrtosti 

zaradi odsotnosti pokojnega moža (… Ja, me žalosti. Ja, ker sem … Ker pač nimam moža več, 

to me žalosti. Pridejo taki trenutki, da te nekam potere …). Nato pove, kako ravna ob 

doživljanju teh občutkov in kaj stori, da se bolje počuti  (… Oblečem se pa grem ven. Ja. To je 

moje. Ko me do tal, do tal potere, se oblečem pa grem. Pa grem tule na grad, pa okrog jezera, 

čez [ime kraja]. … Velik bolš. Nekoga srečaš, enih par besed spregovoriš, če druga ne, samo 

dober dan. Je že kr neki, ja. In pridem domov čist drgač …).  

Ena izmed pomembnih tem so tudi vrednote sogovornice 1. V tem sklopu predstavi in opiše 

ključne vrednote in motivacijske misli ter svoj odnos do vere in verovanja. Na več mestih 

pravi, da ji je pomembno to, da ostane zdrava (… Pomembna vrednota bi mi bla to, da 

ostanem kolker tolk zdrava … Zdravje je pomembno, ja … Nisem najbolj zdrava, ampak js 

pravim, dokler bom hodila, bo čist vredu. Ja. Zdravje mi pa glih najbolj ne služi, ampak si kr 

to zarečem: »Dokler še js hodim pa da grem odzun, se nč ne pritožujem …). Iz povedanega 

sledi, da ji je pomembna tudi sposobnost hoje in lastnega premikanja oziroma na splošno 
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mobilnosti. Sogovornica 1 pojasni tudi svoj odnos do verovanja, s pomočjo osebne zgodbe iz 

otroštva. Pravi, da ne verjame in ne veruje, ker je v otroštvu doživljala, da so njeno mamo 

usmrtile vedeževalčeve kapljice (… Ne verjamem. … Ne vem. Enkrat sem … Pravzaprav 

nisem mela js slabih izkušenj. Lahk povem še od otroštva vn. Moja mama je zbolela in je prišu 

neki moški, neki vedeževalec, al kaj vem, je prišu in je moji mami prinesu, »bom te ozdravu«, 

in je prinesu ene takele flaške, ene kapljice. »Tole zdaj pij«. In tiste kapljice so mojo mamo v 

smrt spravle. Zato ne verujem  …). Skratka sogovornica 1 ne veruje, ima pa zase pripravljeno 

vsakdanjo motivacijsko misel, ki jo spodbuja na njeni življenjski poti. Ob težkih trenutkih 

sama sebi reče, naj gre naprej in se ne ozira nazaj (… Js pravim: »Naprej pejt. Naprej!« Ko 

rečeš: »Pojt naprej, ne oziraj se nazaj.« Ja. To je vsakdanja misel …).  

Ko se pogovor usmeri k temi dela, sogovornica 1 predstavi in opiše zaposlitev, ki jo je imela 

do upokojitve. Konkretno pove, da je delala v tovarni na petstotonski preši, kjer so oblikovali 

pločevino (… Delala sem v [ime tovarne] na petsto-tonski preši … To smo pleh oblikovali …). 

V navezavi na to delovno obdobje ima sogovornica 1 prijetne spomine, saj pove, da je zelo 

rada delala in hodila v službo, kjer je imela dobre sodelavke (… Zelo rada sem delala. Rada 

sem to delala. Rada sem hodila v službo. Ja. Imela sem zelo dobre sodelavke. Lepo mi je bilo 

…). Zaupa mi tudi, kakšno izobrazbo je dosegla in sicer, da je opravila izpit za bolničarko v 

času, ko je delala v bolnici (… Po izobrazbi, pravzaprav … Imela sem … To je bilo pred leti, 

daleč, daleč nazaj, sem naredila en tak izpit za bolničarko. To je bilo 58. leta. V [ime kraja], v 

bolnici. Sem gor delala takrat, ja.). Kljub vsemu omenjenemu iz delovnega področja, 

sogovornica svojih uspehov ne povezuje z delom. Vprašanju, kaj je sogovornici 1 uspelo v 

življenju, sledi odgovor, ki ne poudarja delovnih dosežkov, ampak uspehe iz družinskega 

življenja, natančneje varstva svojih vnukov (… Kaj so bli uspehi? Kaj lahko rečem? Uspehi 

so bli to, da sem pet vnukov pazila. Zdej, če je to kaj … To je moj uspeh. Teh pet vnukov. 

Nisem jih redno pazila, ampak zelo, zelo velik. Ja. To mam js neki uspeh …). Poleg 

povedanega iz preteklega življenja, sogovornica v pogovoru razkrije tudi, s čim se ukvarja v 

vsakdanjem življenju. Pravi, da so njene najpogostejše aktivnosti sprehajanje, vrtnarjenje in 

gospodinjska dela (… Danes pač počnem. Sem velik na sprehodih. Mam pri sinu al pa pri 

vnukinji … vrt rihtam. Grem z [ime psa], s sinovim psom na sprehod. Pa ta gospodinjska dela 

opravljam svoja …). Sogovornica 1 rada gleda televizijo ali pa gre na sprehod (… Rada 

gledam televizijo. To kar rada gledam. Pa rada grem na sprehod …). Skratka ena izmed 

najpogostejših aktivnosti sogovornice 1 je tudi tista, ki jo rada počne. 

Naslednja pomembna tema, o kateri sogovornica 1 spregovori je materialnost. Predstavi in 

opiše materialne vire in dobrine, ki so ji na voljo ter stanovanjske razmere, v katerih živi. 

Pove, da je lastnica stanovanja in da prejema pokojnino, medtem ko v lasti nima avtomobila, 

ker v preteklosti ni opravila vozniškega izpita (… Ne, ker nisem nikol izpita naredla, pač 

nimam avta, ja. Druga sredstva nimam, pokojnino pa to moje stanovanje, to je, ja …). 

Sogovornica 1 skozi pripoved izrazi tudi odnos do razpoložljivih materialnih virov in 

stanovanjskih razmer ter življenjskega okolja. Na splošno sogovornica 1 doživlja občutek 

zadovoljstva v odnosu do omenjenih področij in pove, da nič ne bi spremenila (… Zelo 

zadovoljna …Nč ne bi spremenila, ne. Je čist vredu, tak kot je …). Prav tako pove, da se 

prijetno počuti v svojem stanovanju in v okolju, v katerem biva  (… Zelo fajn se js v svojem 

stanovanju počutim. Je res vlko, ampak počutim se tule vredu. Tut okolica, vse je vredu …). 

Sogovornica 1 v sklopu vrednosti materialnih dobrin in sredstev poudari pomen lastništva 

svojega stanovanja in denarja za preživetje (… Jah, stanovanje mam rada svoje. Moje je. 

Denar je pač tk, za sproti ga je …). Konkretno zaupa, da ji razpoložljiva mesečna finančna 

sredstva omogočajo preživetje in sicer ne ravno razkošno, ampak kljub temu lepo življenje (… 

Ja, sej pravim, shodim. Kr gre, ja. Ne vem kakega razkošja res ni, ampak lepo pa živim, ja. ). 

Pove, da je s svojo finančno situacijo zadovoljna in v smehu prida, da bi bila še bolj, če bi 
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imela več (… Ja, sem kar zadovoljna. No, če bi blo več, bi bla še bolj (v smehu), ampak sem 

kr zadovoljna no, tk da bo kr šlo …). Dodatno pojasni, da ji zadostuje to, kar ima in da ne čuti 

pomanjkanja na materialnem področju in ponovno izpostavi, da bi bilo še boljše, če bi bilo 

več obilja na tem področju (… Ne, mam kr dost tist, kar mam. Kr zadost vsega ja, tk da ne, ne 

rabim. Sej pravim, če bi blo več, bi blo še boljše ja …). 

Za sogovornico 1 je pomembna tema tudi telo, v sklopu katere je vpleteno njeno doživljanje 

zdravja, samopodobe, lastnega telesa, videza, potreb in načina komunikacije iz vsakdanjega 

življenja. Sogovornica 1 na vprašanje, kako zdravo se počuti, odgovori, da ni najbolj zdrava 

in hkrati prida, da je zadovoljna, da še lahko hodi (… Nisem najbolj zdrava, ampak js pravim, 

dokler bom hodila, bo čist vredu. Ja. Zdravje mi pa glih najbolj ne služi, ampak si kr to 

zarečem: »Dokler še js hodim pa da grem odzun, se nč ne pritožujem.« … ). Prav tako je 

zadovoljna s svojim telesom. Ko jo vprašam, kako se počuti v svoji koži, odgovori, da pri 

svojih letih čisto vredu in k temu doda, da pa čuti močno potrebo po gibanju in delu doma ali 

pa zunaj, izven doma (… Ja, čist vredu. Čist vredu. Pri mojih letih, bi lahko rekla, kr vredu. 

(premolk) Ne morem pa bit pri miru! Morem nekej delat. Zmerom si nekej najdem. Morem 

neki delat. Ne morem jst sedet nekje dve uri. To absolutno ne morem, tk da morem nekej 

najdit za delat al pa ven it. Pol je pa vredu. …). V povezavi s temo telesa poudari 

pomembnost hoje. Zopet poudari, da doživlja zadovoljstvo oziroma, da v vsakdanjem 

življenju nič ne pogreša, dokler lahko hodi (… Kaj bi kaj pogrešala zdaj? Ne vem … Sej 

pravim, dokler lahk hodim, nič ne pogrešam …). Glede lastnega načina komuniciranja pravi, 

da ima močno potrebo po govoru, da mora stalno nekaj govoriti (… Ker nisem pa js taka, da 

bi bla tiho, ker morem js neki stalno govorit ...). V nadaljevanju pogovora pritrdi, da se 

doživlja kot zgovorno in da rada komunicira. 

Poleg omenjenega sogovornica 1 v pogovoru vzpostavi odnos do lokalnega okolja, v katerem 

biva. Skratka okolje je prav tako pomembna tema. Na vprašanje, kako se počuti v svojem 

okolju, sogovornica 1 odgovori, da dovolj vpeto in varno, ker ne misli, da bi jo kaj ogrožalo 

(… Tut vredu. Ne mislim, da bi blo neke grožnje …). Lokalno okolje, v katerem biva doživlja 

kot lepo in pove, da ponuja za vse prebivalce različnih starosti dovolj dogajanja (… Ja, men 

mesto [ime mesta] je čisto lepo. Za vse je, za vse je! Mal za mladino, mal za nas starejše. 

Zmerom se nekej dogaja …). Na drugi strani pa opaža pomanjkljivost pomanjkanja služb in 

pravi, da ji to ne odgovarja in da je grozno (… Glih to pa men ne odgovarja, to mi ni všeč, ker 

mladim ne dajo službe! Tist je grozno, ja …). 

Sogovornica 1 meni, da v okolju nima posebne socialne vloge razen tega, da skrbi zase in 

opravlja svoja dela (... Zdajle v tem okolju pravzaprav nč ne opravljam, kot svoja dela, ko 

mam …). Pove tudi, da trenutno ni vključena v nobeno društvo, da pa je bila v preteklosti (… 

Drgač pa nisem nikjer kak član. Nč nisem. To sem bla pred leti. Zdaj sem to vse prekinala, tk 

da nimam …). 

Iz teme vsakdanjega življenja sogovornica 1 opiše potek običajnega dneva. Kot sama 

pravi, se njen dan začne z jutranjim vstajanjem, sledi odhod v kopalnico, nato kuhanje zajtrka 

in hranjenje, potem gledanje televizije, vmesno pitje kavice, čemur običajno sledi sprehajanje, 

po sprehajanju se sogovornica vrne domov, kjer v popoldanskem času kuha kosilo in poudari, 

da običajno ostane doma vse do večera, ko zopet prižge televizor in se za tem odpravi spat  

(… Ja, vsakdan. Zjutraj vstanem. Ta prvo, ko vstanem, grem v kopalnico, iz kopalnice si dam 

zajtrk kuhat. To je ta prvo! (smeh)… In pol zajtrkujem in pol mal sam pa taj, televizijo 

pogledam, pol kavo spijem, pol po navadi grem ven, ja, pol kosilo kuham popoldan. Pol 

popoldan sem pa vedno doma! Popoldan pa nikamor ne hodim. Poleti grem včasih popoldan 

ven, ampak to je redko. Popoldan sem js doma, dopoldan me pa ni. Ja, zvečer pa spet pol mal 
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televizor pa spat v postlo v spalnico …). V pripovedi sogovornica 1 izpostavi običajne 

dopoldanske, popoldanske in večerne aktivnosti, v katere se vplete tekom dneva. 

V sklepnem delu intervjuja pa sogovornica 1 spregovori še o svoji viziji in željah za bodoče 

življenje. Kot sama pove, si v prihodnosti želi, da bi jo še obiskovali njeni otroci in da bi 

ostala še tako zdrava, da bi lahko še hodila (… Kaj si želim? V prihodnosti. (premolk) Da bi 

blo tako, da bi hodili otroci moji domov, ja, me obiskavat. Pa da zdrava ostanem. To, to si 

želim. Da zdrava ostanem, mislim, da lahk hodim … ). Sogovornica 1 je glede načrtov in 

predstav za prihodnost sprva redkobesedna, saj pove, da nima drugih načrtov kot vsakdanje, 

nato pa mi zaupa svojo željo po potovanju v Brazilijo, za katero meni, da je neuresničljiva (…  

Pravzaprav nimam nč kakih načrtov. To so vsakdanji načrti, drgač pa nimam. Da bi si pa 

nekej glih predstavljala … Tist, ko bi si js želela (nasmeh), tist pa je nemogoče (smeh). Da bi 

enkrat šla tamle dole v Brazilijo (z žarom v očeh)! … To je moja želja, ampak tist pa vem, da 

je nemogoče, ja. Da ne bom šla. V Brazilijo, gor na une farme …). Sogovornica 1 v 

nadaljevanju dodatno pojasni, zakaj je njena edina želja, da bi šla v Brazilijo. Pravi namreč, 

da je v svojem preteklem življenju veliko potovala po različnih državah, da pa v Braziliji še ni 

bila (… To bi enkrat, to bi šla! Ja. Drgač pa druge želje nimam. Ko bla sem velik js na 

potovanju, bla sem na križarjenju, bla sem v Franciji, dol v Izraelu … Ful velik sem bla na 

potovanju. Ja. Dej, glih v tej Braziliji pa nisem bla (smeh) …). Sogovornica 1 pritrdi, da gre 

pravzaprav za njene sanje in nato pove, da ji zadostuje že to, da brazilske farme vidi po 

televiziji (To so moje sanje, ja (smeh). Ne druga, ja … Včasih po televiziji gledam tiste farme 

gor in vidim, kako je to lepo vse. Delajo na tistih farmah pa tisti pamuk obirajo pa to pa to. 

To so moje sanje ja! Mam ja kr zadost, da po televiziji vidim, no ampak, ja …). V zaključku o 

teh sanjah spregovori s kritično distanco. V smehu pove, da se nikoli ne ve, kdaj se uresničijo, 

a da na lotu ne more zadeti, ker ga ne igra in bolj resno prida, da je to zanjo predolgo 

potovanje, da ne more tako daleč zaradi zdravja (… Ja, nikol se ne ve (nasmeh) … Na lotu ne 

morem zadet, ko ne špilam (smeh)! … Pa to je predolgo potovanje, ko to ne morem js tk daleč 

it zarad zdravja. To so sam sanje, ja …). 

4.1.2 Intervju 2 

KONTEKST DRUGEGA INTERVJUJA (čas in kraj): 

Intervju je potekal v petek dopoldan, 24. 2. 2017, v knjižnici, v ločeni sobi za branje, v kateri 

sva bila s sogovornikom 2 sama, a se nisva povsem izognila motnjam iz okolja. Uvodoma 

sem sogovorniku 2 predstavila sebe in temo svoje magistrske naloge. Povedala sem, da me bo 

v intervjuju predvsem zanimalo, kdo je in kako živi. Sogovorniku 2 sem zagotovila 

anonimnost. Povedala sem, da bo imel kasneje možnost preverjanja rezultatov in možnost 

poljubne predčasne odstopitve od raziskave. Sogovornik 2 je bil zelo gostobeseden, zato sem 

prevzela vlogo usmerjevalke pogovora in manj pogosto zastavljala vprašanja. Intervju je trajal 

dve uri in je bil s predhodnim dovoljenjem sogovornika 2 posnet. 

POVZETEK DRUGEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH 

Sogovornik 2 na prvo zastavljeno vprašanje v intervjuju: »Kdo ste?«, odgovori s pomočjo 

identitetnih označevalcev. Poslušalcu pove, kakšno socialno vlogo in zakonski stan ima, kje 

biva, koliko je star, kako se doživlja in kakšen je njegov odnos do dela. Izmed naštetih tem, je 

socialna vloga tista, o kateri kasneje v intervjuju sogovornik 2 podrobneje spregovori. Prav 

tako dodatno pozornost dobi tema dela. V sklopu te teme sogovornik 2 opiše službo, 

zaposlitve, aktivnosti, hobije, učenje, dogodke, dosežke in izkušnje na različnih delovnih 

področjih iz preteklosti in vsakdanjega življenja. Ena izmed ključnih tem intervjuja je socialna 

mreža ter pomoč in podpora v njej. Sogovornik 2 opiše svojo socialno mrežo ter pomoč in 
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podporo v njej. Poleg tega vzpostavi metapozicijo in predstavi doživljanje sebe v teh mrežah 

pomoči in podpore. Del intervjuja zajema spomine in kontekst preteklega življenja 

sogovornika 2. Slednji v pogovoru izpostavi in opiše zanj najpomembnejše dogodke iz 

preteklosti in vzorce ravnanj iz vsakdanjega življenja, ki v njem sprožajo različna čustva in 

občutke (smeh, veselje, žalost, sreča). Del intervjuja vsebuje predstavitev in opis 

sogovornikovega načina preživljanja, materialnih virov in stanovanjskih razmer, v katerih 

živi, ter odnosa, ki ga vzpostavlja do materialnih dobrin na splošno. Ena izmed pomembnih 

tem intervjuja je tudi odnos sogovornika 2 do lokalnega okolja. Znotraj te teme govori o 

dostopu do pravic in storitev, odnosu do ponudbe storitev ter problemih in formalnih službah 

iz lokalnega okolja. Naslednja ključna tema so vrednote. Sogovornik 2 v intervjuju predstavi 

in opiše svoje pomembne vrednote, poslanstvo, življenjska pravila, motivacijske misli in 

predstavo o smislu ter verovanju. Pomembna tema, o kateri spregovori je telo. Intervju 

namreč vsebuje odnos sogovornika 2 do lastnega zdravja, počutja v svojem telesu in načina 

komunikacije. Obsežen del sogovornikovega govora predstavlja razmišljanje, ki sem jo 

uvrstila pod temo telesa. Sogovornik 2 je v pripovedi zelo gostobeseden pri tej temi, a ji pri 

analizi nisem dala sorazmerno enakega prostora. Sogovornik 2 sicer veliko razmišlja o ljudeh, 

njihovih odnosih, izkušnjah, pomoči in podpori, modrostih, vzgoji in staranju. Sogovornik 2 

prav tako spregovori o svojem vsakdanjem življenju. Poslušalcu predstavi potek svojega 

običajnega dneva. V zaključku intervjuja ima pomembno mesto vizija. Sogovornik 2 

spregovori o svojih predstavah, željah in načrtih v svoji bližnji in daljni prihodnosti.  

ANALIZA DRUGEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH  

Pogovor se prične s temo samopredstavitve, kajti sogovornik 2 na prvo zastavljeno vprašanje 

v intervjuju: »Kdo ste?« odgovori s pomočjo identitetnih označevalcev. Predstavi socialno 

vlogo, zakonski stan, kraj bivanja in kraj rojstva. Poleg tega zaupa, kako doživlja svoje 

osebne in značajske lastnosti. Pravi, da je oče dveh otrok, ločen pred dvanajstimi leti, star 

dvainsedemdeset let, da živi v mestnem okolju, da se je rodil mami in očetu pri cerkvi in da je 

po značaju družaben, optimist in tip, ki si vedno najde zaposlitev (… Khm. Kdo sem? (vzdih) 

Oče dveh otrok … ločen, pred dvanajstimi leti … Star [ime krajana mesta], rojen v [ime 

kraja], star 72 let, lahko rečem kolikor toliko družaben, optimist, rad se družim z ljudmi … 
Sem otrok, predzadnji od petih, rojen mojmu očetu in mami, v [ime kraja], v [ime kraja] pri 

cerkvi … Ker sem pač tak tip, da si vedno najdem neko delo. Jst sem tak, da morem vedno neki 

počet …). Izmed naštetih tem je socialna vloga tista, o kateri intervjuvanec kasneje v 

intervjuju tudi podrobneje spregovori.  

Ena izmed pomembnejših tem pogovora je telo. Intervju namreč vsebuje pripoved 

sogovornika 2 o odnosu do lastnega zdravja, počutju v svojem telesu, načinu komunikacije in 

vzorcev razmišljanja. Pove, da je hvaležen Bogu za svoje zdravje pri teh letih (… Hvala Bogu, 

morem rečt, pri teh letih, ko me kdo vpraša, kako sem, rečem: »Tu pa tam me kej boli, drugač 

sem pa zdrav.« … Konc koncev, morem potrkat, vsaj za zdravje lahk rečem: »Hvala bogu.«, 

če se lahk zahvalmo Bogu …). V nadaljevanju pritrdi, da se počuti absolutno zdravega in 

opiše svoj odnos do bolezni in bolečin povezanih z njimi. Pove tudi, da mu ni treba jemati 

zdravil in da ob bolečini raje malo potrpi in počaka, da mogoče bolečina sama od sebe mine 

(… Absolutno. Ni mi treba jemat nobenih tablet. Ker pri mojih letih ljudje jemljejo cel kup 

tablet. Po deset po petnajst. Men ene ni potrebno. Lahko rečem, da sem po ne vem kolkem 

času sem vzel en lekadol, ker me je glava zjutraj bolela. Mene glava boli enkrat al pa dvakrat 

na leto. Če me boli mal manj, ne vzamem tablete, pravim, da bo že minlo. Če je pa res tok, da 

ne morem zdržat, da je, kot da bi me eden z nožem pikal v glavo … Ampak men že lekadol 

pomaga, marsikomu kaka močna tableta ne pomaga. Sej mam kake močnejše tablete, ki so mi 

jih zdravniki predpisali, proti bolečinske. Mam probleme z rameni, s kalcinacijo. Logično pri 
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teh letih so obrabe. Pa mi zdravnica predpiše take kapsule proti bolečini. Sem ji v naprej 

povedu: »Vam povem, sej prav, da ste mi jih dali. Če bo res neznosno, jih bom vzel, drgač pa 

jst tablet ne jem.« Rajš mal potrpim, pa mogoče mal mine, pa je drug dan bolš …). 

sogovornik 2 v nadaljevanju na vprašanje, kako se počuti v svojem telesu, odgovori, da v 

redu, da mu nič ne manjka in pritrdi, da ima vse potrebe zadovoljene (… Vredu! … Nč mi ne 

fali … Ja …). Glede svojega načina komuniciranja pravi, da komunikacija z moškimi zanj ni 

problematična, saj vedno z njimi najde neke skupne točke (… Drugač pa z moškimi, 

komunikacije noben problem. Vedno najdem skupne točke, interese, zanimanje, tk da ni 

problema …). Podobno doživlja komunikacijo z ženskami in pravi, da se mu še vedno 

zaupajo s svojimi problemi in težavami, ker jih razume (… Nekak lahk rečem, da še vedno, se 

mi zaupajo s svojimi problemi in težavami, ker jih razumem …). Obsežen del pripovedi 

sogovornika 2 predstavlja tudi razmišljanje, zato menim, da bi lahko bila to posebna dodatna 

tema, vendar sem se z namenom krčenja in ožanja odločila, da jo uvrstim pod temo telesnost. 

Sogovornik 2 med drugim predstavi in opiše svoje razmišljanje o ljudeh in življenju. Pravi, da 

se lahko človek veliko nauči od starejših ljudi, če jih posluša (… Sej sem vedno reku: »Od 

starejših ljudi, se lahk ogromno naučiš, sam poslušat jih je treba.« …). Med drugim pove, da 

se je v življenju o ljudeh naučil to, da zaupajo, če jih človek posluša. Meni, da ljudje ne 

potrebujejo svetovalca, ampak poslušalca in da je slednji, če je dober velikokrat več vreden od 

dobrega sogovornika (… To sem se v življenju nauču, da ljudje ti zaupajo, če znaš poslušat. 

Ne rabijo nasvetov, ker že sami vejo, kk nardit, kk rešit določeno stvar, samo izpovedat se 

morjo. In rabijo poslušalca, nekoga ki jih posluša in zna bit tih in jih pusti, da govorijo, da 

spravijo iz sebe ves svoj gnev, vse težave, tudi če je to s solzami. Ampak, da majo nekoga, ki 

jih posluša. In dober poslušalc je velikrat več vreden kot dober sogovornik. In ljudje to 

začutijo. Ni treba, da jim rečeš vnaprej: »Men pa lahk zaupaš, lahk mi vse poveš.« Sploh ni 

treba tega rečt. Samo poslušat jih morš znat …). Sogovornik 2 v razmislek vzame tudi temo 

življenja z naravo. V okviru nje naniza par misli. Pravi, da kar daš naravi, ti vrne in da je 

življenje lepo, če si ga znaš takega naredit (… Življenje z naravo. Kar ji daješ, ti vrača, pa še 

več. Tk de … Življenje je lepo, če si ga znaš nardit. Ne smeš si ga otežit …). Pravi tudi, da je 

korektna naravnanost človeka v življenju pozitivna in zaključi z mislijo, da to, kar daješ, to se 

ti vrača (… Pa še ena stvar je, ko jst pravim. Človek mora bit v življenju pozitiven. Vse tist, 

kar je negativno v končni fazi, na konc sam nazaj dobiš. Jst pravim, to kar daješ, to se ti vrača 

…).  

Ena izmed ključnih tem intervjuja je socialna mreža ter pomoč in podpora v njej. 

Sogovornik 2 opiše svojo socialno mrežo ter pomoč in podporo v njej. V tem okviru 

sogovornik loči formalne in neformalne mreže pomoči, v katere je vključen.  Poleg tega 

vzpostavi metapozicijo in predstavi doživljanje sebe v teh mrežah pomoči in podpore. 

Sogovornik 2 tekom pogovora predstavi pomembne ljudi iz svoje socialne mreže. Pravi, da so 

zanj pomembni njegovi otroci, bivša žena oziroma mati njegovih otrok in dva znanca, s 

katerima se srečuje in druži (… Pomembni so mi otroci. Pomembna mi je bivša žena, ker je 

mati mojim otrokom, ker vem, da bi ju oba prizadelo, če bi jo tk enostavno izgubila. Drgač pa 

mam ena dva znanca, se družimo, srečujemo …). Na drugem mestu v intervjuju, na vprašanje, 

kdo je sogovorniku 2 blizu, odgovori, da so to poleg zgoraj omenjenih otrok in žene še brat, 

sestra in sosedje (… Sej pravim, sestra, brat, otroci, bivša žena, še zmeraj, sosedje, predvsem 

sosedje …). Na vprašanje, kakšen odnos ima sogovornik 2 do svojih družinskih članov, 

odgovori, da čisto normalnega in pojasni, da imata z ženo normalne stike navkljub njuni 

ločitvi v preteklosti in da je zadovoljen, da se v njegovi družini otroci med sabo in z njima po 

ločitvi staršev niso odtujili (… Čist normalnega … dans mava z bivšo ženo normalne stike 

…Men je blo bistvo, da otroc ne bi čutli tega, kar je običajno pri ločitvenih postopkih, da se 

odtujijo totalno en od drugega, sovražijo en drugega. Pri nas hvala bogu tega ni. Živimo čist 

normalno, nekok ne družinsko življenje, ker sva narazen. Žena je v [ime predela mesta], jst 
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sem tu v hiši, ampak tamali [ime sina] gre velikrat k mami se oglasit pri njej, tk de …). 

Sogovornik 2 v nadaljevanju priznava, da je vesel in srečen, da imajo v družini takšne odnose, 

da se razumejo, kličejo in slišijo med sabo (… Morem priznat, da sem vesel, srečen 

pravzaprav, da mamo take odnose v družini, da se razumemo, da se sišimo, da se kličemo …). 

Glede pogostosti stikov s svojimi otroci, pove da se v vsakdanjem življenju s hčerko sliši vsaj 

enkrat na teden, s sinom se pa vidi vsak dan (… S hčerko vsaj enkrat na teden. Če ne jst, pa 

ona mene. Z [ime sina] se itak vidma vsak dan, tk da so take stvari …). Sogovornik 2 pove, da 

svoje nematerialne, duhovne oziroma čustvene potrebe zadovoljuje sam seboj ali pa z ljudmi, 

ki so mu blizu. Pravi, da potrebo po druženju zadovoljuje z obiskovanjem ljudi ( …Tiste 

nekok zadovoljujem sam, sam s seboj. Tut drugi, tisti, ki so mi blizu. Postal sem tak tip, da če 

rabim potrebo po zadovoljevanju teh svojih nematerialnih dobrin, duhovnih, nisem več tak, 

ker opažam, da morš ljudi navadit na to, čeprav to ni lepo povedano, ampak vseen … Ljudi se 

da navadit na to, da lahko dobesedno prideš in jim odvzameš al pa celo ukradeš njihovo 

duhovnost za svoje potrebe. Pa to v trenutku, ko to jst rabim. Ne, da se bom napovedoval k 

nekomu pa ti posluš: »A lahko pridem k teb, a lahko pridem na obisk, rabu bi te zdle mal, pa 

to, pa kdaj bi lahk prišu …« Ne, jst enostavno rečem: »Počutim se tk, rabim družbo, rabim 

smeh.« Tok sem še navajen: »Halo, a ste doma? A lahk pridem pogledat, kk ste?«. Pa grem 

pa ne rabim več kot pet, deset minut, se mal nasmejimo, pohecamo, pa je zadovoljeno za tist 

dan. Ne rabim več …). Sogovornik 2 spregovori tudi o svojem zakonskem stanu. Prevzame 

identiteto samskega ločenca in pove, da v vsakdanjem življenju živi skupaj s sinom (… 

Samski, ločenec. Živim skup s sinom …). Skratka v sogovornikovi mreži je trenutna odsotnost 

partnerice oziroma partnerstva. V sogovornikovi mreži sta prisotna dva znanca, ki jima lahko 

zaupa. Sogovornik 2 pove, da je svoje probleme in težave vedno znal kar sam reševati, a da 

mogoče lahko reče, da lahko mogoče v vsakdanjem življenju svoje probleme in težave zaupa 

dvema znancema (… Ka pa vem … Da bi reku zdle za zaupanje … Nekok bom reku, da svoje 

probleme in težave, sem vedno kr sam znal rešit. Mogoče tile moji znanci, dva sta, ki jima 

mogoče lahko zaupaš svoje probleme in težave …). Sogovornik 2 pove tudi, da so v njegovi 

socialni mreži prijatelji in znanci. Glede podpore in pomoči v socialni mreži pove, da jo 

sorazmerno več nudi kot prejema, a da lahko vedno prosi za pomoč koga (prijatelje, znance, 

sina) iz svoje mreže, če jo potrebuje (… Mam prjatle, mam znace. Sicer je tk, bom reku, da 

večinoma bolj mene rabijo kot jst njih, ampak, če pa rabim, pa ni problem, vedno lahk komu 

rečem, dej pomagi mi. Recimo sina mam takega, ki mi bo zmerej pomagu, če rabim kej več 

fizičnega. Zdej za ostale stvari pa ni potrebe še zdej zaenkrat za pomoč …). Kot primer 

pomoči in podpore, ki jo prejema v socialni mreži je izmenjava receptov za kuhanje pri 

sosedih. Sogovornik 2 pove, da v vsakdanjem življenju obišče soseda, ko ga kaj zanima 

predvsem v zvezi s kuharskimi recepti (… Jst, če pridem sosedi, pa gospa je starejša od mene, 

gospod tut, kr krepko. Če me kej zanima, pridem k njima. Sploh kake recepte za kuhanje …). 

Na vprašanje, kako pogosto se druži, sogovornik 2 odgovori, da lahko reče, da skoraj vsak 

dan (… Kr skor vsak dan, lahko rečem …). Skratka v sogovornikovi neformalni socialni mreži 

so družinski člani, prijatelji, znanci in sosedi, s katerimi se druži skoraj vsak dan in s katerimi 

si vzajemno pomagajo. Sogovornik 2 spregovori tudi o pol formalni mreži pomoči in podpore, 

v katero je vključen v vsakdanjem življenju. Definira anonimno skupino za samopomoč, v 

katero je vključen. Pove, da terapevtska skupina pomaga pri različnih zdravljenih odvisnostih 

(od drog, alkohola, zdravil, iger na srečo, spolnosti …) (… To je skupina, ee, terapevtska 

skupina pri vseh zdravljenih odvisnostih pa nej bo to od drog, od iger na srečo, od alkohola, 

ee, naj bo to od zdravil, kar je ena izredno izredno težka odvisnosti. Ena najtežjih so zdravila. 

Odvisnosti od spolnosti. To je cel kup takih odvisnosti, ki jih more človek nekok na en način 

uravnat al se odločit, da se enostavno s tem nikdar več ne boš mel možnosti ukvarjat, ker se 

ne morš kontrolirat, ne morš met nad sabo samokontrole. Bi reku, da se lahk zadržiš, da ne bi 

to počel. Pol po končanem zdravljenju, v bolnišnicah, sanatorijih, bilo kje, prideš od tam vn, 
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ampak tisto zdravljenje ni končno zdravljenje. Ti še rabiš leta in leta pomoči, samopomoči, 

sam da si znaš … Predvsem je bistvo, da odkriješ, kk si lahk sam pomagaš …). Sogovornik 2 

pravi, da se v vsakdanjem življenju zelo rad enkrat mesečno udeležuje tega kluba (… Zlo rad 

grem ob sredah, zdej hodim bolj enkrat na mesec, na klub …). Pove tudi, da ga obiskuje že 

dvanajst let in poudari, da sicer ne čuti potrebe po pomoči zase, ampak hodi zaradi tega, da se 

srečujejo, da spoznava ljudi in njihove potrebe in jim po možnosti pomaga s kakšnim svojim 

nasvetom (… Zdej že hodim dvanajst let. Pa ne, da bi čutu potrebo, da bi mogu hodit zarad 

sebe, ampak zarad tega, da se srečujemo, da jih spoznavam, da vidim, kake probleme, težave 

majo, da jim lahka s svojim nasvetom pomagam, če je možno. Običajno je možno …). 

Sogovornik 2 med drugim pove, da obiskovanje te skupine nanj deluje terapevtsko, ker se v 

tistem času osredotoča na skupinsko dogajanje, posluša, kaj sliši in med tem razmišlja ter se 

včasih celo v skupini pošali in nasmeji (… Js, ko me prime, pa grem. Ko čutim potrebo, da bi 

jih rad vidu. Pa lahk pridem tja, pa sam sedim eno uro, pa jih poslušam, pa to deluje na mene 

terapevtsko, ker v tistem času razmišljam. Jst v tistem času vse moteče dejavnike, ki bi me 

lahk motli, izklopim in sem skoncentriran na skupino, kaj se v skupini dogaja, kaj kdo 

pripoveduje, kake težave ma kdo … Pa ni nujno, da se samo pogovarjamo o težavah iz 

odvisnosti, lahk tut druge stvari. Se nasmejimo včas, pohecamo … In velik je takih ljudi, ki še 

vedno z užitkom hodijo …). Sogovornik 2 v nadaljevanju izpostavi, da ga osrečuje to, da lahko 

nekomu pomaga in potem vidi, kako je nekdo drug zadovoljen in srečen (… Ja, to je nekej … 

Da me dejansko to tut osrečuje, da lahk nekomu pomagaš in da je tak človek pol tut 

zadovoljen in srečen. Pa ne rabim za to nobenga plačila. Sam seb sem naredu zadost, da sem 

nekomu nekej pomagu. In to je men zadost vlka pohvala, da je nekdo drug srečen. Ko vidiš, 

kok mal ljudje rabijo, da so srečni, ker sreča ni v vlkih stvareh, vedno je v malenkostih …). 

Sogovornik 2 spregovori tudi o svojem doživljanju skupine, v katero je vključen. Pravi, da se 

v skupini srečujejo, delijo mnenja, probleme in težave. O skupinski dinamiki pove, da tisti, ki 

so že dalj časa vključeni v skupino na osnovi izkušenj z nasveti pomagajo tistim, ki pridejo 

vanjo na novo (… Ja, v bistvu. Srečujemo se, delimo mnenja, probleme, težave. Dej tisti, ki 

smo že dalj časa v tej skupini, lahko na osnovi svojih izkušenj pomagamo tistim, ki prihajajo 

na novo. In mi smo glih tk doživljali pomoč ostalih članov skupine, ki so meli več izkušenj. In 

isto, lahk kar smo mi od njih dobivali, zdej naprej dajemo drugim. To se pravi, da je v bistvu 

pomoč, če sem jo jst dobu, da jo zdej dajem naprej. Z nasveti …). Sogovornik 2 o skupini za 

samopomoč govori kot o prostoru, kjer je znano, da so vsi člani eno in da se zato srečujejo, ter 

da so zato tam, da si pomagajo med sabo kot resnično iskreni prijatelji, ki si lahko vse zaupajo 

in potem to tudi ostane med njimi (… Ker človek, ko je enkrat zgublen, ko se ne najde sam, 

rabi pomoč. Pa nej bo taka al pa drugačna. Sam fajn je, če mu daš vedet in mi damo vsem 

vedet, da smo vsi eno, da smo tam za to, da si pomagamo, da prihajamo skupi za to, da si 

pomagamo in da smo si edini resnično iskreni prijatli, ki si lahko vse zaupamo, ampak vse 

ostane med nami v skupini. Kar se v skupini pogovarjamo, dogovarjamo, ko stopimo skoz 

vrata, to se zunaj ne pogovarjamo, ostane samo med nami …). Skratka skupina za 

samopomoč tvori pomemben del sogovornikove neformalne mreže pomoči. V formalni mreži 

pa pomoč in podporo sogovornik 2 koristi predvsem v zdravstvu in zobozdravstvu, kjer opaža 

problem (… Jst trenutno, kar rabim je zdravstvo, kjer je mal problem zobozdravstvo, ampak 

drgač je vredu. Kar se tiče upravne enote, občinskih služb, če rabim, ni problem …). V 

nadaljevanju sogovornik 2 pove, da se zaveda problema čakalnih vrst in pravi, da se je že 

navadil na to, da se pri zdravniku ne pride takoj na vrsto, ampak se mora naročit in počakat 

(… Je pač to, da ne smemo bit neučakani. Ne morš pričakvat, da boš prišu nekam pa da bojo 

takoj rešli zadevo. Vedno morš bit pripravljen na to, da se pač tvoj problem ne da takoj rešit, 

ampak morš počakat na vrsto, da boš na vrsto prišu. Da ga zanalizirajo, da poiščejo 

dokumentacijo, karkoli je treba. Jst sem se zdej navadu na to, da ni več tk ko včasih, da si 

prišu pri zdravniku takoj na vrsto. Sem reku: »Rabim zdravnika, zdle bi prišu.« Ne morem več 
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prit. Jst se morem naročit. Isto kot se moreš za specialista naročit, se moreš pri svojem 

zdravniku naročit preden boš prišu na vrsto. So pač ti roki trajanja mal daljši kot včas, ampak 

tega se mormo zavedat. Ljudje so pa še vedno neučakani. Sploh problem je pri starejših 

ljudeh, ki mislijo, da bojo takoj prišli na vrsto. Tega ni več …). 

Naslednje pomembne teme, o katerih sogovornik 2 spregovori, so spomini, dogodki in 

vzorci ravnanja iz njegovega preteklega in vsakdanjega življenja. Skratka del intervjuja 

zajema spomine sogovornika 2. Sogovornik 2 se spominja svojega otroštva in okoliščin, v 

katerih je odraščal. Pravi, da so imeli kmetijo. Z okoliščino življenja na kmetiji sogovornik 2 

povezuje prevzemanje znanj za delo na kmetiji od lastnih staršev. Pravi, da je bilo za starše in 

prav tako njihove otroke v omenjenih življenjskih okoliščinah nujno potrebno, da so se otroci 

naučili opravljati vsa dela, ki so na kmetiji potrebna (… Imeli smo kmetijo. Ne glih vlko, 

ampak glih tok, da smo se pač mogli naučit delat vsa dela, ki so na kmetiji potrebna, zato 

starši so bli, ne bom reku potrpežljivi, ampak … Silom prilike je blo tako, da so nas mogli 

naučit in smo mogli znat delat. Vzeli so si čas, če so hotli pomoč pri svojem delu, ne. Moram 

priznat, da lahk smo jim hvaležni, vsaj jst lahk rečem, staršem, da sta me naučila tok kot sta 

me …). Iz povedanega prav tako sledi, da sogovornik 2 občuti hvaležnost staršem za to, kar 

sta ga naučila. Poleg otroštva se sogovornik 2 spominja tudi svoje mladosti, za katero pravi, 

da je bila lepa (… Lahk rečem, da sem mel lepo mladost. Kot otrok zlo velik igre, sicer tut ob 

delu. Ampak morem rečt, da me to delo ni obremenjevalo. Rad sem delal z živalmi, se družu z 

njimi …). Iz obdobja svojega otroštva se spominja, da se je veliko igral, sicer ob delu, ki pa ga 

ni obremenjevalo. Pove, da je rad delal z živalmi in se družil z njimi. Sogovornik 2 v 

nadaljevanju priznava tudi, da se iz otroštva spominja bolj očeta kot mame, čeprav je bila 

mama gospodinja doma, oče pa je delal v rudniku, z mamo ni bil pogosto v kontaktu (… Ata 

je bil recimo v službi v rudniku, mama je bla gospodinja doma. Morem priznat, da iz otroštva 

ven, se vedno … Lahk rečem dost več spominjam očeta kot pa mame. Z mamo, morem rečt, da 

nisem glih kej velik kontaktiral …). Iz obdobja, ko je sogovornik hodil v vrtec, se spominja, da 

je pogosto jokal, ker so ga bolela ušesa (… In jst sem hodu v vrtec … Tam se spomnem 

izredno velikrat kok sem prejokal, ker so me bolela ušesa …). Prav tako pa ga na omenjeni 

prostor vežejo spomini na prijatelje in znance, ki jih je srečeval tam (… Tam se še spomnim 

par svojih prijatlov, znancov, tistih iz vrtca …). Sogovornik 2 v smehu pripoveduje tudi 

spomine na trenutke, ko mu je stric, ki je delal kot vzgojitelj v vrtcu, čez okno dajal kruh z 

marmelado (… Tam vem, da je moj stric bil. On je bil pa vzgojitelj … Jst se tok spomnim, da 

sem tam v vrtcu bil in da sem hodil tam k njemu čez okno in mi je dal kruh pa marmelado 

namazano na kruh (nasmeh) …). Sogovornik 2 se spominja tudi, kdaj približno je vstopil v 

prvi razred (… No, 50, 51., 52. leta sem šel v prvi razred …). Kasneje so se preselili. Spominja 

se, da so se kasneje preselili in da je začel hodit v drugo šolo (… In se spomnim, da sem hodu 

tja not, mislim, da v tretji razred osnovne šole. 58., 59., 60. smo se pa preselili na [ime šole], 

smo že začeli gor hodit v šolo …). Iz šolskega obdobja se spominja učiteljev, pa tudi prvih 

zagledanosti in ljubezni v šoli (… Spomnim se nekej učitlov, nekej je še živih, nekej jih ni več. 

Prvih lubezni, zagledanosti v šoli (nasmeh) …). Poteke šolskih dni sogovornik 2 opisuje preko 

pouka, dela in druženja. (… Pač tk so potekali dnevi … Od šole, dela, druženja …). Pove, da 

so se fantje v šoli med seboj ločevali glede na to, iz katerega kraja so prihajali. Poleg tega 

pripomni, da se bežno spominja, da so starejši fantje imeli med sabo tudi boje za moč in 

prevlado ter da so med sabo stepli (… V glavnem blo nas je… Hm. Nekej fantov … Ta star del 

[ime kraja]. Mi smo se ločevali med [ime skupine krajanov], [ime skupine krajanov], ... No in 

mi smo se ločevali na [ime skupine krajanov], fantje iz [ime predela mesta] in fantje iz [ime 

predela mesta]. In pol smo meli med sabo tut … Zdej se ne spomnim dobro, ampak tisti, ki so 

bli mal starejši, so meli med sabo kr bitke, boje. So se stepli med sabo. Kdo bo močnejši, kdo 

bo prevladal …). Sogovornik 2 pa se tudi spominja okolice, v kateri je odraščal. Izpostavi, da 

so živeli v bližini elektrarne in pove, da so vdihovali saje, ki jih je elektrarna izpuščala v zrak 
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(… Če se jst spomnem, kot otrok, ko je še delala [ime mesta] elektrarna. Dans je padu sneg, 

jutr je bil črn od saj. In te saje smo mi vdihovali …). Sogovornik 2 predstavi tudi okoliščine, v 

katerih je odraščal in jih primerja s trenutnimi okoliščinami iz vsakdanjega življenja. Pravi, da 

je odraščal z vzgojo, kjer je prevladovalo kritiziranje in primanjkovalo pohvale ter misli, da je 

bila takšna vzgoja prisotna pri vseh družinah, ne samo pri njegovi (… Kaj pa vem, včasih naše 

odraščanje, naša mladost ni bla v takem smislu kot je dans. Ni blo (kašelj) recimo tok 

prikazanih čustev kot jih je mogoče dans, čeprav dans ne vem, vprašanje kk znajo starši 

svojim otrokom kazat svoja čustva, jim povedat, da jih majo radi, jih vodit v to smer, jih učit. 

V naših letih je bilo vse samo … Nikdar hvala, nikdar pohvala. Vedno samo kritiziranje. Pa 

ne bom reku, da samo pri men, pri moji družini, mislim, da je bilo pri vseh družinah to 

prisotno. Tk de mi nismo poznali pohvale za svoje delo, redkokdaj za šolski uspeh, če je že bil, 

ne …). Sogovornik 2 prida tudi, da je bilo v času njegovega šolanja, v šolah med sošolci glede 

na uspeh v povprečju največ dobrih in zadostnih učencev (…V tistih časih (kašelj), ko smo mi 

hodli v šolo, ni blo v šolah med sošolci tok odličnjakov al pa prav dobrih učencev. Ene glih 

tok, da smo razrede nardili pa prišli skoz. Dober, zadosten tu nekje se je sukalo vse, v 

povprečju …). Skratka učenci so v povprečju dosegali nižji šolski uspeh. Glede vzgoje, ki jo 

je prejel od svojih staršev, pove tudi, da niso bili vzgajani v krščanskem duhu, ker jim je to 

sistem v preteklosti prepovedoval (Kar mi, otroc mojega obdobja, nismo bli vzgajani v tem 

duhu. Nismo smeli bit, ker je sistem prepovedoval staršem našim, da bi nas vzgajali v tem 

duhu. Na kmetih, na podeželju se je to dogajalo, ker so lažje skrivali to ljudje. V mestu so so 

bli pa naši starši skoz na udaru. Boh ne dej, da bi recimo direktor rudnika, pokojni [ime 

direktorja] zvedu, da je moj oče kirga od otrok vozu v cerkev k veronauku. Takoj bi bil ob 

službo …). Sogovornik 2 temu pripomni, da v času, ko se je sam zaposloval, človeka za 

razliko od danes, ni bilo enostavno odpustiti ter da so tisti, ki so se zaposlili, vedeli, da bodo 

imeli službo do konca, do upokojitve (… Čeprav takrat ni blo enostavno človeka odpustit. Mi, 

ki smo se zaposlili, smo vedli, da bomo do konca, do upokojitve, meli službo. Dans, vi reveži 

ta mladi, ne vete tega. Od dans do juter …). Sogovornik 2 v pogovoru poleg omenjenega 

izpostavi in opiše zanj najpomembnejše dogodke iz preteklosti pa tudi vzorce ravnanj iz 

vsakdanjega življenja, ki v njem sprožajo različna čustva in občutke (smeh, veselje, žalost, 

sreča). Konkretno pove, da je 1960. leta zaključil osnovno šolo  (… Namreč 60. leta sem jst 

končal osnovno šolo …). Nato se je sogovornik 2 s sestrino pomočjo odločil, da se vpiše na 

rudarsko šolo, kjer pa ni bil sprejet, ker ni opravil sprejemnih izpitov (… Sestra me je 

navdušla, da bi šel v rudarsko šolo v [ime mesta], sem tut šel na sprejemne izpite, ampak sem 

se tam z eno učitlco, ker sem bil prepričan v svoj prav, sem ji dal kontro in nisem odobraval, 

kar je ona trdila in mislim, da je bil to vzrok, da nisem bil sprejet. Drgač morem priznat, da 

smo mogli med sabo herbarij narjen, ne. Tk da sem ga res fajn naredu, ampak vsi so mi rekli, 

da bom sigurno sprejet, pa pol nisem bil …). Pri drugem vpisovanju je sogovornika 2 zopet 

sestra navdušila za vpis. Drugič se je vpisal v šolo za finomehanike, kjer je bil nato tudi 

sprejet. Sogovornik 2 pove tudi, da se je učil pri privatnem mojstru in zaključil šolo 1963. leta 

(… Pol me je sestra navdušla, da sem šel v [ime drugega mesta] in v [ime mesta]. 60. leta 

sem se začel pol učit in sem se nato 63. leta, sem končal šolo za finomehanike. Bil sem pri 

privatnem mojstru, sem se učil …). Pripoved sogovornik 2 označi z letnico 1967, ko je odšel v 

vojsko in letnico 1969, ko se je zopet vrnil v mesto (… No in pol sem ostal v [ime mesta], ko 

sem se učil kr tam do … 67. Sem šel k vojakom, 69. sem se vrnu in sem bil pol do 72. leta v 

[ime mesta]. Tk da sem bil praktično od doma 12. Let …). Sogovornik 2 povzame, da je bil 

vse skupaj, od začetka obdobja šolanja za finomehanika (1960) pa vse do prihoda iz vojske 

(1972), od doma 12 let. V nadaljevanju dodatno priznava, da se je v času triletnega bivanja v 

internatu dodatno priučil reda in discipline in tako rekoč nadgradil tisto, kar sta ga naučila 

starša s pomočjo njune vzgoje (… No, v [ime mesta] morem priznat, da me je … poleg tistga 

(kašelj) mojga reda in discipline, ki sem ju bil naučen od doma, predvsem s strani očeta pa tut 
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mame, morem priznat, ee, mi je dalo tiste prve korake v eno, bi reku, en red in disciplino, 

bivanje v internatu … tam sem bil tri leta. V tem domu. No, v teh treh letih sem se izučil …).  

Sogovornik 2 pove tudi, da je v omenjenem obdobju spoznal znance oziroma prijatelje in 

njihovo mamo, s katerimi se je spoprijateljil, nato pa se k njim preselil in živel pri njih vse do 

1972. leta. Pravi, da je nato pri njih živel v prijetni družinski skupnosti, in da so se ob 

vikendih pogosto skupaj vozili in šli na izlete po Sloveniji. Poleg tega so pogosto skupaj 

preživljali čas v rojstnem kraju omenjene mame, kjer je sogovornik 2 spoznal veliko znancev, 

prijateljev in sorodnikov te družinske skupnosti (… Spoznal sem ene znance, ki so včasih 

živeli v [ime mesta] in so se preselili v [ime mesta]. Sam to so bli trije otroci. Mama je pol še 

ostala v [ime mesta], v elektrarni je delala kot glavni računovodja, otroc pa v [ime mesta] 

živeli. No, in sem se potem z njimi spoprijateljil pa z mamo in so me vzeli k seb v stanovanje, 

tk da sem pol z njimi stanoval (kašelj), kot da sem njihov najmlajši sin. Čeprav je bil … 

Hčerka pa sin sta bla mlajša od mene, sam starejši, žal je že pokojni tut. No, z njimi sem živel 

v eni taki družinski skupnosti, prijetni. Hodu sem z njimi na izlete. Sobote, nedelje. Gospa je 

mela avto, fičota. Smo se velik vozli po izleti. No taki so bli. Zlo radi so spoznavali Slovenijo 

pa gospa je izhajala iz [ime mesta] in v [ime mesta] je mela tut svojo hišo dol in smo velik 

sobot pa nedelj preživeli v [ime mesta]. Tk da tam sem tut spoznal kr velik znancov, prijatlov, 

vsaj sorodnikov te družine … No pri njih sem bil tja do 72. leta …). Sogovornik 2 opiše tudi 

srečanje iz svojega preteklega življenja, ko se mu je v pogovoru zaupala medicinska sestra. 

Kot sam pravi, se je temu dogodku po tem, ko je zapustil ordinacijo, čudil  (… Vam bom sam 

en primer povedu. Pa ne bom reku, da sem samo jst tak človek. V zdravstveni dom sem prišu 

na en sistematski pregled v [ime mesta]. Not v ordinaciji oziroma tam not, kjer je bil 

zdravnik, je bla ena ta medicinska sestra. Ne vem, če sva spregovorila par besed, se mi je ta 

ženska tok zaupala o svojem življenju, težavah in problemih, da sploh ne vem … Pol, ko sem 

šou vn sem se čudu. Tok se mi je zaupala, kot da sem njen najboljši, najboljša prijateljca al 

karkol. Tak, ko se mu dejansko lahk zaupaš …). Sogovornik 2 v pogovoru opiše tudi težko 

življenjsko izkušnjo, rakavo bolezen, ki ga je doletela, a kot sam pravi prinesla pozitivne 

spremembe v razmišljanju in pogledu na življenje. Pove, da zaradi omenjene izkušnje v 

preteklosti, v vsakdanjem življenju bolj ceni življenje kot ljudje, ki nimajo te izkušnje (… 

Pred dvanajstimi, trinajstimi leti me je doletela težka življenjska izkušnja: rak. … To je rak na 

prostati. Hvala bogu, da sem redno hodu na preglede prej pred tem, da je zdravnik 

pravočasno odkril to in tut naredu operacijo. To spoznanje, srečanje z rakom, z boleznijo, je 

spremenilo … Koker je to negativna izkušnja, mi je dala tok pozitivnega v življenju. 

Razmišljanje v pozitivo: »Še živim! Sem še živ. Kok je takih, ki ne živijo več.« Ampak, če sam 

nič zase ne nardiš tut drugi ne morjo. In sem se držal tistih zdravnikovih navodil, dal to skoz. 

Morem rečt, da mi je to spremenilo pogled na življenje sto procentov, lahk rečem v pozitivnem 

smislu, zato znam tut cenit življenje bolj kot ljudje v mojih letih, ki tega niso dali skoz, ki 

nimajo te življenjske izkušnje …). V nadaljevanju pripovedi sogovornik 2 opiše tudi nezgodo 

iz vsakdanjega življenja.  Pove, da je udaril v pregrado od hladilnika in po tem, razbil stekleno 

poličko, slednjega pa ni opazil, dokler mu za razbito poličko sin ni povedal. Po tej nezgodi se 

je sogovornik 2 odločil, da bo ostal doma. Kot pove, si je sam pri sebi rekel »Ne, dans ne 

grem nikamor, ker vidim, da mam tak dan, da mi grejo stvari narobe.« (… Prejšen teden sem 

udaru v hladilnik, v tisto pregrado, ko v vratih stoji not, kjer mam kozarce z marmelado. Sem 

tisto vrgu dol, sem jo pobral, sem jo lepo očistu, sem jo dal nazaj not. Med tem, ko sem zaprl 

hladilnik pa nisem opazu, da mam še tam gor dva kozarca. In jst odprem in v tistem trenutku 

sta oba kozarca padla na spodnjo poličko, kjer je posoda z zelenjavo in sem tisto poličko 

razbil, stekleno. Sam nisem opazu. Kozarca sem razbil in dal nazaj v hladilnik pa tista vrata 

zaprl pa tisto pregrado sem dal not. Pride sin pa reče: »Ati, ka si pa delu s to šipo, da je 

razbita?!« Vidiš, še opazu nisem. To. Sem šel dol uspod, sem nekej delu, evo ti, mi je padlo 

spet neki na tla, sem razbil še en kozarc. No vidiš, sem reku: »Dans mam dan za lomljenje 



61 

 

stekla.« Tist dan bi mogu it nekam z avtom, pa sem reku: »Ne, ne grem.« Sem mel občutek, da 

ni dobr, da se pelem z avtom in se nisem šel pelat. Itak se izogibam tega, da se vozim, zlo mal, 

ampak sem reku: »Ne, dans ne grem nikamor, ker vidim, da mam tak dan, da mi grejo stvari 

narobe.« Pa ne, da sem vraževeren, ampak dejansko pravijo, da če ti ne gre nekej vredu pusti 

pri mir, naredi drugi dan, ti bo šlo lažje …). Sogovornik 2 v pogovoru pojasni, kakšne vzorce 

ravnanj je tvoril v svojem preteklem in pa vsakdanjem življenju. Pravi, da ko je še pil, je 

poznal vse lokale, v svojem okolju in mnoge pivske prijatelje, medtem, ko v vsakdanjem 

življenju, ko ne pije, skoraj ne ve več, kje je kakšen lokal (… Mislim še prej, ko sem bil 

recimo, ko sem še pil, sem poznal vse lokale po [ime kraja]. Velik sem poznal ljudi takih, to 

smo včasih rekli pivski prijatelji. Dans skor ne vem več, kje je kir lokal razen tistih res prvih v 

[ime kraja] pa še tistih je danes zlo mal. Vse ostalo je pa novejše …). V nadaljevanju pojasni, 

da misli, da v lokale odhajajo mladi, medtem, ko se sam uvršča v drugo skupino, za katero je 

značilno, da imajo ljudje, ki se uvrščajo v njo, v njej neke skupne interese in pogovore, ki jih 

družijo (… Pa pravzaprav sej nimamo kej. V te lokale odhajajo mladi, se družijo, mi mamo 

pač tista svoja prijateljstva, ki smo si jih skozi življenje ustvarli in se s temi ljudmi tudi 

družimo. Mamo neke skupne interese, izmenjujemo mnenja, kok je kdo bolan, kaj je bolan, kaj 

ga matra. To je na dnevnem redu. Nekateri majo šport, nekateri majo lov, ribolov, različne 

dejavnosti, ki jih družijo …). V pripovedi sogovornik 2 omeni v povezavi s temo spominov iz 

preteklosti, da se je v svojem otroštvu in mladosti družil tudi z brati in sestrami iz njegove 

družine. Prida, da so živeli trije bratje in dve sestri, a sta kasneje njegova starejša sestra in 

starejši brat umrla (… Druženje z brati, sestrami. Bli smo dve sestri, trije bratje. Vsi pokojni, 

razen tamlajšega brata pa tadruge sestre, starejša sestra pa ta starejši brat sta pokojna …). 

Sogovornik 2 pove tudi, da obdobja štirih let pred svojo upokojitvijo ni doživljal kot stresno, 

in da se je v tem obdobju družil po raznih lokalih in vrtovih, med tem pa je delal in naredil z 

družino mansardno stanovanje v hiši svoje takrat še živeče mame (… No, ob tem je blo tut 

druženje z raznimi slučajnimi, neslučajnimi znanci, prijatli. No in kje je blo to druženje? Po 

raznih lokalih, vrtovih … Cajta sem mel zadost. Dopoldan sem bil sam doma. Naredu sem pa 

čtist, kar sem mel za nardit. Mama je bla še živa, ker sem pri mami v hiši bil. Hišo sem si na 

vrhu, mansardno stanovanje naredu. To sta mi starša dala, da si lahk nardim. No sej smo 

skup delali z družino tk de … Tist ni blo čist nič stresnega za mene, je blo pa nekej, da sem 

iskal družbo in kaj tista družba je bla tut to, da smo se srečvali po lokalih. Ja, sej kje se boš 

pa srečal …). V nadaljevanju sogovornik 2 pove, da so z omenjeno družbo popivali in ko je 

sam prišel domov, je žena ugotovila, da je pil (… In s temi znanci in prijatli, kaj se je 

dogajalo? Kozarc za kozarcom in smo popivali …). Kot sam omeni, se je ta vzorec stopnjeval, 

tako da je potem prišlo v odnosu z ženo do pogoja, ali se gre sogovornik 2 zdravit ali pa 

gresta z ženo narazen (… Sevede je blo velikrat, da sem prišu domov. Žena je prišla domov iz 

službe. Kosilo. Logično, da nisem bil čist normalen, tak kot bi mogu bit. Zavohala me je, da 

sem pil. In to se je pol počasi stopnjevalo. Ampak ne tk po lokalih, pol že bolj doma. In je 

prišlo do tega, da je bil pogoj: »al se greš zdravit, al pa grema narazen«. No, jst sem se pol 

odloču, da grem vseen na zdravljenje in sem reku, da zato, da obdržim družino skup, a ne …).  

Sogovornik 2 se je torej odločil za zdravljenje. Pojasni, da zato, da bi obdržal družino skupaj. 

Pove, da se je kasneje žena navkljub zdravljenju premislila in sta se potem ločila pred 

dvanajstimi leti. Otroka sta takrat odločila, kje bosta živela. Kot pove sogovornik 2, se je sin 

odločil, da bo ostal pri njemu, hči pa da bo ostala pri mami (… Ampak pol na polovici 

zdravljenja se je žena premisla in sva se pol ločla. Sva šla narazen, tk da sva zdej že 12 let, je 

mimo, od kar sva šla narazen.  Zdej sin je bil takrat star 13 let, se je lahk odloču pri kom od 

staršev bo ostal. Je ostal pri men. Hčerka se je pa odločla pa je ostala pri mami …). 

Sogovornik  2 pove, da je razhod z ženo doživljal kot normalen, saj sta se dogovorila, kje 

bosta živela otroka in da se lahko med sabo obiskujejo (… Čist normalen razhod je bil. Sva 

šla narazen. Dogovorila sva se, da bo hčera pri njej, tamali pri men. Otroci se lahk 
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obiskujejo, en drugega, starša, kdaj majo željo, kdo ma željo. Lahk grejo en drugmu …). 

Priznava tudi, da ga v vsakdanjem življenju osrečuje to, da imajo v družini takšne odnose, da 

se razumejo, pokličejo in slišijo (… Morem priznat, da sem vesel, srečen pravzaprav, da 

mamo take odnose v družini, da se razumemo, da se sišimo, da se kličemo …). Kot primer 

ravnanja v odnosu do sina sogovornik 2 izpostavi peko krofov. Pove, da je en dan pred 

pričujočim intervjujem pekel krofe, ki so bili zvečer gotovi, nato pa jih je njegov sin naslednje 

jutro z veseljem pojedel za zajtrk (… Recimo, včeri popoldne sem krofe peku. So bli zvečer ob 

desetih gotovi. Dans je prišu zjutri. S takim veseljem ga je pojedu zjutri za zajtrk …). 

Sogovornik 2 spregovori tudi o prijetnem dogodku iz bližnje preteklosti, ko je bil nekje in se v 

družbi niso pogovarjali o boleznih, temveč kot sam pravi bolj zabavne in prijetne stvari (… 

Prejšn teden sem bil nekje … Smo se pogovarjali, na konc, tk po eni uri, sem reku: »Hvala 

lepa za prijetno urco, ko se nismo nč o boleznih pogovarjali«. V glavnem je blo vse bolj za 

hecanje, zabavne, prijetne stvari …). V nadaljevanju zaupa svoj vzorec ravnanja v situacijah, 

ko opaža, da partnerji znašajo vse svoje probleme nad partnerko. Pravi, da skuša v takšnih 

primerih moške spraviti na realna tla bolj v hecu, da nimajo prav in da je potrebno ženo tudi 

pri 80. letih spoštovat (… Ugotavljam nekej, da moški, predvsem moški, ko so starejši, ratajo 

sitni. Pol niso več tolerantni. Mislijo, da so središče vesolja, sploh če še majo partnerko in 

znašajo vse svoje probleme nad partnerko. Vse je ona kriva. Pol v takih primerih jih skušam 

spravit na realna tla, čeprav nimam pravice, ampak bolj v hecu, da nimajo prav, da je treba 

ženo tut pri 80. letih spoštovat. Enostavno vse si vzamejo, kot da je samoumevno, da jim 

nardi. Pa ni. Ko si enkrat sam,  ugotoviš in vidiš pri drugih, kolk ženska nardi za enga 

moškega pri hiši in ne znajo cenit tega. Enostavno samo po seb se jim zdi umevno, da je to 

pač narjeno, da se to zgodi, da se jim dogaja. Pa ni težko to nardit, ampak jim nardijo ženske 

…). Sogovornik 2 pove tudi, kateri vzorci ravnanja ga nasmejejo do solz. Pove, da ga v dobro 

voljo in smeh spravijo dobre šale, skeči, filmi, komedije ali kakšen sogovornik. Kot pravi 

sam, si v takšnih trenutkih reče, kako je lepo življenje, da se lahko do solz nasmeji (… Dobre 

šale, kaki dobri filmi, komedije … Velik je stvari, sam videt jih je treba. Pa je nekej ne … Če 

hočeš, da se sam nasmejiš, sej se ne morš sam seb smejat … morš met nek vzrok, povod met, 

da se smeješ … To je lahk, al je sogovornik, lahk je film na televiziji pa se mu nasmejiš. 

Določenim šalam, skečem, al karkol. Včasih se (smeh) najdem, da se nasmejim do solz. 

Takrat si rečem: »Poglej kk fajn, kako lepo življenje, da se lahk do solz nasmeješ.« …). Na 

drugi strani sogovornika 2 žalosti, kot je že prej omenil, odnos partnerjev do partnerk, nasilje 

in negativen odnos ljudi do narave (… Žalostno je men to, kot sem že prej reku, odnos 

partnerjev do partnerk. Ni mi prijetno to poslušat. To se pravi, če mi ni prijetno, sem v bistvu 

žalosten, a ne. Žalosti me nasilje, ker vem, da iz nasilja prihaja potem do bolečine, al duševne 

al fizične, kakorkol. Žalosti me odnos ljudi do narave. Kakega majo negativnega. Marsikdaj, 

marsikje …). Kot sam pove, se v konfliktinih situacijah poskuša čim prej iz nje izvit ali 

umaknit (… Ampak morem priznat, da slej ko prej, če pridem v tako konfliktno situacijo, se 

poskušam čim prej iz tega izvlečt pa umaknat …). Dodatno pojasni, da sicer vse tolerira, 

ampak ne dovoli, da bi ga kakšna situacija ali značaj ljudi spravil iz tira ali slabo voljo. Kot 

sam pove, se vsemu naštetemu poskuša umaknit in iskati tiso, kar pozitivno deluje nanj (… 

Sicer jst toleriram vse, ampak jst se poskušam umaknat, ne dovolim si, da bi me lahk neka 

situacija, al pa značaj ljudi spravlo iz tira al pa v slab voljo. Vedno se temu poskušam umikat, 

da ne bi negativno delovalo na mene, ampak iskat tist, kar pozitivno deluje na mene …). Na 

vprašanje, kaj pozitivno deluje nanj, sogovornik 2 odgovori, da optimizem, dobra volja, šale, 

lepota narave, živali, ptice in življenje v končni fazi (… Sej pravim optimizem, dobra volja, 

šale, oh … lepota narave, živali, ptice, življenje v bistvu v končni fazi …). V nadaljevanju 

pripovedi pove tudi, da ga v življenju osrečuje že občutek, da je je nekomu nekaj pomagal. 

Pravi, da če je zmožen rad in z veseljem pomaga ljudem, če so v težavah, problemih in 

potrebujejo kakšno pomoč (… Je pa nekej, da poskušam v življenju in to lahk rečem, da me 
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osrečuje, pa ne zahtevam za to nobenga plačila, ampak mi je zadost to, občutek, da sem 

nekomu nekaj pomagal. In rad pomagam ljudem, če so v težavah problemih, rabijo tako 

pomoč, drugačno, bilo kako pomoč. Če sem zmožen in zmožen to nardit, pomagam z veseljem 

…). 

Del intervjuja vsebuje predstavitev in opis sogovornikovega načina preživljanja, materialnih 

virov in stanovanjskih razmer, v katerih živi, ter odnosa, ki ga vzpostavlja do materialnih 

dobrin na splošno. Skratka gre za temo materialnost. Sogovornik 2 v pripovedi pove, da 

nikdar v življenju ni bil navdušen nad bogastvom, ker misli, da bogastvo ljudi ne osrečuje (… 

Nikdar nisem bil navdušen nad bogastvom, ker bogastvo ljudi ne osrečuje …). Na vprašanje, 

kaj pomeni zanj denar, odgovori, da samo sredstvo za preživetje (… Samo sredstvo za 

preživetje …). Omenjen odnos pojasni s tem, da je zanj zlato zlato, železo kovina, diamanti 

kamni in pravi, da misli, da enostavno ti materiali ljudem ne prinašajo sreče (… Zame je zlato 

zlato, kovina železo, diamanti so pač kamni, men se to zdi, da enostavno to ljudem ne prinaša 

sreče …). V nadaljevanju prida, da pa pravi, da je predvsem pomembno, da imaš dovolj 

sredstev za preživetje sebe in družine (… Jst pravim, da predvsem je to važno, da maš zadost 

za preživetje sebe in družine …). Na vprašanje, kako se preživlja, sogovornik 2 odgovori, da 

normalno. Svoj način preživljanja opiše s pomočjo pripovedi pogovora s porotnikom, ki ga je 

imel v preteklosti ob ločitvi na sodišču. Takrat je na vprašanje porotnika, kako misli preživet, 

odgovoril, da ni problem, da tako kot je do zdej, ker zna vse naredit in zato nikomur plačevat, 

da bi mu kaj naredil. Pove, da zelenjave, sadja in kruha ne kupuje v trgovini, da si vse našteto 

sam pridela (… Normalno. Mal vrta. Da se preživet z zelo malimi sredstvi, če nardiš za to kej 

sam. Če samo čakaš, da se bo kej zgodilo, je to zelo drag način preživetja. Jst, ko sem se 

ločeval z ženo, je na sodišču eden tistih porotnikov, je reku: »A vas lahk neki vprašam? Kk 

mislite, da bote s to pokojnino preživeli?« Sem reku: »Ni problem«. Je reku: »Jst vem, ko 

grem v trgovino al pa na tržnico, dve vrečki prinesem takole domov v soboto pa me tostane 

petdeset evrov.« Je reku: »Pa to vsak teden! Je to v mescu dni dvesto evrov.« Je reku: »Kje pa 

je pol še komunala, stanarina, voda, elektrika … Kk mislite preživet?« Ja, sem reku: »Tk, ko 

sem do zdej!« Sem reku: »Nardit znam sam vse! Ne rabim nobenga plačvat, da mi kej nardi. 

Drugo, kar je, zelenjave ne kupujem, ker jo pridelam v svojem vrtu. Sadja ne kupujem, ker ga 

pridelam v svojem sadovnjaku.« Uživam v tem, da sem v sadju. Od obrezovanja, do 

opazovanja drevesa, ko cveti. Ni lepše stvari na svetu, ko prideš zjutri ven, pa vidiš kako lepo 

ti češnja cveti, jablana, marelca, bilo kej. In narava ti vse vrača, če znaš seveda v tem uživat. 

Če pa ne, te pa to košta. Tk de … Recimo jst tut kruha ne kupujem, ga sam pečem. In to mi je 

računica pokazala. Kila kruha je 2,5 do 3 evre kila. Jst za ta denar dobim … Sem zračunu, 

kok me pride kila kruha. Se pravi, 4 kile kruha dobim jst za ta denar, ko ga plačam v trgovini 

kilo. Ampak dober, vložim svoje delo pa čas, ki ga pa itak mam. Pa še uživam zraven, ko vidiš, 

da ti rata …). Skratka sogovornikov način preživljanja sledi principu samooskrbe. Sogovornik 

2 opiše dogodek iz svoje bližnje preteklosti, ki prikazuje način, kako zadovoljuje potrebo po 

materialnih dobrinah. Kot sam pravi, jo zadovoljuje s svojim delom (… Šel sem 

predvčerajšnjim v [ime trgovine] po kvas, pa me na blagajni vpraša: »A bote vzeli dva 

krofa?« Sem reku: »Ne bom.« »Ja, pa zakaj pa ne, sej so poceni?« Pa sem reku: »Lejte ka 

mam tule. Dva kvasa mam.« Sem reku: »Juter bom peku krofe. In za mene so tisti krofi, ki jih 

jst nardim, sicer niso taki lepi kot so teli industrijski, ampak so pa bolj dobri.« Tk da tisto 

potrebo po takih dobrinah pač zadovoljim sam s svojim delom …). Doda, da redko katero 

stvar kupi v trgovini (… Redko kiro stvar morem it v trgovino kupit …). Kupuje tudi večje 

količine za obdobje enega leta. Pove za primer, da gre enkrat letno po moko za peko kruha v 

mlin in jo potem lahko uporablja eno leto (… Moko grem enkrat na leto v mlin kupit. Ob enem 

si to privoščim izlet, ker grem v mlin na [ime mesta], v [ime mesta] … Tk da si moko 

pripeljem, pa mam za celo leto moko doma. Ko jo rabim, jo vzamem, pa nardim tist, kar mam 

željo …). Sogovornik 2 v pripovedi predstavi svoj način kuhanja, shranjevanja živil in 



64 

 

prehranjevanja, ki sledi principu varčevanja z energijo. Pravi, da poskuša kar se tiče 

prehranjevanja, skuhati večje količine hrane in jo potem zamrzne, da s tem porabi manj časa 

in energije (… Zjutraj sva vstala s sinom, sem reku: »Ka boma mela za kosilo?« No pa sem 

mu ponudu, ker mu jst ponudim variante, ker vem, kaj je kej v skrinji. Tk da dans mama 

sarmo. Sem jo dal že ven, da se odtali ta čas. Dle nardim ajdove žgance. Pol juter bo kej 

druga. V nedeljo spet kej druga. Počas bo treba juho skuhat. Juho tut tk skuham, da jo mama 

za petkrat, šestkrat. Jo mama v skrinji. Poskušam tk nardit, kar se prehranjevanja tiče, da 

mam večje količine tist, kar se da pa v skrinjo, da ne packam vsak dan za dva. Recimo 

nerodno je za dva nardit recimo njoke al pa krompirjeve svaljke al pa češnjeve cmoke za dva. 

Težko take majhne količine nardiš. Nardim vedno večjo količino pa dam zamrznt. Prvič manj 

časa porabim za tako večjo količino pa tut energije manj ponucam, če za tako večjo količino. 

Al kuham četrt kile krompirja al pa eno kilo, ga bom kuhu isto časa, ne. To se pravi energije 

sem isto porabu. Tk da tut skoz to gledam, na kak način privarčevat. Ne da bom razmišljal o 

tem, ampak že zdavnej sem to ugotovil, da dost cenej pride, če delaš večjo količino. Res, da to 

delovanje zamrzovalnika je poraba energije, ki jo je treba plačat, ampak itak mam 

zamrzovalnik vklopljen al je poln, al je pa samo en predal poln. Zamrzovalnik porabi tolk in 

tolk energije za polnega al pa na pol praznega, tk de …). Skratka sogovornik 2 ima pri 

prehranjevanju razvito strategijo varčevanja. Sogovornik 2 v pripovedi omeni, da razpolaga z 

naslednjimi materialnimi viri in dobrinami: penzija, trije registrirani avtomobili, kolo, hiša. 

Na vprašanje, kako je s tem zadovoljen pove, da pokriva svoje potrebe in včasih ugotavlja, da 

še tisto, kar ima, je zanj preveč (… Pokrivam svoje potrebe … Še tist, kar mam včasih 

ugotavljam, da mi je preveč …). Sogovornik 2 prikaže svoj odnos do materialnih dobrin. 

Pravi, da to, kar ima, potrebuje zase in da mu ni pomembno, kaj mislijo drugi o tem, kar ima 

in o njemu samemu, razen tistih, ki so mu blizu (…To, kar mam, rabim zase. Če majo drugi 

več, naj majo, če majo to potrebo po tem. Al pa, če majo potrebo po tem, da kažejo, kar majo 

drugim. Men to ni pomembno, kaj drugi mislijo o tem, kaj mam js pa tem, kaj mislijo o men. 

Men je važno, kaj mislijo o men tisti, ki so men blizu …). Sogovornik 2 pove, da nima več 

potreb po materialnih dobrinah (… Nimam več takih potreb, da bi mel … Po materialnih 

dobrinah sploh ne …). 

Naslednja razpoznana tema je delo sogovornika 2. V sklopu te teme sogovornik 2 opiše 

službo, zaposlitve, aktivnosti, hobije, učenje, dogodke, dosežke in izkušnje na različnih 

delovnih področjih iz preteklosti in vsakdanjega življenja. Prav tako predstavi svoj odnos do 

dela na splošno. Sogovornik 2 v pogovoru opiše, kdaj se je zaposlil v tovarni, v kateri je delal 

na različnih delovnih mestih vse do upokojitve. Pove, da je 1972. leta zaposlil v tovarni, v 

kateri je ostal v službi na različnih delovnih mestih vse do svoje upokojitve (…Takrat sem pol 

se pa odloču, da grem nazaj v [ime mesta], tk da sem prišu pol v [ime tovarne]. V [ime 

tovarne] sem bil potem do konca, do upokojitve. Ampak na različnih delovnih mestih, najprej 

v tovarni …). V nadaljevanju sogovornik 2 predstavi, kako je skozi čas spreminjal delovna 

mesta v svoji službi. Pove, da je delo najprej opravljal v elektroniki, nato vzdrževanju in 

kasneje še v servisu, v okviru katerega se je odpravil na delo v tujino (… Najprej v elektroniki, 

pol po elektroniki sem bil v vzdrževanju, pol sem šel pa v servis. V servisu sem pol delal na 

enih delih z inozemstvom, tk da sem bil pol ene par krat v [ime tuje države], ko smo dol servis 

delali s servisno enoto. Sem bil pač kot vodja te skupine, ki je dol delala. Moral sem jim vse 

organizirat: bivanje, potovanje, delo, material; tk da je blo kr odgovorno delo. Met skupino 

desetih ljudi pa jih namestit …). Za tem, pove, da je prevzel delo poslovodje trgovine, ki je po 

dveh letih poslovanja, propadla. Kot pravi sogovornik 2, se je zopet vrnil (… No, pol so me pa 

nekot potegnali v servisu, da sem prevzel našo trgovino pa smo pol v [ime mesta] odprli 

trgovino za rezervne dele za naše gotove dele. Pol sem bil v [ime mesta] dve leti. Sem se vozu 

dol. Kot poslovodja trgovine … Tista trgovina je pol po enmu letu propadla, so jo zaprli. Niso 

dal tapravih ljudi not. Tiste, ki smo bli tam not, so nas potegnali nazaj …). Sogovornik 2 
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razkrije tudi odnos do dela, ki ga je kot poslovodja opravljal v času zaposlitve v trgovini. 

Pove, da je bilo zelo prijetno delati z ljudmi in da si nikoli ne bi mislil, da lahko navežeš 

toliko poznanstev in prijateljstev v eni navadni trgovini (… Zlo prijetno je delat z ljudmi … 

Nikdar si ne bi mislu, da lahk navežeš tok enih poznanstev in prijateljstev v eni navadni 

trgovini …). V času delovne dobe, se je sogovornik posvečal športu. Pove, da se je ukvarjal s 

smučanjem in v okviru tega športa opravil smučarski tečaj, nato pa smučanje tudi poučeval 

(… Edino, kar mi je blo, mi je blo smučanje. To sem pred leti naredu smučarski tečaj, tk da 

sem hodu smučat pa tut učit vmes, ko sem še hodu v službo, pol pa ne več …). Sogovornik 2 

govori tudi o tem, da je imel po končani službi možnost sprejeti obdobje štiriletnega čakanja 

pred upokojitvijo (… No pol kaj jst vem, po končani službi, sem šel v bistvu na čakanje … No, 

in sem šel, sem mel možnost it štiri leta na čakanje pred upokojitvijo. Tk, da sem bil štir leta 

že doma, preden sem se upokojil, ne …). Razvidno je, da je priložnost čakanja sprejel in v 

štiriletnem obdobju pred upokojitvijo ostal doma brez formalne zaposlitve. Za sogovornikovo 

obdobje štirih let pred upokojitvijo je torej značilna odsotnost formalne zaposlitve. Slednje je 

sogovornik 2 prijetno doživljal. Pove, da to obdobje zanj ni bilo stresno, ampak dobro (… 

Men je blo to čist neki, tista štir leta čakanja … Brez stresa, ne stresno, celo fajn se mi je 

zdelo, da sem lahk doma …). Sogovornik 2 spregovori tudi o svojem priljubljenem hobiju 

oziroma konjičku iz vsakdanjega življenja, ki ga spremlja še iz njegove preteklosti. Gre za 

zbirateljstvo rož. Pravi, da je leta in leta zbiral oleandre in ko je slednjih imel zadosti, jih je 

odpeljal na smetišče in se za tem posvetil zbiranju visečih nageljnov  (… Jst sem leta in leta 

recimo zbiral oleandre. No, kamorkol, ko sem šel na morje sem utrgal kako vejco, pa sem si 

ustvaru oleandre. Na konc sem jih mel dvainštirideset v takih tegelcih. Kdo bo to premikal 

vsako jesen pa prostor pospravljal … Ene 4 leta nazaj sem reku: »Zadost jih mam!« Vse sem 

naložu na prikolico, tegelce dol. Vse sem odpelu na smetišče. Evo jih mam že spet dvanajst. 

Jih že spet zbiram. Pa so to rože take, drugačne. Od visečih nageljnov … Tiste rože, ki se 

ukvarjam z njimi, jih hočem spoznat do potankosti, do obisti. Način, vzgojo, barve … Sej 

pravim oleandre sem mel vse možne barve, variante, kar jih je možno sploh pri nas najt. 

Ampak pol, ko sem to dosegel, sem reku: »Dost jih mam.« Ampak zdej pa spet počasi zbiram 

… Zadnje cajte mam rožice, ki so mi zlo ljube, pri srcu, so viseči nageljni …To so ti hobiji, 

konjički, zbirateljstvo …). Sogovornik 2 zaupa tudi, s čim se ukvarja v prostem času. Pove, da 

z vrtnarjenjem in sadjarstvom oziroma, da v vsakdanjem življenju dela na vrtu in v 

sadovnjaku (… Mam vrt, ki ga seveda vsako leto zasadim spomladi, poleti, takrat, ko je treba. 

Sadovnjak, ki ga bo treba zdle obrezat, negovat, rihtat …). Kot dodaten hobij oziroma 

mesečna prostočasna dejavnost, s katero se sogovornik 2 rad ukvarja, je obiskovanje in 

sodelovanje v klubu AA (… Zlo rad grem ob sredah, zdej hodim bolj enkrat na mesec, na 

klub …). Torej sogovornik 2 enkrat mesečno rad obišče klub AA. Sogovornik 2 pove, da mu 

včasih ustreza tudi to, da nikamor ne gre, da je kar v hiši. Tudi, takrat pravi, da si najde delo. 

Čez dan na primer posluša radio, bere različne vrste literature, zvečer pa sede pred televizijo 

(… Včasih mi paše, da sem cel dan sam doma, da nikamor ne grem, da sem kr v hiši. Skoz 

nekej najdem za delat. Ne da bi reku, da sem zdej pa v hiši pa bom sedu pred televizorjem. Jst 

se pred televizijo usedem zvečer ob devetih. Prej mam zmerom kej za počet. Al poslušam 

radio, al kej preberem. Pa bolj, bom reku, strokovno literaturo kot leposlovno, včasih tut kako 

dobro knjigo, če me zagrabi tut poezijo, tk de … Vedno si najdem svojo zaposlitev, ker pri hiši 

je vedno, vedno … Če ni na enem koncu, je pa na drugem …). Na vprašanje, kaj vam je v 

življenju uspelo in kaj ste dosegli, sogovornik 2 odgovori, da to, da si je ustvaril, družino, 

otroke in dom ter, da je prišel do življenjske točke, kjer se nahaja v trenutku govora. Kot 

pomembni področji v sklopu uspehov in dosežkov navaja tudi službo in preživetje (… Prvič 

to, da mam družino, da mam otroke. Drugo, da sem ustvaru svoj dom. Pa logično, da sem 

prišu do tega, kjer sem dans. Službo, preživetje …). Sogovornik 2 spregovori tudi o svojem 

odnosu do dela na splošno. Pravi, da mora povedat, da ga delo osrečuje (Morem rečt, da me 
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delo osrečuje …). V nadaljevanju sogovornik 2 dosledno izpostavlja in zagovarja tudi misel, 

da kar lahko storiš danes, ne prestavljaj na jutri (… jst vedno pravim: »Ne prestavljaj na jutri, 

kar lahko nardiš zdle, dans.« In če morš neki nardit danes, nared takoj. Ne prestavljaj na: 

»Ja, bom čez pol ure.« Ne, zdle nared, ker če zdejle nardiš, je najmanjši problem nardit, 

nobena težava, če pa je treba čez pol ure, boš mel pa že neki drugega in ti bo to težko nardit. 

Če nardiš takoj, te ne obremenjuje več to: »Morem to nardit.« Ne živiš s tem. Zadevo sem 

zaključu, adakta, konc, s tem se ne obremenjujem več …). Slednja misel sogovornika 2 

zaokroža temo dela. 

Ena izmed pomembnih tem intervjuja je tudi lokalno okolje. Znotraj te teme sogovornik 2 

govori o počutju v svojem okolju, dostopu do pravic in storitev, odnosu do ponudbe storitev 

ter problemih in formalnih službah iz lokalnega okolja. Sogovornik 2 na vprašanje, kako se 

počutite v kraju bivanju, v svojem okolju, odgovori, da zelo dobro, da je to tudi, kraj kjer se je 

rodil (… Je moj rojstni kraj. Zelo dobro …). Na vprašanje, kako se pa počuti širše, ponovno 

pritrdi, da zelo dobro in doda, da se v kakršni koli okolici on sam počuti dobro (… Tut. Mene 

lahk postaviš bilo kje, se bom počutu fajn …). Sogovornik 2 spregovori o lastnih možnostih in 

načinih dostopa do storitev v okolju, ki jih potrebuje. Pravi, da lahko reče, da imajo v 

primerjavi z ostalimi mesti v Sloveniji, v njegovem kraju bivanja, dobre storitve. Pove, da 

imajo ogrevanje, toploto in čist zrak (… V primerjavi z ostalimi mesti v Sloveniji, lahk rečem, 

da mamo mi kr dobre storitve v [ime mesta] … Mamo ogrevanje, toploto, čist zrak …). 

Sogovornik 2 v nadaljevanju izpostavi še dodatne prednosti okolja, v katerem biva. Izpostavi 

prezračenost doline, zadostno količino cest, dostop do jezera, kopališča in urejenost pešpoti za 

možnost rekreacije (…  Dolino mamo resnično prezračeno. Resnično mamo čist zrak … Kar 

se tiče cest, je čist zadost, da mamo za svoje potrebe. Mamo jezero … No zdej je kopališče dol 

zrihtano fajn. V glavnem se kr skrbi za rekreacijo, za ljudi. Kok je teh pešpoti, da ljudje lahk 

rekreirajo). Sogovornik 2 izkaže hvaležnost in zadovoljstvo v odnosu do okolja in ponudbe 

storitev v njem (… Dej hvala bogu, da je tako … Mislim, da nam čist zadost nudijo za te naše 

potrebe, kar se storitev komunalnih al energijskih tiče …). Sogovornik 2 na vprašanje, če bi 

izpostavil pri tem kak problem, odgovori, da trenutno ne ( … Zaenkrat ne …). Sogovornik 2 

glede svojih pravic v lokalnem okolju pove, da tiste, ki jih ima, jih lahko uveljavlja in da 

nikdar ni imel občutka, da jih ne bi mogel uveljavit, marveč je bil vedno uslišan ob 

uveljavljanju svojih pravic (… Tiste, ko jih mam, jih lahk uveljavljal. Nikdar nisem mel 

občutka, da jih ne bi mogu uveljavit. Pa, če sem že mogu, kej uveljavljat, sem bil vedno 

uslišan …). Dodatno pa sogovornik 2 spregovori še o strpnosti in potrpežljivosti kot potrebnih 

človekovih vrlinah ob vstopanju v kontakte z ljudmi iz ustanov (… Sam jst pravim človek 

more bit strpen, potrpežljiv. Ne smeš pričakovat čudežev, ker vsi, ki jih rabim v naših 

ustanovah so sam ljudje, nč drugega in jih morem jemat take. Glih tk delajo. Pač delajo, 

koker zmorejo, kakršen majo način, plan …).  

Pomembno mesto v sogovornikovi pripovedi zavzema tudi tema socialne vloge in socialnega 

statusa. Na vprašanje, kakšna je vaša vloga v okolju, sogovornik 2 odgovori, da ne zaznava, 

da bi imel kakšno posebno vlogo v okolju in prida, da ni tip, ki bi se izpostavljal (… Ne bi 

reku, da mam kako posebno vlogo. (premolk) Ne vem, nisem tip, ki bi se izpostavljal …). 

Skratka sogovornik 2 doživlja odsotnost posebne socialne vloge v okolju. Glede statusa zase 

pravi, da je samostojni upokojenec (… če bi reku status, bi reku samostojni upokojenec …) in 

pojasni, da to zanj pomeni samozadostnost, odsotnost potrebe po zunanji in notranji pomoči in 

prevladujoče zadovoljstvo s sabo in svojim početjem (… Da sem sam seb zadosten. Ne rabim 

ne pomoči ne od zunaj, ne od znotraj. Zadovoljen sem sam s seboj. Mhm. S tem, kar počnem. 

No, pridejo trenutki, ko nisem zadovoljen. Pride kak dan, ko ti ne gre nč od rok …). 
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Naslednja ključna tema so vrednote. Sogovornik 2 v intervjuju predstavi in opiše svoje 

pomembne vrednote, poslanstvo, življenjska pravila, motivacijske misli in predstavo o smislu 

ter verovanju. Sogovornik 2 na vprašanje, kaj vam v življenju največ pomeni, odgovori, da 

predvsem družina, otroci in odnosi (… Odnosi. Predvsem družina. Otroci …). Sogovornik 2 

spregovori tudi o svojem poslanstvu. Pravi, da je bilo njegovo poslanstvo vzgoja otrok, ne pa 

spreminjanje drugih po lastnem vzorcu (… Moje poslanstvo je blo vzgojit otroke. Spreminjat 

druge po mojem vzorcu, ni moje poslanstvo …). Sogovornikovo zlato pravilo se glasi ne 

prestavljaj na jutri, kar lahko storiš danes (… Eno zlato pravilo mam: »To kar je treba nardit, 

naredi takoj. Ne prestavljaj iz dans na jutri.« …). Ko ga vprašam, kaj zanj predstavlja smisel 

življenja, da si je vredno prizadevati, pove, da zopet družina in otroci (… Bom spet reku: 

družina, otroci …) in doda da tudi njegovo lastno počutje, ker konec koncev živi zaradi sebe 

(… Pa moje počutje. Ker konc koncev, živim zarad sebe …). Prida, da si poskuša narediti 

življenje čim bolj prijetno in čim lepše, zato da ga rad živi in se tega veseli (… In poskušam si 

nardit življenje čim bolj prijetno in čim lepše, zato da ga rad živim, da se veselim tega …). 

Nadaljuje s tem, da ima v vsakdanjem življenju vedno kak plan za jutrišnji dan, ker si ga vsak 

večer preden gre spat naredi (… Vedno mam nek plan. Ne za dolgoročno, ampak bolj za juter. 

Vedno si zvečer preden grem spat, si nardim en plan, kaj mam pa juter, kaj me pa juter čaka 

…). V sklopu pogovora o vrednotah sogovornik 2 spregovori tudi o svojem verovanju. Na 

vprašanje, če v kaj verjame, pove, da vase in nič nadnaravnega (… Vase  … Nč nadnaravnega 

…). Slednje pojasni s tem, da verjame, da vse kar se dogaja in kar se mu bo zgodilo, je 

odvisno od njega samega in ne od drugih zato, v druge ne more verjet. Pravi, da se zanaša le 

na sebe (… Vse, kar se mi dogaja, kar se mi bo zgodilo, je odvisno od mene, ne od drugih. To 

se pravi, v druge ne morem verjet, če že govoriva o veri, o tem, da verjameš v kej. Zanašam se 

na sebe. Če rabiš pomoč, se v tistem trenutku zanašaš tut na nekoga drugega, ki ga prosiš za 

to. Ampak koga boš prosu? Tistega, na kirga se lahk zaneseš, da ti bo lahk pomagal, a ne …). 

Skratka sogovornik 2 verjame vase ter v svojo moč in odgovornost za lastno življenje. 

Sogovornik 2 pojasni, kaj ga spodbuja na njegovi poti. Pravi, da so zanj spodbudni vsakdanji 

užitki v življenju in kot primer tega, v čemer uživa izpostavi zbirateljstvo rož (… Ne bom reku 

dalekosežne stvari, ne. Užitki v življenju. To, v čemer uživam. To so moje rože recimo. Zelo 

rad mam rože. Pa ne, da bi reku, da tekmujem z rožami. Ja, tekmujem v tem smislu, da mam 

vsako leto rad kako drugačno rožo pri hiši …). 

Naslednja pomembna tema iz intervjuja je vsakdanje življenje. Sogovornik 2 poslušalcu 

predstavi potek svojega običajnega dneva in doživljanje slednjega po dogodku iz preteklosti. 

Kot ga sam oriše, njegov dan pogosto sestavljajo naslednje dejavnosti: jutranje vstajanje, 

umivanje, zajtrkovanje, delo v hiši in njeni okolici, kuhanje kosila, prehranjevanje, pomivanje 

in pospravljanje posode, druženje s prijatelji, poslušanje radia, branje, gledanje televizije pa 

tudi pospravljanje in druge (… Zjutraj vstajanje, uredit spalnico, kopalnica, zajtrk, pol pač al 

je v trgovino kaj za it pa običajno ni, sigurno je kej za nardit okrog hiše, v hiši, dopoldan. Pol 

nekje okrog dvanajstih pripravljam kosilo, tk da je kosilo nekje okol dveh, pol dveh. Po kosilu 

pospravit posodo, pomit, počistit. Popoldan spet kaka dejavnost al pa obisk h komu. Pol 

zvečer okol kakih sedmih sem že rad doma, poslušam radio, kej preberem. Pa pol ob enih 

osmih, pol devetih pred televizor. Pol sem pa tam do ene enajstih pred televizijo, pol ob 

enajstih, pol enajstih pa spat. Zjutraj vstat. Zvečer normalno nardim plan, kaj bo jutr za 

kosilo, da vem, kk se ravnat, da vem če je treba, kej iz zamrzovalnika vzet. Ker jst si običajno 

nardim kaj, kar se da za večkrat nardit, pa da nardim kosilo za večjo količino pa pol 

spakiram v skrinjo, tk da mama zadost. En paket vzamem iz skrinje, kar se tiče solate, je na 

vrtu še zmerej. Tist grem na vrt, se očisti … V glavnem ugotavljam zadnje cajte, da je vedno 

več pospravljanja. Samo pospravljam pa pospravljam. To bi bil vsak dan …). Sogovornik 2 o 

svojem vsakdanjem življenju, za katerega pripomni, da mu ni boli nikoli bolje kot mu je zdaj, 

in da je sam svoj gospodar in da zna vse sam naredit kar se tiče dela pri hiši, od zidarskih, 
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mizarskih, električnih del pa do gospodinjskih opravil ter da ima časa toliko, kolikor si vzame 

(… Nikol mi še ni blo bolš, ko mi je zdej. Sam svoj gospodar. Že od nekdaj sem znal vse sam 

nardit in še dans. Kar se tiče … Nardit kej pri hiši. Ne rabim nobenga za pomoč. Znam vse 

sam nardit. Od zidarskih, mizarskih, elektirčarskih del, vse. Me pač ne preseneti nč. Kuhanje, 

pospravljanje, peglanje, pranje, to je moje delo …). 

V zaključku intervjuja ima pomembno mesto vizija. Sogovornik 2 spregovori o svojih 

predstavah, željah in načrtih v svoji bližnji in daljni prihodnosti. Sogovornik 2 pove, da si v 

prihodnosti želi narediti čim več za svoje zdravje v možnih okvirih zdravstvenega sistema (… 

Čim več nardit za svoje zdravje. Koker je dan današnji sploh možno pri tem zdravstvenem 

sistemu, koker ga mamo …). Zaupa tudi nekaj svojih bližnih delovnih načrtov. Pravi, da ima 

po zaključenem intervjuju plan popravit lopato za sneg čistit, da jo bo imel pripravljeno za 

naslednjo zimo (… Dans mam za popravit, ko pridem domov, eno lopato za sneg čistit. Zdej 

pospravljam tist, kar se ne bo več rablo, ker zime ne bo. Sam rabim pa met pripravljeno za 

naslednjo zimo. Ne morem zdej pokvarjene pospravit, pa pol, ko jo bom drugo leto rabu pa 

vzet pokvarjeno v roke. Mi nč ne pomaga …). Pravi tudi, da ima v načrtu sajenje in sejanje 

paradižnikov in delo na vrtu ter v sadovnjaku (… Zdele bom mogu, ne še takoj, ampak počas, 

pripravit za paradižnike nasadit, nasijat, da bom mel mlade flance. To si vse sam nardim. Ne 

kupujem na tržnici, al pa tule, sej same zrastejo, sam mal dela rabiš nardit. In to pol take 

sorte, ki men pašejo, ki jih poznam. Dajle, ko bo lepše vreme, se bo začelo delo v vrtu, delo v 

sadovnjaku, tk da bo stalno skoz nekej. Če pa ni, si pa še zmislim kej zraven …). Sogovornik 2 

si poleg omenjenega želi deloma urediti tudi svojo hišo in vključiti sina, da bi mu pomagal pri 

delu (… Jah, normalno. Hišo mal uredit, ker je starejša, pač koker bo cajta, kok se mi bo 

dalo, kok bom zmogu. Pa počasi vklopit sina, da mi bo pomagu. Sej mi pomaga koker tok. 

Morem priznat, da ga kr navajam. Če je treba pomit, prosim: »No, dej dans pa ti pomij.« In 

dobi občutek, da je to treba nardit, da ni samo po seb umevno, da je to narjeno. (premolk) Da 

dobi ta občutek, da se take stvari, ki jih je treba nardit, nardi takoj, da se to ne odlaga …). 

Sogovornik 2 glede predstave o svojem življenju v bodočnosti pove, da si ga predstavlja še 

kot pestro, veselo in pozitivno. Omeni tudi druženje z ljudmi, zabavo in smeh (… Uh, še 

pestro. Veselo še kr naprej. Pozitivno. Druženje z ljudmi, zabava, smeh, …). Poleg tega doda, 

da si v prihodnosti želi še pomagat otrokom pri ustvarjanju življenja, ki jim bo prinašalo 

sigurnost (… Ja, pomagat otrokom, da bodo ustvarli en način življenja, ki jim bo prinašal 

sigurnost. Pomagat jim v tem smislu .. . nudit, dokler jim še lahk nudim, pomoč pri njihovem 

življenju …). Sogovornik 2 proti koncu pogovora izrazi še željo po zdravju pa tudi željo po 

zmožnosti hoje, spoznavanju narave in druženju v svojem bodočem življenju (… Zdravja! Kaj 

češ druga pri teh letih. Da bom še lahk mal okol hodu, da bom še lahk naravo spoznavu, da se 

bomo družli, ker to nas pokonc drži, ne …).  

4.1.3 Intervju 3 

KONTEKST TRETJEGA INTERVJUJA (čas in kraj): 

Intervju je potekal v ponedeljek popoldan, 6. 3. 2017, na mojem domu. Med intervjujem sva 

bila s sogovornikom 3 sama v stanovanju, kar je doprineslo k temu, da sva se izognila 

dodatnim motečim dejavnikom iz okolice. Uvodoma sem sogovorniku 3 predstavila temo 

svoje magistrske naloge. Povedala sem mu, da me predvsem zanima, kdo je in kako živi. 

Zagotovila sem mu anonimnost in kasnejše preverjanje rezultatov, dobljenih iz intervjuja. 

Poleg tega sem mu povedala, da lahko kasneje kadarkoli odstopi iz raziskave in vzame svoje 

podatke nazaj. Sogovornik 3 je bil sorazmerno gostobeseden, zato sem prevzela vlogo 

usmerjanja pripovedi in bolj poredko zastavljala vprašanja. Intervju je trajal sto minut in je bil 

s predhodnim dovoljenjem sogovornika sneman.  
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POVZETEK TRETJEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH 

Sogovornik 3 se na začetku intervjuja predstavi preko starosti in kraja rojstva. V nadaljevanju 

razkrije tudi lastno identifikacijo z osebo, ki ljubi mir. Pomembna tema, o kateri sogovornik 3 

v intervjuju spregovori, so spomini iz življenja osebe. Spominja se dogodkov, dalj časa 

trajajočih obdobij in vzorcev ravnanj, ki so ga ključno zaznamovali v življenju. Opiše tudi 

kontekst preteklega in sedanjega življenja tako, da predstavi različne okoliščine, situacije in 

sisteme. V sklopu te teme pripoveduje tudi o spremembah na področjih dela in pomoči in 

podpore v okviru socialnih mrež, ki so se zgodile v času njegovega življenja. Naslednja 

ključna tema je delo, ki predstavlja odnos sogovornika 3 do dela. Sogovornik 3 podrobneje 

predstavi izobraževanje, učenje, delovne aktivnosti, izkušnje, spoznanja in zaveze iz svojega 

preteklega in vsakdanjega življenja. Nazadnje omenjeni temi je sorodna tema zanimanj za 

dogajanje v svetu. Pomembna tema so tudi vrednote. Sogovornik 3 namreč predstavi, opiše in 

pojasni svoje pomembne vrednote, motivacijske misli, zavzemanja, predstavo o smislu ter 

odnos do politike in političnega udejstvovanja. Del intervjuja zajema odnos do lastnega telesa, 

zdravja in bolezni iz preteklega in vsakdanjega življenja sogovornika 3. Obsežen del 

intervjuja vsebuje sogovornikovo razmišljanje, ki pa sem jo kljub obsežnosti uvrstila pod 

temo telesnosti. Znotraj te teme sogovornik 3 opiše in predstavi različne načine razmišljanja o 

različnih tematikah iz preteklega ali vsakdanjega življenja. Naslednja tema je tema socialne 

mreže. Med drugim sogovornik 3 predstavi in opiše sestavo svoje socialne mreže ter pomoči 

in podpore, ki jo nudi in prejema v njej. Prav tako predstavi in opiše odnos do okolja, v 

katerem biva. Pomembno mesto v intervjuju s sogovornikom 3 zaseda tema odnos do 

materialnih virov in stanovanjskih razmer. Proti koncu intervjuja sogovornik 3 opiše potek 

svojega običajnega dneva iz vsakdanjega življenja. Ne nazadnje intervju vsebuje tudi prikaz 

načina, kako sogovornik 3 doživlja lastno socialno vlogo v okolju. Intervju se zaključi s 

predstavitvijo sogovornikove vizije oziroma opisom želj za bodoče življenje. 

ANALIZA TRETJEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH  

Sogovornik 3 svojo pripoved začne s predstavitvijo sebe. Intervju se zopet začne s temo 

samopredstavitve. Na vprašanje: »Kdo ste?«, odgovori s pomočjo identitetnih označevalcev 

(starosti, datuma in kraja rojstva). Pove, da je star 70. let in da je rojen v določenem kraju in 

ob določenem času (… Star sem 70. let, rojen [datum rojstva] v [ime kraja] …). V 

nadaljevanju, med samo pripovedjo, sebe predstavi tudi kot človeka, ki ljubi mir (Jst sem tak 

miroljuben človek …). 

Obsežen del pripovedi sogovornika 3 predstavlja tema telesnost in njena podtema 

razmišljanje. Del intervjuja zajema opis odnosa do lastnega telesa, zdravja in bolezni iz 

preteklega ter ponekod tudi vsakdanjega življenja. Sogovornik 3 se ne čuti zdravega. Pove, da 

ni in ni bil zdrav že od samega začetka in v nadaljevanju našteje vse bolezni, bolezenske 

težave in poškodbe, ki jih je prebolel ali pozdravil (… Ja, to sem že prej nekje povedu, da 

nisem zdrav, ne …Nisem bil zdrav od samega začetka. Od samega začetka sem mel razširjeno 

srce, so rekli. Jst to nisem vedu, kaj to pomeni. Se pravi, da sem se takoj znojil. Jst sem se 

hitro znojil. Po petih, desetih minutah je znoj bil in vsak pregled, ko so meli od osnovne šole 

naprej pa do službe pa tut v službi sem vedno na tist osnovni pregled, sem mogu it še pol na 

en pregled, ker ni blo neki vredu, ampak tja do enega, kaj jst vem, do enega 40. leta niso našli 

neki, ko so me naprej še k specialistu … Niso našli neki, da bi mogu dobivat kaka zdravila al 

kej takega. Po 40. letu sem pa kr, mi je pa, kaj jst vem, da ne bi jst … Lahk tut naštejem. To je 

blo od hemoroidov, do kile, do sten v srcu, do rašče na mehurju, do na rak pozitivno, ampak 

smo to odpravli, ker je blo pravočasno … To zdravje … Do putike, do obraba kolen, do tega, 

da bi mi že mogli kolena operirat …). Skratka sogovornik 3 je prebolel ali odpravil 
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raznovrstne bolezni in zdravstvene težave v preteklosti, v vsakdanjem življenju pa se ne čuti 

zdravega. Za svojo telesno podobo pravi, da je mogoče malce preveč rejen, malo telesno 

pretežek (… Jst sem tut mogoč mal preveč rejen, ne. Malo težek po kilah …). V sklopu teme 

telesa je podtema razmišljanje. Sogovornik 3 zelo pogosto spregovori o svojem razmišljanju 

glede različnih tematik. Skozi pripoved oriše svoj odnos do človeka, njegovih potreb in 

načinu življenja na splošno. Pove, da misli, da je človek družabno bitje, ki se mora 

pogovarjati in delati (… Človek je družabno bitje, se more pogovarjat, more delat.…). Meni, 

da ko je človek star, potrebuje nekoga, ki mu lahko pove, kako je živel, ker če tega nima, 

pomeni, da je sam kot samotar in da si ni ustvaril znancev, prijateljev in somišljenikov ali pa 

da nihče od omenjenih, poleg družine nima časa (… Ko si star, morš met nekoga, pa nekomu 

to povedat, kako si živel. Če nimaš nobenga, če nobenmu ne morš povedat, se pravi, da si v 

tem svojem življenju nisi ustvaru nekih prijatlov, nekih znancov, somišljenikov, je brez veze, 

da si živel. In tut je hudo, da si pol ti star 90. let. Mislim 90 let (smeh) več pa so vsi pomrli. 

Otroci te ne poslušajo, vnuki nimajo časa, vsi ostali nimajo časa in si sam …). Sogovornik 3 

razmišlja tudi o potrebah ljudi, ki so v pokoju in o ovirah za življenje upokojencev. Meni, da 

ljudje, ki so v pokoju ne potrebujejo druga kot zdravnika, ostalo pa so vprašanja morebitnih 

motenj v okolju, kot je na primer nespoštljiv odnos mlajših ljudi do starejših (… Mislim, da 

ljudje, ki smo v penziji, ne rabiš neki drugega. Rabiš zdravnika, če si sam ne morš pomagat, ti 

bo zdravnik pomagu. Ostalo, ostalo je pa tisto, te mogoč moti. Mogoč kirga moti, da mladi 

grejo mimo tebe pa te poderejo. Se sploh ne odmaknejo, se morš ti odmaknat. Da te ne 

pozdravijo, pa ni to tisti glavni vzrok, da te ne pozdravijo Ne to ni. Da te ne spoštujejo, ne to 

ni … Ne vem, kake druge pravice pa niti ne veš, kaj bi to blo …) Sogovornik 3 razmišlja tudi o 

razlikah v načinu življenja mlajših ljudi v primerjavi s starejšimi. Poudari, da ko si mlad imaš 

več skrbi na področju oskrbe kot starejši pa na področju zdravja (… Ne, tk je na nek način. To 

je pr starosti … Če nimaš dnevnih težav, ne, to vi mladi še ne vete tega. Hvala bogu, da vam 

je to, kk bi reku, ne prikrajšano, ja … Ko si mlad, maš neke druge skrbi, neko drugo gledanje. 

Ko si pa starejši, maš pa več na področju zdravja, kot pa na področju oskrbe …). Sogovornik 

3 predstavi tudi svoje stališče, da po tem, ko je človek star 50. let obstane v ustvarjanju in mu 

upade moč ter razmišljanje. Meni, da je lahko le še vesel, da lahko hodi in da je sposoben 

premikati lastne telo, da je zdrav in neodvisen od drugega. Prav tako je stališča, da človek po 

50. letu ne sme več imeti želj, ki so neuresničljive (… ko si 50 let, kar si ustvaru, si ustvaru. 

Več ne smeš, več ne boš ustvaru. To je dejansko. Zdej gre tvoja moč pa glava navzdol. 

Miselnost, ne miselnost, razmišljanje. Gre navzdol, ne morš it več naprej. Ne morš več to 

ustvarjat. Zdej lahk si samo še vesel, da lahk hodiš, da nisi odvisen od drugega. Odvisen. Da 

si pokreten. Da si lahk sam, tk ko sem prej reku za onga, da ko gre lulat, da ga ne peče. Da 

lahko hodiš. Samo to, to maš še pred sabo, nimaš drugega. Nimaš … Dobro, rad bi še, da bi 

še to videl, da bi še to … To ja. Ne smeš si želet takih stvari, ko jih ne bi več mogu uresničit 

…). Dodatno pojasni razlog zakaj meni, da  človek ne sme imeti neuresničljivih želj. Pravi, da 

tovrstne želje vodijo do nezadovoljstva in slabe volje, če jih človek ne more uresničit ( … 

Želje maš, ampak morjo bit uresničljive. Ti ne morš met take želje, ko si jo mel prej, ko si bil 

mlad, da bi rad to pa to. Zdej od tega nimaš nč. Če si boš ti neki želel, pa tistga ne boš 

dosegu, boš slabe volje, boš negativc. Ne smeš met take visoke želje, ko jih pol ne morš 

uresničit, ne. Morš bit z malimi koraki zadovoljen). Sogovornik 3 razmišlja tudi o odnosu do 

dela, telesa, okolice in življenjskih radosti. Meni, da se vse našteto oblikuje oziroma 

spreminja (… Odnos do dela, to je zdej pa … To se pa oblikuje. … Hja, to je pa zdej razlika. 

Kaj rad počnem zdej al kaj sem v življenju rad počel, ne. To se spreminja tk, ko se telo 

spreminja, tk se tut to spreminja. Odnos do okolice al pa življenjskih radosti, al kk bi to reku 

(smeh) ...). V pripovedi sogovornik 3 vzpostavi tudi do politike in političnih strank. Nakaže, 

da v strankarskem delovanju ne vidi smisla, saj pravi, da stranka dela samo za svoj žep in 

meni, da ni koristi v tem kapitalizmu (… Stranke pa to mi ni. To je sam zapravljanje dnarja, 
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to je brez veze. Nobena stranka … Dela sam za svoj žep. Bom reku … Za vsak. To je 

dokazljivo pa to ni, ni … Ne da bi se zdej pritoževal, ampak to ni, ni … Ni koristi v tem 

kapitalizmu, ni …). Sogovornik 3 zavzema tudi stališče glede izražanja zaznanih motenj v 

okolju. Pravi, da ne sme izraziti, da bi ga kaj posebej motilo (… V [ime mesta] ne smem rečt, 

da bi me, da bi me kaj posebej motlo …) in dodaja, da če človeka kaj moti, mora to nekomu 

povedati, da to odpravi, sicer pa ga ne sme (… Če te kej moti, moreš enmu naprej povedat, da 

to odpravi pa ti bo lažje, če ne, te pa ne sme motit, ne …). Tematika razmišljanja sogovornika 

3 so tudi ljudje. Pravi, da smo si ljudje različni (… Zato smo pa ljudje, smo si različni, ne …). 

Sogovornikova tema razmišljanja je tudi prijateljstvo. Pravi, da mora prijatelj prijatelju 

dosegljiv, če ne slednji ne more biti prijatelj in k temu prida rek: »Daleč od oči, daleč od 

srca.« (… Sej pravim … Zdej prijatu more bit dosegljiv. Mislim, dosegljiv. Če je, ne vem kje 

dauč, to ne more bit prijatu, če je nekje daleč, a ne. Daleč od oči, daleč od srca …). Skratka 

sogovornik 3 meni, da je za prijateljski odnos pomembna bližina. Ena izmed izstopajočih tem 

razmišljanja sogovornika 3 je tudi smisel življenja. Sprašuje se o smiselnosti samega smisla 

življenja. Meni, da delo ni smisel življenja in svoje stališče argumentira s svojimi opažanji iz 

osebnega življenja in dogajanja na področju gospodarskega razvoja, za katera je značilno 

ustvarjanje presežkov oziroma presežnih vrednosti in zalog (… Ka boš mel smisel  življenja. 

Smisel življenja je delo. »Morš pa delat. Če hočeš neki zasluži, morš pa delat.« A je to smisu? 

Ne. Nas so učili, da ko bomo odrasli, ne bo treba tolko delat, ker bojo stroji namest nas delat. 

A zdej ti stroji delajo, morš pa glih tk delat. Zakaj ne gremo zdej na 4 ure dela na vse? To 

poudarjajo sindikati, al pa mi poudarjamo, v Ameriki, v Chicagu tisto s*****, so 16 ur delali. 

Tam so delali kr naprej, 16 ur. Star fotr je [ime kraja] delal 16 ur. Pol nekje delajo 12 ur, 10 

ur, 8 ur. Zakaj se zdej ne dela 4 ure? Zakaj zdej ne gremo  nazaj? A vidiš to so čist zameglili, 

da se o nečem drugem pogovarja … Če se ustvari tok presežne vrednosti, pol maš pa zaloge 

… Mamo mi že zdej zaloge doma, s piskrovjem, s cotami, s tem …Trgovine niso nč druga, ko 

pa skladišče. Sej ne prodajo tisto, kar majo noter. Pol čez eno leto je pa odpis, ker tk …Ne, to 

ni. Manj dela!  …). Skratka iz pripovedi je razvidno, da se sogovornik 3 zavzema za manj 

dela v življenju. 

Naslednje teme, o katerih sogovornik 3 pogosto govori, so življenjski dogodki, vzorci 

ravnanja in daljša življenjska obdobja iz njegovega življenja. Sogovornik 3 na vprašanje: 

»Kateri dogodki so najbolj vplivali na vas, da ste danes takšni kot ste?« odgovori, da misli, da 

je pridobil trdnost med tem, ko sta se morala z mamo sama preživljati (.. trdnost … ko sma se 

mogla z mamo sama preživljat …). Sogovornik 3 v nadaljevanju izpostavi še pridobljeno 

kvaliteto samostojnosti. Pravi, da se je tekom šolanja in bivanja v internatu, preko vzgoje 

učiteljev in vzgojiteljev, oblikoval v samostojnega človeka (… Osnovna šola je vredu 

potekala. Po osnovni šoli sem šel na srednjo šolo v [ime kraja] v internat, ki me je pa res bom 

reku oblikoval, ker tam smo bli skoz. Enkrat na mesec smo lahk šli domov. V soboto domov. 

Prvo soboto v mescu si lahk šou domov, drgač si bil pa v internatu. Internat je bil tak kot 

vojska. In to štiri leta. In štiri leta te oblikuje kot samostojnega človeka, ne. Izkušnje dobivaš z 

vzgojo učiteljev, vzgojiteljev in učiš se novih vrednot, kaj boš v življenju počel …). Sogovornik 

3 v nadaljevanju pripovedi našteje še druge dogodke, ki so ga izoblikovali in utrdili. 

Konkretno povedano meni, da človeka oblikuje samostojno življenje, ko mora preživeti sebe 

in družino ter rešiti stanovanjsko vprašanje (… Iz srednje šole, v [ime kraja] na višjo. Višje 

nismo končali v tistem rednem. Na kar smo se zaposlili v [ime tovarne] v enem letu in v [ime 

tovarne] delu, delu in takoj poroka in te to izoblikuje. Samostojno življenje. Ne samostojno 

kot tako … Morš si služit kruh, družino preživljat, kje boš stanoval …). Sogovornik 3 v 

pripovedi izpostavi tudi ključne dogodke iz svojega preteklega življenja. Iz povedanega je 

moč identificirati prvo zaposlitev, poroko, ločitev, smrt bližnje osebe, selitve in druge. 

Ločitev opisuje naslednji dobesedni navedek: (… Smo se delno še vozli v [ime kraja] domov. 

Žena ni bla. Je bla zaposlena v [ime kraja]. Nisma bla skup in to je … To je trajalo 12 let in 
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sva šla narazen, z dvema otrokoma. Otroka sta bla takrat pri men, ko je ona šla drugam. Po 

določenem času je socialna tok delala, da jih je spravla pod njeno oskrbo, prej sem jih pa 

sam …). Spoznanje nove partnerice, selitev, novo življenje in okolje in nazadnje smrt dame, s 

katero se je družil 28 let, so dogodki, ki so razvidni v naslednjem odlomku: (… Potem pa 

spoznaš drugo žensko, ki je bla tut sama, ki je mela otroka. In spoznaš na tak način, ker si s 

tamalim otrokom hodu okrog na sprehode in spoznaš drugo žensko, ki je tut z otrokom hodla 

in to sta tut otroka … Sta bla eno leto narazen. Moj je bil straješi. On je bil eno leto mlajši. In 

sta se ona dva tam igrala in sma se pol tut midva začela igrat (nasmeh). In to je pol trajalo, 

bom reku dalj časa 28 let. Novo življenje, novo stanovanjsko okolje … Na kar je dama umrla. 

Spet te oblikuje, te utrdi …). Iz pripovedi, je razvidno, da se je v svojem preteklem življenju 

selil najmanj štirikrat (… jst sem v [ime kraj] rojen, v [ime drugega kraja] sem živel, potem 

sem bil v [ime tretjega kraja] pa v [ime četrtega kraja] – šolanje, potem pa v [ime mesta] …). 

Skratka selitve oziroma krajevni premiki v življenju, so prav tako ključni življenjski dogodki 

sogovornika 3.  Poleg vseh naštetih dogodkov imajo za sogovornika 3 pomembno mesto tudi 

vzorci vedenja. V pripovedi namreč opiše vzorec vedenja, ki ga je v obdobju otroštva prevzel 

od očeta. Pravi, da se je od očeta naučil še kot otrok, da »če koga potrebuješ, greš do njega« 

(… To sem se od očeta naučil, ko sem bil še otrok. Je eden. Ker foter je bil šofer. Takrat je 

vozu tovornjak pol pa osebnega, ne  … In je eden ga iskal. Kr naprej ga je eden iskal. Pa sem 

bil jst sam doma. Pa sem reku pa bom jaz fotru povedal, da ga ta pa ta išče. Pol sem mu pa 

enkrat reku: »Čuj pa dej, oni te išče. Pa dej pejt že …« Pa je reku: »Posluši. On mene rabi, 

bo me že našu.« On me rabi, me bo našu. Ni treba zdej posrednikov zraven. To sem se nauču: 

»Če rabiš kirga, greš do njega.« …). Skratka na sogovornika 3 je imela pomemben vpliv tudi 

vzgoja s strani njegovega očeta. Na določenih mestih pripovedi namreč poveže dogodke s 

svojimi vzorci vedenja. Izpostavi določene dogodke, ki so v njem samem sprožali različna 

čustva in občutke. Na več mestih je razvidna izkušnja nepravičnosti in z njim povezani 

neprijetni občutki. Slednje posredno izrazi skozi zgodbo, ki opisuje pripetljaj in z njim 

povezan premik v njegovem razmišljanju, ko je kot član komisije določeval primerne 

uslužbence za določene položaje (… Je pa ena stvar, da … Ko je bla Jugoslavija, se ljudje 

niso zavedali. Mi smo jih učili, pa nas so učili: »Sej ti bojo, sej ti bo družba to prinesla, 

družba ti bo to omogočla, družba ti bo dala, ne pa sam, ne pa sam.« Ampak moja izkušnja je 

bla ta, da sem bil v občini v eni kadrovski komisiji, ki smo ljudi določevali, kdo je primeren za 

nek položaj. Bom reku vodilni položaj. To sem bil v tej komisiji v določenem obdobju in kar se 

je primerilo je eden dal … Naredu je visoko šolo, ko smo ga pa vprašali pa to, kok je bil pa 

družbeno politično, kok se je ukvarjal … Je reku:«Jst se družbeno politično nč nisem ukvarju. 

Jst sem šolo delu, jst sem za sebe delu, zato se nisem mogu ukvarjat.« In to ti je dalo potem 

mislit. To mi je dalo mislit, men …). Sogovornik 3 v nadaljevanju pojasni, da se je sprememba 

v njegovem razmišljanju pojavila po tem, ko je svoj način dela in življenja primerjal z 

načinom dela in življenja nekoga drugega (… To mi je dalo mislit: »Aha, jst sem delu in sem 

mel sestanke popoldne za ljudi, ne da si jih prepričeval, da si jim to razlagu, da si jim ono 

razlagu.« Za to nismo dobli plačano nič, ampak tak je blo, taka je bla samouprava. On se pa s 

tem ni ukvarjal. Se je individualno ukvarjal s sabo, s tem si je ustvaru višji položaj in s tem 

višjim položajem je lahk pol drugač. »Aha, jst nisem dobil …« Al pa mi, no. On je pa si 

ustvaru. To je blo za ta sistem, je blo to nepravično. In to sem takrat v tistem obdobju začutu 

in sem reku: »To ne bo šlo v nedogled. Ko bo dost teh, na tak način. Oni tega sploh ne bojo, 

ne znali cenit, nisem to mislu. Ampak bojo vse skozi denar gledali.« In to se je zgodlo …). V 

pripovedi sogovornik 3 izpostavi tudi del svojih spominov iz določenih obdobij. Spominja se 

obdobja otroštva, iz katerega na začetku pripovedi izpostavi spomin na selitve, proces 

ločevanja njegovih staršev in z njim povezane spremembe (… Tam sem se rodil, ne. Mami pa 

očetu kot najmlajši sin, ne. Potem smo pa tam živeli. Mal smo živeli skup, potem je pa oče šel 

narazen. Z mamo sta se ločla. Z mamo sma šla k staršem na kmetijo, sma živela tam. Potem je 
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oče prišu nazaj. Smo živeli spet skup, ne. Pa na kar sta bla, kaj jst vem, ene tri, štir lete, ko 

sem šou v prvi razred, sta se ona dva spet ločla. Potem sta se pa tut uradno ločla. In, ko sem 

bil v drugem ali tretjem razredu, ne vem natančno, je mama rekla: »Grema v [ime kraja]. 

Zdej se bom pa prav ločla od očeta in a se ti hočeš pisat tk, ko se bom jst – moj dekliški 

priimek?« Njen dekliški priimek je bil drug. Jst sem pa reku: »Ne.« … Mami je blo to malo 

težko, ampak tak smo pol živeli naprej …). Pomemben del intervjuja zajemajo tudi kontekst 

preteklega in vsakdanjega življenja, pod kar spadajo okoliščine, situacije, sistemi in 

spremembe predvsem na področju dela in socialnih stikov iz življenja sogovornika 3. Slednji 

konkretno pove, da so v preteklosti mislili, da bo leto 2000 nekaj posebnega in da so ljudje 

govorili, da se bo računalniški sistem sesul, ko pa je bilo leto 2000 mimo, je bilo vse vredu (… 

Takrat si mislu: »Ja, 2000 to bo neki posebnega.« Kar je tut blo takrat za tiste, je blo stresno, 

ko so z računalniki se ukvarjali. Jst se nisem. Men ni bil tok pomemben računalnik kot pa 

ostalim. So rekli, da se bo vse sesulo računalniško. Takrat je blo, 2000 to, tist, ko to pozna, je 

bil v nekem, tk ko je po Orwelowo, da se bo svet podrl takrat pa takrat. To je blo takrat za 

računalništvo isto za leto 2000. Potem je blo pa to mimo, pa je blo to vredu …). Sogovornik 3 

opiše tudi situacijo iz svojega preteklega življenja, ko sta ga dve partnerici zapustili, tretja pa 

je bila v podobni situaciji kot on sam. Pove, tudi da je tretji partnerici umrl mož in da je potem 

to drugače (… S tretjo žensko. In živiš zdej naprej. Ona pa isto. Kr mal si razočaran. Prva te 

zapusti, druga .. .Obe te zapustita, khm. Prva z drugim, druga, khm, s smrtjo, tretja je mela pa 

sličen dogodek kot jaz – ji je mož umrl in pol je to drugač …). Sogovornik 3 opiše tudi sistem 

in kontekst zaposlovanja v preteklosti in ga primerja s sedanjim. Pravi, da ko je začel delat, so 

še njegovi starši imeli 30 let delovne dobe, ki se je nato v času podaljšala za 10 let (… Ko sem 

začel delat, pa je moja mama delala, pa oče, ko je delu, ker smo meli stike … Oni so delali do 

30 leta. Ne do 30 leta, pardon. 30 let delovne dobe je mogu met. Po 30. Letu je lahk šou v 

penzijo. Potem je blo 35 let. Ko sem jst začel delat, je blo 35 let delovne dobe. Vmes so mi 

spremenili, se je zakon spremenil v 40 let delovne dobe. Pa nismo nič jamrali. Pač 40 let …). 

Sogovornik 3 prida tudi, da so takrat plačo obdavčili tudi s prispevkom za pokojnino (… In ko 

sem dobil recimo 67. leta … Poudarjam neke letnice, zato, ker 47 pa 67, sem bil 20 let star, 

sem začel delat, ko sem dobil prvo plačo, je tam blo gor: »za penzijo«, ne, »za pokojnino«. 

Sem reku: »Ka bom jst za penzijo delu! Dejte mi tak dnar. Denar rabim zdej, ne rabim jst to 

za penzijo.« »Ja pa to boš … To je za generacijo. Ona prejšnja generacija je tebi dala dnar, ti 

boš pa zdej ta dnar dal za ono generacijo, potem ti bojo pa oni vračali, tamladi …« »Aja, pol 

pa naj bo.« …). Pove tudi, da so v preteklosti imeli 42-urni delavnik in da so delali tudi ob 

sobotah (… Pozablamo mi, da smo mi, ka pa jst vem do kirga leta, smo meli mi 42-urni 

delovnik. 42-urni delavnik je pa to, da smo v sobote delali …). V nadaljevanju zaupa, da so v 

tovarni, kjer je bil sam zaposlen, delali nadure še celo ob nedeljah (… Ampak mi v [ime 

tovarne] smo delali še ob nedeljah, še nadure …). Sogovornik 3 predstavi tudi okoliščine 

življenja v preteklosti. Pravi, da je bila ob sobotah odprta le ena dežurna trgovina v mestu in 

bencinska črpalka, ob nedeljah pa so bile vse zaprte (… Včasih je blo še tk, da ob sobotah 

dela sam ena trgovina pa [ime bencinske črpalke], ker [ime bencinske črpalke] je mogu delat, 

trgovine so ble ob nedeljah zaprte, v soboto je bla samo ena trgovina odprta – dežurna, ena 

…). Sogovornik 3 spregovori o okoliščinah življenja ljudi in njihovih medosebnih odnosov iz 

preteklosti v primerjavi z odnosi v sedanjosti. Pravi, da takrat, ko so ljudje okoli njega gradili 

hiše, so si ljudje med sabo pomagali recipročno s tem, da so tako rekoč plačevali drug 

drugemu z delom, ne pa z denarjem, kot danes (… Recimo ven iz tega konteksta, rečem, ko so 

ljudje delali hiše. Jst je nisem delu, ker prvič se nisem čutu sposobnega zarad zdravja, ker 

sem mel … Ker od nekdaj mam neke težave z zdravjem, od samega začetka. To nisem povedal, 

ampak, khm … Ko so ljudje deleli hiše, smo en drugemu pomagali, ne. In ti ta novi zdej,so 

rekli: Ja, ka ste pa vi delali?« Sem reku: »Ja, smo pomagali …« »Kok si pa dobu za to?« »Ja, 

ka sem dobu? Jst sem mu pomagal, on mi je pa dal za pijačo pa za hrano. On je bil 
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zadovoljen, jst pa tut.« To smo v prostovoljnem času to delali. Pol mi pa rečejo ti tamladi: »A, 

zdej pa nimaš nič zarad tega?« Namest, da bi … »A tk?« »Zdej bom pa jst šel tebi pomagat 

delat pa ti bom reku, dej mi 5 evrov na uro, ko ti bom tam pomagal neki šraufat?« Ne, to ni, 

to ni… Zdej je to en drug čas, ampak takrat smo rekli … Je en reku prijatu: »Čuj Janez! Maš 

v soboto čas? Bi mi šou pomagat plato delat?« Jst sem pa reku: »Ja, grem, samo morem prej 

doma pogledat sliko. Če si ti na tisti sliki, ko sem jst plato delu, pol ti pridem pomagat. Če te 

pa ni gor, pač ne morem.« To se pravi recipročno. Pol pa on študira. Pa pravi: »Janez, kdaj 

si pa ti hišo delu? Kokr jst vem, nimaš ti hiše.« Jst sem pa reku: »Hecam se, pridem.« Ampak 

to je blo … Tak je bil naš način zezanja al pa …) Skratka sogovornik 3 pove, da so bili v 

preteklosti drugačni časi kot danes, kajti v preteklosti so si ljudje med seboj vzajemno 

pomagali in za to niso zahtevali denarnega plačila. 

Ena izmed pomembnih tem sogovornika 3 so tudi vrednote. V tem sklopu predstavi, opiše in 

pojasni pomembne vrednote, motivacijske misli, zavzemanja, odnos do politike in političnega 

udejstvovanja ter smisel, ki ga sam vidi v življenju. Na vprašanje: »Od česa pa živite?, 

odgovori, da najprej od ljubezni do bližnjega (… Od ljubezni. Ljubezen do bližnjega, da mu 

lahk nudiš, da mu lahk pomagaš, da ga spoštuješ … To je ta prvo …). Skratka sogovorniku 3 

je pomembna vrednota ljubezen. Poleg ljubezni pa so mu pomembne vrednote tudi poštenost, 

iskrenost in čas, ki jih obravnava v okviru medosebnih odnosov. Pojasnjuje, da mu je 

pomembno, da se mu sogovornik v času posveti, da ga ne zaničuje, ampak spoštuje kot 

človeka in vidi v njemu nekaj, da se lahko z njim pogovarja, živi ali hodi ( … Poštenost, 

iskrenost pa čas … Čas, da se ti posveti. Da se tist, s katerim se hočeš pogovarjat al pa ti je 

blizu, da se ti posveti, da se pogovarja, da te ne … Ne, da te zaničuje, to ne … Ampak to: 

iskrenost, poštenost. Pa na konc koncev, da te spoštuje, da si človek, da vidi v tebi neki, da se 

lahk s tabo pogovarja, živi al pa s tabo hodi …). Sogovornik 3 v nadaljevanju pripovedi zaupa 

tudi svoj moto v medosebnih odnosih. Pravi, da tistega, ki ti je blizu ne smeš spustiti tako 

daleč, da ti bo rekel »ne« (… Zato bom reku, da tisti, ko ti je blizu, ne smeš spustit tk dauč, da 

ti bo reku »ne«. To je, bi reku, ne cilj, to je moj moto …). In pojasnjuje, da to zanj pomeni, da 

ga ne smeš pripraviti tako daleč, da bi ti oporekal za pomembne stvari (… Da ga ti ne smeš tk 

dauč pripravit, da ti bo reku: »Tega pa ne.« Ne gre to za kuho al pa za take stvari: »Čuj, dans 

bomo pa jedli to pa to.« Pa bo reku: »Ne, pa ne bi to jedli.« Ne, ne gre za to. Gre za bolj 

pomembne stvari …). Širše gledano pa sogovornika 3 na življenjski poti motivira odnos do 

narave in lastnega telesa ter zdravja. Pravi, da ima dva motiva v življenju. Kot prvo navaja 

spoštljiv odnos do narave, ki mu potem enako vrača, kot drugo pa odnos do lastnega telesa, 

kateremu poskuša nuditi oziroma kot sam pravi dati, kar vsakodnevno zahteva (… Eno odnos 

do narave, da jo spoštuješ, ker ti to pol vrača. Drugo pa odnos do svojga telesa, do zdravja. 

Ker, če boš oblažal, je to … Ni. Zato morš delat. Sej se težko zjutri spraviš al pa se težko 

spraviš kosit al pa se težko spraviš, ne vem, neki rezat al pa neki rihtat v naravi al pa na nek 

pohod it al pa je slabo vreme pa pogledaš gor, pa ne bi to, ampak moraš, ker telo svoje 

zahteva in morš telesu dat tut to. To. Motiv je zdravje. Da probaš, če lahko, kolkor lahko sam 

sebi pomagaš …). Sogovornik 3 v intervjuju zaupa tudi, za kaj se v družbi zavzema. Pravi, da 

se nagiba k UTD-jem – univerzalnim temeljnim dohodkom (… In zato jst se zdej bolj 

nagibam k tem UTD-jem – univerzalnim temeljnim dohodkom …) in slednje pojasni, da bi 

vsak prebivalec Slovenije dobil približno 300 evrov (… To se pravi, da dobi vsak v osnovi, 

tudi tisti, ki je delal, dobi …  Khm to je že nekje, če lahko to povem, tolko ko spremljam te 

zadeve, je nekje na 300 evrov v Sloveniji. Nekje na 300 evrov bi vsak dobil …). V 

nadaljevanju pogovora pritrdi, da pa se politično ne udejstvuje, ker mu ni do tega (… Ne. Tut 

ker mi ni …). Pripomni pa, da je član kluba upokojencev, v okviru katerega pa ne zaznava 

političnega delovanja (… Jst sem član kluba upokojencev [ime kluba]. To sem član, to hodim 

na sestanke, to je, ampak to mi politično ne delujemo …). Skratka sogovornik 3 nima interesa 

po političnem udejstvovanju, zato tega tudi ne počne. Proti koncu pripovedi sogovornik 3 
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spregovori še o svoji veri. Pravi, da verjame samo v spremembo, za katero meni, da je edina 

stalnica v svetu in da se ji človek mora prilagodit, če ne odpade (… Verjamem samo v 

spremembo. Stalna je na svetu samo sprememba in nič drugega. V to verjameš, da se 

spreminjamo, da se vse okrog nas spreminja, da se ti spreminjaš. Prvo se morš ti spremenit, 

pol se pa vse ostalo. Sprememba, v to verjameš. In se ji morš prilagodit. Če se ji ne 

prilagodiš, odpadeš …). Poleg omenjenega, sogovornik 3 zaupa še predstavo o smislu 

življenja. Konkretno odgovori, da zanj smisel življenja dihanje in nič drugega (… Dihanje, nč 

drugega …). 

Ko se pogovor osredotoči okrog teme dela, sogovornik 3 predstavi lasten odnos do dela. 

Spregovori o izobraževanju in učenju pa tudi o aktivnostih, obvezah, izkušnjah, spoznanjih in 

dosežkih povezanih z delovnim področjem iz preteklega in vsakdanjega življenja. Sogovornik 

3 predstavi lasten odnos do dela iz obdobja otroštva. Pravi, da je moral delat, kar mu je mama 

rekla ob tem pa se je spraševal o pravičnosti v odnosu do drugih otrok, ki so se v tistem času 

igrali (… Ko sem bil mali, sem mogu delat, ko mi je mama rekla: »To pa to naredi!« Jst sem 

vidu, ko so se drugi otroci igrali. »A jst morm delat na vrtu štihat al pa kej iz trgovine prnest, 

oni se pa igrajo! Kaka je to pravica?« …). Nato pove, da je odnos do dela spremenil v 

obdobju, ko je bival v internatu in opravljal delo dežurnega učenca, ki je kot tak imel 

drugačne pravice in dolžnosti kot ostali. Pove, da so ga v  internatu v večji meri izoblikovali 

(… Ko sem pa začel delat naprej v … V internatu so me dost izoblikovali. Tam sem že bil pol 

nek dežurni …dežurni ma drugačne pravice in dolžnosti kot jih majo ostali …). V 

nadaljevanju sogovornik 3 opiše tudi del dela ki ga je opravljal v službi kasneje v življenju. 

Pravi, da je moral kot mojster v službi učiti sodelavce dela in odnosa do dela ter sodelavce pri 

tem kontrolirati, ali so delo ustrezno opravili (… No, in ko si prišu v službo, je blo pa isto. Jst 

sem si mislu zamišlat, ko sem bil, bom reku, kot mojster, ko si jih mogu učit pa si človeku, ki 

je bil starejši od tebe, si mu pokazu, kaj bo delu al pa je že prej delu pa si ga samo kontroliru, 

če je tisto vredu naredu. Si mu povedu: »To pa nisi prav, to morš tak. To pa to nardit.« Čez 

dva dni on ni tega delu, je delu mal drugač. »Ja, posluši!« Ker je blo popravilo al pa škart. 

»Zakaj si to naredu? Pa ja veš, da moreš tk.« Jst nisem tega zastopu, da morš človeka skos 

učit. Pa mu skos povedat. Da ni težko dvakrat, trikrat. Moreš to, moreš! Ampak, ko si bil 

mlad, si mislu: »Ja, to mu bom enkrat povedu!« Ni res, ti ga morš skos učit. Delo, odnos do 

dela …). Sogovornik 3 se v pripovedi naveže tudi na temo hobijev. Pove, da se je v preteklosti 

ukvarjal z različnimi športi in sicer, v poletnem času predvsem s šahom, kegljanjem in 

odbojko, pozimi pa z alpskim smučanjem ali tekom na smučeh. Temu prida, da je vsem 

naštetim športnim aktivnostim dodal še malo kulture (… Moja osnova so bli pa trije športi. Jst 

sem šah igral. V šoli sem igral šah tut na republiškem prvenstvu. Keglal, tut to. In odbojko. Ti 

trije športi so bli moji letni, bom reku, dnevni, ne vsak dan, ampak tedensko pa dvakrat, 

trikrat, sigurno. Pozimi pa smučanje. Alpsko smučanje, ne bordanje. Pa tut tekaško opremo 

sem si nabavu, ker je blo včasih mal prevlko gužve za alpsko pa si šel pol na tekaške, sam da 

si bil v naravi. Tk, da sem bil s športom skos, skos. Pa še zravn mal kulture …). Skratka 

sogovornik 3 je bil v preteklosti športno dejaven. V vsakdanjem življenju pa kot življenjske 

radosti kot prvo omeni pomoč ljudem, da bi lahko še videli Slovenijo in jo prehodili, kolikor 

še lahko, kot drugo pa preživljanje časa na lastnem vikendu in ukvarjanje z naravo (… Zdej je 

pa moj cilj, kaj jst vem … Ne, ljudi osrečit. Ljudem pomagat. Ljudem pomagat, da vidijo 

Slovenijo, da vidijo, kok lahk še oni s svojimi nogami, kok še lahk prehodijo, ko so še, da 

vidijo to, kar v življenju še niso mogli ogledat. In to mam zdej za ostale. Jst za svojo dušo, ker 

za svojo dušo tut morš met neki, mam pa vikend in na vikendu sem zelo rad. Grem gor, ko ti 

pride kej čez glavo in tam gor maš pa z naravo dost opravka, ne. Greš gor, ne, pa: »Joj, ne, to 

je zaraščeno pa to je zaraščeno pa začneš …« Pa si ene tri dni gor pa to lepo pošlihtaš. 

Krasno! Vmes se vsedeš. »Zdej je pa vredu, grem domov.« Zdej je pa fertik. Ko prideš čez en 

teden spet domov, je pa vse isto. Je treba spet delat. Tk, da to je, kk bi reku … Ni kraja! …). 
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Sogovornik 3 v retrospektivi zaupa tudi, na kaj je v svojem življenju ponosen. Pove, da si 

šteje v čast, da v 40. letih delovne dobe ni bil niti en dan v bolniški (… Po 40. letih dela in niti 

en dan nisem bil v bolniški v 40. letih. To si štejem v čast. Ni en dan. So bli težki časi. Tudi 

bolezen je prišla vmes, ampak je blo to v okviru nadur, si to koristu, pa v okviru dopusta. Ne 

to. Ni en dan bolniške v 40. letih …). In v nadaljevanju pove, da ne razmišlja o dosežkih v 

materialnem smislu, ampak da je ponosen na to, da je preživel (… Dosegu … Jst ne bi reku tu, 

kaj sem dosegu. To ni, to ni neki v materialu, v nekem, v nekem … Bom reku, da sem preživel, 

ne …). V nadaljevanju slednje pojasni s tem, da je dosegel svojo željo iz otroštva, da bi rad 

živel vsaj do leta 2000 in jo je torej do letošnjega leta presegel za 17.let. In pravim, na to sem 

ponosen, ko sem začel, ko sem bil še kot otrok, so te sprašvali, kk dolgo bi rad živel. Sem reku 

… Jst sem rojen 47. leta, v prejšnjem stoletju, v prejšnjem tisočletju (smeh). Sem reku: »Do 

leta 2000 bi rad živel.« No zdej je pa leto 2017! 17 let nad tem! …). 

Socialna mreža je naslednja pomembna tema. Vsebuje predstavitev in opis sestave socialne 

mreže, dinamiko odnosov in pomoč in podporo, ki jo v tej mreži sogovornik 3 prejema ali 

nudi. Sogovornik 3 najprej spregovori o svoji neformalni mreži pomoči in podpore. Predstavi 

svoje prijatelje. Pove, da so njegovi prijatelji ljudje, ki imajo sorazmerno enake poglede kot 

on sam (… To so ljudje, ki majo sorazmerno enake poglede. Ne čist enake, sorazmerno enake, 

ne …). In doda, da pa nima osebnih prijateljev, ker je bil v življenju prevečkrat razočaran, ko 

je komu kaj povedal ali pa ne in da zato si ne dopusti, da bi razdajal preveč svoje intime 

naokrog (… Ampak tistih, jaz da bi mel nekih osebnih prijatlov, tista sta lahk dva al pa trije, 

ampak takih osebnih, ne. Js sem bil v življenju prevečkrat razočaran, ko sem kirmu kaj 

povedal al pa ne in to, da bi preveč intime js razdajal okrog, to ne. To ni. To ne dopustim, da 

bi …). Glede dosegljivosti prijateljev iz svoje socialne mreže sogovornik 3 pove, da se med 

sabo obiskujejo tako, da gre on sam na obisk, ali pa obratno, oni pridejo k njemu (… Hja, jst 

grem na obisk, al pa oni pridejo na obisk …). Skratka prijatelji so sogovorniku 3 dosegljivi na 

njihovem ali pa na njegovem domu. Sogovornik 3 poslušalcu prav tako zaupa, koga sprejme v 

svojo socialno mrežo oziroma za koga si vzame čas za druženje. Pravi, da si vzame čas za 

ljudi, ki mu ne pobirajo energije, kar pa kot sam pravi čutiš in vidiš po dveh ali treh pogovorih 

(… To je zdej zanimivo. Vzamem si čas za tistega, ko ti ne pobira energije …In to pa čutiš po 

enih dveh treh pogovorih pa to. Vidiš kir ti pobira, da je preveč negativen. Da hočeš kej 

povedat, pa to ne velja, pa ono ne velja. Mislim tak, ko je sitn …). Torej sogovornik 3 se ne 

druži z ljudmi, ki mu pobirajo energijo in ki jih doživlja kot negativne in sitne. V okviru teme 

formalne mreže pomoči in podpore, sogovornik 3 izpostavi članstvo v klubu upokojencev, za 

katerega je značilno nepolitično delovanje. Pravi, da je član omenjenega kluba in da se v 

sklopu njegovega delovanja, udeležuje klubskih sestankov (… Jst sem član kluba upokojencev 

[ime kluba]. To sem član, to hodim na sestanke, to je, ampak to mi politično ne delujemo …). 

Naslednja tema, o kateri sogovornik 3 spregovori je materialnost. Sogovornik 3 najprej opiše 

lasten odnos do materialnih virov in stanovanjskih razmer. Pravi, da mu material v življenju 

nikdar ni predstavljal vrednote, da pa je stališča, da je za življenje nujno potrebna osnova v 

tem smislu. Konkretno navede primer, da po 40. letih delovne dobe dobiš toliko, da lahko greš 

v dom (… Materialne vrednote mi nikdar niso pomenle. Da se zastopimo, osnova more bit. 

Tk, ko sem prej reku, tisto sem jst skos zagovarju. Po 40.ih letih, da tolko dobiš, da lahk greš 

v dom, če delaš …). Za sogovornika 3 denar pomeni le menjalno sredstvo. Prepričan pa je, da 

je osnova potrebna, da lahko človek živi in pojasni, da osnova pomeni, da imaš streho nad 

glavo, hrano, obutev, da si lahko pereš (… Men je denar samo menjalno sredstvo, nič 

drugega. Ampak sem reku pa, da osnova more bit, da ti lahko živiš. To pa more bit, da ne bi 

to mislu, da ne, to ne … Streho nad glavo, hrano, da si lahk pereš, da maš obutev, da … To 

more bit …). Glede lastne osnove za preživetje je sogovornik bolj redkobeseden. Pravi le, da 

gre skozi (… To gre skoz, to gre …). 
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Pogovor teče tudi okrog teme okolja. Sogovornik 3 pove, da mu je mestno okolje, v katerem 

živi, všeč, ker je vedno čisto in urejeno (… Je čisto! Skos je blo urejeno, skoz se je delalo na 

čistoči …). Moti pa ga, da ljudje zunaj v javnosti na glas govorijo svoj materni jezik (… Moti 

me, kaj jst vem, to ko si uzuni ti tamladi, ti tamladi na glas govorijo svoj materni jezik …). 

Znotraj teme okolja, sogovornik 3 predstavi tudi lasten odnos do pravic in dolžnosti v okolju. 

Zavzema stališče, da jih ljudje ne potrebujejo. Pravi, da človek potrebuje le zdravnika (… Sej 

pravzaprav nekih pravic, nekih dolžnosti niti ne rabiš. Odkrito povem ne rabiš. Rabiš ti samo 

zdravnika …). V nadaljevanju se pripoved ustavi tudi pri temi socialne vloge. V sklopu 

slednje sogovornik 3 predstavi način, kako doživlja lastno socialno vlogo v okolju. Pove, da je 

njegova socialna vloga, da (v klubu upokojencev) organizira in vodi dogodke kot so na primer 

pohodi, nabiranje cvetlic pa tudi, da sodeluje pri aktivnostih, ki jih drugi člani organizirajo 

zanj (… Ja, ja organiziram. Vodim, vodim dogodke. Nočem da bi bil … 12 pohodov na leto 

mam, potem mam še 1 kulturni dogodek. Tja v [ime kraja], da jih spravim skup, da mam 

pogovor z onimi, kdaj mamo, kk bo plačilo pa te zadeve. Potem mamo še v juliju nabiranje 

cvetlic, [ime projekta]. Zdej mamo še za 8. marec pohod. To organiziram, potem ono sem pa, 

ne soorganizator, ampak drugi mene organizirajo, ko mečemo pikado za prvenstvo, ko 

balinamo. To pa drugi mene organizirajo pa sem član tega …). Sogovornik 3 v nadaljevanju 

prida, da se ne zanima za delovanje in sodelovanje v krajevni skupnosti, ker sam ne želi biti 

»strelovod«, temveč ima rad tisto, kar lahko naredi, spremeni ali doda neko dodano vrednost, 

če tega ne more, pa ne bo (… V krajevni skupnosti ne, me ne zanima, zato ker tu so sami taki, 

ko rečejo: »Kok bomo pa meli za sestanek? Kok pa dobimo plačano. Kok je pa ono?« To so 

preveč različni interesi in ne morš jim ustrečt. Da bom pa jaz tist strelovod, ko se bojo na 

tebe: »Zaka ni to? Zaka ni ono? Pa morš pol to nardit« - to me pa ne zanima. Jst mam rad 

tisto, kar lahko nardim, kar lahko spremenim, kar lahko dam neko dodano vrednost. Če pa ne 

morem, pa ne bom …). 

Iz teme vsakdanje življenje sogovornik 3 opiše svoj standarden vsakdan. Pove, da se njegov 

običajen dan začne zjutraj približno ob pol sedmih z vstajanjem, sledi mu britje in ostala 

higiena, priprava zajtrka, zbujanje partnerice, klepet z njo, odhod v mesto in v trgovino, 

vračanje domov, kuhanje in obedovanje, po kosilu odhod v naravo ali obiskovanje, gledanje 

televizije in spanje. Pravi tudi, da gre dvakrat do trikrat na teden tudi na ogled kakšne poti, v 

hribe v naravo ali pa na vikend, kjer sogovornik ureja okolico (… Vsakdan je standarden. 

Mislim standarden je to, da zjutri vstaneš nekje ob pol sedmih. Jst se brijem vsak dan z 

navadnim brivnikom. Potem tisto toaleto, pa ko to nardiš, pripravim sadje, kofe, zbudim 

partnerko, potem mal poklepetama, potem grema v mesto, al grem sam v mesto v trgovino, 

okrog, pridem domov, kuham, pripravim za kuho, pojema, potem grema pa ven v naravo, al 

na obisk al že kam, al že kej drugega, potem zvečer pa televizija pa spanje. To je tak 

standarden dan. Če pa je … Ampak to bom reku, da je trikrat na teden, dvakrat na teden je to, 

da greš na ogled neke poti, da greš v hribe, ne one visoke hribe, ampak v naravo, al greš na 

vikend, če greš pa na vikend, tam pa ne kuham jst, tam kuha pa ona, ker jst okolico pa drugo 

rihtam … Pa na vikendu maš glih tak televizijo, glih tak se s tem ukvarjaš. Pozimi pa 

zakurimo peč, ogrevanje striktno z dervami. To je tak vsakdan, vsakdanje …). 

Zadnja tema, o kateri sogovornik 3 nekoliko spregovori, je vizija. Posredno pove, da ima 

želje za bodočnost (… Ne to, da nimam želj …). Za sogovornika 3 delno uresničenje njegovih 

želj pomenijo že pogled, nasmeh in pogovor na primer s kakšno mlajšo osebo ali bivšim 

sodelavcem, pa tudi povabilo koga iz njegove okolice (… Bom pa tk reku, ko greš ven, da te 

še kira mlada pogleda, ne. Da se ti nasmeji, pa s tabo kako besedo spregovori. To so mali 

koraki. Ne,da reče: »Lej ta starc pa ni za nikamor«. Da te ljudje, ki si včasih z njimi delal. Jst 

sem dost z njimi delal. Da te še ogovorijo, ne glih ogovorijo, pogovorijo. Da te pozdravijo, sej 

jih ti tut pozdraviš. Da se ti nasmejijo. Ni treba, da govorijo. Da se hočejo s tabo pogovarjat. 
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To so ti mali koraki, ne. Pa da kir tut ti kaj … Da greš k njemu na vikend. On ma nekje na 

morju, ma kaj jst vem, nekje v [ime regije] … Da te povabi …To so ti mali koraki. Da si s 

človekom, da se pogovarjaš. On tut rabi, ti rabiš …). Skratka za sogovornika 3 uresničenje 

želj za prihodnost pomenijo razni mali koraki, ki jih omenja v zaključnem delu intervjuja. 

4.1.4 Intervju 4 

KONTEKST ČETRTEGA INTERVJUJA (čas in kraj): 

Intervju je potekal v torek dopoldan, 14. 3. 2017, na domu sogovornice 4. Med intervjujem s 

sogovornico 4 v stanovanju nisva bili čisto sami, družbo nama je delal domači ljubljenček 

(domača žival). Uvodoma sem sogovornici 4 predstavila sebe in temo svoje magistrske 

naloge. Povedala sem ji, da me bo v intervjuju zanimalo predvsem to, kdo je in kako živi. 

Zagotovila sem ji anonimnost, prav tako kasnejše preverjanje rezultatov in možnost predčasne 

odstopitve od raziskave. Specifika tega intervjuja je bila ta, da sem kasneje s sogovornico 4 

opravila še dodaten intervju, kjer sem jo vprašala še dve dodatni vprašanji glede tem, o katerih 

v prvem delu še ni spregovorila. Intervju je trajal pol ure in je bil s predčasnim dovoljenjem 

sogovornice 4 posnet. 

POVZETEK ČETRTEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH 

Sogovornica 4 na začetku intervjuja spregovori o sebi. Predstavi se preko socialne vloge, 

starosti, lastništva domače živali in kraja, kjer biva. Pomembne teme, o katerih sogovornica 4 

spregovori v nadaljevanju so življenjski dogodki, vzorci ravnanja in vizija. Intervju vsebuje 

namreč pripoved o dogodkih iz preteklosti, vzorcih ravnanja iz preteklega in vsakdanjega 

življenja ter občutkih in čustvih, ki jih je sogovornica doživljala v povezavi z njimi. V sklopu 

omenjenih tem sogovornica 4 predstavi svoj odnos do postavljanja ciljev oziroma vizije za 

bodočnost. Del intervjuja vsebuje tudi opis odnosa osebe do okolja. Sogovornica 4 prikaže 

svoj odnos do pravic in dolžnosti ter doživljanje dostopnosti storitev v okolju. Pomembna 

tema intervjuja je prav tako telo. Sogovornica 4 predstavi in opiše odnos do lastnega telesa, 

bolezni, zdravja, poškodb, omejitev in potreb. Znotraj teme telesa spregovori še specifično o 

doživljanju občutka zadovoljstva v odnosu do lastnega telesa in počutja. Pomemben člen 

intervjuja predstavlja razmišljanje sogovornice 4 o ljudeh, življenju in vzgoji. Intervjuvanka v 

pogovoru predstavi tudi materialne vire in dobrine, ki so ji na voljo v vsakdanjem življenju. 

Pove, kako te vire in dobrine doživlja. Iz intervjuja se razbere tudi zavedanje sogovornice 4 o 

različni razporejenosti materialnih virov in dobrin med ljudmi v njeni okolici. V sklopu teme 

materialnosti sogovornica 4 spregovori tudi o lastnem odnosu do denarja in načinu 

upravljanja z njim. Pomembna tema intervjuja je tudi socialna mreža in pomoč in podpora, v 

okviru nje. O tej temi sogovornica 4 spregovori tako, da poslušalcu predstavi in opiše sestavo 

socialne mreže in pomoči ter podpore, ki jo oseba prejema in nudi v njej. Prav tako spregovori 

o kakovosti, vrsti, dinamiki in pogostosti stikov oziroma odnosov v svoji socialni mreži. 

Pove, da doživlja občutek zadovoljstva v odnosu do lastne socialne mreže. V tem sklopu 

predstavi tudi odnos do samskega življenja in samskega stanu. Naslednja ključna tema je delo. 

Zajema predstavitev dela, aktivnosti, hobijev in konjičkov iz preteklega in vsakdanjega 

življenja sogovornice 4. Omeniti je potrebno tudi temo staranja, ki vsebuje odnos sogovornice 

4 do lastnega procesa staranja in staranja na splošno. Ena izmed pomembnejših tem so tudi 

vrednote. Sogovornica 4 v intervjuju namreč predstavi in opiše vrednote, življenjska vodila in 

motivacijske misli, ki jo spodbujajo na njeni življenjski poti. V zaključnem dodatnem delu 

intervjuja sogovornica 4 spregovori še o poteku svojega običajnega dneva iz vsakdanjega 

življenja. 
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ANALIZA ČETRTEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH  

Prva tema intervjuja je zopet samopredstavitev, kajti sogovornica 4 na začetku intervjuja 

spregovori o sebi. Pove, da je babi, da gre proti 70., da ima kužka in stanuje v dvosobnem 

stanovanju (… Babi [skrajšano ime] … Grem proti 70., mam kužka, stanujem v dvosobnem 

stanovanju …). Skratka sogovornica 4 se predstavi preko socialne vloge babice, starosti proti 

kateri gre, lastništva domače živali in kraja, kjer biva. 

Pomembna tema intervjuja je prav tako telo. Sogovornica 4 predstavi in opiše odnos do 

lastnega telesa, bolezni, zdravja, poškodb, omejitev in potreb. Znotraj teme telesa spregovori 

še specifično o doživljanju občutka zadovoljstva v odnosu do lastnega telesa in počutja. 

Sogovornica 4 na vprašanje, kakšen odnos imate do svojega telesa, odgovori, da super. Pove, 

da je v preteklosti prebolela že marsikaj (… Super! Prebolela sem marsikaj …). Omeni, da si 

je zlomila rebra in jo odnesla brez čutnih posledic ter tudi, da si je z dobro voljo pozdravila 

raka (… Ko sem nabirala gobe pred dvemi leti, sem si rebre zlomila, ker sem se prpognala 

tkle ob strani pa marelo držala … Evo nič več mi ni. To je moj terapevt (pokaže na kužka). 

Tudi, ko sem raka v [ime kraja] pustila, zdravnik ne more verjet. En, dva tri. Z dobro voljo 

…). Sogovornica 4 predstavi odnos do bolezni, ki jih je prebolela. Pravi, da se slabih stvari 

kot so zanjo razne bolezni ne želi spominjat in pove, da se se človek navadi na to, da se 

spremeniš in da moraš upoštevati nasvete zdravnikov in da gre življenje kljub temu naprej (… 

Zdej, če te … A veš to je tak dauč nazaj in se slabih stvari nočem spomnit, da sem trikrat bla 

na gastroskopiji, ker sem mela luknje v želodcu (smeh). In potem ugotovijo, da holesterol, 

jasno pritisk … Ampak to se človek navadi, to se spremeniš z leti in pač moreš upoštevat 

nasvete zdravnikov in gre  življenje naprej …). Navkljub vsemu naštetemu sogovornica 4 

pove, da je enkratno zadovoljna s svojim počutjem in telesom, ko jo po tem vprašam. Prida, 

da ji tako lepo kot ji je zdaj še ni bilo nikoli (… Enkratno. Tk lepo, kot mi je zdej, mi še nikol 

ni blo …). V sklopu teme telesnosti je v pripovedi sogovornice razpoznati tudi dodatno temo 

razmišljanja. 

Pomembne teme, o katerih sogovornica 4 spregovori v nadaljevanju, so življenjski dogodki 

in vzorci ravnanja. Intervju vsebuje namreč pripoved o dogodkih iz preteklosti, vzorcih 

ravnanja iz preteklega in vsakdanjega življenja ter občutkih in čustvih, ki jih je doživljala v 

povezavi z njimi. Sogovornica 4 v pripovedi omeni naslednje dogodke iz svojega preteklega 

življenja: selitev, prometna nesreča, poškodba na hčerini poroki, ločitev od bivšega moža in 

njegova smrt. Pove, da je v preteklosti imela trosobno stanovanje, ki ga je zamenjala za 

manjšega, ko so otroci odšli (… Prej sem mela trosobno, ker so pa otroci odšli, sem si 

menjala v manjše …). Omeni, da je pred dvajsetimi leti imela prometno nesrečo, po kateri ji je 

začela odmirati leva noga, na kar so ji hčere pripeljale kužka, ki je osebi pomagal shodit in 

zanjo v vsakdanjem življenju predstavlja terapevtskega psa, ki ji vrača energijo (… Jst sem 

mela pred 20 leti prometno nesrečo in me je v križu usekalo in mi je leva noga odmirala in 

potem so mi hčerke pripeljale tega malega kužga, ki ga kličemo zdej [ime kužka]. Sicer je po 

literarnem junaku, ampak mu ni nič kej podoben (smeh). In ta me je na noge postavu. Ta mi 

vrača energijo in je terapevtski pes …). Poleg omenjene nesreče pove tudi za poškodbo 

komolca, ki se ji je zgodila na hčerini poroki (… Na hčerini poroki sem si zdrobila tole 

(pokaže): komolc. Je rekla zdravnica: »Nikoli več ne bote stegnala!« (stegne roko in se 

nasmeji) …). Pove, da je doživela tudi odhod bivšega moža, ki je nato pri drugi umrl, kar pa je 

ni prizadelo (… Ne, ni, ker je mož prej odšel od mene. Pravzaprav nagnala sem ga, ker je pil 

in sem zato ostala sama, in ko je potem on pri drugi umrl me ni prizadelo …). Pove, da je bila 

čudna situacija, tako da je bila omenjena izguba moža olajšanje (… Bla je ena taka čudna 

situacija, tk da … Olajšanje! Za mene je blo olajšanje …). Poleg dogodkov iz preteklosti 

sogovornica 4 spregovori tudi o vzorcih ravnanja iz preteklega in vsakdanjega življenja. Pove, 
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da je v preteklosti brala knjige in vsebino poročala svoji sestri (… Tut jst sem v mladosti 

brala, brala, brala. … Sestro sem mela v knjigarni, šefico in potem sem mogla vedno njej 

knjigo prebrat, da sem ji vsebino povedla, ker ona ni mela časa, ne …). Sogovornica 4 je v 

svojem preteklem življenju vložila denar v izobraževanje, potovanja in družbo svojih hčera, 

ob tem pa je budno spremljala s kom se družijo (… Vsak dinar sem dala, da so moje hčere 

potovale, da so se izobraževale, da so ble v prijetni družbi, vendar sem vedno z enim očesom 

opazvala, s kom se družijo …). Sogovornica 4 opiše tudi vzorec lastnega ravnanja v obdobju 

okrevanja po svoji poškodbi in operaciji (… Takrat, ko sem s pručko hodla na vrt … Jst sem 

mela 100 metrov dolgi vrt tamle dol. Ko so rekle: »Ne bom več hodila. Ne smem hodit. Ne 

smem vozit.« Jst bom, jst morem! Pručko sem vzela pa sem sedela pa sem plela pa sem se 

raztegovala …). Pove tudi, da ji gibanje kot vzorec vedenja pomaga lajšati bolečine v 

hrbtenici (… Takoj, ko me neki začne tiščat, tule neki se ne počutim dober, že vstanem in grem 

…). Zaupa tudi, kaj v njej sproža občutek prerojenosti. Pravi, da je to sprehod s kužkom (… 

Midva s [ime kužka] greva tamle ob [ime reke] vsaj  enkrat na dan in se prerojena vrnem 

nazaj domov …). V vsakdanjem življenju sogovornica 4 čuti, da ji energijo pobirajo srečanja z 

ljudmi, ki se pritožujejo (… Srečam, kiro, ko mi jamra, mi pobere energijo tk, da komi pol 

spet nazaj pridem …). Sogovornica 4 spregovori tudi o doživljanju nekaterih občutkov. Pravi, 

da je zelo ponosna na to, da si je njen vnuk iz žepnine, ki mu jo je dala, kupil knjigo (… in 

največji desetletni [ime] si je iz moje žepnine kupu knjigo za 104 evre, prosim! Jst sem misla, 

da bo porabu za motor, za kolo, za ne vem kaj … Ne! On je šel in si je kupu knjigo! … Zelo 

sem ponosna na to! (smeh) …). Sogovornica 4 tekom pogovora pove tudi, da je zelo zelo 

srečna (… Mislim, da sem ti že povedla, da sem zelo zelo srečna …) in da se spoh ne sprašuje 

o tem, kaj jo veseli, ker je zanjo vsak trenutek nov, razveseli jo že to, ko pogleda, kako se 

menjajo oblaki, kakšne strukture ustvarjajo na nebu in s svojo domišljijo, si na nebu 

predstavlja oblake (… Ja. Sploh se ne sprašujem, kaj me veseli, ker je vsak trenutek nov. Mene 

že razveseli, da pogledam, ko se oblaki menjajo, kake strukture nardijo tamle gor čudne ali 

lepe … Včasih vidim gor cele obraze. Morš met domišljijo. Domišljija ti da odgovor na 

marsikaj …). V nadaljevanju sogovornica 4 pove, da v vsakdanjem življenju pogreša 

obiskovanje bazenov in morja, ko je skupaj s hčerami odšla vsaj dvakrat na leto na morje. 

Pravi, da jo sorodniki povabijo, a povabilo zavrne, ker ne želi izpostavljati svojega telesa in 

prida, da pa pušča odprto možnost, da si bo glede tega mogoče premislila (… Pogrešam pa 

zdle, ker ne hodim več po bazenih tolk pa na morje. Jst sem bla po dvakrat na leto na morju. 

Pikado smo vrgle na zemljevid, kamor je padu, šotor, pa smo šle s puncim. Žal hodijo oni zdej 

pač za sebe, čeprav mi nudijo, da bi lahka šla kamorkol, ampak zarad defektnega telesa se 

pač ne grem tam izpostavljat več … Mogoče si bom premisla …). 

Pomembna tema intervjuja je tudi socialna mreža in pomoč in podpora, v okviru nje. O tej 

temi sogovornica 4 spregovori tako, da poslušalcu predstavi in opiše sestavo socialne mreže 

in pomoči ter podpore, ki jo oseba prejema in nudi v njej. Prav tako spregovori o kakovosti, 

vrsti, dinamiki in pogostosti stikov oziroma odnosov v svoji socialni mreži. Pove, da doživlja 

občutek zadovoljstva v odnosu do lastne socialne mreže. V tem sklopu predstavi tudi odnos 

do samskega življenja in samskega stanu. Sogovornica 4 v intervjuju pove, da ima psa, zato je 

v vsakdanjem življenju pogosto v naravi, kjer srečuje zelo pozitivne ljudi in s katerimi se 

pogovarja o vremenu in počutju. V domačem okolju pa ji družbo in kratek čas delajo štirje 

vnuki, za katere pove, da zelo radi pridejo (… Ker mam kužka in sem dosti v naravi, srečujem 

zelo pozitivne ljudi. Rada se pogovorim o vremenu, o počutju … Tu doma mam pa zelo pestro. 

Štiri vnuke: [ime prvega], [ime drugega], [ime tretjega] in [ime četrtega] in je zelo pestro. 

Živ žav, živ žav in zelo radi pridejo, tako da nimam časa jamrat, da bi rekla, da mi je dolgčas 

…). V nadaljevanju sogovornica pove, da ima zelo prijetne odnose s svojimi sorodniki in da je 

z njimi zelo povezana od takrat, ko je izgubila moža. Pravi, da si pomagajo in da se za 

praznike obvezno slišijo ali obiščejo. Oriše pa tudi medgeneracijski prenos vzorca vedenja, 
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saj pravi, da tako kot je v preteklosti njena mama pazila njene otroke, sedaj ona sama pazi 

vnuke oziroma otroke svojih hčera (… Zelo prijetne. Z nikomer nismo skregani. Jst sem 

zgubila moža, ko je bla [ime hčere] stara 2 leti in sem ostala sama in smo še tolk bolj 

navezali. Mama moja je hodila iz [ime kraja] enkrat na teden, kadar sem jst mela dolge srede 

– včasih smo meli dolge srede – da mi je punčke poahtala. Tk zdej hodim jst, kadar mene 

moje hčere rabijo. Za vikende, ko majo goste, hodim jst vnuke ahtat. Pomagamo si! Sorodnike 

mam po [ime mesta], na [ime regije], na [ime regije] in obvezno za praznike se slišimo ali 

obiščemo. Zlo smo navezani po moji strani …). Temu sledeče sogovornica 4 predstavi tudi 

kakovost in dinamiko odnosov v svoji socialni mreži. Znotraj slednje pa pomoč in podporo, ki 

jo prejema ali nudi v njej. Sogovornica 4 pravi, da v stikih s sorodniki dobi veliko energije in 

občutek prepričanosti v to, da bodo po njeni smrti ti stiki še vedno ostali. Z drugimi besedami 

v stikih prejme občutek sigurnosti, da bodo njeni otroci še vedno v navezi z njenimi vnuki (… 

Velik energije dobim! Da vem, da sem sigurna, da je nekdo, če mene zmanka, da bodo ti stiki 

še vedno ostali. Da bodo moji otroci z njihovimi otroci v navezi. In so. Oo, pridejo od sestre 

sin, pobaše punce in jih pelje na kavo v [ime mesta], primer (smeh). Tak da res, zelo smo 

navezani. S sestro se vsak dan slišma, čeprav živi v [ime mesta] …). Sogovornica 4 na 

vprašanje, kaj nudi v socialnih stikih, najprej odgovori, da zgleda, da že kaj, ker jo vedno tudi 

pokličejo (… Ja, zgleda, da že kej, ker me vedno tut pokličejo (smeh) …) in misel dopolni, ko 

pravi, da če druga ne, dobro voljo (… Če druge ne, dobro voljo (smeh) …). V nadaljevanju 

izpostavi tudi, da nudi optimizem in posredno tolažbo. Pove, da če se ji kdo potoži, ga 

potolaži tako, da reče: »jutri bo nov dan«. Pravi, da se ji potem spet zaupajo in povejo, kakšne 

težave imajo, če jih imajo. Temu sledi skupno reševanje težav, nato pa jih skupaj rešujejo (… 

Optimizem. Jutri bo nov dan! Ko mi kdo kej pojamra, mu rečem: »Nč hudga, jutri bo nov 

dan!« In potem se mi spet zaupajo in povejo in rešujemo skupi težave, če jih mamo pa jih 

nimamo velik (nasmeh) …). Glede življenja v odsotnosti partnerstva sogovornica 4 izrazi 

prepričanost. Sogovornica 4 doživlja samsko življenje in samski stan kot normalen in ne 

verjame tistemu, ki mu takšno življenje ne ugaja (… Normalno! Kir jamra, če sam ostane, mu 

ne verjamem …). 

Intervjuvanka v sklopu teme materialnosti predstavi materialne vire in dobrine, ki so ji na 

voljo v vsakdanjem življenju. Sogovornica 4 na različnih mestih v intervjuju razkrije, da 

razpolaga z avtomobilom, stanovanjem in mesečnim prilivom pokojnine. Za slednjo pravi, da 

ji zadostuje za njeno preživetje skozi mesec, poleg tega pa pove, da mora obvezno dajati še 

žepnino svojim vnukom (… Pokojnina. Se shodi iz mesca v mesec s tem, da moram obvezno 

žepnino mojim vnukom devat in točno vejo, da je tule noter (pokaže kraj). Pridejo in potem 

vsak vzame …). Omeni tudi, da si v okviru družinskih odnosov pomagajo tudi na finančnem 

področju. Pove, da je v preteklosti kot mati samohranilka pazljivo upravljala z denarjem, v 

vsakdanjem življenju pa ji ravno hčeri pogosto pomagata s tem, da sami ugotovita, kaj 

sogovornica 4 potrebuje in ji to prineseta kot rojstnodnevno darilo (… Ker sem sama dve hčeri 

gor spravla, a ne in si mogu tist jurček al pa desetak tolkrat obrnat preden si ga dal od sebe, 

kam bo šel. Zdej mi tega ni treba. Obe hčeri sta finančno sposobne. Vedno me vprašajo, če kej 

rabim, čeprav jst iz vljudnosti rečem, da ne, ne (smeh). Potem pa padejo darila za rojstne 

dneve in to je od avtomobila, od postelje, od … Take zadeve, ki jih rabim, ampak to same 

ugotovijo. Nič ne naročim (smeh) …). Izrazi tudi svoje doživljanje teh virov in dobrin. Pravi, 

da je zelo zadovoljna s tem, kar ima (… Zelo! … Ko srečujem prijatelje, ki jamrajo, vem, da 

imajo več kot jst …). Iz povedanega se razbere zavedanje sogovornice 4 o različni 

razporejenosti materialnih virov in dobrin med ljudmi v njeni okolici. V sklopu nazadnje 

omenjene teme sogovornica 4 spregovori tudi o lastnem odnosu do denarja in načinu 

upravljanja z njim. Na vprašanje, kaj vam pomeni denar odgovori, da ji pomeni nujnost za 

preživetje, in da je hvaležna, da prejema pokojnino, ki ji zadostuje za preživetje, ter da s tem 

ni nikomur v finančno breme pa tudi, da je brez zadolžitev in kreditov (… Je nujen za 
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preživetje in hvala, da mam pokojnino, da shodim iz mesca v mesec in nisem nikomur v 

breme. Brez zadolžitev in kreditov. To mi je cilj: shodit in preživet …). Sogovornica 4 glede 

denarja zaključi, da ji je cilj shodit in preživet. 

Del intervjuja vsebuje tudi opis odnosa sogovornice 4 do okolja, prikaže svoj odnos do pravic 

in dolžnosti ter doživljanje dostopnosti storitev v okolju. Pove, da okolje, v katerem živi, 

doživlja kot prijetno in da v njem uživa (… Prijetno okolje. Uživam tu …). Pravi, da ji je všeč 

njen razgled na skakalnico, grad in okoliški hrib, malo pa jo moti neprijeten kadeči se dim iz 

elektrarne (… Krasen pogled mam. Mam skakalnico, mam grad, vidim [ime hriba]. Mjčken 

me moti, ker je dim iz [ime elektrarne iz okolice] neprijeten, ampak tudi na to smo se navadli 

…). Sogovornica 4 meni, da so ji vse stvari, ki jih potrebuje za življenje zelo dostopne. Pove, 

da ima v bližini trgovski center, pošto in zdravstveni dom (… Naše mesto je opremljeno s 

trgovskimi centri in je tule čisto zraven, če ga rabim. Pošta. Zdravstveni dom je čez cesto. Vse 

stvari, ki jih rabim so mi zelo zelo dostopne …). Razmišlja tudi o pravicah in dolžnostih, ki jih 

ima kot občanka mesta. Pravi, da se uvršča v skupino ljudi, ki so zadovoljni s tem, kar imajo  

(… S pravicami je danes velik problem, ne. Enih si jih preveč vzamejo, z lažmi in s 

kriminalom, drugi mormo pa … (kuža pride do mize in mu za trenutek obe nameniva 

pozornost, nato za kratek čas po želji intervjuvanke ugasnem snemalnik; po krajši prekinitvi 

snemanja nadaljujeva s temo pravic) … Ljudje smo različni. Eni iščemo kr naprej neke 

pravice, drugi so zadovoljni s tem, kar imajo in mislim, da sem med tistimi ta drugimi …).  

Naslednja identificirana tema so vrednote. V okviru omenjene teme sogovornica 4 spregovori 

tudi o življenjskih vodilih in motivacijskih mislih, ki jo spodbujajo na njeni poti. Pove, da je 

njen moto: Rad se imej, neguj se in spoštuj (… Neguj se! Spoštuj se! Rad se mej! In moto mi 

je: »Rad se mej!« Če maš sebe rad, potem maš tudi druge …). Skozi življenje jo vodijo misli, 

da ne obstati ob tistem, kar si že naredil, temveč pojdi na vse strani čim bolj široko ter da hodi 

po hribih, kjer boš spoznal prijetne ljudi in ob vodi, ki ti daje energijo (… Ne obstat ob tistem, 

kar si si že naredu. In pejt na vse strani, čim bolj široko. Hodi po hribih. Tam boš spoznal 

prijetne ljudi. Pejdi ob vodi. Voda ti da energijo …). Sogovornica 4 pove tudi, da poskuša 

živeti v sedanjem trenutku oziroma za vsak trenutek posebej. Poleg tega se zaveda, da se živi 

danes in da nihče ne ve, kaj bo jutri in pravi, da je vedno vesela in samo sebe opomni, da še 

živi (… Danes se živi! Nihče ne ve, kaj bo jutr. In sem vedno vesela in si rečem: »[Ime] še 

sma žive!« (smeh) To mi je moto …). Skratka vodilo sogovornice 4 je tudi življenje za sedanji 

trenutek. Sogovornica 4 največji pomen daje lastnemu življenju (… V mojih letih si vsako 

jutro rečem: »[Ime] še sma žive!« (smeh) …). Torej življenje samo sogovornici 4 predstavlja 

vrednoto. 

Naslednja tema je delo. Zajema predstavitev dela, aktivnosti, hobijev in konjičkov iz 

preteklega in vsakdanjega življenja. Sogovornica 4 pove, da je v preteklosti hodila na tečaj 

španščine, v vsakdanjem življenju pa slika in obiskuje spletne strani, med drugim spletne 

strani o pogrebih, kjer spremlja, kdo od prijateljev jo je zapustil, da se potem od njega poslovi 

(… Čudo! Hodila sem na tečaj španščine, slikam, internet – nujno grem ta prvo gor [ime 

spletne strani] pogrebi (smeh). Tako, da pogledam, kateri od prijatlov me je že zapustil, da 

mu pomaham: »Naj se ma lepo« …). Sogovornica 4 pravi tudi, da ji ni nikoli dolgčas, ker si 

vedno kaj najde za počet na primer rešuje križanke, posluša radio (… Meni ni dolgčas, nikoli. 

Vedno si najdem. Če ne pa velik križanke rešujem in brez radia jst ne morem, kar me zdle 

moti, da nimam muzike. (smeh) …). Prav tako sogovornica 4 pove, da se ukvarja z rožami, ki 

jih ima v stanovanju  pokaže, da ima delo z opazovanjem  ptičkov. Poleg tega pripomni, da si 

včasih zaželi imeti mir, ki ga potem bolj bogato izkoristi (… Oh, če pogledaš naokrog, mam 

vse polno rožic na vseh krajih. Tule mam pravo zabavo (pokaže na okensko polico in se 

nasmeji). Ptički me obiskujejo celo zimo. Pa včasih je človek rad tudi v tišini. Imela sem 
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opravka z ljudmi 30 let tako, da si včasih zaželim mir, ampak to je zelo malkrat (smeh) in je to 

bolj bogato potem, bolj izkoristim …). Sogovornica 4 prida tudi, da v vsakdanjem življenju 

riše, piše in opazuje, kako se narava spreminja vsak dan ter kako otroci iz okolice odraščajo 

(… Človek si nardi okolje tako … Upam, da si znajo nardit. Jst sem si ga znala. Opremim si 

ga s slikami, rišem, pišem, opazujem, kk se narava spreminja vsak dan tk, da … Otroci, ki so 

bli taki mali (pokaže), majo zdej že svoje otroke v našmu bloku in zato se srečujemo in zato se 

tolk poznamo, veš …). 

V dodatnem delu intervjuja sogovornica 4 spregovori še o poteku svojega običajnega dneva iz 

vsakdanjega življenja. Pove, da zgodaj zjutraj vstane, ker gresta potem s kužkom na 

sprehod. Temu sledi ukvarjanje z različnimi področji in kot sama pove so med njimi pregled 

interneta, reševanje križank, druženje s prijatelji in vnuki. Slednje obiskuje in varuje kot 

varuška. Pravi, da si kosilo skuha sama in da po kosilu sledi počitek, za tem pa počne različne 

stvari: slika, riše, plete, pospravlja. Pove, da do večera ne gleda televizije. Pogleda le kviz 

malo pred 7. uro zvečer. Po sedmi uri se zadnjič  odpravi na sprehod s kužkom. Po sprehodu 

si naredi večerjo in opravi še zadnje telefonske pogovore s hčerami ter pogleda še kaj na 

televiziji. Zaključi s tem, da pove, da ji je dan vedno prekratek, ker bi rada še kaj postorila, pa 

je malo počasna (… Zgodaj zjutraj vstanem. Zelo zgodaj, ker greva potem s kužkom na 

sprehod. Nimam monotonega dneva. Kako ga naj opišem potem? Zaradi različnih zadev mi 

dnevi potekajo zelo pestro (internet, križanke, prijatelji, vnuki). Sama si kuham, še vedno, 

pečem in obiskujem moje vnuke, ki so oddaljeni vsak po 4,6 kilometrov in sem varuška. 

Dvajset let imam po kosilu 20 minutni odklop oziroma počitek. Po počitku počnem različne 

stvari: slikanja, risanja, štrikanja, pospravljanja … Televizije ne gledam do 8. ure zvečer. 

Edino kviz gledam od 20 minut čez 6 do 7ih. Po sedmi uri mava s kužkom zadnji sprehod. Po 

sprehodu si nardim večerjo, opravim zadnje telefonske pogovore s hčerkami in pogledam še 

kaj na televiziji. Dan mi je vedno prekratek. Še bi rada kaj postorila, pa sem mal počasna …) 

Sogovornica 4 vzpostavi tudi odnos do postavljanja ciljev oziroma vizije za bodočnost. V 

pripovedi razmišlja o tem, da ko je človek mlad, si marsikaj želi in si postavlja cilje, ki jih 

mora doseči. Od slednjega se loči in pove, da njej to ni več potrebno, in da je vsak dan srečna, 

da vidi svoje vnuke, da je njen kuža zdrav, da se lahko sama striže, frizira in uredi (… Ko si 

mlad, si marsikaj želiš, si tut postaviš cilje, ki jih moraš dosežt. Men tega ni potrebno več. Jst 

sem vsak dan srečna, da vidim moje vnuke, da je moj kuža zdrav, da se lahka sama ostrižem, 

sama friziram, sama zrihtam. Že to mi je veselje, da mi ni treba iskat pomoči drugih …). 

Skratka v veselje je sogovornici 4 že to, da ji ni treba iskati pomoči drugih. V pogovoru ni 

izražene vizije za daljno prihodnost, temveč se kaže usmerjenost v življenje v sedanjem 

trenutku.  

4.1.5 Intervju 5 

KONTEKST INTERVJUJA (čas in kraj): 

Intervju je potekal v četrtek popoldan, 30. 3. 2017, na domu sogovornice 5. S sogovornico 5 v 

stanovanju nisva bili čisto sami, družbo nama je delala domača žival. Uvodoma sem 

sogovornici 5 ponovno predstavila sebe in temo svoje magistrske naloge. Povedala sem ji, kaj 

me zanima, in sicer kdo je in kako živi. Zagotovila sem ji anonimnost, poleg tega preverjanje 

rezultatov in možnost poljubne predčasne odstopitve od raziskave. Sogovornica 5 je bila bolj 

redkobesedna, zato sem prevzela vlogo izpraševalke in pogosteje zastavljala vprašanja. 

Intervju je trajal petdeset minut in je bil s predhodnim dovoljenjem sogovornice 5 posnet.  
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POVZETEK PETEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH 

Sogovornica 5 se na začetku intervjuja predstavi preko različnih identitetnih označevalcev. 

Poslušalcu zaupa lastno ime, datum in kraj rojstva, zakonski stan ter socialni status. 

Pomemben del intervjuja vsebuje pripoved sogovornice 5 o doživljanju zadovoljstva, zato je 

to posebna tema tega intervjuja. Na različnih mestih intervjuja se pojavlja izraz sogovornice 5 

o doživljanju zadovoljstva glede življenja, ki ga živi. Posebno mesto pripada tudi opisu skrbi 

zase. Omenjena tema se povezuje in dopolnjuje s temo socialne mreže. Sogovornica 5 

predstavi in opiše doživljanje svoje socialne mreže ter pomoči in podpore v okviru nje. Ena 

izmed pomembnejših tem so tudi vrednote. Sogovornica 5 predstavi in opiše pomembne 

vrednote, verovanje in motivacijske misli iz svojega vsakdanjega življenja. Del intervjuja 

vsebuje tudi predstavitev in opis odnosa do materialnih virov in dobrin, finančne situacije ter 

stanovanjskih razmer, v katerih sogovornica 5 živi. Poslušalcu med drugim predstavi odnos 

do lastnega telesa, zdravja, bolezni, bolečine, spolnosti, samopodobe, čustev, komunikacije in 

telesnih ovir, katere ji pomaga premagati pomoč in podpora v okviru socialne mreže. Tema, ki 

je razpoznana v intervjuju je prav tako razmišljanje, ki se povezuje s temo telesa. Sogovornica 

5 spregovori o svojem načinu razmišljanja glede različnih tem. Naslednja pomembna tema je 

delo. Intervju vsebuje opis odnosa do dela, spretnosti, hobijev in prostočasnih aktivnosti iz 

preteklega in vsakdanjega življenja osebe. Poleg naštetega vsebuje tudi izpostavitev dolžine 

delovne dobe in doživljanje dosežkov na delovnem področju. Sogovornica 5 opiše odnos do 

ljudi, dobrin, storitev in pravic v lokalnem okolju. Vse našteto združuje tema okolje. V delu 

intervjuja sogovornica 5 predstavi doseženo izobrazbo in svoja zanimanja ter spretnosti 

reševanja problemov iz vsakdanjega življenja. Pomembna tema je tudi potek dneva. 

Sogovornica 5 namreč opiše potek svojega običajnega dneva iz vsakdanjega življenja. Proti 

koncu intervjuja sogovornica 5 izpostavi dva ključna dejavnika, ki sta jo izoblikovala oziroma 

vplivala na njen razvoj. Tej temi sorodni sta tudi temi življenjskih dogodkov in vzorcev 

ravnanja, o katerih sogovornica spregovori na različnih mestih v intervjuju. V tem sklopu 

predstavi in opiše pomembne življenjske dogodke iz svojega življenja ter vzorce ravnanj iz 

preteklega ter vsakdanjega življenja. V sklepnem delu sogovornica 5 zaupa še vizijo za svoje 

bodoče življenje. 

ANALIZA PETEGA INTERVJUJA PO KLJUČNIH TEMAH 

Sogovornica 5 se na začetku intervjuja predstavi preko različnih identitetnih označevalcev. 

Poslušalcu zaupa lastno ime, datum in kraj rojstva, zakonski stan ter socialni status. Predstavi 

se tako, da pove, kako ji je ime, kdaj in kje se je rodila ter kakšen zakonski stan in socialni 

status ima (… jst sem … Ime mi je [lastno ime]. Rojena  [datum rojstva] tam pri [ime kraja], 

en kraj je še. Pa zdej sem vdova že tri lete …Navadna upokojenka (smeh) …). 

Naslednja pomembna tema je socialna mreža. Sogovornica 5 namreč predstavi in opiše 

doživljanje svoje socialne mreže ter pomoči in podpore v okviru nje. Pove, da ima tri otroke 

in pet vnukov, ki vsi živijo blizu in ji skoraj vsakodnevno zapolnjujejo čas, ko pridejo ali 

pokličejo (… Ja, mam 5 vnukov. 4 vnuki, tta je pa vnukinja, tk, da ni dolgčas (smeh). Pridejo 

pa pokličejo. Pa 3 otroke sma mela. Starejša je v [ime kraja], ena je tule dol v stanovanju pri 

[ime kraja], sin je pa v [ime kraja]. Tk, da so blizu okrog. Pridejo pa pokličejo skor vsak dan 

…). Sogovornici 5 stiki z otroki veliko pomenijo. Pove tudi, da jo po izgubi moža otroki še 

pogosteje obiskujejo in ji pomagajo pri delu ali s prevozom (… Ja, to mi pa velik pomeni. Prej 

so tut prišli, ko sma oba bla. Zdej pa še bolj, ko sem sama (smeh). Ja, vsi. Bilo kaj je takega, 

mi vsi pomagajo. Se kr sami zmenijo, ka pa kir more, pa mi naredijo, kar je treba al pa pela. 

Ja …). Sogovornica 5 odnose s svojimi družinskimi člani in svoje otroke doživlja kot dobre 

(… Ja, dobri so. Tk ko sma si želela, da bi bli otroci dobri pa tak, tk je res, ja …). 
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Sogovornica 5 tudi vse svoje vnuke doživlja kot dobre. Pove, da sama nima izpita in jo vnuki 

izmenično kam peljejo (… Vnuki, ja. Vsi so taki dobri. Pa, ko nimam izpita pa me pela eden 

al pa drugi (smeh) …). Sicer pravi, da lahko za manjše stvari skrbi sama. Na primer lahko še 

gre sama k frizerju. Pri večjih stvareh kot je na primer umivanje oken pa ji pomaga vnukinja  

(… Drgač pa lahk si še vse sama … Zdejle hodim na terapije za križ pa za kolene. Da še lahk 

sama grem k frizerju pa tak. No, pa tut večinoma si tk naredim, kej večjega mi pa tut vnukinja 

pride pa … Okne pa tako …). Za sogovornico 5 so pomembni ljudje družinski člani in sosede 

ter sosedje iz bloka, ki jih kot sama pove vse doživlja kot vredu in prijazne in kljub temu, da 

so različnih narodnosti se razumejo in osebi pomagajo (… Ja, tule najbližje, tule v stopnišču 

… So vsi tk vredi. Pa so vsi narodnosti druge. Sam tri smo Slovenke. Mislim tri osebe. Drugi 

so pa vsi uni, pa se zastopmo. Pomagajo, če vidijo, da ki kej nesem. Takoj. Prijazni vsi …). 

Sogovornica 5 se rada druži s sosedami, s katerimi se razume (… Ja, mam ene par takih 

sosed. Eno iz unga bloka. Glih prejle smo z uno ble na klopci. Pa z drugega stopnišča tut … 

Drgač se pa razumemo …). Sogovornici 5 veliko pomeni in je vesela, da je v dobrih odnosih z 

ljudmi iz svoje socialne mreže, in da z vsakim lahko spregovori za kratek čas (… Ja, velik mi 

pomeni, da sem vesela, da smo si dobri, ko ponekod se tk kregajo pa za kratek čas lahk tut 

spregovoriš z vsakim …). Sogovornica 5 ima v svoji socialni mreži tudi zaupnike. Na 

vprašanju komu lahko zaupa, namreč odgovori, da eni prijateljici iz sosednjega bloka in 

otrokom, ki jo vsi razumejo (… Tule mam eno prijatelco iz unga bloka. Je taka fajna. Mislim 

od drugih. Otrokom pa tk lahko. Vsi zastopijo …).  Sogovornica 5 pove da, se druži svojimi 

prijateljicami vsak dan ob kavici in po možnosti enkrat na leto praznuje z njimi zaključek 

starega leta (… Ja, kaj jst vem. Ne, da bi ne vem kje bli skupi. Tkle vsak dan mal mogoče mal 

na kavici pa tak. No, pa, ko smo meli zaključek starga leta, smo šle s tto kolegico, ko nas 

pokličejo v [ime gostilne], smo šle skupi. Ne, drgač pa, da bi ne vem kam hodle, to ne …). S 

sorodniki pa se sogovornica 5 srečuje ob praznovanju rojstnih dni in večjih praznikov prav 

tako na letni ravni (… Ja, tist pa praznujemo. Vsak rojstni dan praznujemo, ko pridemo skup. 

Pa za večje praznike. Enkrat smo pri enmu, enkrat smo pri drugmu. Ja, pridemo skup. Ja, 

skos je tak. Tk, de …) Glede pomoči in podpore v socialni mreži, sogovornica 5 pove, da 

pomoč od družinskih članov prejema v obliki prevoza k zdravniku, pomoči pri delu na domu, 

druženj ob kosilu (… Me pelajo, če mam kake kontrole v [ime kraj], [ime drugega kraja]. 

Eden me že pela … Pa, če je v stanovanju kej, če se pokvari, tist je sin tk dober, da takoj pride 

pa naredi. Kr naprej je kej za popravit. Pa večkrat me povabijo na kosilo, pa tut kr grem, če 

rečejo …). Sogovornica 5 pritrdi, da živi samsko življenje, v vsakdanjem življenju ob njej ni 

partnerja in pove, da si novega tudi ne želi, saj partnerstvo doživlja tudi kot dodatno skrb (… 

Ne, drugač ne. Pa tk študiram, ko si ene tk dobijo partnerja. Pa si mislim, pa kr naprej me 

neki boli po bi pa še mogla za partnerja skrbet, moraš kuhat, še bolj moraš prat pa vse … Ne, 

to sploh ne bi …). 

Eni izmed pomembnejših tem intervjuja sta tudi življenjski dogodki in vzorci ravnanja. 

Sogovornica 5 spregovori o različnih dogodkih iz njenega preteklega življenja. Pove, da je 

bilo zanjo težko, ko je moža zadela možganska kap in se je dva dni za tem dogodkom končalo 

moževo življenje (… Ja, težko je blo, ko je mož kr na enkrat. Se je še opoldne najedu, pa še 

pil je, ja. Pol pa tule sma šla, da boma delala tto sarmo. Za novo leto zmerom sma naredla, 

pol sma pa vsem otrokom dala. Pa je tule po skledo se prepognu, pa je tk zajamru, tk ko da bi 

ga v križu blo. Pol sem pa kr vidla, da je neki narobe, ja. Pol sem ga pa še tule dol položla. 

Nisem upala ga tule pustit, ko sem šla na telefon, da ne bi dol padu. Tule sem ga dol položla, 

pa sem šla hčerko klicat. Pa tist mi je, zdej se kr spomnem, kk je tule ležal. Pa je urgenca kr 

hitro prišla pa je zdravnik reku, da je možganska kap. Po so ga pa v [ime kraja] pelali, pa je 

še sam dva dni bil v [ime kraja]. Drgač je pa zmerom, ko sma se menla, je reku: »O, ko bi le 

tk prišlo, da bi kmal blo konec, da ne bi trpel pa tak.« Pa res je blo tak, ja (rahel nasmeh) …). 

Sogovornica 5 v nadaljevanju zaupa, kako se je spoprijemala z izgubo moža v preteklosti pa 



86 

 

tudi kako se spoprijema z njo v vsakdanjem življenju. Pove, da je bilo od začetka težko, da 

soproga ni več ob njej. Pri spoprijemanju s spremembo pove, da ji je pomagala vera, v 

vsakdanjem življenju pa večkrat moli za soproga in se pogovarja z njim (… Ja, težko je blo od 

kraja. Tk vete, da kam se obrneš, ko ga ni blo. Pa sma se kr zastopla. Neki pa tt … Jst sem 

verna pa skoz vero tut lažje to razumeš, ja. Pa, da zdej molim za njega, ko sma prej oba. Pa 

za mašo dam včasih. Pa se pogovarjam včasih, če je kej takega, mu povem pa tk (smeh) …). 

Izpostavi tudi obiskovanje maše kot vzorec ravnanja iz preteklega in vsakdanjega življenja (… 

Prej sem redno hodla k maši, zdej pa ne morem več gor it. Zdej pa grem v dom, ko je vsak 

teden maša. Ob petkih. Pa gremo s ttimi kolegicami tule gor k maši, ko je tk blizu …). V enak 

tematski sklop spada še obiskovanje pokopališča kot vzorec ravnanja iz vsakdanjega življenja 

sogovornice 5 (… Ja, večkrat grem (na pokopališče). Dvakrat na teden po navadi grem. Če 

me lahko kir pela, če ne, mi pa tk sami rečejo. Včas pa grem tut na avtobus. Mamo lokalca. 

Zastonj ga mamo. Pa grem z avtobusom, mal sprehod pa gredoč v trgovino pa domu. Pa 

dopoldan konc (smeh) …). Sogovornica 5 kot naslednji pomemben dogodek izpostavi 

upokojitev. Med drugim pove, da je bila upokojitev zanjo prelomnica, in da je na zadnji 

delovni dan prijokala domov, ker je odhod doživljala kot slovo od sodelavcev pospremljeno z 

zavedanjem, da je že starejša s tem, ko se je upokojila (… Ja, tudi, ja, da sem se kr zadn dan, 

ko sem delala, da sem se prijokala domu, ko sem šla v upokoj (smeh). Je kr prelomnica …Ja, 

zarad sodelavcev … Smo se tk zastopli pa pol tega ni več (smeh) … Ja, bla sem vesela, da 

grem sam po drugi strani pa spet ti je težko, da pustiš pa veš, da si že pol kr starejši, ko greš v 

penzijo (smeh) …). Upokojitev je torej sogovornica 5 doživljala na eni strani kot vesel 

dogodek, na drugi pa kot žalosten.  V nadaljevanju slednji dogodek poveže z razvojem 

duševne stiske. Pove, da je kasneje zbolela na živcih, kar meni da je sprožil ravno dogodek 

upokojitve in predstav povezanih z življenjem po upokojitvi (… Ja, tk da sem pol čez en čas 

zbolela na živcih … Sej sem pol tut pri psihiatru povedala, kk je blo, ko moreš vse povedat. Pa 

sem rekla: »Jst sem misla zdej bom pa doma, zdej bom mela pa vse čisto pošlihtano pa vse 

tk.« Je rekla, da to je značilno, ko nisi več tk, da te začnejo pol živci matrat. Ko ni blo kaj 

takega izrednega doma, da bi … Mi je od tistga prišlo …). V nadaljevanju sogovornica 5 

razkrije, da je bila v depresivnem stanju, a da je bilo po tem počasi bolje in da je zdaj vredu 

(… Ja, pol sem pa bla v [ime kraja] skor dva mesca. No, pol je pa blo počasi bolši. Pa 

zdravila še mam. V depresiji sem bla taki hudi. Zdej je vredu …). Sogovornica 5 opisuje 

spoprijemanje z novim načinom življenja po upokojitvi in premagovanjem depresivnega 

stanja kot počasno in v njenem življenju povezano z zdravljenjem v bolnišnici, ko je morala 

veliko potrpeti in tudi pod prisilo premagovati svoje strahove, po čemer se ji je počutje počasi 

izboljšalo s tem, da še do trenutka pogovora ni opustila zdravil (…To počasi gre. Ko si tam 

gor v bolnici, tam moreš veliko potrpet, ko te ne na vse tk z lepim. Te tut s hudim kej, da 

moreš. Pa moreš tisto skoz dat. Pa smo šli v rudnik v muzej, ko sem se tk bala dvigala. Pa sem 

mogla it. Sam pol, ko sem pa tisto premagala, je blo pa kr bolš. Počasi to, počasi. Pa doma 

tudi. Je nekot kr blo, sam zdravile mam pa še kr zdaj …). Sogovornica 5 v sklopu omenjene 

teme tudi predstavi doživljanje različnih občutkov povezanih z določenimi dogodki ali 

dogajanjem. Pravi, da je vesela, da je doma, ne pa v domu starejših občanov, ki je blizu 

njenega doma in razmišlja, da bi ji verjetno bilo težko, če bi bila še pri zavesti, da bi lahko iz 

doma starejših občanov še videla svoj pretekli dom. Sogovornica 5 pove tudi, da je pa 

pripravljena sprejeti in razumeti morebitno nezmožnost skrbi zanjo s strani njenih otrok v 

prihodnosti (… Ja, sem vesela, da sem doma. Ko mam tk blizu dom, se mi zdi, da bi mi blo kr 

težko, če bi bla še tk pri zavesti, da bi lahk domu vidla, da mi bi ne blo vseeno, če bi bla v 

domu …). In nadaljuje v razumevajočem duhu, da (… Če bo pa pršlo tk pa tut morem zastopit, 

da me otroci ne morjo met, če bi tk pršlo, ja …). Na več mestih v intervjuju sogovornica 

izpostavlja svoj občutek zadovoljstva, zato bi lahko to bila dodatna tema. Pravi, da je 

zadovoljna, da po 75. letih življenja še lahko hodi in biva doma (… Ja, mislim zadovoljna 
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sem. Kolk sem že zdej stara. 75 sem že bla ja. Pa sej me že eno pa drugo matra, sam sem še kr 

zadovoljna, da je še tak, da še lahko hodim pa tak pa da sem še lahk doma, ja (nasmeh) …). 

Pove tudi, da v vsakdanjem sedanjem življenju vedno pravi, da ne potrebuje drugega kot 

zdravja in da je lahko še doma, da ni potrebno še, da bi šla v dom za starejše občane (… Ja, 

zdle kr zmerom pravim, da ne rabim druga, ko zdravja. Sej mam vse. Če glih nimam 

bogastva, ja (smeh) … Ja, je vredi. Pa da si lahk še doma, da ni treba še v dom it …). 

Sogovornica 5 na splošno izraža občutek zadovoljstva in pravi, da je vesela, da je še tako kot 

je (… Ja, ka bi rekla (smeh). Vesela sem, da je tak še …). 

Za sogovornico 5 je pomembna tema tudi telo. Na več mestih v intervjuju izrazi zadovoljstvo  

v odnosu do lastnega telesa. Pove, da doživlja bolečine, ki jih še lahko prestaja, in da je kljub 

odkritim boleznim še zadovoljna, da je tako, da se lahko še sama uredi (… Ja, zdej me je že 

kej več kej začelo matrat pa sem mela že plučno embolijo pa sem blat ut na ožilju operirana 

pa zdej še mam trombozo, so mi našli. Pa niso še take bolečine, mislim, se da prestat. Si 

mislim sam, da je še tk, sem še zadovoljna, da še ni slabši … Da se še lahk uglavnem sam 

zrihtaš …). Prav tako pritrdi, da je zadovoljna s svojo telesno podobo in v nadaljevanju 

razmišlja, da bi morala shujšati zaradi zdravja in priporočil zdravnikov, a se zaveda, da to 

zanjo ni enostavno (… Ja, zadovoljna sem, če glih mislim. Študiram ja, mogla bi shujšat, ja, 

pa tako zdravniki ti pravjo, sam, ko ni tk lahko pa ko vem, da sem od ttih živcov pa od ttih 

tablet, se zrediš. Pa če glih, kko greš zdravniku pa reče: »Ka te boli?« Ja, da »shujšaš«. 

Vejšde. Mislim, ko pa zboliš, pa ni treba hujšat, si pa tut pol lahk čist … Sej vem, da ni luštno, 

sam moreš bit zadovoljen, kk si …). Sogovornica 5 spregovori tudi o spolnosti. Spolnost 

doživlja kot tujo temo. Pravi, da ne razmišlja o drugem moškem kot o pokojnem soprogu, ker 

sta se imela rada in sta bila dolgo skupaj in misli, da se to ne bo spremenilo, da bo tako ostalo 

(… Ja, zdej nč ne čutim, ne. Ne to sploh mi ne gre v glavo, da bi kerga drugega moškega 

mela, ker sma mela se rada pa dolgo sma bla skup pa tk bo ostalo, mislim (smeh) …). 

Sogovornica 5 spregovori tudi o svojem načinu čustvovanja. Pravi, da jo lahko kaj prizadene, 

in da ji je v preteklosti narasel pritisk, če je slišala, da je bilo kaj z vnuki, a se je s časom bolj 

utrdila (… Ja, mislim, me kr prizadane, če je kej takega, sam zdej sem se že mal … En čas pa, 

če sem čula, da je od vnukov kirmu kej blo, me je tk … Mi je kr pritisk narastu, pa sem mogla 

it v dežurno (smeh). Sam zdej sem se pa nekot že bolj utrdila …). Poleg tega pove, da sicer 

rada govori, a se ji zdi, da v družbi ali skupini težje pride do besede in je takrat tiho (… Pa jst 

rada tkle govorim, sam tk v družbi pa ne morem tk prit do besede, se mi zdi. Ja, če jih je bolj 

več, sem pa tiho (smeh) …). Temo telesa tvori tudi podtema razmišljanja sogovornice 5. 

Sogovornica 5 na primer razmišlja o potrebnem in pravilnem odnosu do smrti. Ima stališče, 

da je potrebno razumeti, da je takšno življenje, da ga je enkrat konec in da je takrat potrebno 

samemu sebi reči, da je bilo kar vredu, kakršno je bilo (… Ne moreš, tak pride. Sej moreš pol 

zastopit, da je tako življenje, a ne. Moreš pol mal si rečt, da je blo kr vredu. Mislim, otroci so 

se izšolali pa vse. Bla sma 52 let poročena. Pa zmerom smo praznovali rojstne dneve pa kar 

je blo takega. Pa zmerom smo bli skup. Ja, pol je pa enkrat konec. Moreš zastopit pol …). 

Sogovornica 5 pove tudi, da se v vsakdanjem življenju pri maši večkrat spomni na pokojnega 

soproga (… Ja, pa mam … Prej sem redno hodla k maši, zdej pa ne morem več gor it. Zdej pa 

grem v dom, ko je vsak teden maša. Ob petkih. Pa gremo s ttimi kolegicami tule gor k maši, ko 

je tk blizu …Ja, tam se pa tut spomnim na njega …). 

Naslednja pomembna tema, o kateri sogovornica 5 spregovori, je materialnost. Pove, da se 

preživlja s tem, da prejema moževo pokojnino in s tem, lahko redno plačuje položnice. Prav 

tako omeni, da si za preživetje priskrbi hrano in obleke poleg tega pa podari še kakšen dar 

vnukom in otrokom. Pravi tudi, da je s svojo finančno situacijo zadovoljna in da ji ni potrebno 

toliko varčevat kot v preteklosti (… Ja, sem kr zadovoljna. Mam moževo pokojnino pa da 

lahko redno položnice plačuje pa mam za hrano. Si lahko kupim kaj je, kaj mam rada pa še 
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kej za oblečt včas pa še rada vnukom kej dam, še niso vsi pri kruhu (smeh) pa še otrokom, če 

kej mam. Tk da mi ni treba tk šparat tk, ko smo včas mogli …). Del intervjuja vsebuje 

predstavitev in opis odnosa do materialnih virov in dobrin. Sogovornica 5 pove, da je 

zadovoljna z malimi stvarmi, in da ne čuti pomanjkanja na nobenem področju (… Ja, 

zadovoljna sem. Nisem bogata, sam sem z malimi stvarmi tut zadovoljna, ja. Ne vem, no. Nič 

mi ne manjka (smeh) …). Sogovornica 5 poleg zadovoljstva izpostavi tudi občutek 

hvaležnosti. Pravi, da je zadovoljna s svojo finančno situacijo in hvaležna pokojnemu možu, 

da je delal v določeni tovarni ter da v vsakdanjem življenju prejema njegovo pokojnino (… 

Sem zadovoljna kolk mam pa tut večkrat sem možu hvaležna, da je delu v [ime tovarne], ko je 

tut blo težko. Če bi bil mogoče v [ime druge tovarne] bi zdle kr težko blo. Bi bla kr sam moja 

pokojnina, ko je bla slaba …). Sogovornica 5 pove tudi, da se ne doživlja kot osebo, ki 

varčuje, ampak je zadovoljna s tem, kolikor ima in da lahko komu kaj da, če potrebuje in vidi, 

da mu to nekaj pomeni, kot primer svojega darovanja navaja Klic dobrote (… Pa nisem jst tk, 

da bi bla za dnar, da bi neki na kup devala pa tk … Sem zadovoljna, da mam tak pa sem 

zadovoljna, če lahk kirmu kej dam, če potrebuje. Že tut … Rada kej dam pa če vidim, da mu 

kej pomeni, ja. Pa tut tkle, ko je včas po televiziji blo … Mario pa tisto … Zmerom sem klicala 

pa za tist Klic dobrote, ko je … Zmerom dam kaj …). Poleg tega se sogovornica 5 doživlja kot 

sposobno in zmožno voditi lastne finance, misli, da zna delati s kartico in se zaveda, koliko 

lahko porabi (… Ja, to si znam vse. Pa zdej mam … Mislim s kartico znam delat (smeh). Pa, 

da vem, kolk lahk porabim pa vse. To ja, to mi gre …). Sogovornica 5 pritrdi, da razpolaga z 

lastnim stanovanjem, moževo pokojnino, nima pa avta in ne privošči si toplic, ker se čuti bolj 

srečno doma (… Ja, lahk bi si privoščla tut kake toplice, če bi rada šla, pa ne grem rada. Sem 

bolj srečna doma (smeh) …). Skratka sogovornica 5 je rada doma. 

Naslednja pomembna tema je tema okolja, ki združuje odnos do ljudi, dobrin, storitev in 

pravic v lokalnem okolju. Sogovornica 5 pove, da ji je všeč okolje, v katerem biva, in da ne bi 

šla kam drugam, ker se ji zdijo ljudje, ki jih srečuje prijazni in ker se župan zavzema za 

starejše tako, da je krajanom omogočil brezplačno vožnjo z lokalnim avtobusom (… Pa ja, 

dopade se mi. Pa ja. Pa bilo kam greš, pa v ambulanto greš, se mi zdijo prijazni pa župan tut 

kr čujem večkrat po televiziji, da se zavzema za starejše pa vse. Ja tut lokalc nam je dal. Smo 

tk zadovoljni. Pa vredu je tu, ne bi šla kam drugam …). Sogovornica 5 razloži, da ji 

brezplačni mestni avtobus veliko pomeni zato, ker se lahko z njim pelje in si tako olajša pot v 

trgovino ali na pokopališče (… Ja, ko se lahko … Če težko grem, se pelam v [ime trgovine], 

tule čist blizu, se pelam [ime trgovine] pa voziček vzamem. Pol dol si pa že prpelam, če je 

treba, ker drgač mi pa tk prpelajo. Posebno pa za tja na pokopališče …). Sogovornica 5 pove, 

da ji je v okolju, kjer biva všeč mir, ki ga občuti (… Ja, kr mir se mi zdi proti kk je ponekod pa 

zadovoljna sem …). Zadovoljna je z bivanjem v svojem lokalnem okolju (… Ka bi blo kej 

takega … Ne, zadovoljna sem …). Skratka ne izpostavlja motenj in pomanjkljivosti iz okolja. 

Sogovornica 5 v nadaljevanju pritrdi, da uporablja storitve zdravstvene službe in trgovine v 

svojem lokalnem okolju in nima potreb po dodatnih storitvah. Hkrati pove, da se zaveda, da 

če bi te potrebe imela, bi si lahko to poiskala (… Ne, ne. Ja pa sej, če bi tk blo bi si lahko 

poiskala pa to se mi zdi kr vredu (smeh) …). Na vprašanje, če se počuti dovolj vključeno v 

svoje lokalno okolje, pritrdi, da se ji zdi, da ja (… Dovolj, se mi zdi, da ja, ja …). 

Socialne vloge, statusi in spretnosti je naslednji sklop tem. V pogovoru sogovornica 5 

spregovori o svoji izobrazbi, zanimanjih in spretnostih iz vsakdanjega življenja. Pove, da ima 

osnovnošolsko izobrazbo (… Osemletka …). Na vprašanje, kaj jo v življenju zanima, 

odgovori, da tisto, kar sliši in vidi po televiziji (… Ja, po televiziji tk vse čujem pa rada 

gledam televizijo. Ja …). Sogovornica 5 predstavi tudi svojo spretnost reševanja problemov. 

Pravi, da če so majhni, jih rešuje samostojno z lastnim premislekom, sicer pa vpraša svoje 
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otroke, ki ji nato pomagajo (… Sej pravim, če so kake malenkosti že sama mal preštudiram. 

Če je pa kej takega, pa otroke kej vprašam. Ko vem kirga kej vprašat. Pa mi pomagajo …). 

Ko se pripoved usmeri na temo dela, sogovornica 5 opiše čas in vrsto zaposlitve iz svojega 

preteklega življenja. Pravi, da je do svoje upokojitve trideset let delala v tovarni (… Trideset 

let sem bla v [ime tovarne]. Šla sem pa lahko v upokoj, ko je blo še: »50 stara pa 30 let 

delovne dobe.« Tk je še blo tedi …). Sogovornica 5 opiše tudi svoje doživljanje dosežkov na 

področju dela. Pove, da občuti ponos ob tem, da svoje otroke doživlja kot delovne, poštene in 

v redu tako, da ji ni potrebno skrbeti in imajo vsi službe (… Ka bi rekla? Ja, da so otroci 

delovni pa pošteni, da so vredu. To je velik. Da ni treba, da ko si star pa da maš še kako skrb 

z otrokami, če niso vredu. To te zmerom skrbi. Pa da nimajo službe. Zdej pa majo vsi …). 

Razvidno je, da sogovornica 5 ne izpostavlja delovnih dosežkov, marveč dosežke na področju 

vzgoje otrok. Pripoved poleg omenjenega vsebuje tudi opis odnosa do dela, spretnosti, 

hobijev in prostočasnih aktivnosti iz preteklega in vsakdanjega življenja osebe. Sogovornica 5 

pove, da v vsakdanjem življenju rada dela, a da bolj težko,  ker jo pri delu ovirajo bolečine v 

telesu,  ki so včasih ob spreminjajočem vremenu takšne, da ne more hodit (… Ja, rada delam, 

sam zdej bolj težko … Ja, ko te boli vse (smeh). Mislim, včas skor ne moreš hodit tk, posebno, 

ko se vreme tk spreminja to tk čutiš. Po se pa s sosedo kličeva, kk je kira (smeh) …). Pove 

tudi, da v vsakdanjem  življenju opravlja ročna dela in kot primera navaja pletenje in 

ustvarjanje šopkov iz krep papirja (… Ja, ročna dela. Prej sem včas, ko so bli otroci, ko so bli 

otroci šolarji, sem pletla. Sem jim vse naredla. Zdej se pa ne nosi več tk. Ne nosi … Ja, ne 

nosi se več. Nogavice še delam, tist še nosijo, druga pa tk ne nosijo. Drgač pa tule gor še 

hodim na tto ročno delo pa naredim … Pa ttle šopke (pokaže) pol pa razdelim (smeh) …). Kot 

dodaten hobij sogovornica 5 izpostavi še druženje s prijateljicami ob kavi na klopci (… Ja, to 

mam rada. Drgač pa .. Veliko pa … Mam  rada, da mam kolker tolk pospravljeno, pa da grem 

vn na klopco pa kire pokličem pa kavo spijema pa mi je tk fajn (smeh) …). Glede aktivnosti v 

preteklosti pove, da je v preteklosti v prostem času hodila na sprehode okrog jezera, v 

vsakdanjem življenju pa se sprehaja po krajših razdaljah, na primer prehodi par krogov okrog 

hiše (… Ko sem še mogla bolj hodit, sem šla okrog jezera. Okrog jezera sem šla rada. Sem šla 

na lokalca pa sem se tam dol do stadiona pelala pa sem šla okrog jezera pa nazaj pol z 

avtobusom. Sem kr dolgo hodla. Zdej pa ne morem več dauč it. Če ne druga, grem okrog hiše 

ene parkrat pa na klopco (smeh) …).  

Ena izmed pomembnih tem so prav tako vrednote. Pripoved vsebuje predstavitev in opis 

pomembnih verovanj ter spodbud iz vsakdanjega življenja. Sogovornica 5 pove, da verjame v 

Boga, posmrtno življenje in katoliško veroizpoved (… Ja, v posmrtno življenje še. Ja, če si 

veren, ja. Vem, da bomo enkrat skup. Pa če smo si zaslužli, bomo v nebesih, če ne, pa Bog ve 

… Katoliška, ja ja …). Najvišje na lestvico vrednot postavi dve vrednoti. Pove, da ji veliko 

pomeni poštenost in zaupanje (… Ja, da si pošten, mi že velik pomeni. Ja … Da ni treba … 

Da, lahk zaupaš kirmu, da ni treba se pol bavit kej naprej, da bi kake besede ble pol naprej. 

So tut taki. Ne smeš vse povedat …). Sogovornica 5 na vprašanje, kaj jo v življenju spodbuja 

na poti, odgovori, da je to tudi vera, ki uči, kako morajo živet in pri njej vzbuja pričakovanje, 

da bosta nekoč z možem skupaj (… Ja, tut vera mi to pomeni … Ja, to mi vera tut velik 

pomeni, ko tut večkrat nam pove, kk mormo živet. Vera nas uči, kk mormo živet. Da nismo 

hudobni pa tak, ja. Pa neko pričakovanje maš, ja … Ja, da bomo enkrat z možem skup pa to 

…). 

Sogovornica 5 opiše tudi potek običajnega dneva. Pove, da zjutraj vstane in nahrani svojega 

mucka, nato se umije, uredi in vzame čas še za svoj zajtrk in kavico. Po zajtrku sledi molitev 

in pregledovanje reklam, ki jih dobi po pošti pa tudi pospravljanje, likanje in razmišljanje o 

kosilu ali pa priprava kosila za dva dni. Po kosilu se sogovornica 5 po navadi uleže k počitku. 
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Nato sledijo kakšni obiski ali kaj podobnega. Zvečer pa spet rada gleda mašo na verskem 

programu, poročila in nadaljevanko. Spat odide ob deseti uri zvečer (… Ja, vstanem ob pol 

osmih, včasih še prej, če se mucek zbudi pa hoče it vn (smeh) pa glih tk morem vstat. Ja, ko vn 

hodi. Ja, pa prvo muceku dam, pol se umijem pa zrihtam pol si pa čas vzamem za zajtrk pa si 

nardim kavico pa tk, ko vsako jutro. Pol zmerom po zajtrku molim tk, ko sma prej z možem 

pol ja, pol so reklame, pol tiste reklame tk rada pogledam … Od pošte. Pošto ja, tisto pošto 

mislim. Reklame, ja … Ja, pol po zajtrku tule mal pospravim. Ja, pol pa že tk študiraš za 

kosilo pa če je še kako likanje tej si po navadi prejšn dan kosilo naredim pol pa drug dan lahk 

kr likam pa kej takega, ko je bolj dolgo … Ne, zmerom. Če vidim, da mam drug dan tako delo, 

si naredim za dvakrat … Ja, pol po kosilu se vležem (smeh), da si tut mal noge počiješ pa vse. 

Pa navajena sem eno uro, sej ne več. Ja, pol pa so kaki obiski pa … Ka še kej takega. Pol 

zvečer pa tk rada spet gledam. Je pa tut po televiziji maša. Tt verski program mamo Exodus. 

Je maša, rada gledam. Pa poročila gledam. Pol mam pa nadaljevanko ob osmih, ja (smeh). 

Pol še pa spet tk, da grem ob desetih spat. Je čist dost …). 

Zadnja tema, o kateri sogovornica 5 spregovori, je vizija. Na vprašanje, kaj si v prihodnosti še 

želi, odgovori, da ne potrebuje drugega kot zdravja (… Nič ne rabim druga kot zdravja …). 

Svoje bodoče življenje pa si predstavlja kot samooskrbo na domu, v katerem tudi trenutno 

biva (… Da bi še bla tk, da bi se lahk sama rihtala, ja. Pa da bi bla čim dalj časa doma. Nič 

drugega …). Skratka sogovornica 5 pove, da si v prihodnosti želi, da bi se še lahko sama 

urejala in bila čim dlje časa doma. Drugih želj ne izpostavlja. 

 

4.2 INTERPRETACIJA DOBLJENIH REZULTATOV IN ODGOVORI NA 

ZASTAVLJENA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Rezultati, ki so bili pridobljeni iz pripovedi treh sogovornic in dveh sogovornikov, vseh 

živečih v obdobju pozne odraslosti, veljajo le za skupino vključenih v raziskavo. Ne morejo 

biti pospošljivi na širšo množico ljudi, lahko pa nam nudijo globlji vpogled v doživljanje 

ljudi, ki je lahko v nekaterih vidikih zelo podobno, v drugih pa zelo različno. Na podlagi 

dobljenih rezultatov sem oblikovala interpretacijo tako, da sem poskusila odgovoriti na 

zastavljena raziskovalna vprašanja v navezavi na teoretična izhodišča. Zavedam se, da morda 

določene teme in podteme ne bi prišle do izraza v pripovedi, če se ne bi že vnaprej pripravila s 

predlogo za intervju, kjer sem imela napisane iztočnice za pogovor. Predvidevam, da bi ob 

ponovitvi raziskovanja, kjer bi pristopila še z bolj odprtim intervjujem, dobila od 

sogovornikov in sogovornic druge odgovore, saj menim, da gre pri pripovedih za enkratne 

performanse, ki se skozi čas in prostor spreminjajo – so kot gnetljiva masa, odprti za vedno 

vnovično kreacijo.  

 

RVa: Kako je sestavljena identiteta sogovornika/sogovornice?  (»KDO STE?«) 

 

Na to vprašanje odgovarjam na podlagi podatkov, zbranih v empiričnem delu raziskave, ki 

sem jih označila pod kategorijo SAMOPREDSTAVITEV. Na vprašanje »Kdo ste?« v 

pripovedih sogovornikov in sogovornic prevladuje odgovor, ki vsebuje ime in starost 

pripovedovalca ali pripovedovalke. Sicer pa se sogovorniki in sogovornice predstavljajo z 

različnimi identitetnimi označevalci (priimkom, krajem bivanja, značajem, socialnim 

statusom, zakonskim stanom in socialno vlogo). Sogovornica 1 na primer pove lastno ime, 

priimek, kraj bivanja, socialni status in socialno vlogo, ki jo prevzema v vsakdanjem življenju 

(… Ja, sem [ime, priimek in hišna številka ulice, kjer sogovornica stanuje … Sem upokojenka 

… Ja, to lahk se še predstavim, da sem babica dveh vnukinj pa treh vnukov …). Sogovornik 2 
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se predstavi kot oče dveh otrok, ločen pred dvanajstimi leti, star dvainsedemdeset let; živeč v 

mestnem okolju; rojen mami in očetu pri cerkvi; družaben, optimist in tip, ki si vedno najde 

zaposlitev (… Kdo sem? (vzdih) Oče dveh otrok … ločen, pred dvanajstimi leti … Star [ime 

krajana mesta], rojen v [ime kraja], star 72 let, lahko rečem kolikor toliko družaben, optimist, 

rad se družim z ljudmi … Sem otrok, predzadnji od petih, rojen mojmu očetu in mami, v [ime 

kraja], v [ime kraja] pri cerkvi … Ker sem pač tak tip, da si vedno najdem neko delo. Jst sem 

tak, da morem vedno neki počet …). Sogovornik 3 pove, da je star sedemdeset let in da je 

rojen v določenem kraju ob določenem času (… Star sem 70 let, rojen [datum rojstva] v [ime 

kraja]."; človek, ki ljubi mir "Jst sem tak miroljuben človek …). Sogovornica 4 se predstavi 

kot babi, ki gre proti sedemdesetim, kot lastnica kužka; stanujoča v dvosobnem stanovanju (… 

Babi [skrajšano ime] … Grem proti 70., mam kužka, stanujem v dvosobnem stanovanju …). 

Sogovornica 5 pove, kako ji je ime, kdaj in kje se je rodila ter kakšen zakonski stan in socialni 

status ima (… Jst sem … Ime mi je [lastno ime]. Rojena  [datum rojstva] tam pri [ime kraja], 

en kraj je še. Pa zdej sem vdova že tri lete …Navadna upokojenka (smeh) …). 

 

Na podlagi navezave na teoretična izhodišča, lahko potrdim predpostavko, da je vsaka 

posamična identiteta sogovornikov in sogovornic v trenutku govora sestavljena iz vsaj petih 

identitetnih stebrov. Po N. Prelesnik Korošic (2011) so to telesni steber, steber socialne 

mreže, steber dela, dosežkov in časa, materialna vrednost in steber vrednot. Omenjene stebre 

sem prepoznala v razpoznanih kategorijah TELESNOST, SOCIALNA MREŽA, DELO, 

MATERIALNOST in VREDNOTE, ki jih omenjam v odgovorih na raziskovalna vprašanja 

RVa1, RVa2, RVa3, RVa4 in RVa5, le-te pa predstavljam v nadaljevanju. 

 

RVa1: Kakšen je pomen odnosa do telesa sogovornikov in sogovornic pri doživljanju 

sebe?  

 

Na to vprašanje odgovarjam na podlagi podatkov, ki sem jih označila pod kategorijo 

TELESNOST. Vseh pet sogovornikov in sogovornic v svojih pripovedih spregovori o svojem 

telesu, vendar v različnem obsegu in na različne načine. Kljub temu lahko sklepam, da je 

telesnost pomembna tema sogovornikov in sogovornic pri doživljanju sebe. V okviru te teme 

sogovorniki in sogovornice spregovorijo o svojem zdravju, boleznih, telesni podobi, počutju, 

potrebah, načinu čustvovanja, načinu komuniciranja in načinu razmišljanja. Štirje od petih 

sogovornikov in sogovornic (sogovornica 1, sogovornik 2, sogovornik 4 in sogovornica 5) 

izražajo zadovoljstvo v odnosu do lastnega zdravja, kljub spremljajočim bolečinam, kot 

primer navajam: (… Ja, zdej me je že kej več kej začelo matrat pa sem mela že plučno 

embolijo pa sem bla tut na ožilju operirana pa zdej še mam trombozo, so mi našli. Pa niso še 

take bolečine, mislim, se da prestat. Si mislim sam, da je še tk, sem še zadovoljna, da še ni 

slabši … Da se še lahk uglavnem sam zrihtaš …). Le en sogovornik ne ubesedi doživljanja 

zadovoljstva v odnosu do lastnega zdravja. Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da lahko 

doživljanje zdravja na kontinuumu od zelo zdravega do manj ali nezdravega. Eden od 

sogovornikov (sogovornik 2) se na primer počuti absolutno zdravega, drugi pa se sploh ne 

čuti zdravega (sogovornik 3). Vsi sogovorniki in sogovornice omenijo, da so se v preteklosti 

že srečali z boleznijo. Ena izmed sogovornic (sogovornica 4) pove, da se slabih stvari, kot so 

razne bolezni, ne želi spominjati in pove, da se človek navadi na to, da se z leti spremeniš in 

da moraš upoštevati nasvete zdravnikov. Misel optimistično zaključi s tem, da gre življenje 

kljub temu naprej (… Zdej, če te … A veš to je tak dauč nazaj in se slabih stvari nočem 

spomnit, da sem trikrat bla na gastroskopiji, ker sem mela luknje v želodcu (smeh). In potem 

ugotovijo, da holesterol, jasno pritisk … Ampak to se človek navadi, to se spremeniš z leti in 

pač moreš upoštevat nasvete zdravnikov in gre  življenje naprej …). Večina sogovornikov in 

sogovornic je zadovoljna s svojim telesom in se v njem počutijo »v redu«. Kot primer 
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navajam odgovore na vprašanje, kako se počutite v svojem telesu sogovornice 1 (… Ja, čist 

vredu. Čist vredu. Pri mojih letih, bi lahko rekla, kr vredu. (premolk) Ne morem pa bit pri 

miru! Morem nekej delat. Zmerom si nekej najdem. Morem neki delat. Ne morem jst sedet 

nekje dve uri. To absolutno ne morem, tk da morem nekej najdit za delat al pa ven it. Pol je pa 

vredu. …); sogovornika 2 (… Vredu! … Nč mi ne fali … Ja …) in sogovornice 4 (… Enkratno. 

Tk lepo, kot mi je zdej, mi še nikol ni blo …). V sklopu teme telesnosti nekateri sogovorniki in 

sogovornice predstavijo še način čustvovanja, način komuniciranja in prav vsi še način 

razmišljanja. Kot primer čustvovanja in komuniciranja navajam del pripovedi sogovornice 5. 

Pravi, da jo lahko kaj prizadene, in da ji je v preteklosti narasel pritisk, če je slišala, da je bilo 

kaj z vnuki, a se je s časom bolj utrdila (… Ja, mislim, me kr prizadane, če je kej takega, sam 

zdej sem se že mal … En čas pa, če sem čula, da je od vnukov kirmu kej blo, me je tk … Mi je 

kr pritisk narastu, pa sem mogla it v dežurno (smeh). Sam zdej sem se pa nekot že bolj utrdila 

…). Poleg tega pove, da sicer rada govori, a se ji zdi, da v družbi ali skupini težje pride do 

besede in je takrat tiho (… Pa jst rada tkle govorim, sam tk v družbi pa ne morem tk prit do 

besede, se mi zdi. Ja, če jih je bolj več, sem pa tiho (smeh) …). Iz zbranih pripovedi je 

razvidno, da sta sogovornik 2 in sogovornik 3 v sorazmerno najobsežnejšem delu govorila in 

predstavila svoj način razmišljanja, zato v naslednjih vrsticah predstavljam nekatere izseke iz 

njunih pripovedi. Sogovornik 2 med drugim predstavi in opiše svoje razmišljanje o ljudeh, 

njihovih odnosih, izkušnjah, pomoči in podpori, o modrostih, vzgoji in staranju. Pravi, da se 

lahko človek veliko nauči od starejših ljudi, če jih posluša (… Sej sem vedno reku: »Od 

starejših ljudi, se lahk ogromno naučiš, sam poslušat jih je treba.« …). Med drugim pove, da 

se je v življenju o ljudeh naučil to, da zaupajo, če jih človek posluša. Meni, da ljudje ne 

potrebujejo svetovalca, ampak poslušalca in da je slednji, če je dober, velikokrat več vreden 

od dobrega sogovornika (… To sem se v življenju nauču, da ljudje ti zaupajo, če znaš 

poslušat. Ne rabijo nasvetov, ker že sami vejo, kk nardit, kk rešit določeno stvar, samo 

izpovedat se morjo. In rabijo poslušalca, nekoga ki jih posluša in zna bit tih in jih pusti, da 

govorijo, da spravijo iz sebe ves svoj gnev, vse težave, tudi če je to s solzami. Ampak, da majo 

nekoga, ki jih posluša. In dober poslušalc je velikrat več vreden kot dober sogovornik. In 

ljudje to začutijo. Ni treba, da jim rečeš vnaprej: »Men pa lahk zaupaš, lahk mi vse poveš.« 

Sploh ni treba tega rečt. Samo poslušat jih morš znat …). Sogovornik 3 zelo pogosto 

spregovori o svojem razmišljanju glede različnih tematik. Skozi pripoved oriše svoj odnos do 

človeka, njegovih potreb in načinu življenja na splošno. Pove, da misli, da je človek družabno 

bitje, ki se mora pogovarjati in delati (… Človek je družabno bitje, se more pogovarjat, more 

delat.…). Kot primer navajam njegovo staliče o nujnosti pripovedovanja zgodb v obdobju 

pozne odraslosti. Sogovornik 5 meni, da ko je človek star, potrebuje nekoga, ki mu lahko 

pove, kako je živel, ker če tega nima, pomeni, da je sam kot samotar in da si ni ustvaril 

znancev, prijateljev in somišljenikov ali pa da nihče od omenjenih, poleg družine nima časa 

(… Ko si star, morš met nekoga, pa nekomu to povedat, kako si živel. Če nimaš nobenga, če 

nobenmu ne morš povedat, se pravi, da si v tem svojem življenju nisi ustvaru nekih prijatlov, 

nekih znancov, somišljenikov, je brez veze, da si živel. In tut je hudo, da si pol ti star 90 let. 

Mislim 90 let (smeh) več pa so vsi pomrli. Otroci te ne poslušajo, vnuki nimajo časa, vsi ostali 

nimajo časa in si sam …). 

 

V navezavi na teoretična izhodišča paradigme integrativne terapije lahko povem, da so telesni 

stebri sogovornikov in sogovornic pomembni sestavni deli njihovih identitet, hkrati pa so 

razično »trdni«. Telesni steber po N. Prelesnik Korošic (prav tam) zajema zdravje, izpolnjeno 

spolno življenje, doživeto telesno integriteto in zadovoljstvo s svojim videzom kot osrednje 

lastnosti identitete. Če analizirano gradivo iz pripovedi sogovornikov in sogovornic navežem 

na paradigmo integrativne terapije, lahko sklepam, da trdnost stebrov najbolj variira na 

področju doživljanja zdravja, kjer sem razpoznala kontinuum. Na področju zadovoljstva s 
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svojim videzom in dobrega počutja v svojem telesu pa sem opazila skladnost v doživljanju – 

stebri vseh sogovornikov in sogovornic so »trdni« in »močni« na teh področjih. Poleg 

omenjenega lahko potrdim še razlago teoretikov in teoretičark, ki pojasnjujejo, da je v pozni 

odraslosti značilen upad telesnih sposobnosti (Mayer in dr., 1999 v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Večina ljudi ima po sedemdesetem letu vsaj eno bolezen, a jih ta navadno ne 

ovira pri opravljanju večine dejavnosti, poleg tega pa so razmeroma zadovoljni s svojim 

zdravjem (prav tam). Glede na to, da so vsi sogovorniki in sogovornice v pripovedih povedali, 

da so se v svojem preteklem življenju že srečali z boleznijo (nekateri so povedali tudi, da prav 

tako niso popolnoma zdravi v vsakdanjem življenju oziroma v trenutku govora), lahko 

predvidevam, da je pred njimi izziv prilagajanja na telesne spremembe in ohranjanje zdravja, 

značilen za obdobje pozne odraslosti, ki so ga razpoznali različni strokovnjaki in 

strokovnjakinje (L. Marjanovič Umek in M. Zupančič, 2004; Ramovš, 2003; A. Kristančič, 

2005 – glej podpoglavje: 1.2 Obdobje pozne odraslosti). Kot zanimivost naj dodam, da je 

eden izmed sogovornikov v pogovoru opozoril na pomembnost pripovedovanja zgodb in 

možnosti za medčloveški stik, v katerem je slišan. O slednjem je pisal tudi Ramovš (2011), ko 

je v 3. življenjskem obdobju identificiral potrebo po temeljnem ali osebnem medčloveškem 

odnosu in potrebo po predajanju svojih življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji 

generaciji. 

 

RVa2: Kakšen je pomen odnosa do socialne mreže sogovornikov in sogovornic pri 

doživljanju sebe?  

RVb3: Kakšen je pomen pomoči in podpore v okviru socialnih mrež pri doživljanju 

vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov? 

 

Slednji dve vprašanji združujem in odgovarjam na podlagi podatkov, označenih pod 

kategorijo SOCIALNA MREŽA. Tema socialne mreže je prisotna v pripovedi vseh 

sogovornikov in sogovornic. Do socialne mreže sogovorniki in sogovornice zavzemajo 

različne odnose. Opisujejo različno sestavo svojih socialnih mrež ter podpore in pomoči, ki jo 

nudijo in prejemajo v njej. Za sogovornico 1 so pomembni ljudje vnuki, sinovi in snahe (… 

Ja, seveda. Največ … Vnuki zelo velik, ampak mam tudi tri sinove pa tri snahe, ki jih zelo 

spoštujem. Vse. Vnuki so mi pa nekaj … (se nasmehne) največje bogastvo …). V njeni socialni 

mreži ni partnerja. Druži se s prijateljicami (dvema sosedama in prijateljicami »iz planin«). 

Odnose iz socialne mreže doživljanja kot lepe, prijetne in dovolj pogoste. V neformalnih 

mrežah (družina, prijatelji in nekateri sosedi) pomoči in podpore doživlja občutke veselja (… 

Ja, jozosna! (nasmešek) Veselja! Tako, da ja … Srečni so, ko pridejo k meni in jst pa tut …) 

ob vzajemni izmenjavi pomoči in podpore (sosedi ji na primer pomagajo tako, da ji občasno 

prinesejo kaj iz trgovine), v formalnih mrežah pa izkoristi predvsem zdravniško pomoč in 

enkrat na leto pravico do zdravljenja v zdravilišču, kar ji je tudi v veliko veselje. Za 

sogovornika 2 so pomembni ljudje otroci, bivša žena, dva znanca, sestra, brat in sosedje (… 

Pomembni so mi otroci. Pomembna mi je bivša žena, ker je mati mojim otrokom, ker vem, da 

bi ju oba prizadelo, če bi jo tk enostavno izgubila. Drgač pa mam ena dva znanca, se 

družimo, srečujemo (…) Sej pravim, sestra, brat, otroci, bivša žena, še zmeraj, sosedje, 

predvsem sosedje …). Iz pripovedi je razvidno, da sogovornik 2 ne omenja vnukov. Odnose z 

družinskimi člani opiše kot normalne in zadovoljujoče, ob tem pa občuti veselje in srečo, da 

se razumejo, kličejo in slišijo med sabo (… Morem priznat, da sem vesel, srečen pravzaprav, 

da mamo take odnose v družini, da se razumemo, da se sišimo, da se kličemo …) (s hčerko se 

sliši vsaj enkrat na teden, s sinom pa se vidi vsak dan, saj z njim tudi živi). Prevzema 

identiteto samskega ločenca. Potrebo po druženju zadovoljuje tako, da obiskuje ljudi. 

Probleme in težave zaupa dvema znancema. V njegovi socialni mreži so prijatelji in znanci. 

Glede podpore in pomoči v svoji socialni mreži pravi, da ju sorazmerno več nudi kot prejema, 
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a vedno lahko prosi za pomoč in podporo (prijatelje, znance, sina), če ju potrebuje. Edini 

izpostavi tudi, da je vključen v anonimno skupino za samopomoč po zdravljenju odvisnosti, 

sicer pa izkoristi enako kot sogovornica 1 še zdravstvene in upravne storitve (… Jst trenutno, 

kar rabim je zdravstvo, kjer je mal problem zobozdravstvo, ampak drgač je vredu. Kar se tiče 

upravne enote, občinskih služb, če rabim, ni problem …). Sogovornik 3 je v primerjavi z 

ostalimi štirimi bolj redkobeseden pri opisu sestave svoje socialne mreže, bolj podrobno pa 

opiše svoj odnos do svojih prijateljev in druženja z njimi. Pravi, da so njegovi prijatelji ljudje, 

ki imajo sorazmerno enake poglede kot on sam. Nima osebnih prijateljev, ker je bil v življenju 

prevečkrat razočaran, ko je komu kaj povedal ali pa ne in da si zato ne dopusti, da bi razdajal 

preveč svoje intime naokrog (… To so ljudje, ki majo sorazmerno enake poglede. Ne čist 

enake, sorazmerno enake, ne (…) Ampak tistih, jaz da bi mel nekih osebnih prijatlov, tista sta 

lahk dva al pa trije, ampak takih osebnih, ne. Js sem bil v življenju prevečkrat razočaran, ko 

sem kirmu kaj povedal al pa ne in to, da bi preveč intime js razdajal okrog, to ne. To ni. To ne 

dopustim, da bi …). Prijatelji so mu dosegljivi tako, da se vzajemno obiskujejo na njegovem 

ali njihovem domu. Čas si vzame za ljudi, ki mu ne pobirajo energije (kar pa, kot sam pravi, 

začutiš in vidiš po dveh ali treh pogovorih). Pove tudi, da se ne druži z ljudmi, ki mu pobirajo 

energijo (s takšnimi, ki jih doživlja kot negativne in sitne). Sogovornik 3 je edini v skupini, 

vključenih v raziskavo, ki je član lokalnega kluba upokojencev. Sogovornica 4 podobno kot 

sogovornica 1 doživlja v splošnem prijetne občutke v odnosu do svoje socialne mreže. Pove, 

da doživlja občutek zadovoljstva. Njeno socialno mrežo sestavljajo kužek, vnuki in sorodniki. 

Pove, da je zaradi lastnštva kužka v vsakdanjem življenju pogosto v naravi, kjer srečuje zelo 

pozitivne ljudi in s katerimi se pogovarja o vremenu in počutju. V domačem okolju pa ji 

družbo in kratek čas delajo štirje vnuki, za katere pove, da zelo radi pridejo. (… Ker mam 

kužka in sem dosti v naravi, srečujem zelo pozitivne ljudi. Rada se pogovorim o vremenu, o 

počutju … Tu doma mam pa zelo pestro. Štiri vnuke: [ime prvega], [ime drugega], [ime 

tretjega] in [ime četrtega] in je zelo pestro. Živ žav, živ žav in zelo radi pridejo, tako da 

nimam časa jamrat, da bi rekla, da mi je dolgčas …). Odnos s svojimi sorodniki doživlja kot 

prijetne in pravi, da je z njimi zelo povezana od takrat, ko je izgubila moža. Pove, da si 

pomagajo in da se za praznike obvezno slišijo ali obiščejo. Glede podpore in pomoči, ki jo 

prejema ali nudi, obrazloži, da v stikih s sorodniki dobi veliko energije in občutek 

prepričanosti v to, da bodo po njeni smrti ti stiki še vedno ostali (… Velik energije dobim! Da 

vem, da sem sigurna, da je nekdo, če mene zmanka, da bodo ti stiki še vedno ostali. Da bodo 

moji otroci z njihovimi otroci v navezi. In so. Oo, pridejo od sestre sin, pobaše punce in jih 

pelje na kavo v [ime mesta], primer (smeh). Tak da res, zelo smo navezani. S sestro se vsak 

dan slišma, čeprav živi v [ime mesta] …). Sogovornica 4 na vprašanje, kaj nudi v socialnih 

stikih, najprej odgovori, da zgleda, da že kaj, ker jo vedno tudi pokličejo (… Ja, zgleda, da že 

kej, ker me vedno tut pokličejo (smeh) …) in misel dopolni, ko pravi, da če druga ne, dobro 

voljo (… Če druge ne, dobro voljo (smeh) …). V nadaljevanju izpostavi tudi, da nudi 

optimizem in posredno tolažbo. Pove, da če se ji kdo potoži, ga potolaži tako, da reče: »jutri 

bo nov dan«. Pravi, da se ji potem spet zaupajo in povejo, kakšne težave imajo, če jih imajo. 

Temu sledi skupno reševanje težav. Nato pa jih skupaj rešujejo (… Optimizem. Jutri bo nov 

dan! Ko mi kdo kej pojamra, mu rečem: »Nč hudga, jutri bo nov dan!« In potem se mi spet 

zaupajo in povejo in rešujemo skupi težave, če jih mamo pa jih nimamo velik (nasmeh) …). 

Kot posebnost naj omenim še odnos sogovornice 4 do samskega stanu. Pravi, da doživlja 

samsko življenje in samski stan kot normalen in ne verjame tistemu, ki mu takšno življenje ne 

ugaja. Sogovornica 5 pove, da ima tri otroke in pet vnukov, ki vsi živijo blizu in ji skoraj 

vsakodnevno zapolnjujejo čas, ko pridejo ali jo pokličejo. (… Ja, mam 5 vnukov. 4 vnuki, tta 

je pa vnukinja, tk, da ni dolgčas (smeh). Pridejo pa pokličejo. Pa 3 otroke sma mela. Starejša 

je v [ime kraja], ena je tule dol v stanovanju pri [ime kraja], sin je pa v [ime kraja]. Tk, da so 

blizu okrog. Pridejo pa pokličejo skor vsak dan …). Pove, da ji stiki z otroki veliko pomenijo 
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in da jo po izgubi moža otroki še pogosteje obiskujejo in ji pomagajo pri delu ali s prevozom. 

Odnose s svojimi družinskimi člani in svoje otroke ter vnuke doživlja kot dobre. Pove, da 

sama nima izpita in jo vnuki izmenično kam peljejo; pravi, da lahko za manjše stvari skrbi 

sama (npr. lahko še gre sama k frizerju) pri večjih stvareh (npr. umivanje oken) pa ji pomaga 

vnukinja. Za sogovornico 5 so pomembni ljudje družinski člani in sosede ter sosedje iz bloka, 

ki jih vse doživlja kot v redu in prijazne. Pravi, da se razumejo in si pomagajo med sabo, kljub 

temu da so različnih narodnosti. Rada se druži s sosedami, s katerimi se razume. Veliko ji 

pomeni in je vesela, da je v dobrih odnosih z ljudmi iz svoje socialne mreže in da z vsakim 

lahko spregovori za kratek čas (… Ja, velik mi pomeni, da sem vesela, da smo si dobri, ko 

ponekod se tk kregajo pa za kratek čas lahk tut spregovoriš z vsakim …). V svoji socialni 

mreži ima zaupnike. Na vprašanje, komu lahko zaupa, namreč odgovori, da eni prijateljici iz 

sosednjega bloka in otrokom, ki jo vsi razumejo. Pove tudi, da se druži svojimi prijateljicami 

vsak dan ob kavici in po možnosti enkrat na leto praznuje z njimi zaključek starega leta. S 

sorodniki pa se srečuje ob praznovanju rojstnih dni in večjih praznikov prav tako na letni 

ravni. Glede podpore in pomoči v socialni mreži pove, da ju prejema od družinskih članov v 

obliki prevoza k zdravniku, pomoči pri delu na domu in druženj ob kosilu (… Me pelajo, če 

mam kake kontrole v [ime kraj], [ime drugega kraja]. Eden me že pela … Pa, če je v 

stanovanju kej, če se pokvari, tist je sin tk dober, da takoj pride pa naredi. Kr naprej je kej za 

popravit. Pa večkrat me povabijo na kosilo, pa tut kr grem, če rečejo …). Tako kot ostale tri 

sogovornice živi samsko življenje, saj v vsakdanjem življenju ob njej ni partnerja. Pove, da si 

novega tudi ne želi, saj partnerstvo doživlja tudi kot dodatno skrb (… Ne, drugač ne. Pa tk 

študiram, ko si ene tk dobijo partnerja. Pa si mislim, pa kr naprej me neki boli po bi pa še 

mogla za partnerja skrbet, moraš kuhat, še bolj moraš prat pa vse … Ne, to sploh ne bi …). 

 

Iz vidika paradigme integrativne terapije so vsi sogovorniki in sogovornice »močni« na 

področju identitetnega stebra socialne mreže. Lahko potrdim tudi, da ima socialna mreža za 

vse sogovornike in sogovornice velik pomen pri doživljanju sebe, saj o njej v svojih zgodbah 

gostobesedno pripovedujejo. »Poleg spoprijemanja s telesnim in postopnim upadom 

spoznavnih sposobnosti se starostniki soočajo še z izgubami na socialnem področju, saj 

njihovi vrstniki, prijatelji, partnerji umirajo. Pogosto ob takih dogodkih pregledujejo in 

ovrednotijo svoje preteklo življenje in v njem skušajo najti smisel.« (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004, str. 12). Če teorijo povežem s podatki, pridobljenimi v raziskavi, lahko 

deloma potrdim zgornji citat, saj so sogovorniki in sogovornice, živeče v obdobju pozne 

odraslosti, povedali, da so se vsaj enkrat v življenju že srečali z izgubo na socialnem 

področju, vendarle pa ne bi trdila, da je za sogovornice in sogovornike značilna po Pečjaku 

(2007) imenovana »starostna travma«, saj kljub samskemu življenju ne izražajo osamljenosti. 

Večina sogovornikov in sogovornic izraža zadovoljstvo ali pa prijetne občutke v odnosu do 

svoje socialne mreže. 

 

RVa3: Kakšen je pomen odnosa do dela in dosežkov sogovornikov in sogovornic pri 

doživljanju sebe?  

RVb2: Kakšen je pomen dela, socialnih vlog, statusov in spretnosti doživljanju 

vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov? 

 

Slednji dve vprašanji združujem in odgovarjam na podlagi podatkov, označenih pod 

kategorijo DELO. Vsi sogovorniki in sogovornice v svojih pripovedih spregovorijo o temi 

dela. Razvidno je, da ji pripisujejo različne pomene pri doživljanju sebe, saj do teme 

vzpostavljajo različne odnose. Med sogovorniki in sogovornicami prevladuje pozitiven odnos 

do dela. Večina jih pove, da so ali še radi delajo. Sogovornica 1 pravi, da je rada delala (… 

Zelo rada sem delala ...). Sogovornik 2 na primer pove, da ga delo osrečuje (… Morem rečt, 
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da me delo osrečuje …). Sogovornica 5 prav tako vzpostavi pozitiven odnos do dela v 

vsakdanjem življenju, a jo pri delu ovirajo bolečine v telesu (… Ja, rada delam, sam zdej bolj 

težko … Ja, ko te boli vse (smeh). Mislim, včas skor ne moreš hodit tk, posebno, ko se vreme 

tk spreminja to tk čutiš. Po se pa s sosedo kličeva, kk je kira (smeh) …). Poleg tega je vredno 

omeniti, da so vsi sogovorniki in sogovornice v svojem preteklem življenju nekaj počeli. 

Sogovornica 1 je delala v bolnici, nato do svoje upokojitve v tovarni, kjer so oblikovali 

»pleh«. Pravi, da je rada opravljala to zaposlitev in hodila v službo, ker je imela »zelo dobre 

sodelavke« (… Rada sem to delala. Rada sem hodila v službo. Ja. Imela sem zelo dobre 

sodelavke. Lepo mi je bilo …). Sogovornik 2 je prav tako kot sogovornica 1 do svoje 

upokojitve delal v tovarni, ampak na različnih področjih (elektronika, vzdrževanje, servis – 

delo v tujini). V prostem času se je posvečal predvsem športu (smučanju). Tudi sogovornik 3 

in sogovornica 5 sta delo opravljala v tovarni. Če strnem, so štirje od petih sogovornikov in 

sogovornic delo opravljali v tovarni. Edino sogovornica 4 je bila zaposlena v gradbeništvu. 

Sogovorniki in sogovornice uspehe in dosežke bolj kot s področjem dela povezujejo z drugimi 

področji. Tako na primer sogovornica 1 svoj uspeh vidi v varstvu vnukov, sogovornik 2 pa v 

ustvarjanju družine, otrok, doma in preživetja. Sogovornik 3 si v čast šteje, da v 40 letih 

delovne dobe ni bil niti en dan v bolniški, in prida, da ne razmišlja o dosežkih v materialnem, 

temveč preživetvenem smislu. Pri pripovedi sogovornice 4 ni podteme uspehov in dosežkov. 

Podobno kot prvi trije sogovorniki sogovornica 5 ne izpostavlja delovnih dosežkov, marveč 

dosežke na področju vzgoje otrok. Na vprašanje, ob čem občuti ponos, odgovori, da ob tem, 

da svoje otroke doživlja kot delovne, poštene in v redu, tako da ji ni treba skrbeti in imajo vsi 

službe (… Ka bi rekla? Ja, da so otroci delovni pa pošteni, da so v redu. To je velik. Da ni 

treba, da ko si star pa da maš še kako skrb z otrokami, če niso vredu. To te zmerom skrbi. Pa 

da nimajo službe. Zdej pa majo vsi …). Prav vse pripovedi sogovornikov in sogovornic 

vsebujejo obsežen del povedanega, ki bi ga lahko označili pod temo delo v vsakdanjem 

življenju. Z drugimi besedami, vsi sogovorniki in sogovornice spregovorijo nekaj o tem, s čim 

se ukvarjajo v vsakdanjem življenju. Sogovornica 1 pove, da so aktivnosti iz njenega 

vsakdanjega življenja sprehajanje, vrtnarjenje, gospodinjska dela in gledanje televizije. 

Aktivnosti iz vsakdanjega življenja, s katerimi se ukvarja in jih našteva sogovornik 2, so: 

zbirateljstvo rož, vrtnarjenje, sadjarstvo in obiskovanje anonimne samopomočne skupine. 

Sogovorik 3 pove, da so njegovi hobiji iz vsakdanjega življenja: pomoč ljudem, da bi lahko še 

videl Slovenijo in jo prehodil, kolikor še lahko, pa tudi preživljanje časa na lastnem vikendu, 

kjer se lahko ukvarja z naravo. Sogovornica 4 v vsakdanjem življenju slika in obiskuje spletne 

strani (tudi takšne spletne strani, kjer lahko spremlja, kdo od prijateljev jo je zapustil, da se 

potem od njega poslovi). Doživlja, da ji ni nikoli dolgčas, ker si vedno kaj najde za početi. Na 

primer rešuje križanke, posluša radio. Ukvarja se z rožami, ki jih ima v stanovanju, in pokaže, 

da ima delo tudi z opazovanjem ptičkov. Poleg tega pripomni, da si včasih zaželi imeti mir, ki 

ga potem bolj bogato izkoristi. Prida tudi, da v vsakdanjem življenju riše, piše in opazuje, 

kako se narava vsak dan spreminja in kako otroci iz okolice odraščajo. Sogovornica 5 tudi 

pove, da opravlja ročna dela (pletenje in ustvarjanje šopkov iz krep papirja). Kot dodaten hobi 

izpostavi še druženje s prijateljicami ob kavi na klopci in sprehajanje v bližini doma. 

 

V navezavi na paradigmo integrativne terapije steber dela, dosežkov in časa določajo: delovni 

dosežki, zadovoljstvo z delom, doživetja uspeha in veselja ob lastnih storitvah, pa tudi 

odtujeno delo, obremenitve pri delu, pretirane zahteve in prosti čas (Prelesnik Korošic, 2011). 

Sogovorniki in sogovornice gostobesedno pripovedujejo o temi dela v povezavi z 

doživljanjem sebe, zato menim, da ima ta tema velik pomen v sestavi njihovih identitet. 

Potrdila se je tudi predpostavka N. Prelesnik Korošic (prav tam), da ima v zahodni kulturi 

delo velik pomen, saj vse pripovedi sogovornikov in sogovornic vsebujejo obsežen del 

povedanega o temi dela. Sogovorniki in sogovornice v pripovedih niso izražali nezadovoljstva 
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na tem področju, zato sklepam, da je njihov identitetni steber dela v vsakdanjem življenju 

dovolj »trden« in »močen«. Poleg omenjenega sem ugotovila, da se je v empiričnem delu 

raziskave potrdilo, da so v obdobju pozne odraslosti lahko pomembne naslednje naloge 

povezane s temo dela: prilagajanje na upokojitev, preoblikovanje identitete in socialnega 

položaja ter ukvarjanje s smiselnimi prostočasnimi dejavnostmi (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav tam) ugotavljata, da se obdobje 

pozne odraslosti kronološko precej prekriva z obdobjem po upokojitvi. Mejnik upokojitve 

predstavlja za ljudi pomemben življenjski dogodek, ki zahteva prilagajanje na nove okoliščine 

(prav tam). Turner in Helms (1993 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pojasnjujeta, da je 

za večino ljudi upokojitev pričakovan dogodek, ki ga ugodno sprejmejo, za manjšino (zlasti 

za ljudi, ki se močno istovetijo s poklicno vlogo in/ali so imeli v poklicu visok družbeni 

položaj) pa je upokojitev izrazito stresni dogodek. Po upokojitvi mnogi starostniki 

reorganizirajo svoje vsakdanje življenje, povečajo intenzivnost in količino ukvarjanja s 

prostočasnimi dejavnostmi ter vlogo starega starša (Papalia in Olds, 1992, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). V empiričnem delu raziskave je le ena sogovornica upokojitev 

označila kot stresni dogodek, kar potrjuje zgornjo teoretično pojasnilo Turnerja in Helmsa 

(1993 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

RVa4: Kakšen je pomen odnosa do materialnih dobrin sogovornikov in sogovornic pri 

doživljanju sebe?  

RVb1: Kakšen je pomen razpoložljivosti materialnih virov pri doživljanju vsakdanjega 

življenja sogovornic in sogovornikov? 

 

Slednji vprašanji združujem in odgovarjam na podlagi podatkov, označenih pod kategorijo 

MATERIALNOST. Vsi sogovorniki in sogovornice v pripovedi vsaj deloma spregovorijo o 

temi materialnosti (materialnih virov, dobrin in finančnih sredstev, s katerimi razpolagajo). V 

skupini petih sogovornikov prevladuje občutek zadovoljstva v odnosu do materialnih dobrin, 

kar nazorno prikazuje odlomek iz pripovedi sogovornice 1. Konkretno zaupa, da ji 

razpoložljiva mesečna finančna sredstva omogočajo preživetje za sicer ne ravno razkošno, 

ampak kljub temu lepo življenje (… Ja, sej pravim, shodim. Kr gre, ja. Ne vem kakega 

razkošja res ni, ampak lepo pa živim, ja. ). Pove, da je s svojo finančno situacijo zadovoljna in 

v smehu prida, da bi bila še bolj, če bi imela več (… Ja, sem kar zadovoljna. No, če bi blo več, 

bi bla še bolj (v smehu), ampak sem kr zadovoljna no, tk da bo kr šlo …). Nihče izmed 

sogovornikov in sogovornic ne omenja pomanjkanja v zvezi s temo materialnosti. Trije od 

petih sogovornikov in sogovornic (sogovornik 2, sogovornik 3 in sogovornica 4) dajejo 

denarju podoben pomen. Pravijo, da jim denar predstavlja menjalno sredstvo in hkrati nujnost 

za preživetje. Strinjajo se, da je nujno potrebna »osnova«. Za sogovornika 3 to na primer 

pomeni, da imaš streho nad glavo, hrano, obutev in da si lahko pereš (… Men je denar samo 

menjalno sredstvo, nič drugega. Ampak sem reku pa, da osnova more bit, da ti lahko živiš. To 

pa more bit, da ne bi to mislu, da ne, to ne … Streho nad glavo, hrano, da si lahk pereš, da 

maš obutev, da … To more bit …). Iz povedanega je lahko razbrati, da imajo vsi sogovorniki 

in sogovornice osnovne materialne vire in dobrine, ki jim omogočajo preživetje. Sogovornica 

1 razpolaga s stanovanjem in pokojnino; sogovornik 2 prav tako s pokojnino, tremi 

registriranimi avtomobili, s kolesom in hišo; sogovornik 3 konkretno ne zaupa, s katerimi 

materialnimi viri in dobrinami razpolaga, posredno pa pove, da mu zadoščajo za preživetje; 

sogovornica 4 pove, da razpolaga z avtomobilom, stanovanjem in mesečnim prilivom 

pokojnine (in omeni, da mora obvezno dajati še žepnino svojim vnukom, in meni, da si v 

okviru družinskih odnosov pomagajo na finančnem področju); sogovornica 5 pravi, da 

razpolaga z lastnim stanovanjem, moževo pokojnino, a da nima avta in si ne privošči toplic, 

ker se čuti bolj srečno doma. Uvidimo lahko, da štirje od petih sogovornikov razpolagajo z 
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lastnim stanovanjem ali celo hišo (sogovornica 1, sogovornik 2, sogovornica 4, sogovornica 

5), za enega (sogovornik 4) pa iz pripovedi ne moremo sklepati o odgovoru na stanovanjsko 

vprašanje. Sogovornik 4 je glede lastne osnove za preživetje bolj redkobeseden, pravi le, da 

»gre skozi«. V pripovedih večine sogovornikov in sogovornic je moč slišati, da mesečno 

prejemajo pokojnino, ki je glavni vir finančnih sredstev, ki jim omogoča preživetje. Dva 

(sogovornik 2 in sogovornica 4) izmed petih sogovornikov in sogovornic imata tudi vsaj en 

avto, medtem ko ostali trije ne razpolagajo z omenjenim prevoznim sredstvom. Kot 

zanimivost naj pripomnim, da eden izmed sogovornikov in sogovornic (sogovornik 2) v 

načinu preživljanja sebe sledi principu samooskrbe Na vprašanje, kako se preživlja, 

sogovornik 2 odgovori, da »normalno«. Svoj način preživljanja opiše s pomočjo anekdote o 

pogovoru s porotnikom ob ločitvi na sodišču iz svojega preteklega življenja. Takrat je na 

vprašanje porotnika, kako misli preživeti, odgovoril, da »ni problem«, da tako kot je do zdaj, 

ker zna vse narediti in zato nikomur plačevati, da bi mu kaj naredil. Pove, da zelenjave, sadja 

in kruha ne kupuje v trgovini, da si vse našteto sam pridela ob tem pa še uživa, ko vidi, da mu 

kaj uspe (… Normalno. Mal vrta. Da se preživet z zelo malimi sredstvi, če nardiš za to kej 

sam. Če samo čakaš, da se bo kej zgodilo, je to zelo drag način preživetja. Jst, ko sem se 

ločeval z ženo, je na sodišču eden tistih porotnikov, je reku: »A vas lahk neki vprašam? Kk 

mislite, da bote s to pokojnino preživeli?« Sem reku: »Ni problem«. Je reku: »Jst vem, ko 

grem v trgovino al pa na tržnico, dve vrečki prinesem takole domov v soboto pa me tostane 

petdeset evrov.« Je reku: »Pa to vsak teden! Je to v mescu dni dvesto evrov.« Je reku: »Kje pa 

je pol še komunala, stanarina, voda, elektrika … Kk mislite preživet?« Ja, sem reku: »Tk, ko 

sem do zdej!« Sem reku: »Nardit znam sam vse! Ne rabim nobenga plačvat, da mi kej nardi. 

Drugo, kar je, zelenjave ne kupujem, ker jo pridelam v svojem vrtu. Sadja ne kupujem, ker ga 

pridelam v svojem sadovnjaku.« Uživam v tem, da sem v sadju. Od obrezovanja, do 

opazovanja drevesa, ko cveti. Ni lepše stvari na svetu, ko prideš zjutri ven, pa vidiš kako lepo 

ti češnja cveti, jablana, marelca, bilo kej. In narava ti vse vrača, če znaš seveda v tem uživat. 

Če pa ne, te pa to košta. Tk de … Recimo jst tut kruha ne kupujem, ga sam pečem. In to mi je 

računica pokazala. Kila kruha je 2,5 do 3 evre kila. Jst za ta denar dobim … Sem zračunu, 

kok me pride kila kruha. Se pravi, 4 kile kruha dobim jst za ta denar, ko ga plačam v trgovini 

kilo. Ampak dober, vložim svoje delo pa čas, ki ga pa itak mam. Pa še uživam zraven, ko vidiš, 

da ti rata …). 

 

V navezavi na teoretična izhodišča paradigme integrativne terapije, ki obravnava tudi 

materialno vrednost kot četrti steber, ki vključuje naš dohodek kot tudi stvari, ki jih 

posedujemo (stanovanje, avto, obleka) in širši ekološki prostor, v katerem se lahko počutimo 

vpeti, ali pa smo tujci v njem (Prelesnik Korošic, 2011), lahko zatrdim, da imajo prav vsi 

sogovorniki in sogovornice »trdne« identitetne stebre na področju materialnosti. Z drugimi 

besedami vsi so bili v trenutku pogovora materialno zadovoljivo preskrbljeni, zato lahko za 

primere te magistrske naloge ovržem predpostavko Pečjaka (2007), ki za obdobje pozne 

odraslosti predvideva pogoste finančne težave (glej podpoglavje: 1.2 Obdobje pozne 

odraslosti). 

 

RVa5: Kakšen je pomen odnosa do vrednot sogovornikov in sogovornic pri doživljanju 

sebe?  

 

Na to vprašanje odgovarjam na podlagi podatkov, ki sem jih označila pod kategorijo 

VREDNOTE. Vsi sogovorniki in sogovornice v pripovedih spregovorijo še nekaj besed o 

vrednotah. Razvidno je, da ima odnos do vrednot sogovornikov in sogovornic pomen pri 

doživljanju samih sebe. Iz pripovedi sem razbrala, da je pomen odnosa do vrednot pri 

sogovornikih precej različen. Edino skupno vrednoto sem zaznala poštenost (pri sogovorniku 
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3 in sogovornici 5). Zanimivo je, da je le ena izmed sogovornikov in sogovornic verna 

(sogovornica 5). Sicer se v odnosu do vrednot sogovorniki in sogovornice zelo razlikujejo. 

Sogovornica 1 najvišje na lestvici vrednot postavlja zdravje v smislu hoje in samostojnega 

premikanja. Pove, da ne veruje, se pa v vsakdanjem življenju spodbuja z naslednjo 

motivacijsko mislijo: »Pojt naprej, ne oziraj se nazaj.« (… Js pravim: »Naprej pejt. Naprej!« 

Ko rečeš: »Pojt naprej, ne oziraj se nazaj.« Ja. To je vsakdanja misel …). Pomembne 

vrednote sogovornika 2 so: odnosi, družina in otroci. Svoje poslanstvo vidi v vzgoji otrok. 

Njegovo zlato pravilo se glasi: »Ne prestavljaj na jutri, kar lahko storiš danes!« Smisel 

življenja zanj predstavljajo družina, otroci in njegovo lastno počutje, ker živi zase. Pove tudi, 

da si poskuša narediti življenje čim lepše, da ga rad živi in se ga veseli (vsak večer si naredi 

plan za jutrišnji dan). Pravi, da verjame le vase in v nič nadnaravnega – zanaša se le nase. 

Sogovornik 2 pojasni, kaj ga spodbuja na njegovi poti. Pravi, da so zanj spodbudni vsakdanji 

užitki v življenju in kot primer tega, v čemer uživa, izpostavi zbirateljstvo rož (… Ne bom 

reku dalekosežne stvari, ne. Užitki v življenju. To, v čemer uživam. To so moje rože recimo. 

Zelo rad mam rože. Pa ne, da bi reku, da tekmujem z rožami. Ja, tekmujem v tem smislu, da 

mam vsako leto rad kako drugačno rožo pri hiši …). Sogovornik 3 na vprašanje: »Od česa pa 

živite?« odgovori, da najprej od ljubezni do bližnjega. Njegove pomembne vrednote so 

ljubezen, poštenost, iskrenost in čas (pomembno mu je, da se mu sogovornik v času posveti, 

da ga ne zaničuje, ampak spoštuje kot človeka in vidi v njem nekaj, da se lahko z njim 

pogovarja, živi ali hodi). Njegov moto v medosebnih odnosih je, da tistega, ki ti je blizu, ne 

smeš spustiti tako daleč, da ti bo rekel »ne« (ne smeš ga pripraviti tako daleč, da bi ti oporekal 

za pomembne stvari). Širše gledano sogovornika 3 na življenjski poti motivira odnos do 

narave in lastnega telesa ter zdravja. Pravi, da ima dva motiva v življenju. Kot prvo navaja 

spoštljiv odnos do narave, ki mu potem enako vrača, kot drugo pa odnos do lastnega telesa, ki 

mu poskuša nuditi oziroma kot sam pravi dati, kar vsakodnevno zahteva (… Eno odnos do 

narave, da jo spoštuješ, ker ti to pol vrača. Drugo pa odnos do svojga telesa, do zdravja. Ker, 

če boš oblažal, je to … Ni. Zato morš delat. Sej se težko zjutri spraviš al pa se težko spraviš 

kosit al pa se težko spraviš, ne vem, neki rezat al pa neki rihtat v naravi al pa na nek pohod it 

al pa je slabo vreme pa pogledaš gor, pa ne bi to, ampak moraš, ker telo svoje zahteva in 

morš telesu dat tut to. To. Motiv je zdravje. Da probaš, če lahko, kolkor lahko sam sebi 

pomagaš …). Verjame samo v spremembo, za katero meni, da je edina stalnica v svetu in da 

se ji človek mora prilagoditi, če ne odpade. Smisel življenja vidi v dihanju. Sogovonica 4 

pove, da je njen moto: »Rad se imej, neguj se in spoštuj.« (… Neguj se! Spoštuj se! Rad se 

mej! In moto mi je: »Rad se mej!« Če maš sebe rad, potem maš tudi druge …). Skozi življenje 

jo vodijo misli, da ne obstati ob tistem, kar si že naredil, temveč pojdi na vse strani čim bolj 

široko ter da hodi ob hribih, kjer boš spoznal prijetne ljudi in ob vodi, ki ti daje energijo (… 

Ne obstat ob tistem, kar si si že naredu. In pejt na vse strani, čim bolj široko. Hodi po hribih. 

Tam boš spoznal prijetne ljudi. Pejdi ob vodi. Voda ti da energijo …). Pove tudi, da poskuša 

živeti v sedanjem trenutku oziroma za vsak trenutek posebej. Poleg tega se zaveda, da se živi 

danes in da nihče ne ve, kaj bo jutri, in pravi, da je vedno vesela, in samo sebe opomni, da še 

živi. Vodilo sogovornice 4 je tudi življenje za sedanji trenutek. Sogovornica 4 največji pomen 

daje lastnemu življenju – skratka življenje samo ji predstavlja vrednoto. Sogovornica 5 pove, 

da verjame v Boga, posmrtno življenje in katoliško veroizpoved. Najvišje na lestvico vrednot 

postavi dve vrednoti. Pove, da ji veliko pomenita poštenost in zaupanje. Sogovornica 5 na 

vprašanje, kaj jo v življenju spodbuja na poti, odgovori, da je to vera, ki uči, kako morajo 

živeti, in pri njej vzbuja pričakovanje, da bosta nekoč z možem skupaj (… Ja, tut vera mi to 

pomeni … Ja, to mi vera tut velik pomeni, ko tut večkrat nam pove, kk mormo živet. Vera nas 

uči, kk mormo živet. Da nismo hudobni pa tak, ja. Pa neko pričakovanje maš, ja … Ja, da 

bomo enkrat z možem skup pa to …). 
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Ob navedku in navezavi na model petih stebrov integrativne terapije je t. i. steber vrednot  

prav tako pomemben vir za oblikovanje identitete, kajti iz njih črpamo ljudje pomen in moč 

(Prelesnik Korošic, 2011). Zajema tudi pripadnost različnim skupnostim z določenimi 

vrednotami (verske, politične organizacije, humanitarna združenja ipd.) (prav tam). Tudi v 

empiričnem delu raziskave se je potrdilo, da so vrednote sogovornikov in sogovornic 

pomembne pri njihovem doživljanju samih sebe. 

 

RVb4: Kakšen je pomen dostopa do pravic, sredstev in storitev v okolju pri doživljanju 

vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov?  

 

Na to vprašanje odgovarjam na podlagi podatkov, ki sem jih označila pod kategorijami 

LOKALNO OKOLJE, SOCIALNE VLOGE, STATUSI IN SPRETNOSTI; na kratko: 

OKOLJE. Na prvi pogled se zdi, da je bila ta tema v razmerju do drugih nekoliko manj 

pomembna, saj je bilo o njej manj govora. Možno pa je, da je kljub temu pomembna za 

vsakdanje življenje sogovornikov in sogovornic, le da se o njej nekoliko manj razmišlja. Vsi 

sogovorniki in sogovornice so v trenutku govora živeli v mestnem okolju. Slednje so v večini 

doživljali kot pozitivno (npr. dobro, prijetno, všečno, varno). Občutek zadovoljstva nazorno 

prikazuje del pripovedi sogovornika 2. V lokalnem okolju in širše se počuti zelo dobro. Meni, 

da imajo v primerjavi z drugimi kraji v Sloveniji dobre storitve; imajo ogrevanje, toploto, čist 

zrak, dobro prezračenost doline, zadostno količino cest, dostop do jezera, kopališča in 

urejenost pešpoti za možnost rekreacije. (… V primerjavi z ostalimi mesti v Sloveniji, lahk 

rečem, da mamo mi kr dobre storitve v [ime mesta] … Mamo ogrevanje, toploto, čist zrak 

(…).  Dolino mamo resnično prezračeno. Resnično mamo čist zrak … Kar se tiče cest, je čist 

zadost, da mamo za svoje potrebe. Mamo jezero … No zdej je kopališče dol zrihtano fajn. V 

glavnem se kr skrbi za rekreacijo, za ljudi. Kok je teh pešpoti, da ljudje lahk rekreirajo). 

Izrazi hvaležnost in zadovoljstvo v odnosu do okolja in ponudbe storitev v njem (… Dej hvala 

bogu, da je tako … Mislim, da nam čist zadost nudijo za te naše potrebe, kar se storitev 

komunalnih al energijskih tiče …). Ne izpostavi nobenega problema. Kljub prevladujočemu 

občutku zadovoljstva, trije izmed petih sogovornikov in sogovornic (sogovornica 1, 

sogovornik 3 in sogovornica 4) izpostavljajo nekatere probleme, ki so jih zaznali v svojem 

okolju. Tako sogovornici 1 ne odgovarja, da »mladim ne dajo službe«, kar doživlja kot grozno 

(… Glih to pa men ne odgovarja, to mi ni všeč, ker mladim ne dajo službe! Tist je grozno, ja 

…), sogovornika 3 na primer moti, da »ta mladi« zunaj govorijo svoj materni jezik (… Moti 

me, kaj jst vem, to ko si uzuni ti tamladi, ti tamladi na glas govorijo svoj materni jezik …), 

sogovornico 4 pa nekoliko moti neprijeten kadeči se dim iz bližnje elektrarne (… Mjčken me 

moti, ker je dim iz [ime elektrarne iz okolice] neprijeten, ampak tudi na to smo se navadli …). 

Nekateri sogovorniki in sogovornice v pripovedi odgovorijo še na vprašanje, kako dostopajo 

do pravic, sredstev in storitev v okolju. Sogovornica 1 pove, da se v svojem okolju počuti 

dovolj vpeto in varno. Sogovornik 2 glede svojih pravic v lokalnem okolju pove, da tiste, ki 

jih ima, jih lahko uveljavlja in da nikdar ni imel občutka, da jih ne bi mogel uveljaviti, marveč 

je bil vedno uslišan ob uveljavljanju svojih pravic (… Tiste, ko jih mam, jih lahk uveljavljal. 

Nikdar nisem mel občutka, da jih ne bi mogu uveljavit. Pa, če sem že mogu, kej uveljavljat, 

sem bil vedno uslišan …). Sogovornik 3 predstavi svoje stališče, da ljudje ne potrebujejo niti 

pravic niti dolžnosti, le zdravnika (… Sej pravzaprav nekih pravic, nekih dolžnosti niti ne 

rabiš. Odkrito povem ne rabiš. Rabiš ti samo zdravnika …). Sogovornica 4 meni, da so ji vse 

stvari, ki jih potrebuje za življenje, v mestu, kjer živi, zelo dostopne (… Naše mesto je 

opremljeno s trgovskimi centri in je tule čisto zraven, če ga rabim. Pošta. Zdravstveni dom je 

čez cesto. Vse stvari, ki jih rabim so mi zelo zelo dostopne …). Poleg omenjenega sogovorniki 

in sogovornice v nekoliko manjšem obsegu spregovorijo še o svojih statusih, spretnostih in 

socialnih vlogah, ki jih prevzemajo v vsakdanjem življenju. Tako na primer sogovornica 1 
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pove, da v vsakdanjem življenju ne opravlja drugega dela v okolju kot svoja dela (... Zdajle v 

tem okolju pravzaprav nč ne opravljam, kot svoja dela, ko mam …). Pove tudi, da trenutno ni 

vključena v nobeno društvo, da pa je bila v preteklosti (… Drgač pa nisem nikjer kak član. Nč 

nisem. To sem bla pred leti. Zdaj sem to vse prekinala, tk da nimam …). Sogovornik 2 prav 

tako ne zaznava, da bi imel kakšno posebno socialno vlogo v okolju, ter prida, da ni tak tip, da 

bi se izpostavljal (… Ne bi reku, da mam kako posebno vlogo. (premolk) Ne vem, nisem tip, ki 

bi se izpostavljal …). Glede statusa zase pravi, da je samostojni upokojenec (… če bi reku 

status, bi reku samostojni upokojenec …) in pojasni, da to zanj pomeni samozadostnost, 

odsotnost potrebe po zunanji in notranji pomoči in prevladujoče zadovoljstvo s sabo in svojim 

početjem (… Da sem sam seb zadosten. Ne rabim ne pomoči ne od zunaj, ne od znotraj. 

Zadovoljen sem sam s seboj. Mhm. S tem, kar počnem. No, pridejo trenutki, ko nisem 

zadovoljen. Pride kak dan, ko ti ne gre nč od rok …). Sogovornik 3 pravi, da je njegova vloga, 

da (v klubu upokojencev) organizira in vodi dogodke, kot so na primer pohodi, nabiranje 

cvetlic, pa tudi, da sodeluje pri aktivnostih, ki jih drugi člani organizirajo zanj (… Ja, ja 

organiziram. Vodim, vodim dogodke. Nočem da bi bil … 12 pohodov na leto mam, potem 

mam še 1 kulturni dogodek. Tja v [ime kraja], da jih spravim skup, da mam pogovor z onimi, 

kdaj mamo, kk bo plačilo pa te zadeve. Potem mamo še v juliju nabiranje cvetlic, [ime 

projekta]. Zdej mamo še za 8. marec pohod. To organiziram, potem ono sem pa, ne 

soorganizator, ampak drugi mene organizirajo, ko mečemo pikado za prvenstvo, ko balinamo. 

To pa drugi mene organizirajo pa sem član tega …). Ne zanima pa se za delovanje in 

sodelovanje v krajevni skupnosti, ker sam ne želi biti »strelovod«, temveč ima rad tisto, kar 

lahko naredi, spremeni ali prida neko dodano vrednost (… V krajevni skupnosti ne, me ne 

zanima, zato ker tu so sami taki, ko rečejo: »Kok bomo pa meli za sestanek? Kok pa dobimo 

plačano. Kok je pa ono?« To so preveč različni interesi in ne morš jim ustrečt. Da bom pa jaz 

tist strelovod, ko se bojo na tebe: »Zaka ni to? Zaka ni ono? Pa morš pol to nardit« – to me 

pa ne zanima. Jst mam rad tisto, kar lahko nardim, kar lahko spremenim, kar lahko dam neko 

dodano vrednost. Če pa ne morem, pa ne bom …). 

 

Na prvi pogled se zdi, da je bila tema OKOLJA v razmerju do drugih manj pomembna, saj so 

bili o njej sogovorniki in sogovornice redkobesednejši. Možno pa je, da je kljub temu 

pomembna tema za vsakdanje življenje sogovornikov in sogovornic, a so o njej nekoliko manj 

razmišljali. Vsi sogovorniki in sogovornice so v trenutku govora živeli v mestnem okolju. 

Slednje so v večini doživljali kot pozitivno (npr. dobro, prijetno, všečno, varno). Tudi 

Ramovš (2011) v svoji šestrazsežnostni antropohigienski podobi človeka prepoznava 

pomembnost sožitne in medčloveške družbene razsežnosti, v kateri so potrebe po temeljnih 

medčloveških odnosih in funkcionalnih razmerjih, po lastnem ugledu v družbi, po smotrni 

organizaciji družbe in reda v njej. Za uresničitev slednje razsežnosti sklepam, da je potrebno 

živeti v okolju. Z drugimi besedami, mislim, da lahko človek potrebe iz sožitne in 

medčloveške razsežnosti uresničuje le v okolju, v katerem živi. 

 

RVb: Kakšno je vsakdanje življenje sogovornika/sogovornice? (»KAKO ŽIVITE?«) 

 

Na to vprašanje odgovarjam na podlagi podatkov, ki sem jih označila pod kategorijo 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE. Pri tej temi je razvidno, kako se teme prepletajo med sabo in 

vplivajo druga na drugo. Menim, da je potek običajnega dneva sogovornikov in sogovornic 

povezan s tem, kakšen pomen sogovorniki in sogovornice v svojih naracijah pripisujejo 

ostalim temam v vsakdanjem življenju in na koncu koncev tudi s tem, na kakšen način se 

predstavljajo. Razpoznala sem povezave med temo vsakdanjega življenja in ostalimi temami, 

saj je iz pripovedi sogovornikov in sogovornic o poteku njihvega običajnega dneva možno 

razbrati tudi povezave s temo telesnosti, socialne mreže, dela, materialnosti in posredno tudi 
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vrednot. O povezanosti identitete in vsakdanjega življenja sogovornikov in sogovornic priča 

tudi koncept življenjskega sveta uporabnika v povezavi z narativnim vidikom identitete. Skozi 

zgodbe sogovornikov in sogovornic se namreč izraža njihova identiteta pa tudi življenjski svet 

oziroma vsakdanje življenje, ki ga živijo. Ugotovljeno povezavo v nadaljevanju ponazarjam s 

povzetki pripovedi sogovornikovin sogovornic o potekih njihovih običajnih dni.  

 

Sogovornica 1 pove, da je njen običajni dan sestavljen iz naslednjih aktivnosti: jutranje 

vstajanje, odhod v kopalnico, kuhanje zajtrka, prehranjevanje, dopoldansko gledanje 

televizije, pitje kavice, sprehajanje, vrnitev domov, kuhanje kosila, prehranjevanje, večerno 

gledanje televizije in spanje. Sogovornik 2 kot običajne vsakdanje aktivnosti izpostavi: 

jutranje vstajanje, umivanje, zajtrkovanje, delo v hiši in njeni okolici, kuhanje kosila, 

prehranjevanje, pomivanje in pospravljanje posode, druženje s prijatelji, poslušanje radia, 

branje, gledanje televizije pa tudi pospravljanje in druge. Kot zanimivost naj omenim, da 

sogovornik 2 glede vsakdanjega življenja pripomni, da mu ni bilo še nikoli bolje, kot mu je 

zdaj, in da je sam svoj gospodar in da zna vse sam narediti, kar se tiče dela pri hiši, ter da ima 

časa toliko, kolikor si ga vzame. Običajen dan sogovornika 3 se začne zjutraj približno ob pol 

sedmih z vstajanjem, sledi britje in ostala higiena, priprava zajtrka, zbujanje partnerice, klepet 

z njo, odhod v mesto in v trgovino, vračanje domov, kuhanje in obedovanje, po kosilu sledi 

gibanje v naravi ali obiskovanje prijateljev, gledanje televizije in spanje (dvakrat do trikrat na 

teden gre tudi na ogled kakšne poti, v hribe v naravo ali pa na vikend, kjer sogovornik ureja 

okolico). Sogovornica 4 glede svojega običajnega poteka dneva pove, da zgodaj zjutraj 

vstane, ker gresta potem s kužkom na sprehod. Temu sledi ukvarjanje z različnimi področji in 

kot sama pove, so med njimi pregled interneta, reševanje križank, druženje s prijatelji in 

vnuki. Slednje obiskuje in varuje kot varuška. Pravi, da si kosilo skuha sama in da po kosilu 

sledi počitek, za tem pa počne različne stvari: slika, riše, plete, pospravlja. Pove, da do večera 

ne gleda televizije. Pogleda le kviz malo pred sedmo uro zvečer. Po sedmi uri se zadnjič 

odpravi na sprehod s kužkom. Po sprehodu si naredi večerjo in opravi še zadnje telefonske 

pogovore s hčerami ter pogleda še kaj na televiziji. Zaključi s tem, da pove, da ji je dan vedno 

prekratek, ker bi rada še kaj postorila, pa je malo počasna. Sogovornica 5 opiše potek svojega 

običajnega dneva tako, da pove, da zjutraj vstane in nahrani svojega mucka, nato se umije, 

uredi in vzame čas še za svoj zajtrk in kavico. Po zajtrku sledi molitev in pregledovanje 

reklam, ki jih dobi po pošti, pa tudi pospravljanje, likanje in razmišljanje o kosilu ali pa 

priprava kosila za dva dni. Po kosilu se po navadi uleže k počitku. Nato sledijo kakšni obiski 

ali kaj podobnega. Zvečer spet rada gleda mašo na verskem programu, poročila in 

nadaljevanko. Spat odide ob deseti uri zvečer. 

 

Iz analizirnaih podatkov empiričnega dela raziskve lahko potrdim še misel teoretičarke M. 

Ule (1993), da gre pri razumevanju vsakdanjega življenja predvsem za dejanja ljudi ter 

njihovih soljudi.  

 

RVb5: Kakšen je pomen posebnih življenjskih dogodkov in vizije pri doživljanju 

vsakdanjega življenja sogovornic in sogovornikov?  

 

Na to vprašanje odgovarjam na podlagi podatkov, ki sem jih označila pod kategorijami 

SPOMINI, ŽIVLJENJSKI DOGODKI, VZORCI RAVNANJA IN VIZIJA. Temi spominov 

in vizije sem združila, ker menim, da se prepletata. Menim, da spomini človeka vplivajo na 

njegovo predstavo o prihodnosti. Drugače povedano, preko doživljajev v življenju človek 

nabira neke izkušnje in si izoblikuje spomine, ki so iztočnica za kreiranje predstav in želj za 

bodočnost. Menim, da je ustvarjanje prihodnosti možno le iz sedanjega trenutka, ki je plod 

pretekle zgodovine. Tema spominov je v veliki meri prisotna v pripovedih vseh 
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sogovornikov, kar kaže na njen velik pomen pri doživljanju vsakdanjega življenja. Pri treh od 

petih sogovornikov so prisotni spomini na otroštvo in mladost. Sogovornica 1 na vprašanje, 

katere dogodke bi izpostavila, da so jo izoblikovali, odgovori, da jo je zaznamovala lepa 

mladost in kasnejše lepo življenje, znotraj katerega poudari obdobje življenja z vnuki (… Kaj 

bi kej zastavla? (premolk) Ja, mojo lepo mladost. To bi že zastavla, ko sem jo imela lepo in tut 

pol sem mela lepo življenje vse skoz. In pol z vnuki tut lepo življenje …). Pravi tudi, da 

razpolaga s številnimi zgodbami iz svojega preteklega življenja in njegovih okoliščin (… Sej, 

js, ko sem bla mlada, kot otrok, mam velik teh zgodb o mladosti, kako smo živeli, kako smo 

živeli na deželi, ka smo meli … Pozimi smo se sankali pa smučali, poleti pa delali na polju, na 

travnikih, živino pasli …). Predvsem se spominja svojega otroštva in mladosti, na katero jo 

vežejo lepi spomini o tem, kje, kako in v kakšnih okoliščinah je takrat živela (… Zelo lepe 

spomine. Lepo mi je blo na kmetiji, sej pravim. Pozim smo se smučali, sankali, v šolo smo 

hodili. V razredu smo … Meli smo samo en razred. In smo bili vsi v enem razredu od prvega 

do osmega razreda. Hodila pa sem v [ime kraja] v šolo. No, to so zdej zaprli. Nisem mela 

daleč do šole. Deset minut. Nismo meli telovadnice, pa nč. To smo vse odzunej delali. Meli 

smo eno igrišče uzuni. Smo tam se igrali z žogo. Pozimi pa na smučanju ful velik. Ja. 

(premolk) Ko sem hodila v četrti razred, sem dosegla drugo mesto na smučanju v [ime kraja] 

na smučišču. Kaj smo še meli? Hm. Sej pravim, da smo živino v planini pasli. Zjutri sem 

gnala in sem pršla popoldne enkrat domov s to živino. Ja. Na paši sem zelo velik šivala … ). 

Poleg omenjenega se sogovornica 1 spominja tudi obdobja pred in po upokojitvi, še posebej 

tudi obdobja življenja z vnuki. Pripoved sogovornika 2 poleg spominov na otroštvo in 

okoliščine odraščanja na kmetiji vsebuje še spomine na vrtčevsko in šolsko obdobje, pa tudi 

obdobje šolanja za finomehanika, in nato delovno obdobje ter obdobje pred upokojitvijo. Še 

posebej se spominja ločitve in posebnih okoliščin, v katerih je odraščal (umazan zrak, vzgoja 

z manj pohvale in več kritike, v splošnem nižji šolski uspeh učencev, prepoved verovanja, 

manj odpuščanja delavcev, delo do upokojitve ...). Sogovornik 2 izpostavi tudi težko 

življenjsko izkušnjo – rakavo bolezen, ki ga je spodbudila, da je spremenil razmišljanje v bolj 

pozitivno. Sogovornik 3 izlušči naslednje življenjske dogodke, ki so po njegovem mnenju 

vplivali nanj: v obdobju, ko sta se morala z mamo sama preživljat, je pridobil trdnost; tekom 

šolanja in bivanja v internatu se je z vzgojo učiteljev in vzgojiteljev oblikoval v samostojnega 

človeka; na njegov razvoj so vplivali še dogodki, kot so: prva zaposlitev, nova poznanstva, 

poroka, ločitev, smrt bližnje osebe, selitve in drugo. Tako kot sogovornik 2, se tudi 

sogovornik 3 spominja konteksta preteklega življenja in ga primerja s kontekstom življenja 

dandanes. Pove, da so v preteklosti mislili, da bo leto 2000 nekaj posebnega, in da so ljudje 

govorili, da se bo računalniški sistem sesul. Ko pa je bilo leto 2000 mimo, pravi, da je bilo vse 

v redu. Ko je začel delati, so še njegovi starši imeli 30 let delovne dobe, ki se je nato v času 

podaljšala za 10 let. Tudi takrat so plačo na primer obdavčili s prispevkom za pokojnino. V 

preteklosti so imeli 42-urni delavnik in so delali tudi ob sobotah. V tovarni, kjer je bil 

zaposlen, so delali nadure še celo ob nedeljah. Spomija se, da je bila ob sobotah v mestu 

odprta le ena dežurna trgovina in bencinska črpalka, ob nedeljah pa je bilo vse zaprto. Glede 

okoliščin življenja ljudi in njihovih medosebojnih odnosov iz preteklosti v primerjavi z odnosi 

v sedanjosti je povedal, da so bili v preteklosti drugačni časi, saj so si ljudje med seboj 

vzajemno pomagali in za to niso zahtevali denarnega plačila. Potem so še tu različni vzorci 

ravnanja iz preteklosti in vsakdanjega življenja, ki so ali še vedno v sogovornikih sprožajo 

različne občutke ali čustva. Sogovornica 1 na primer opiše pretekli vzorec ravnanja ob 

soočanju z izgubo moža in spremenjenim načinom življenja ter sedanje strategije samopomoči 

ob doživljanju občutkov potrtosti zaradi odsotnosti moža. Zaupa tudi, kateri so njeni 

vsakdanji vzorci ravnanja, ki jo veselijo. To so obiski na njenem domu, izleti na njeno 

»domačijo«, hoja na zraku, delo na vrtu in vsakoletno zdravljenje v zdravilišču. Sogovornik 2 

iz svojega vsakdanjega življenja opiše strategije ravnanja ob nezgodah ali »slabih dnevih«. 
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Vzorci ravnanja, ki ga osrečujejo, pravi, da so: razumevanje v družinskih odnosih, peka 

krofov, zabavni in prijetni pogovori. Vzorci ravnanja, ki ga nasmejejo in razveselijo, pove, da 

so: poslušanje šal, kakšnega sogovornika in gledanje filmov, komedij. Vzorci ravnanja, ki ga 

žalostijo, pa: nespoštljiv odnos partnerjev do partnerk, nasilje in nespoštljiv odnos do narave 

(vse omenjeno tolerira, ampak ne pusti, da bi negativno delovalo nanj). Pravi, da išče tisto, 

kar pozitivno vpliva nanj. To so: optimizem, dobra volje, šale, lepota narave, živali, ptice in 

življenje v končni fazi. V življenju ga osrečje občutek, da je nekomu nekaj pomagal. 

Sogovornik 3 je nekoliko bolj redkobeseden pri temi vzorcev vedenja. Omeni pa, da se je od 

očeta še kot otrok naučil, da »če koga potrebuješ, greš do njega«. Zaupa tudi, da so v 

njegovem razmišljanju premik spodbudile predvsem doživete izkušnje  nepravičnosti, ob 

katerih je doživljal neprijetne občutke. Sogovornica 4 zaupa, da je v preteklosti brala knjige in 

vsebino poročala svoji sestri. Pove, da je vložila denar v izobraževanje, potovanja in družbo 

svojih hčera, ob tem pa je budno spremljala, s kom se družijo. V vsakdanjem življenju pravi, 

da ji bolečine v hrbtenici pomagajo lajšati gibanje in sprehodi s kužkom, ki v njej sprožajo 

občutke prerojenosti. Na drugi strani ji energijo jemljejo srečanja z ljudmi, ki se pritožujejo. 

Pove, da doživlja ponos, ker si je njen vnuk iz žepnine, ki mu jo je dala, kupil knjigo. Pove 

tudi, da je zelo zelo srečna in da se spoh ne sprašuje o tem, kaj jo veseli, ker je zanjo vsak 

trenutek nov (razveseli jo že na primer to, ko pogleda, kako se menjajo oblaki in kakšne 

strukture ustvarjajo na nebu). V pripovedi sogovornica 4 zaupa še, da v vsakdanjem življenju 

pogreša obiskovanje bazenov in morja. V pripovedi sogovornice 5 so predvsem opisi vzorcev 

spoprijemanja z dvema težkima dogodkoma, in sicer: izgubo moža in upokojitvijo. Zaupa, 

kako se je spoprijemala z izgubo: pove, da je bilo od začetka težko, da soproga ni več ob njej, 

in da ji je pri spoprijemanju pomagala vera. Pravi, da v vsakdanjem življenju večkrat moli za 

soproga in se pogovarja z njim. Poleg tega v vsakdanjem življenju pogosto obiskuje maše in 

pokopališče. Drugi omenjeni težji dogodek iz preteklega življenja  je bil za sogovornico 5 

upokojitev. Upokojitev je doživljala na eni strani kot vesel, na drugi strani pa kot žalosten 

dogodek. V nadaljevanju pripovedi ta dogodek poveže z razvojem duševne stiske. Na več 

mestih v intervjuju sogovornica izpostavlja svoj občutek zadovoljstva, zato bi lahko to bila 

dodatna tema. Pravi, da je zadovoljna, da po 75 letih življenja še lahko hodi in biva doma. 

Pove tudi, da v vsakdanjem sedanjem življenju vedno pravi, da ne potrebuje drugega kot 

zdravja in da je lahko še doma, da še ni potrebno, da bi šla v dom za starejše občane. 

Sogovornica 5 na splošno izraža občutek zadovoljstva in pravi, da je vesela, da je še tako, kot 

je. V doživljanju vsakdanjega življenja sogovorniki pomen pripisujejo tudi viziji. V sklopu te 

teme spregovorijo o svojih željah in predstavah glede prihodnosti. Čeprav so vizije 

sogovornikov zelo različne, lahko razberem, da v pripovedih sogovornikov prevladuje želja, 

povezana s področjem telesa. Sogovorniki v večini (sogovornica 1, sogovornik 2, sogovornica 

5) izrazijo željo, da bi ostali zdravi ali naredili čim več za svoje zdravje. Sicer pa so želje in 

predstave o bodočnosti sogovornikov zelo različne. Kar jih veže, je usmerjenost v duševne in 

duhovne sfere, manj pa v materialnost. Vsak ima svojo unikatno vizijo, tako kot so sami po 

sebi unikatni sogovorniki in njihova življenja. Tako si na primer sogovornica 1 poleg zdravja 

želi še obiskov otrok. Pove, da ima bolj kot dolgoročne vsakdanje načrte in predstave. Zaupa 

tudi, da meni, da je tisto, kar si sama želi, zanjo nemogoče zaradi zdravstvenih ovir: gre za 

potovanje v Brazilijo. (… Kaj si želim? V prihodnosti. (premolk) Da bi blo tako, da bi hodili 

otroci moji domov, ja, me obiskavat. Pa da zdrava ostanem. To, to si želim. Da zdrava 

ostanem, mislim, da lahk hodim (…)  Pravzaprav nimam nč kakih načrtov. To so vsakdanji 

načrti, drgač pa nimam. Da bi si pa nekej glih predstavljala … Tist, ko bi si js želela 

(nasmeh), tist pa je nemogoče (smeh). Da bi enkrat šla tamle dole v Brazilijo (z žarom v 

očeh)! … To je moja želja, ampak tist pa vem, da je nemogoče, ja. Da ne bom šla. V Brazilijo, 

gor na une farme …). Sogovornik 2 si v bodoče prizadeva narediti čim več za svoje zdravje v 

možnih okvirih zdravstvenega sistema (… Čim več nardit za svoje zdravje. Koker je dan 
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današnji sploh možno pri tem zdravstvenem sistemu, koker ga mamo …). Želi si, da bi še 

lahko hodil, spoznaval naravo, se družil in pomagal otrokom ustvariti življenje, ki jim bo 

prinašalo sigurnost. Ima tudi nekaj bližnjih delovnih načrtov, kot so: popravilo lopate, sajenje, 

sejanje, urejanje hiše in vključevanje sina k delu. Zaupa še, da si svojo prihodnost predstavlja 

še kot pestro, veselo in pozitivno. Omeni še druženje z ljudmi, zabavo in smeh (… Uh, še 

pestro. Veselo še kr naprej. Pozitivno. Druženje z ljudmi, zabava, smeh, …). Sogovornik 3 

posredno pove, da ima želje za bodočnost (… Ne to, da nimam želj ...) Za sogovornika 3 delno 

uresničenje želj pomenijo že pogled, nasmeh in pogovor na primer s kakšno mlajšo osebo ali 

bivšim sodelavcem, pa tudi povabilo koga iz njegove okolice (… Bom pa tk reku, ko greš ven, 

da te še kira mlada pogleda, ne. Da se ti nasmeji, pa s tabo kako besedo spregovori. To so 

mali koraki. Ne,da reče: »Lej ta starc pa ni za nikamor«. Da te ljudje, ki si včasih z njimi 

delal. Jst sem dost z njimi delal. Da te še ogovorijo, ne glih ogovorijo, pogovorijo. Da te 

pozdravijo, sej jih ti tut pozdraviš. Da se ti nasmejijo. Ni treba, da govorijo. Da se hočejo s 

tabo pogovarjat. To so ti mali koraki, ne. Pa da kir tut ti kaj … Da greš k njemu na vikend. 

On ma nekje na morju, ma kaj jst vem, nekje v [ime regije] … Da te povabi …To so ti mali 

koraki. Da si s človekom, da se pogovarjaš. On tut rabi, ti rabiš …).. Skratka uresničenje želj 

za sogovornika 3 pomenijo tako imenovani mali koraki. Sogovornica 4 bolj kot konkretne 

navedke svojih želj predstavi odnos do prihodnosti. V pripovedi razmišlja o tem, da ko je 

človek mlad, si marsikaj želi in si postavlja cilje, ki jih mora doseči. Od slednjega se loči in 

pove, da njej to ni več potrebno, in da je vsak dan srečna, da vidi svoje vnuke, da je njen kuža 

zdrav, da se lahko sama striže, frizira in uredi. V veselje je sogovornici 4 predvsem to, da ji ni 

treba iskati pomoči drugih (… Ko si mlad, si marsikaj želiš, si tut postaviš cilje, ki jih moraš 

dosežt. Men tega ni potrebno več. Jst sem vsak dan srečna, da vidim moje vnuke, da je moj 

kuža zdrav, da se lahka sama ostrižem, sama friziram, sama zrihtam. Že to mi je veselje, da 

mi ni treba iskat pomoči drugih …). V njeni zgodbi ni izražene vizije za daljno prihodnost, 

temveč se kaže usmerjenost v življenje v sedanjem trenutku. Sogovornica 5 na vprašanje, kaj 

si v prihodnosti še želi, odgovori, da ne potrebuje drugega kot zdravja (… Nič ne rabim druga 

kot zdravja …). Svoje bodoče življenje pa si predstavlja kot samooskrbo na domu, v katerem 

tudi trenutno biva (… Da bi še bla tk, da bi se lahk sama rihtala, ja. Pa da bi bla čim dalj 

časa doma. Nič drugega …). Drugih želj in predstav ne izpostavlja. 

 

Glede na pridobljene podatke v empiričnem delu raziskave pod označenimi kategorijami 

SPOMINI, ŽIVLJENJSKI DOGODKI, VZORCI RAVNANJA IN VIZIJA, lahko potrdim, da 

so pri doživljanju vsakdanjega življenja ljudi v pozni odraslosti pomembni sprejemanje in 

osmišljanje preteklega ter sedanjega življenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pa tudi 

zavzemanje smiselnega stališča do prihodnosti (Ramovš, 2003). Skratka potrjujejm 

pomembnost posebnih življenjskih dogodkov in vizije pri doživljanju vsakdanjega življenja 

sogovornic in sogovornikov. 

 

  

5 SKLEP 

V zaključnem delu lahko sklenem, da sem skozi teoretični del raziskave pridobila spoznanja o 

večdimenzionalnosti človeka in njegovega življenja, na katerega delujejo različne sile in 

procesi, med katerimi sta tudi staranje in razvoj. Potrjena je bila teza, da je delitev življenja na 

življenjska obdobja teoretično konstruirana z namenom razumevanja in usmerjanja 

človekovega razvoja. Prikazano je bilo, da različne znanstvene discipline in strokovnjaki in 

strokovnjakinje navajajo različne klasifikacije življenjskih obdobij. Tudi na področju staranja 

in starosti ni enotne tipologije, ki bi enoznačno delila obdobje mladosti od starosti. Prav tako 

ni enotnega merila, ki bi odgovarjalo na vprašanje, kdaj postanemo stari. Na eni strani večina 

strokovnjakov iz gerontološkega polja pri staranju upošteva mejo, ki jo je določila Svetovna 
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zdravstvena organizacija (WHO), in sicer 65 let, po drugi strani pa je možno v enciklopediji 

prebrati, da se proces staranja pravzaprav začenja od oploditve naprej (Pečjak, 2007). V tem 

magistrskem delu sem se prav tako odločila, da sprejmem splošno uveljavljeno mejo 

kronološke starosti 65 let, saj sem menila, da tako lahko vključim koristna spoznanja s 

področja antropologije, gerontologije in razvojne psihologije, ki so preučevali obdobje, ki je 

zamejeno z omenjeno temo. V teoretičnem delu magistrske naloge sem tako nanizala 

ugotovitve teoretikov glede značilnosti, razvojnih nalog, izzivov in potreb iz vsakdanjega 

življenja ljudi živečih v tako imenovanem obdobju pozne odraslosti. S tem sem odgovorila na 

vprašanje, kako živijo ljudje v obdobju pozne odraslosti. Temu je sledil odgovor na vprašanje, 

kdo so ljudje v obdobju pozne odraslosti. Pojasnila sem različne diskurze, ki obravnavajo in 

ustvarjajo koncept identitete. Nato sem se posvetila identiteti »starega/starostnika/starejšega« 

in jo razložila na podlagi koncepta kontrastne identitete in kategorialnega načina mišljenja, ki 

lahko vodi v ločenosti in zaznamovanosti. Predstavila sem razvoj in značilnosti identitetne 

politike pa tudi njeno problematiko. Kot odgovor na kritiko identitetne politike sem dodala še 

spoznanja iz queer teorije, ki je prenosljiva na področje starosti in staranja. Dve queer 

usmeritvi sem aplicirala na temo magistrske naloge in jih povezala s paradigmo integrativne 

terapije in konceptom vsakdanjega življenja. Vse omenjeno sem zaokrožila s sprejetjem 

povabila k zgodbam v socialnem, in če lahko ponovno rečem, v socialnopedagoškem delu. Iz 

omenjenih teoretičnih izhodišč sem nato izhajala tudi pri empiričnem delu, katerega 

spoznanja predstavljam v nadaljevanju. 

V raziskavi sem razpoznala devet pomembnih tem, in sicer: Samopredstavitev, Telesnost, 

Socialna mreža, Delo, Materialnost, Vrednote, Okolje, Vsakdanje življenje, Spomini in vizija. 

Razpoznane pomembne teme pojasnjujejo sestavljenost identitet in vsakdanjega življenja 

izbranih sogovornikov in sogovornic. Prisotna je vzajemna povezanost med identiteto in 

vsakdanjim življenjem (recimo socialna vloga »babice« se razpozna v socialni mreži 

sogovornice in njenem vsakdanjem življenju, ko jo obiščejo vnuki; identiteta upokojenca ali 

upokojenke se odraža v strukturi vsakdanjega  življenja, saj sogovornik ali sogovornica ne 

opravlja več rednega plačanega dela, vendar se ukvarja s smiselnimi prostočasnimi 

aktivnostmi, konjički, hobiji …). Če se navežem na teoretična izhodišča, lahko potrdim, da se 

tudi v tej raziskavi kaže večdimenzionalnost človeka, o čemer priča Ramovšev (2003) 

šestdimenzionalni model celostne podobe človeka (v magistrski nalogi glej: str. 9). Ugotovila 

sem, da sogovorniki in sogovornice na vprašanje »Kdo ste?« neposredno odgovarjajo v večini 

z imenom in starostjo, in temu dodajajo zelo različne identitetne označevalce, kot so: priimek, 

kraj bivanja, značaj, socialni status, zakonski stan in socialna vloga. Ugotovila sem, da nihče 

od sogovornikov in sogovornic sebe ne uvrsti v kategorijo »starostnika« ali »starostnice«. Zdi 

se mi, da je le-ta za vse sogovornike in tudi sogovornice nezaželena identiteta, saj sklepam, da 

bi se v nasprotnem primeru morda vsaj na kakšnem mestu v pripovedi uvrstili vanjo. Glede na 

to, mislim, da lahko rečem, da so rezultati iz empiričnega dela raziskave potrdili domnevo, da 

je starost ali identiteta »starostnika« oziroma »starostnice« nezaželena kategorija. Posredno to 

pomeni tudi potrditev teoretičnih predpostavk o zaznamovanosti, ločenosti in izločenosti 

identitete »starega/starostnika/starejšega« ali identitete »stare/starostnice/starejše« (glej 

podpoglavja: 2.1 Identiteta starega/starostnika/starejšega ali stare/starostnice/starejše, 2.1.1 

Kontrastna identiteta in kategorialni način mišljenja, 2.1.2 Ločena in zaznamovana identiteta 

na obrobju). Čeprav gre za nezaželeno kategorijo, to ne sme pomeniti, da bi si ljudje 

prizadevali za vključitev med »mlade«, saj bi to pomenilo potrjevanje binarne matrice 

mladost-starost in na nek način zastiranje procesa zaznamovanja in izključevanja. Menim, da 

Kuhar (2010) na podlagi izhodišč queer teorije koristno predlaga, da ponovno razmislimo o 

identitetah, ki so vseskozi odprte, se spreminjajo, se prepletajo z drugimi kategorijami spola, 

barve kože, razredne pripadnosti … V navezavi na paradigmo integrativne terapije (glej 

poglavje: 5 Paradigma integrativne terapije), lahko iz analiziranih podatkov, sklenem, da je v 
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pripovedih identiteta sogovornikov in sogovornic sestavljena iz vseh petih stebrov identitete. 

Po N. Prelesnik Korošic (2011) so to telesni steber, steber socialne mreže, steber dela, 

dosežkov in časa, materialna vrednost in steber vrednot. Po prvi razpoznani pomembni temi 

sem razbrala naslednjo, ki jo lahko razumem kot njeno podtemo. Vseh pet sogovornikov in 

sogovornic je v pripovedih spregovorilo o svojem telesu, vendar v različnem obsegu in na 

različne načine. Sklepala sem, da je telesnost pomembna tema sogovornikov in sogovornic pri 

doživljanju sebe. V okviru te teme so sogovorniki in sogovornice spregovorili o svojem 

zdravju, boleznih, telesni podobi, počutju, potrebah, načinu čustvovanja, načinu 

komuniciranja in načinu razmišljanja. Štirje od petih sogovornikov in sogovornic 

(sogovornica 1, sogovornik 2, sogovornica 4 in sogovornica 5) so izrazili zadovoljstvo v 

odnosu do lastnega zdravja, kljub temu da so občasno doživljali bolečine. Le en sogovornik ni 

doživljal zadovoljstva v odnosu do lastnega zdravja. Iz pridobljenih rezultatov sem ugotovila, 

da se doživljanje zdravja sogovornikov razprostira na kontinuumu od zelo zdravega do manj 

ali nezdravega. Eden od sogovornikov (sogovornik 2) se je na primer počutil absolutno 

zdravega, drugi pa se sploh ni čutil zdravega (sogovornik 3). Vsi sogovorniki in sogovornice 

so omenili tudi, da so se v preteklosti že srečali z boleznijo. Večina sogovornikov in 

sogovornic je bila v trenutku pogovora zadovoljna s svojim telesom in so se v njem počutili 

»v redu«. V sklopu teme telesnosti so nekateri sogovorniki in sogovornice predstavili še način 

čustvovanja, način komuniciranja in prav vsi še način razmišljanja. Iz zbranih pripovedi je 

bilo razvidno, da sta sogovornik 2 in sogovornik 3 v sorazmerno najobsežnejšem delu 

govorila in predstavila svoj način razmišljanja. Sklenem lahko, da sta sogovornika v 

primerjavi s sogovornicami v pripovedi vključila več stališč in mnenj. Naslednja razpoznana 

pomembna tema je bila Socialna mreža. Bila je prisotna v pripovedih vseh sogovornikov in 

sogovornic. Do socialne mreže sogovorniki in sogovornice zavzemajo različne odnose. 

Opisujejo različno sestavo svojih socialnih mrež ter podpore in pomoči, ki jo nudijo in 

prejemajo v njej. Ugotovila sem, da sogovorniki in sogovornice v pripovedih ne izražajo 

pomanjkanja stikov ter pomoči in podpore v svojih socialnih mrežah. Nisem razpoznala 

ogroženosti sogovornikov in sogovornic v socialnem smislu. Vsi sogovorniki in sogovornice 

so v svojih pripovedih spregovorili še o temi dela. Razvidno je bilo, da so ji pripisovali 

različne pomene pri doživljanju sebe, saj so do teme vzpostavljali različne odnose. Med 

sogovorniki in sogovornicami je prevladoval pozitiven odnos do dela. Večina jih je povedala, 

da so ali še radi delajo. Poleg tega je vredno omeniti, da so vsi sogovorniki in sogovornice v 

svojem preteklem življenju nekaj počeli. Zanimivo je, da so štirje od petih sogovornikov in 

sogovornic svoje delo v preteklosti opravljali v tovarni. Edino ena sogovornica je bila 

zaposlena v gradbeništvu. Novo spoznanje je bilo tudi, da so sogovorniki in sogovornice 

uspehe in dosežke bolj kot s področjem dela povezovali z drugimi področji, kot so vzgoja 

otrok, varstvo vnukov, ustvarjanje družine, otrok, doma in preživetja. Poleg omenjenega so 

prav vse pripovedi sogovornikov in sogovornic vsebovale tudi obsežen del povedanega o delu 

iz njihovega vsakdanjega življenja. Vsi sogovorniki in sogovornice so v pripovedih vsaj 

deloma spregovorili tudi o temi materialnosti. Ugotovila sem, da je v skupini petih 

sogovornikov in sogovornic prevladoval občutek zadovoljstva v odnosu do materialnih 

dobrin. Nihče izmed sogovornikov in sogovornic ni omenil pomanjkanja v zvezi s temo 

materialnosti. Trije od petih sogovornikov in sogovornic (sogovornik 2, sogovornik 3 in 

sogovornica 4) so dali denarju podoben pomen. Povedali so, da jim denar predstavlja 

menjalno sredstvo in hkrati nujnost za preživetje. Iz povedanega sem razbrala, da imajo vsi 

sogovorniki osnovne materialne vire in dobrine, ki jim omogočajo preživetje. V pripovedih 

večine sogovornikov in sogovornic sem prepoznala, da mesečno prejemajo pokojnino, ki je 

glavni vir finančnih sredstev, ki jim omogoča preživetje. Če strnem, lahko zaključim, da 

sogovorniki in sogovornice niso ekonomsko ogroženi, saj doživljajo osnovno finančno in 

širše gledano materialno varnost, ki jim omogoča preživetje. Vsi sogovorniki in sogovornice  
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so v pripovedih spregovorili še nekaj besed o vrednotah. Razvidno je bilo, da ima odnos do 

vrednot sogovornikov in sogovornic pomen pri doživljanju samih sebe. Iz pripovedi sem 

razbrala, da je pomen odnosa do vrednot pri sogovornikih in sogovornicah precej različen. 

Edino skupno vrednoto sem zaznala poštenost (pri sogovorniku 3 in sogovornici 5). Sicer pa 

so se v odnosu do vrednot sogovorniki in sogovornice zelo razlikovali. Na prvi pogled se zdi, 

da je bila tema Okolja v razmerju do drugih nekoliko manj pomembna, saj je bilo o njej manj 

govora. Možno pa je, da je kljub temu pomembna za vsakdanje življenje sogovornikov in 

sogovornic, le da so o njej nekoliko manj razmišljali. Vsi sogovorniki in sogovornice so v 

trenutku govora živeli v mestnem okolju. Slednje so v večini doživljali kot pozitivno (npr. 

dobro, prijetno, všečno, varno). Občutek zadovoljstva nazorno prikazuje del pripovedi 

sogovornika 2. V lokalnem okolju in širše se počuti zelo dobro. Meni, da imajo v primerjavi z 

drugimi kraji v Sloveniji dobre storitve; imajo ogrevanje, toploto, čist zrak, dobro 

prezračenost doline, zadostno količino cest, dostop do jezera, kopališča in urejenost pešpoti za 

možnost rekreacije. Kljub prevladujočemu občutku zadovoljstva so trije izmed vseh 

sogovornikov in sogovornic (sogovornica 1, sogovornik 3 in sogovornica 4) izpostavili 

nekatere probleme, ki so jih zaznali v svojem okolju. Tako sogovornici 1 ne odgovarja, da 

»mladim ne dajo službe«, sogovornika 3 na primer moti, da »ta mladi« zunaj govorijo svoj 

materni jezik, sogovornico 4 pa nekoliko moti neprijeten kadeči se dim iz bližnje elektrarne. 

Naslednja pomembna tema sogovornikov, ki sem jo razpoznala, je Vsakdanje življenje. Pri tej 

temi je bilo razvidno, kako se teme prepletajo med seboj in vplivajo druga na drugo. Opazila 

sem, da je potek običajnega dneva sogovornikov povezan s tem, kakšen pomen so 

sogovorniki in sogovornice v svojih naracijah pripisali ostalim temam v vsakdanjem življenju 

in na koncu koncev tudi s tem, na kakšen način so se predstavili. Razpoznala sem povezave 

med temo vsakdanjega življenja in ostalimi temami, saj je iz pripovedi sogovornikov in 

sogovornic o poteku njihovega običajnega dneva možno razbrati tudi povezave s temo 

telesnosti, socialne mreže, dela, materialnosti in posredno tudi vrednot. Kot zadnjo sem 

razpoznala še temo Spominov in vizije. Gre pravzaprav za dve združeni temi, ki se prepletata. 

Ustvarjanje prihodnosti je možno le iz sedanjega momenta, ki je plod pretekle zgodovine. 

Ugotovila sem, da je tema spominov v veliki meri prisotna v pripovedih vseh sogovornikov in 

sogovornic, kar kaže na njen velik pomen pri doživljanju vsakdanjega življenja. Pri treh od 

petih sogovornikov in sogovornic so bili prisotni spomini na otroštvo in mladost. Potem so 

bili razpoznani še različni vzorci ravnanja iz preteklosti in vsakdanjega življenja, ki so ali še 

vedno v sogovornikih in sogovornicah sprožajo različne občutke ali čustva. V doživljanju 

vsakdanjega življenja so sogovorniki in sogovornice pomen pripisovali tudi viziji. V sklopu te 

teme so spregovorili o svojih željah in predstavah glede prihodnosti. Razbrala sem, da ima 

vsak od sogovornikov in sogovornic svojo unikatno vizijo. Čeprav so bile vizije med seboj 

zelo različne, sem v njih zaznala skupno željo, povezano s področjem telesa. Sogovorniki in 

sogovornice so v večini (sogovornica 1, sogovornik 2, sogovornica 5) izrazili željo, da bi 

ostali zdravi ali naredili čim več za svoje zdravje, kar je razumljivo, glede na to, da se v 

trenutku govora niso počutili popolnoma zdravi. Sicer pa so bile želje in predstave o 

bodočnosti sogovornikov in sogovornic zelo različne. Kar jih je dodatno povezovalo, je bila 

prevladujoča usmerjenost v duševne in duhovne sfere, manj pa v materialnost, zato je stališče 

Ramovša (2011), da je treba v obdobju pozne odraslosti veliko več narediti na področju 

zadovoljevanja višjih človeških kakor osnovnih materialnih potreb, v primerih te magistrske 

naloge, povsem na mestu. 

 

Iz pridobljenih in analiziranih podatkov sem razbrala, da so sogovorniki in sogovornice, ki so 

bili vključeni v raziskavo, v splošnem izražali zadovoljstvo glede razbranih pomembnih tem. 

Izkazalo se je, da gre za socialno in ekonomsko dobro situirane posameznike in posameznice. 

Nihče izmed sogovornikov in sogovornic namreč ni doživljal pomanjkanja na področju 
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socialnih stikov niti na področju materialnih virov in dobrin. Ocenjujem, da je lahko tu glavna 

pomanjkljivost raziskave, saj ne gre za ranljive posameznike in posameznice. Izražali so 

presenetljivo malo problemov iz svojega vsakdanjega življenja. Kot je bilo že povedano so 

sogovorniki in sogovornice največ težav povezovali s področjem zdravja. O značilnih nalogah 

iz tega področja pričajo tudi predstavljena teoretična izhodišča v podpoglavju 1.2 Obdobje 

pozne odraslosti. Zavedam se, da če bi drugače oblikovala vzorec oseb, vključenih v 

raziskavo, bi verjetno prišla do drugačnih rezultatov. V bodoče zato predlagam, da se k 

pogovorom povabi ljudi, ki živijo »bolj na robu«. Morda pa gre pri vsem le za vprašanje 

pristopa. Do ljudi sem namreč pristopala v queerovskem smislu – antiidentitetno in 

antisocialno. Nisem jih vnaprej označila kot »starostnike« ali »starostnice«« in niti 

predvidevala, da se srečujejo s problemi, značilnimi za tako imenovane »stare ljudi«. Izkazalo 

se je, da se nihče izmed vprašanih ni uvrstil v kategorijo »starih ljudi« ali »starosti«. Ali je ta 

tema sogovornikom in sogovornicam tuja, ostaja odprto vprašanje. 

 

Med raziskovanjem sem se srečala še z enim vprašanjem, ki ostaja odprto še naprej. Gre za 

vprašanje nujnosti identitete in identitetne politike. Mnenja strokovnjakov glede tega 

vprašanja so deljena, kar sem prikazala v poglavju o problematiki identitetne politike. Menim, 

da kljub vsemu ne gre zavreči identitetne politike, saj je lahko z njo v prvem valu nekega 

gibanja možna družbena sprememba. Ena izmed pomembnih in po moji oceni koristna 

značilnost identitetne politike, ki jo izpostavlja Kuhar (2010), je njeno prizadevanje za 

enakopravnost ljudi znotraj nekega sistema. Gre za to, da identitetna politika temelji na 

konceptu človekovih pravic, ki so pomembna mesta boja, saj vzpostavljajo normativne in 

moralne argumente, ki najprej odigrajo izobraževalno, nato pa tudi transformativno funkcijo 

(prav tam). »Pravice so pomembne, ker je prek njih možna družbena sprememba« (Kuhar, 

2010, str. 75). Z drugimi besedami, kar se na prvi pogled zdi asimilacijska politika, nima 

izključno asimilacijskih posledic, saj ničesar ni moč vključiti, ne da bi se spremenila celota 

(prav tam). Ob tem pa je, kot pravi Kuhar (prav tam), ključno vprašanje, kdo ali kaj se 

vključuje.  

 

Menim, da je doprinos tega magistrskega dela v vključitvi queer teorije in njenih dveh 

usmeritev v antiidentitetno in antisocialno v pristop raziskovanja. Tako preseže nekatere 

problematike identitetne politike in nakaže pot v ne-kategorično temveč bolj odprto 

raziskovanje samopredstavitev in vsakdanjega življenja ljudi v obdobju pozne odraslosti. 

 

Mislim, da mi je izziv, ki ga ponuja Š. Razpotnik (2006) socialni pedagogiki »Biti glasnica 

družbenega obrobja«, nekoliko spodletel. Sogovorniki in sogovornice, ki so mi zaupali svoje 

zgodbe, namreč niso bili socialno, ekonomsko ali kako drugače ogroženi posamezniki in 

posameznice. Sem pa spoznala, da lahko kategorialni način mišljenja za strokovnjaka ali 

strokovno delavko predstavlja tveganje za utrjevanje stereotipov in predsodkov, 

zaznamovanosti, stigmatizacijo, izločevanje … in nevarnost za poustvarjanje družbenih 

neenakosti. Morda pa mi je kljub vsemu do neke mere uspelo omogočiti srečevanja, kjer je 

bila možna enakopravna in spoštljiva izmenjava, dialog raznolikosti in integracija nečesa 

novega. Pristop do ljudi, proces in način raziskovanja naloge so omogočili odprtost in 

radovednost za številne odgovore, ki so se razvili na vprašanji »Kdo ste?« in »Kako živite?«. 

S tem so bile na dostojanstven način razkrite samopredstavitve ljudi in osvetljeni tisti vidiki 

njihovih identitet in življenj, ki so jih ljudje sami izpostavili in čutili, da so pomembni.  

 

Naloga socialne pedagogike znotraj obravnavane tematike bi bila, da bi pred odhodom na 

delo prevpraševali svoja stališča, morebitne predsodke in način mišljenja. Če se zgodi, da se 

ujamemo v zanko kategorialnega mišljenja, lahko rešitev ponudi queer teorija, ki dopušča bolj 
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fluidne, odprte in spremenljive identitete in ne želi manjšin vključevati v družbo, temveč jih le 

zaobjeti. Poleg tega predlagam, da se sogovornikom in sogovornicam vrne moči – saj so le 

oni eksperti in ekspertinje za svoja življenja in svoje dragocene zgodbe. Kadar slednje skozi 

sogovornike in sogovornice spregovorijo, se ti lahko prerodijo.   
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7 PRILOGE 

7.1 Prikaz kodiranja intervjujev 

 

SOGOVORNICA 1 

ZAPIS INTERVJUJA 

(40 minut)  

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

Helena: Torej lahko 

začneva? 

Sogovornica 1: Ja, lahko. 

Helena: Vredu. Zanima 

me, kdo ste? Kako bi se 

lahko predstavili? 

Sogovornica 1: Zdaj 

morem js povedat po 

priimku pa … ? 

Helena: Kakor mislite. 

Vaša predstavitev. Kako 

bi se predstavili? Kako 

se predstavite? 

Sogovornica 1: Ja, sem 

[ime, priimek in hišna 

številka ulice, kjer 

sogovrnica stanuje]. (1)
 

Helena: Aha … 

Sogovornica 1: Ja … Sem 

upokojenka. (2) 

Helena: Aha. Kaj to 

pomeni za vas? 

Sogovornica 1: Da sem 

upokojenka? 

Helena: Mhm. 

Sogovornica 1: Ja, delala 

sem do upokojitve. (3) 

Helena: Mhm. Kaj ste 

delali? 

Sogovornica 1: Delala 

sem v [ime tovarne] na 

petsto-tonski preši. (4) Ja. 

To smo pleh oblikovali. 

(5) Ja. 

Helena: Mhm. Kaj ste 

potem po izobrazbi? 

Sogovornica 1: Po 

izobrazbi, pravzaprav … 

Imela sem … To je bilo 

pred leti, daleč, daleč 

nazaj, sem naredila en tak 

izpit za bolničarko. To je 

bilo 58. leta. V [ime 

kraja], v bolnici. Sem gor 

delala takrat, ja. (6) 

Helena: V [ime tovarne] 

ste pa kaj delali potem? 

Sogovornica 1: Ja, na 

petsto-tonski preši, 

delavka. (6*) 

Helena: Kaj pa je to 

petsto-tonska preša? 

(1) predstavitev sebe 

preko imena in priimka 

ter kraja, kjer oseba živi 

(2) predstavitev sebe 

preko identitete 

upokojenke; osebe, ki 

postane upokojena; 

osebe, ki se upokoji - 

zaključi z delom ali 

kariero, po navadi v 

pozni odraslosti zaradi 

dosežene starosti ali 

delovne dobe za 

upokojitev (čas 

prenehanja zaposlitve in 

začetek prejemanja 

pokojnine), mejnik v 

življenju  sogovornice 1 

je upokojitev, ker ločuje 

obdobje zaposlitve od 

obdobja prenehanja 

zaposlitve 

(3) delo do upokojitve, 

odsotnost zaposlitve po 

upokojitvi, upokojitev 

kot mejnik 

 

(4) opis zaposlitve iz 

preteklosti 

(5) opis zaposlitve iz 

preteklosti 

(6) pridobitev izobrazbe 

bolničarke, opravljanje 

dela v bolnici 58. leta 

 

 

 

 

 

 

(6*) sogovornica 1 se 

predstavi kot delavka na 

petstotonski preši, 

identiteta osebe v 

preteklosti, identitetna 

kategorija delavke 

 

(1) samopredstavitev 

preko identitetnih 

označevalcev/določeval

cev 

(2) samopredstavitev 

preko identitetne 

kategorije upokojenke 

(socialni status); 

upokojitev kot mejnik v 

življenju sogovornice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) delo do upokojitve, 

upokojitev kot mejnik v 

življenju  sogovornice 1, 

ki ločuje obdobje 

zaposlitve od obdobja 

odsotnosti zaposlitve 

(4) opis zaposlitve iz 

življenja  sogovornice 1 

(5) opis zaposlitve iz 

življenja  sogovornice 1 

(6) izobrazba  

sogovornice 1; opis 

zaposlitve iz življenja  

sogovornice 1 

 

 

 

 

 

(6*)pretekla identiteta  

sogovornice 1 povezana 

z delovnim področjem, 

samopredstavitev preko 

pretekle identitete 

delavke (socialni status)  

 

 
(1) SAMOPREDSTAV

ITEV 
 

 

 
 

(2) SAMOPREDSTAV

ITEV 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(3) DELO IN 
DOSEŽKI, 

ŽIVLJENJSKI DOGODKI 

 
 

 

 
(4) DELO IN 

DOSEŽKI 

 
 

(5) DELO IN 

DOSEŽKI 
 

(6) DELO IN 
DOSEŽKI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(6*)SAMOPREDSTAVITEV 
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Sogovornica 1: To je taka 

velika, velika preša, da se 

je pleh stiskal, takle pleh 

za štedilnike. Ja. 

Helena: Kako vam je 

bilo to delat? 

Sogovornica 1: Zelo rada 

sem delala. Rada sem to 

delala. Rada sem hodila v 

službo. Ja. Imela sem zelo 

dobre sodelavke. Lepo mi 

je bilo. (7) No, to lahko 

povem. 

Helena: Mhm. Kaj pa 

danes počnete? 

Sogovornica 1: Danes pač 

počnem. Sem velik na 

sprehodih. Mam pri sinu 

al pa pri vnukinji … vrt 

rihtam. Grem z [ime psa], 

s sinovim psom na 

sprehod. Pa ta 

gospodinjska dela 

opravljam svoja. (8) Ja. 

No. 

Helena: Mhm (premolk) 

Kaj, kaj pa najraje 

počnete v tem času? 

Sogovornica 1: Rada 

gledam televizijo. To kar 

rada gledam. Pa rada grem 

na sprehod. (9) To, ja. 

Helena: Mhm. Omenili 

ste, da ste, da ste delali v 

[ime tovarne].  
Ana: Mhm. 

Helena: Kaj ste do sedaj 

… Kaj so za vas ble 

največje delovne 

izkušnje oziroma 

dosežki? Kaj ste dosegli 

v življenju? 

Sogovornica 1: Hm … Kaj 

sem dosegla? Kaj sem kej 

dosegla? (premolk) 

Helena: Ni nujno samo v 

povezavi z delom, lahko 

na splošno, karkoli vam 

pride … Kaj so vaši 

uspehi? 

Sogovornica 1: Kaj so bli 

uspehi? Kaj lahko rečem? 

Uspehi so bli to, da sem 

pet vnukov pazila. Zdej, 

če je to kaj … To je moj 

uspeh. Teh pet vnukov. 

Nisem jih redno pazila, 

ampak zelo, zelo velik. Ja. 

To mam js neki uspeh. 

(10) Ja. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) pozitiven odnos do 

dela, zaposlitve in 

sodelavk iz preteklega 

življenja  sogovornice 1; 

prijetni spomini v 

sedanjosti 

 

 

(8) delo in aktivnosti 

osebe v vsakdanjem 

življenju, po upokojitvi, 

danes so sprehajanje 

sebe in sinovega psa, 

urejanje vrta in 

gospodinjska dela 

 

(9) aktivnosti, ki jih  

sogovornica 1 rada 

počne v vsakdanjem 

življenju, danes, so 

gledanje televizije in 

sprehajanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) življenjski uspehi; 

uspehi povezani z 

družino in družinskimi 

odnosi, z občasnim in 

pogostim varstvom 

vnukov v preteklosti; 

uspeh pri skrbi za pet 

vnukov;  sogovornica 1 

ne poudarja delovnih 

dosežkov in uspehov iz 

preteklega življenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) odnos  sogovornice 1 

do dela, zaposlitve in 

sodelavk iz preteklosti, 

iz življenja  sogovornice 

1; prijetni spomini iz 

sedanjosti  

 

 

 

(8) najpogostejše 

aktivnosti in delo  

sogovornice 1 v 

vsakdanjem življenju 

 

 

 

(9) najljubše aktivnosti  

sogovornice 1 v 

vsakdanjem življenju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) uspehi in dosežki iz 

preteklega življenja  

sogovornice 1; osebni 

uspehi in dosežki na 

področju varstva 

vnukov; uspehi iz 

družinskega življenja 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(7) DELO IN 
DOSEŽKI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
(8) DELO IN 

DOSEŽKI 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(9)  DELO IN 
DOSEŽKI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(10) DELO IN 
DOSEŽKI 
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Helena: Mhm. Zdej ste 

omenli svoje družinske 

člane. Kdo so za vas 

pomembni ljudje? Če 

vas prav razumem, med 

njimi so tudi vnuki? 

Sogovornica 1: Ja, seveda. 

Največ … Vnuki zelo 

velik, ampak mam tudi tri 

sinove pa tri snahe, ki jih 

zelo spoštujem. Vse. 

Vnuki so mi pa nekaj … 

(se nasmehne) največje 

bogastvo. (11) Ja. 

Helena: Oh (nasmeh). S 

kom se družite v 

življenju? 

Sogovornica 1: Ja, zdajle 

je tako … (premolk) 

Osemnajst let, devetnajst 

let sem že sama, je mož 

umrl, in se družim, tkle 

mam prijatlce, da malo 

poklepetamo pa se malo 

podružimo, ja.(12)  

Helena: Mhm. Kako se 

pa ob teh stikih počutite? 

Sogovornica 1: Zelo 

vredu. Mam ene dobre 

prijatlce, tk da se lepo 

dobimo pa lepo mamo. 

(13) Ja. 

Helena: Mhm. Komu pa 

lahko zaupate? 

Sogovornica 1: Zaupam? 

Zaupam pa js najlažje 

takele stvari, take, ko bi, 

ko ne bi vsak htel vedet … 

Velik stvari js zaupam 

tamalemu vnuku [ime 

vnuka]. Tist me nekam 

posluša. Js morem njemu 

zelo velikrat govorit o 

mojih starih časih, ko sem 

bla kot otrok. No, to ga 

zanima. On, to z odprtimi 

očmi, me posluša. »Pa še 

to mi povej, pa še to!« 

(14) Ja. Sej, js, ko sem bla 

mlada, kot otrok, mam 

velik teh zgodb o 

mladosti, kako smo živeli, 

kako smo živeli na deželi, 

ka smo meli … Pozimi 

smo se sankali pa smučali, 

poleti pa delali na polju, 

na travnikih, živino pasli 

…(15) A vete kaj je 

živina? 

Helena: Ja. 

 

 

(11) pomembni 

družinski odnosi, 

pomembni ljudje iz 

vsakdanjega življenja  

sogovornice 1 so vnuki, 

sinovi in njihove snahe, 

odnose do družinskih 

članov in z njimi 

povezanih ljudi  

sogovornica 1 opisuje z 

besedo spoštovanje in 

največje bogastvo 

(12) samsko življenje  

sogovornice 1, odsotnost 

partnerja, smrt moža v 

preteklosti, odsotnost 

družbe moža, 

sprememba, druženje s 

prijateljicami v 

vsakdanjem življenju 

 

 

(13) ob druženju s 

prijateljicami se  

sogovornica 1 dobro 

počuti, z njimi se ima 

lepo 

 

 

 

(14)  sogovornica 1 

najlažje zaupa svoje 

osebne zgodbe iz 

svojega preteklega 

življenja in kontekst 

takratnega časa svojemu 

najmlajšemu vnuku, ki 

jo z zanimanjem 

posluša;  

 

 

 

 

(15)  sogovornica 1 ima 

veliko zgodb iz svojega 

otroštva in mladosti in 

konteksta takratnega 

življenja, ki 

pripovedujejo o tem, 

kako so živeli na deželi 

in kaj so delali 

 

 

 

 

(11) sestava socialne 

mreže  sogovornice 1; 

odnos  sogovornice 1 do 

svojih družinskih članov 

in z njimi povezanih 

ljudi 

 

 

 

 

 

(12) smrt partnerja kot 

mejnik v življenju  

sogovornice 1; 

sprememba v socialni 

mreži  sogovornice 1; 

odsotnost partnerja, 

prisotnost prijateljic, ki 

ji omogočajo druženje in 

klepet v vsakdanjem 

življenju 

 

(13) ob druženju s 

prijateljicami se  

sogovornica 1 prijetno 

počuti 

 

 

 

 

(14)  sogovornica 1 

najlažje zaupa zgodbe iz 

svojega življenja in 

kontekst takratnega časa 

svojemu najmlajšemu 

vnuku, ki jo z 

zanimanjem posluša  

 

 

 

 

 

 

(15)  sogovornica 1  

razpolaga s številnimi 

zgodbami iz svojega 

otroštva in mladosti ter 

konteksta takratnega 

življenja 

 

 

 

 

 
 

(11) SOCIALNA 

MREŽA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

(12) SOCIALNA 
MREŽA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(13) SOCIALNA 

MREŽA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(14) SOCIALNA 
MREŽA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(15) ŽIVLJENJSKA 

ZGODBA, 
SPOMINI IZ 

OTROŠTVA IN 

MLADOSTI 
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Sogovornica 1: Goveda, 

no. Ja, živino pasli dol v 

planini. No, take stvari o 

moji mladosti. 

Helena: Kakšne spomine 

imate na svojo mladost 

še? 

Sogovornica 1: Zelo lepe 

spomine. Lepo mi je blo 

na kmetiji, sej pravim. 

Pozim smo se smučali, 

sankali, v šolo smo hodili. 

V razredu smo … Meli 

smo samo en razred. In 

smo bili vsi v enem 

razredu od prvega do 

osmega razreda. Hodila pa 

sem v [ime kraja] v šolo. 

No, to so zdej zaprli. 

Nisem mela daleč do šole. 

Deset minut. Nismo meli 

telovadnice, pa nč. To smo 

vse odzunej delali. Meli 

smo eno igrišče uzuni. 

Smo tam se igrali z žogo. 

Pozimi pa na smučanju ful 

velik. Ja. (premolk) Ko 

sem hodila v četrti razred, 

sem dosegla drugo mesto 

na smučanju v [ime kraja] 

na smučišču. Kaj smo še 

meli? Hm. Sej pravim, da 

smo živino v planini pasli. 

Zjutri sem gnala in sem 

pršla popoldne enkrat 

domov s to živino. Ja. Na 

paši sem zelo velik šivala. 

(16) (premolk) 

Helena: Mhm. Kateri 

izmed dogodkov so vas 

pa v življenju 

zaznamovali, da ste 

danes taki kot ste? 

Recimo, kaj bi mogoče 

izpostavli kot tiste 

ključne dogodke? 

Sogovornica 1: Kaj bi kej 

zastavla? (premolk) Ja, 

mojo lepo mladost. To bi 

že zastavla, ko sem jo 

imela lepo in tut pol sem 

mela lepo življenje vse 

skoz. In pol z vnuki tut 

lepo življenje. (17) No, to. 

(premolk). 

Helena: Prej ste omenli, 

da živite samsko 

življenje? 
Sogovornica 1: Ja. (18) 

Helena: Kako vam je to? 

 

 

 

 

 

(16)  sogovornica 1  ima 

na svojo mladost zelo 

lepe spomine; spominja 

se, da ji je bilo zelo lepo 

živeti na kmetiji; hodila 

je v šolo; takrat so bili v 

razredu združeni otroci 

od prvega do osmega 

razreda; šolo je imela 

blizu doma; telovadnice 

takrat niso imeli, zato so 

telovadili zunaj, kjer je 

bilo igrišče; poleti so se 

veliko igrali z žogo, 

pozimi so se pa smučali 

in sankali; v četrtem 

razredu je dosegla drugo 

mesto na smučarskem 

tekmovanju; poleg tega, 

da je obiskovala šolo je 

pasla še živino, na paši 

pa je pogosto šivala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17)  sogovornica 1  

omeni, da jo je ključno 

zaznamovala njena lepa 

mladost in tudi njeno 

celotno kasnejše lepo 

življenje, v okviru tega 

pa še posebej  življenje z 

vnuki 

 

 

 

 

 

(18)  sogovornica 1   

živi samsko življenje; 

odsotnost partnerskega 

odnosa 

 

 

 

 

 

 

(16) lepi spomini iz 

mladosti  sogovornice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) lepa mladost in 

lepo kasnejše življenje, 

predvsem obdobje 

življenja z vnuki kot 

obdobja, ki so ključno 

zaznamovala 

 

 

 

 

 

 

 

(18) odsotnost bivšega 

moža, sedanjega 

partnerja,  sogovornica 1   

 
 

 

 
 

 

 
 

(16) SPOMINI IZ 

MLADOSTI 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(17) ŽIVLJENJSKI 
DOGODKI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(18) SOCIALNA 
MREŽA 
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Kako doživljate to? 

Sogovornica 1: Sej 

pravim. Na sprehod! Ko 

mi je dolgčas, se oblečem, 

grem na sprehod, grem 

ven. Noter ne morem bit 

dolgo, morem it ven. (19) 

Ja, to je največ. 

Helena: Na zrak? 

Ana: Ja, na zrak. Tako je. 

Morem it ven. Ja. 

(premolk) 

Helena: Kako bi pa 

opisali odnose z 

družinskimi člani? 

Sogovornica 1: Opišem 

zelo lepe odnose. Z vsemi. 

Naj bojo sinovi, naj bojo 

snahe, naj bojo vnuki. 

Zelo lepe odnose mamo. 

Pridejo, grejo. Ja. Zelo 

lepo. Lepe odnose 

mam.(20) 

Helena: Mhm. 

(premolk). Prej ste 

omenli tut prijatlce. 

Kako so vam pa 

dosegljive? Kako pridete 

v stik z njimi? 

Sogovornica 1: Ja. Eno 

mam kr v hiši, sosedo. 

Pravzaprav dve in to zelo 

dobre. Mam sosedo [ime 

prve sosede], ta je zame 

več kot hčerka, ker je res 

taka zelo vredu. Pa mam 

[ime druge sosede]. Tut je 

dobra prijateljica. Pa 

srečujem se odzunaj s 

prijateljicami. Kr velik, 

velik, no … Največ mam 

pa teh planinskih 

prijateljic, ko sem hodila 

petnajst let v planine. 

Tistih prijateljic. Te 

ostanejo. Danes ne hodim 

več, ker ne morem. Že dve 

leti. Ampak so ostale te 

planinske prijateljice. 

Ampak se s tistimi 

srečujemo zunaj, ne tu v 

stanovanju.(21) Tako. 

Helena: Mhm. (premolk) 

Sogovornica 1: Pa te 

planine so mi tut dale 

veselje do življenja po 

moževi smrti. (22) To so 

mi dale planine. Velik. Ja. 

(premolk) 

Helena: Mhm. Prej ste 

 

 

(19)  sogovornica 1  

opisuje, kako se sooča s 

samskim življenjem; 

opisuje strategijo 

soočanja s samskim 

življenjem (ko ji postane 

dolgčas, gre na 

sprehod), ima močno 

potrebo, da gre ven na 

sprehod 

 

 

(20)  sogovornica 1   

opisuje odnose z vsemi 

družinskimi člani kot 

lepe; prijetni družinski 

odnosi; neprijetni 

družinski odnosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) sestava socialne 

mreže  sogovornice 1; 

dve dobri prijateljici sta 

sosedi, živita v bližini; 

zunaj se pogosto srečuje 

s prijateljicami iz 

planinskega društva, ki 

so ostale kljub temu, da 

sama več ne planinari in 

teh prijateljic je v njeni 

socialni mreži največ; 

odnos do prijateljic  

sogovornica 1 opiše kot 

dober 

 

 

 

 

(22) strategija soočanja 

z izgubo moža; veselje 

do življenja po moževi 

smrti je  sogovornici 1 

vzbudilo planinarjenje 

 

živi samsko življenje 

 

(19) strategija soočanja 

z odsotnostjo partnerja 

oziroma s samskim 

življenjem, močna 

potreba po zapuščanju 

stanovanja, močna 

potreba po gibanju 

 

 

 

 

 

 

(20) lepi odnosi z vsemi 

družinskimi člani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) sestava socialne 

mreže, bližina dveh 

prijateljic iz bloka, 

pogostost srečevanj s 

prijateljicami zunaj 

stanovanja, največ 

prijateljic predstavljajo 

tiste, ki jih je spoznala v 

planinskem društvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) planinarjenje kot 

strategija soočanja z 

moževo smrtjo 

 

 

 

 

 

 
 

(19) (SOCIALNA 

MREŽA v povezavi 
z) VZORCI 

RAVNANJA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(20) SOCIALNA 

MREŽA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(21) SOCIALNA 
MREŽA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

(22) ŽIVLJENJSKI 

DOGODKI, 
VZORCI 

RAVNANJA 
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tut omenli stanovanje. 

Kako se pa počutite tu, 

kjer živite? 

Sogovornica 1: Tu se js 

zelo lepo. Zelo fajn se js v 

svojem stanovanju 

počutim. Je res vlko, 

ampak počutim se tule 

vredu. Tut okolica, vse je 

vredu. (23) 

Helena: Vse vam je 

vredu? 

Sogovornica 1: Vse je 

vredu. Tk, da nimam se 

kaj … 

Helena: Kaj pa širše 

okolje [ime mesta]? 

Sogovornica 1: Tut vredu. 

Ne mislim, da bi blo neke 

grožnje. (24) Ne. Vredu. 

Helena: Vpeto, tudi 

dovolj? 

Sogovornica 1: Tudi.(25) 

Helena: Kaj vam pa 

sicer pomenijo te 

materialne dobrine? 

Stanovanje, denar, ta 

materialna vrednost? 

Sogovornica 1: Jah, 

stanovanje mam rada 

svoje. Moje je. Denar je 

pač tk, za sproti ga je.(26) 

Ja. Tk da. Drgač pa … 

Helena: Če vas prav 

razumem, ste zadovoljni 

s svojo finančno 

situacijo? 

Sogovornica 1: Ja, sem 

kar zadovoljna. No, če bi 

blo več, bi bla še bolj (v 

smehu), ampak sem kr 

zadovoljna no, tk da bo kr 

šlo. (27) 

Helena: Kako se pa 

preživljate? Kako 

shodite čez mesec? 

Sogovornica 1: Ja, sej 

pravim, shodim. Kr gre, 

ja. Ne vem kakega 

razkošja res ni, ampak 

lepo pa živim, ja. (28) 

Helena: Če vas prav 

razumem, ne čutite 

pomanjkanja, da bi rabli 

zdej kej materialnega? 

Sogovornica 1: Ne, mam 

kr dost tist, kar mam. Kr 

zadost vsega ja, tk da ne, 

ne rabim. Sej pravim, če 

bi blo več, bi blo še boljše 

 

 

 

 

(23)  sogovornica 1 se 

prijetno počuti v svojem 

stanovanju;  

sogovornica 1 je 

zadovoljna z življenjem 

v svojem stanovanju in 

okolici 

 

 

 

 

(24)  sogovornica 1 se v 

svojem okolju počuti 

varno 

 

 

(25)  sogovornica 1 se 

počuti dovolj vpeto v 

okolje, v katerem živi 

 

 

 

(26) pomembnost 

lastništva stanovanja; 

denarja ima  

sogovornica 1 dovolj za 

preživetje, da shaja iz 

mesec v mesec  

 

 

(27)  sogovornica 1 je 

solidno zadovoljna s 

svojo finančno situacijo, 

če bi imela denarja še 

več, bi bila še bolj 

zadovoljna; humor, 

smeh 

 

 

 

 

(28) njeni mesečni 

prihodki ji zadostujejo 

za preživetje; ima dovolj 

denarja za  lepo 

življenje 

 

 

 

 

(29) zadostuje ji to, kar 

 

 

 

(23) doživljanje 

zadovoljstva z 

materialnimi viri in 

dobrinami 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) doživljanje varnosti 

v lokalnem okolju  

 

 

 

(25) doživljanje 

zadovoljive vpetosti v 

lokalno okolje 

 

 

 

(26) odnos do 

materialnih dobrin  

sogovornic 1;  

sogovornici 1 njeni 

materialni viri in 

sredstva, s katerimi 

razpolaga mesečno, 

zadostujejo za preživetje 

 

(27) doživljanje 

zadovoljstva v povezavi 

s finančno situacijo 

 

 

 

 

 

 

 

(28) razpoložljiva 

mesečna finančna 

sredstva osebi 

zadostujejo za/ 

omogočajo kvalitetno 

življenje 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(23) MATERIALNOST 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(24) LOKALNO 
OKOLJE 

 

 
 

 

 
(25) LOKALNO 

OKOLJE 

 
 

 

 
 

 

 
(26) MATERIALNOST 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(27) MATERIALNOST 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
(28) MATERIALNOST 
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ja … (29) 

Helena: Torej … Kaj 

vam pa še druga 

pomeni? Katere 

vrednote? 

Sogovornica 1: Kaj bi kej 

povedla? Kaj bi mi blo 

pomembno? Khm. Ja. 

Pomembna vrednota bi mi 

bla to, da ostanem kolker 

tolk zdrava. (30) To. 

Helena: Zdravje vam je 

pomembno? 

Sogovornica 1: Ja, tako. 

Zdravje je pomembno, ja. 

(31) 

Helena: To bi bla tut 

vaša glavna vrednota 

trenutno? 

Sogovornica 1: Ja. (32) 

Helena: Ko sva pri 

zdravju, kako zdravi se 

pa počutite? 

Sogovornica 1: Nisem 

najbolj zdrava, ampak js 

pravim, dokler bom 

hodila, bo čist vredu. Ja. 

Zdravje mi pa glih najbolj 

ne služi, ampak si kr to 

zarečem: »Dokler še js 

hodim pa da grem odzun, 

se nč ne pritožujem.« (33) 

Helena: To, da ste 

mobilni, vam zelo veliko 

pomeni, če vas prav 

razumem? 

Sogovornica 1: Tako, ja. 

(34) 

Helena: Pa zdravi? 

Sogovornica 1: Ja. (35) 

Helena: Kako se pa sicer 

v svojem telesu počutite? 

V svoji koži? 

Sogovornica 1: Ja, čist 

vredu. Čist vredu. Pri 

mojih letih, bi lahko rekla, 

kr vredu. (premolk) Ne 

morem pa bit pri miru! 

Morem nekej delat. 

Zmerom si nekej najdem. 

Morem neki delat. Ne 

morem jst sedet nekje dve 

uri. To absolutno ne 

morem, tk da morem 

nekej najdit za delat al pa 

ven it. Pol je pa vredu. 

(36) (premolk) 

Helena: Je še kej takega, 

da kaj pogrešate v zvezi 

z vašimi potrebami, 

ima, ne čuti 

pomanjkanja; 

zadovoljna je s svojo 

finančno situacijo; bi 

bila pa še bolj, če bi 

imela še več materialnih 

dobrin in sredstev. 

(30) zdravje kot 

pomembna vrednota; da 

ostane zadostno zdrava 

 

 

 

(31) zdravje je  

sogovornici 1 

pomembno, ji 

predstavlja vrednoto 

 

(32) zdravje je njena 

najpomembnejša 

vrednota; zdravje ji 

trenutno največ pomeni 

(33) odsotnost zdravja, 

prisotnost bolezni, 

zadovoljstvo s svojim 

zdravstvenim stanjem, s 

tem, da še lahko hodi; 

motivacijski samogovor, 

samospodbuda, 

samosprejemanje, 

sprejemanje 

zdravstvenega stanja, 

pozitiven odnos, 

pozitivna naravnanost; 

pomembnost hoje in 

gibanja na zraku 

(34) mobilnost kot 

pomembna vrednota  

(35) zdravje 

 

 

(36) zadovoljstvo s 

svojim videzom, 

sorazmerno z leti; čuti 

močno potrebo po 

gibanju in delu doma v 

stanovanju in gibanju 

izven doma zunaj na 

zraku  

 

 

 

 

 

 

(29) doživljanje 

zadovoljstva v zvezi s 

finančno situacijo 

 

 

 

 

(30) zdravje kot 

vrednota 

 

 

 

 

(31) zdravje kot 

vrednota 

 

 

(32) zdravje kot 

najpomembnejša 

vrednota 

 

 

(33) odnos do lastne 

telesnosti in mobilnost 

kot vrednota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(34) mobilnost kot 

vrednota 

 

(35) zdravje kot 

vrednota 

 

 

(36) odnos do lastne 

telesnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29) MATERIALNOST 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(30) VREDNOTE 

 
 

 
 

 

 
 

(31) VREDNOTE 

 
 

 

 
 

(32) VREDNOTE 

 
 

 

 
 

(33) TELESNOST IN 

VREDNOTE 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(34) VREDNOTE 

 

 
(35) VREDNOTE 

 

 
 

(36) TELESNOST 
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željami? 

Sogovornica 1: Kaj 

pogrešam? Za zdaj al od 

prej? 

Helena: Kakor hočte, 

lahko oboje. 

Sogovornica 1: No od 

začetka, po moževi smrti 

sem zelo pogrešala avto, 

to je blo grozno, ker nisem 

mela izpita in se pač 

nisem vozila okrog. Pol 

sem se tega navadla. (37) 

Zdaj pa pogrešam. … 

Khm. Kaj bi kaj pogrešala 

zdaj? Ne vem … Sej 

pravim, dokler lahk 

hodim, nič ne pogrešam. 

(38) 

Helena: Mhm. 

Verjamete v kaj? Pa če 

ja, v kaj? 

Sogovornica 1: Ne, ne, ne. 

(smeh). Ne verjamem. 

(39) To pa res ne.  

Helena: Mhm. 

Sogovornica 1: Ne vem. 

Enkrat sem … Pravzaprav 

nisem mela js slabih 

izkušenj. Lahk povem še 

od otroštva vn. Moja 

mama je zbolela in je 

prišu neki moški, neki 

vedeževalec, al kaj vem, je 

prišu in je moji mami 

prinesu, »bom te 

ozdravu«, in je prinesu 

ene takele flaške, ene 

kapljice. »Tole zdaj pij«. 

In tiste kapljice so mojo 

mamo v smrt spravle. Zato 

ne verujem! (40) 

Helena: Mhm. 

Razumem. 

Sogovornica 1: Tut, ko tu 

po televiziji je tega 

vedeževanja tolk! To ne 

verujem. Ne, zato ker 

vem, ker sem izkušnjo to 

mela, da … To je blo pri 

osemnajstih letih, dvajst 

sem bla pol stara, ko je 

mama umrla, da je tisti 

moški, da so tiste kapljice 

mamo v grob spravle. (41) 

Ja, tk da ne verujem to 

neki. Ja. (premolk) 

Helena: Mhm. Kaj pa bi 

lahko rekli, da vam 

predstavlja smisel, da se 

 

 

 

 

(37) po moževi smrti je  

sogovornica 1 pogrešala 

avto – transport, da bi se 

lahko vozila z avtom in 

tako bila mobilna; 

odsotnost vozniškega 

izpita; s časom sprejela, 

se navadila na življenje 

brez te vrste transporta;  

(38)  sogovornica 1 je 

zadovoljna, ker lahko 

hodi in je lahko mobilna 

na ta način, zadovoljstvo 

v vsakdanjem življenju, 

ničesar ne pogreša 

(39) odsotnost verovanja 

 

 

 

(40) pojasnitev razloga 

za odsotnost verovanja; 

doživljanje dogodka iz 

otroštva  sogovornice 1 

je zaznamovalo 

vrednostni steber osebe; 

doživljanje povezanosti 

ravnanja vedeževalca s 

smrtjo njene mame  

 

 

 

 

 

(41) zaradi izkušnje iz 

otroštva, ko je  

sogovornica 1 

doživljala, da je 

zdravljenje mame s 

strani vedeževalca 

vplivalo na mamino 

smrt,  sogovornica 1 ne 

veruje v tovrstna 

vedeževanja 

 

 

 

 

 

 

 

(42) smisel  sogovornici 

 

 

 

 

(37) doživljanje 

pomanjkanja avtomobila 

v času po moževi smrti 

in postopno navajanje na 

življenje brez te vrste 

transporta 

 

 

(38) doživljanje 

zadovoljstva v povezavi 

s sabo, odnos do sebe, 

doživljanje zadovoljstva 

v vsakdanjem življenju 

 

 

(39) odnos do verovanja 

 

 

 

(40) pojasnilo 

vzpostavljenega odnosa 

do verovanja s pomočjo 

osebne zgodbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41) izpostavitev razloga 

za vzpostavljen odnos 

do verovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(42) življenjska pot kot 

 
 

 

 
 

 

 
(37) VZORCI 

RAVNANJA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(38) TELESNOST,  

VZORCI RAVNANJA 
 

 

 
 

 

 
(39) VREDNOSTE 

 

 
 

 

(40) VREDNOTE 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(41) VREDNOTE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(42) VREDNOTE 
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je vredno prizadevati za 

to, čeprav je kdaj na poti 

težko? 

Sogovornica 1: Js pravim: 

»Naprej pejt. Naprej!« Ko 

rečeš: »Pojt naprej, ne 

oziraj se nazaj.« Ja. To je 

vsakdanja misel. (42) To. 

(premolk) 

Helena: To je vsakdanja 

misel … 

Sogovornica 1: Ja. 

Helena: Zdej me še 

zanima, kako poteka vaš 

običajni vsakdan? 

Sogovornica 1: Ja, 

vsakdan. Zjutraj vstanem. 

Ta prvo, ko vstanem, grem 

v kopalnico, iz kopalnice 

si dam zajtrk kuhat. To je 

ta prvo! (smeh) 

Helena: Ja? (nasmeh) 

Sogovornica 1: In pol 

zajtrkujem in pol mal sam 

pa taj, televizijo 

pogledam, pol kavo 

spijem, pol po navadi 

grem ven, ja, pol kosilo 

kuham popoldan. Pol 

popoldan sem pa vedno 

doma! Popoldan pa 

nikamor ne hodim. Poleti 

grem včasih popoldan ven, 

ampak to je redko. 

Popoldan sem js doma, 

dopoldan me pa ni. Ja, 

zvečer pa spet pol mal 

televizor pa spat v postlo v 

spalnico. (43) (premolk) 

Helena: Kako to, da 

dopoldan hodite ven, 

popoldan pa ne? 

Sogovornica 1: Ne vem. 

Ne vem. Sama si ne 

morem razložit, zakaj ne. 

Poleti gremo s prijateljico 

okol jezera proti večeru, 

poleti. Ampak bolj redko, 

ampak grem tej pa tej. 

Grem! Ne vem, zakaj ne 

hodim zvečer ven. Ne. 

Helena: Mhm. 

Sogovornica 1: To mam 

dopoldneve tiste dele, da 

jst grem na sprehod. Ja. Al 

pa po opravkih, al pa 

karkoli že mam. (premolk) 

Helena: Torej … Kako 

bi lahko na splošno 

opisali vašo vlogo v 

1 predstavlja pot; na poti 

jo spodbuja vsakdanja 

misel: »Pojdi naprej, ne 

oziraj se nazaj!«  

 

 

 

 

 

(43) potek običajnega 

dneva  sogovornice 1; 

dopoldanske aktivnosti 

(vstajanje, higiena, 

kuhanje zajtrka, 

gledanje televizije, pitje 

kave, sprehod) in 

popoldanske aktivnosti 

večinoma doma 

(kuhanje kosila) večerne 

aktivnosti (gledanje 

televizije) zaključek 

dneva: odhod v spalnico 

in spanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44)  sogovornica 1 

pove, da v svojem 

okolju opravlja svoja 

vrednota; na poti  

sogovornico 1 spodbuja 

vsakdanja motivacijska 

misel 

 

 

 

 

 

(43) potek običajnega 

dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44)  sogovornica 1 

trenutno ni vključena v 

nobeno društvo v 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(43) VSAKDANJE 

ŽIVLJENJE 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

(44) SOCIALNA 

VLOGA 
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okolju? Trenutno. Kaj je 

tista najpomembnejša, 

kar opravljate? 

Sogovornica 1: V okolju? 

Helena: Mislim v 

življenju tut. 

Sogovornica 1: Sej 

pravim, zdajle … Zdajle v 

tem okolju pravzaprav nč 

ne opravljam, kot svoja 

dela, ko mam. Drgač pa 

nisem nikjer kak član. Nč 

nisem. To sem bla pred 

leti. Zdaj sem to vse 

prekinala, tk da nimam 

(44) (tiho). (premolk) 

Helena: Mhm. Torej 

prej ste že omenili 

prijatelje pa družinske 

člane. Torej se z njimi 

družite? 

Sogovornica 1: Mhm. 

Helena: Mhm. Kdaj pa 

po navadi to? 

Sogovornica 1: Ja, kr 

velikrat, kr velikrat. 

Včasih dopoldan  pridejo,  

popoldan pridejo. Ob 

nedeljah … Kr velikrat, kr 

velikrat, ja. (45) 

Helena: Kaj vam pa pri 

tem nudijo? Kaj 

pridobite od stikov? 

Sogovornica 1: A ko 

pridejo? 

Helena: Ja … 

Sogovornica 1: Veselje v 

meni (oči zažarijo, nasmeh 

na obrazu)! Ja. Da lahko 

tele vnuke, tele tamal … 

No. Tele tamalga, da ga 

lahk stisnem … Pa da mi 

nekej lepega povejo. (46) 

To! To mi je, ko pridejo, 

ja. 

Helena: Kaj pa vi njim 

nudite? 

Sogovornica 1: Ja, 

jozosna! (nasmešek) 

Veselja! Tako, da ja … 

Srečni so, ko pridejo k 

meni in jst pa tut. (46) In 

to. Pa naj bojo sini, pa naj 

bojo snahe, pa naj bojo 

vnuki. To. Ne postavljam 

ne enga ne drugega. 

Vsakega sem vesela, ko 

pride. (47) Ja. 

Helena: Mhm. 

Uravnoteženo … 

dela, da ni nikjer kak 

član, da pa je bila v 

preteklosti, a je danes 

vse prekinila, opravlja 

svoja dela; ni članica 

društva, ni vključena v 

nobeno društvo; ima pa 

izkušnjo vključenosti v 

društva iz svojega 

preteklega življenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45) pogostost srečevanj 

z družinskimi člani in 

prijatelji  sogovornica 1 

opiše kot kr velikrat 

 

 

 

(46) socialni stiki 

pomagajo vzbuditi 

občutke veselja v  

sogovornici 1; veliko ji 

pomeni objem z 

najmlajšim vnukom; 

stiki ji nudijo družbo, 

nudijo ji možnost 

komunikacije, z njimi 

lahko komunicira, jih 

posluša (in jim tudi kaj 

pove – omenjeno v 

kodirni enoti (14)) 

 

(47)  sogovornica 1 

svojim različnim 

socialnim stikom nudi 

svoje veselje (do svojih 

družinskih članov in tudi 

drugih ljudi, ki so v 

stiku z njo ima 

enakovreden odnos – 

vsakega je vesela, ko 

pride) 

 

 

 

 

 

(48) veseli se vsakega 

okolju; opravlja svoja 

dela, izkušnja 

vključenosti v društvo iz 

preteklosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45) doživljanje 

zadostne  pogostosti 

srečevanj z družinskimi 

člani in prijatelji 

 

 

 

 

(46) opis pomoči in 

podpore, ki jo  

sogovornica 1 prejema s 

strani svoje socialne 

mreže; pomembna 

vrednost objema z 

vnukom 

 

 

 

 

 

 

(47) opis pomoči in 

podpore, ki jo  

sogovornica 1 nudi svoji 

socialni mreže 

(socialnim stikom); opis 

enakovrednih odnosov z 

vsemi stiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

(48) obiski v  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(45) SOCIALNA 

MREŽA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(46) SOCIALNA 

MREŽA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(47) SOCIALNA 

MREŽA 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(48) SOCIALNA 
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Sogovornica 1: 

Pravzaprav sem vesela 

vsakega obiska! Kirkoli 

pride. (48) Ja. 

Helena: Če vas prav 

razumem, ob tem 

doživljate občutke 

veselja? 

Sogovornica 1: Ja, tako, 

tako. Ja … Pozabiš na tole 

bolezen, pozabiš na vse! 

Ja, ko nekdo pride. Se ne 

pogovarjamo o bolezni, 

sploh ne. Ampak mamo 

take pogovore, se mal 

nasmejimo pa je kr bolše, 

je kr lepši dan. (49) Tako. 

Helena: Mhm … Zdej, 

kaj pa glede formalnih 

služb? Na koga se lahko 

obrnete, če rabite pomoč 

podporo, izven družine 

pa prijatlov? 

Sogovornica 1: Aja, izven. 

Ja lahko se zanesem, če 

rabim, na sosede. A 

morem priimek povedat? 

Helena: Ni nujno, lahko 

pa, če želite … 

Sogovornica 1: Ja, na 

[priimek sosede]. Ker 

velik, velikokrat me 

pridejo vprašat: »a rabiš 

kej iz trgovine, ti 

prinesemo kej, ko 

gremo?« Zelo velik! 

Sosedi moji so zlati, ja. Tk 

da tist lahk mam oporo, ja. 

(50) 

Helena: Mhm. Kaj pa 

glede kakšnih 

organizacij: 

zdravstvenega doma, 

drugih institucij v 

okolju, kako do tega 

dostopate? 

Sogovornica 1: Ja … Mam 

zdravnika, doktor [priimek 

zdravnika]. (51) Zdej pri 

tej moji bolezni, ne bom 

povedala kiri, pri moji 

bolezni dobim vsako leto 

zdravilišče. In grem v 

zdravilišče. In to mi je v 

veliko veselje v 

zdravilišču (nasmeh). Tam 

najdeš prijatelc še pa še, 

da se pol tiste dneve mal 

pogovarjamo. (52) Ja. 

Helena: Mhm. (premolk) 

obiska, kogarkoli, stiki v 

njej sprožajo občutke 

veselja, ob stikih občuti 

veselje, stikom nudi 

sebe in svoje občutke 

veselja 

 

(49) ob stikih doživlja 

občutke veselja, pozabi 

na svojo bolezen, o tem 

se ne pogovarjajo, 

ampak imajo takšne 

pogovore, da se zraven 

nasmejejo; kar tudi 

vpliva na to, da tisti dan  

sogovornica 1 doživlja 

boljše in lepše 

 

 

 

 

(50) družina, prijatelji, 

sosedi, jo velikokrat 

pridejo vprašat, če kaj 

potrebuje iz trgovine, da 

ji prinesejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) zdravniška pomoč v 

okviru formalnih mrež 

 

(52) vsako leto  

sogovornica 1 koristi 

pravico do zdravljenja v 

zdravilišču, kamor z 

veseljem gre; v 

zdravilišču naveže stik z 

novimi ljudmi, najde 

prijateljice in se z njimi 

pogovarja 

 

(53) način 

sogovornici 1 sprožajo 

veselje 

 

 

 

 

 

(49) opis doživljanja 

obiskov, običajnih 

pogovorov med 

obiskom in vpliva 

obiska na počutje  

sogovornice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(50) sestava neformalne 

socialne mreže, ki ji 

nudi pomoč in podporo 

in primer konkretne 

pomoči in podpore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) zdravstvena pomoč 

v okviru formalnih mrež 

podpore in pomoči 

(52) opis zdravstvene 

pomoči, ki jo  

sogovornica 1 koristi 

 

 

 

 

 

 

 

MREŽA 
 

 

 
 

 

 
 

 

(49) SOCIALNA 
MREŽA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(50) SOCIALNA 
MREŽA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(51) SOCIALNA 
MREŽA 

 

 
(52) SOCIALNA 

MREŽA 
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Sogovornica 1: Ker nisem 

pa js taka, da bi bla tiho, 

ker morem js neki stalno 

govorit. (53) Ja (nasmeh) 

… 

Helena: Ste zgovorni, če 

vas prav razumem? 

Sogovornica 1: Tako, ja. 

Helena: Radi 

komunicirate? 

Sogovornica 1: Zelo, ja. 

(54)  Zelo rada. (premolk). 

Helena: Se pravi, v 

mestu … Mislim, kako 

doživljate to okolje pa 

recimo njegove običaje, 

probleme, njegove 

kvalitete … Kako se tu 

počutite? 

Sogovornica 1: Ja, men 

mesto [ime mesta] je čisto 

lepo. Za vse je, za vse je! 

Mal za mladino, mal za 

nas starejše. Zmerom se 

nekej dogaja. Glih to pa 

men ne odgovarja, to mi ni 

všeč, ker mladim ne dajo 

službe! Tist je grozno, ja. 

(55) Drugač pa kar se tiče 

mesta pa ne vem, lepo mi 

je. Rada pa grem tut na 

svoj dom. Sicer nimam 

nobenga več, ne brata. 

Sam nečak je na moji 

kmetiji, tam kjer sem js 

živela, ampak še vseeno 

rada grem. Na to 

planinsko (smeh) 

domačijo, ja! (56) 

Helena: Če vas prav 

razumem, vam je v 

veselje it, obiskat? 

Sogovornica 1: Zelo, ja. 

(56) (premolk) Sej pravim 

rasla sem v planinah, 

mislim, na deželi in to mi 

je še zmerom, da hodim, 

da grem ven, ven. (57) 

Helena: Mhm. Vam velik 

pomeni, če vas prav 

razumem? 

Sogovornica 1: Zelo velik. 

(58) (premolk) 

Helena: Če se vrneva še 

malo na materialne vire 

… Me zanima, s 

katerimi materialnimi 

viri razpolagate? Se 

pravi, prej ste omenli 

stanovanje, ker ste v 

komuniciranja osebe;  

sogovornica 1 čuti 

močno potrebo po 

govoru 

 

 

 

(54)  sogovornica 1 

pove, da se doživlja kot 

zgovorno in da rada 

komunicira 

 

 

 

 

 

 

(55)  sogovornica 1 

mesto doživlja kot lepo; 

meni, da ponuja za vse 

prebivalce (ki jih loči na 

mladino in starejše) 

dovolj dogajanja, kar 

izpostavlja kot prednost; 

kot slabost pa 

izpostavlja pomanjkanje 

služb za mlade 

 

 

(56)  sogovornica 1 v 

vsakdanjem življenju 

rada obišče svoj prvotni 

dom, planinsko 

domačijo, kjer je sama v 

preteklosti živela, danes 

pa tam živi njen nečak, 

obiskovanje svojega 

prvotnega doma osebo 

veseli 

 

 

(57) vzorec ravnanja, ki  

sogovornico 1 veseli je 

hoja na zraku, ki jo 

povezuje s preteklim 

odraščanjem, življenjem 

na deželi 

 

 

(58) pomembnost 

svobodnega gibanja, 

hoje zunaj na zraku, v 

naravi 

 

 

(53) opis načina 

komunikacije in 

občutenja potrebe po 

govoru 

 

 

 

(54) doživljanje načina 

lastne komunikacije in 

predstavitev odnosa do 

komunikacije osebe 

 

 

 

 

 

 (55) doživljanje 

lokalnega okolja, v 

katerem  sogovornica 1 

biva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(56) vzorec ravnanja, ki  

sogovornico 1 veseli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57) vzorec ravnanja, ki  

sogovornica 1 veseli 

 

 

 

 

 

(58) opis pomembne 

vrednote 

 

 

 

 

 

(53) TELESNOST  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(54) TELESNOST 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(55) LOKALNO 
OKOLJE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(56) VZORCI 

RAVNANJA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(57) VZORCI 

RAVNANJA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
(58) VREDNOTE 
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pokoju, predvidevam 

penzija, kaj pa avto? 

Sogovornica 1: Ne, ker 

nisem nikol izpita naredla, 

pač nimam avta, ja. Druga 

sredstva nimam, 

pokojnino pa to moje 

stanovanje, to je, ja. (59). 

Helena: Em. Pa ste 

zadovoljni s tem? 

Sogovornica 1: Zelo 

zadovoljna. (60) 

Helena: Ne bi kej 

spremenili? 

Sogovornica 1: Nč ne bi 

spremenila, ne. Je čist 

vredu, tak kot je. (61) 

Helena: Mhm. 

Razumem. (premolk) 

Neki sva se že dotaknili, 

ste spregovorili o vašem 

veselju, o vaših 

družinskih članih, pa da 

takrat občutite veselje … 

Je še kej takega, poleg 

druženja obiskov, kar 

vas veseli? 

Sogovornica 1: Sej to sem 

že povedla … 

Helena: Pa na vrtu? 

Sogovornica 1: Ja, pa na 

vrtu. Pa veselje mi je, ko 

grem v zdravilišče, tam mi 

je veselje, ja. (62) 

(premolk). Ka pa vem kej 

… 

Helena: Kaj pa na drugi 

strani, vas kej žalosti, 

kar ni tok prijetno? 

Sogovornica 1: Ja, me 

žalosti. Ja, ker sem … Ker 

pač nimam moža več, to 

me žalosti. Pridejo taki 

trenutki, da te nekam 

potere. (63) 

Helena: Mhm. 

Sogovornica 1: Drugač pa, 

tk da ja. 

Helena: Kaj pa potem 

takrat nardite? 

Sogovornica 1: Oblečem 

se pa grem ven. Ja. To je 

moje. Ko me do tal, do tal 

potere, se oblečem pa 

grem. Pa grem tule na 

grad, pa okrog jezera, čez 

[ime kraja]. (64) Maš poti, 

da greš. Ja. 

Helena: In kako se po 

tem počutite? 

 

 

 

 

 

 

(59)  sogovornica 1 

prejema in razpolaga s 

pokojnino ter je lastnica 

stanovanja, v katerem 

živi; odsotnost 

avtomobila 

 

(60)  sogovornica 1 je 

zelo zadovoljna s 

svojimi materialnimi 

viri in stanovanjskimi 

razmerami, zadovoljna 

je s sedanjim stanjem 

(61)  sogovornica 1 se 

počuti priskrbljeno, 

njene potrebe so 

zadovoljene, kajti pravi, 

da nič ne bi spremenila 

 

 

 

 

 

 

(62)  sogovornica 1 

občuti veselje ob 

druženju s svojimi 

družinskimi člani, 

prijateljicami in vsemi, 

ki jo pridejo obiskat; ob 

delu na vrtu in v času 

zdravljenja v zdravilišču 

 

 

(63)  sogovornico 1 

žalosti odsotnost moža, 

oseba občuti žalost, ker 

nima več moža, smrt 

moža kot dogodek, ki 

sproža v  sogovornici 1 

občutek žalosti 

 

(64) ko  sogovornico 1 

doma kaj užalosti ali 

potre, se obleče in 

odpravi na sprehod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(59) opis materialnih 

virov in stanovanjskih 

razmer 

 

 

 

 

(60) opis doživljanja 

materialnih virov in 

stanovanjskih razmer  

 

 

 

(61) opis doživljanja 

materialnih virov in 

stanovanjskih razmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

(62) vzorci ravnanja, ki  

sogovornico 1 veselijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63) smrt moža v 

preteklosti sogovornico 

1 žalosti 

 

 

 

 

 

(64) vzorci samopomoči 

ob doživljanju občutkov 

potrtosti, strategije 

samopomoči za 

izboljšanje počutja 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
(59) MATERIALNOST 

 

 
 

 

 
 

 
 

(60) MATERIALNOST 

 
 

 

 
 

 

 
(61) MATERIALNOST 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(62) VZORCI 

RAVNANJA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(63) DOGODEK 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

(64) VZORCI 

RAVNANJA 
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Sogovornica 1: Velik bolš. 

Nekoga srečaš, enih par 

besed spregovoriš, če 

druga ne, samo dober dan. 

Je že kr neki, ja. In pridem 

domov čist drgač. (65) 

Tako. (premolk) 

Helena: Mhm. Kaj si pa 

zdej v življenju še želite? 

V prihodnosti? 

Sogovornica 1: Kaj si 

želim? V prihodnosti. 

(premolk) Da bi blo tako, 

da bi hodili otroci moji 

domov, ja, me obiskavat. 

Pa da zdrava ostanem. To, 

to si želim. Da zdrava 

ostanem, mislim, da lahk 

hodim. (66) To, ja. 

Helena: Mhm. Obski pa 

zdravje, če vas prav 

razumem? 

Sogovornica 1: Tako, ja. 

(premolk) 

Helena: Kako si pa 

predstavljate še življenje 

v prihodnosti? Mate 

kake načrte, kake načrte 

še mate? 

Sogovornica 1: 

Pravzaprav nimam nč 

kakih načrtov. To so 

vsakdanji načrti, drgač pa 

nimam. Da bi si pa nekej 

glih predstavljala … Tist, 

ko bi si js želela (nasmeh), 

tist pa je nemogoče 

(smeh). Da bi enkrat šla 

tamle dole v Brazilijo (z 

žarom v očeh)! (67) 

Helena: Ja? 

Sogovornica 1: To je moja 

želja, ampak tist pa vem, 

da je nemogoče, ja. Da ne 

bom šla. V Brazilijo, gor 

na une farme. (68) Ne v 

mesto, v farme gor, ko 

majo kakavovca, pa majo 

tele … To bi enkrat, to bi 

šla! Ja. Drgač pa druge 

želje nimam. Ko bla sem 

velik js na potovanju, bla 

sem na križarjenju, bla 

sem v Franciji, dol v 

Izraelu … Ful velik sem 

bla na potovanju. Ja. Dej, 

glih v tej Braziliji pa 

nisem bla (smeh). (69)  Ne 

vem, zakaj bi me taj 

vleklo, ne vem. Ja. 

(65)  sogovornica 1 

doživlja sprehod kot 

pozitivni vpliv na njeno 

počutje; po sprehodu se 

počuti čisto drugače 

oziroma veliko bolje  

kot pred njim; za boljše 

počutje ji zadostuje že 

to, da nekoga sreča in z 

njim spregovori par 

besed 

 

 

(66)  sogovornica 1 si v 

življenju še želi, da bi jo 

obiskovali njeni otroci 

in da bi ostala zdrava do 

te mere, da bi lahko še 

naprej hodila 

 

 

 

 

 

 

 

(67) predstave  

sogovornice 1 glede 

življenja v prihodnosti; 

načrti glede prihodnosti; 

odsotnost načrtov za 

daljno prihodnost, 

vsakdanji načrti; želja  

sogovornice 1, da bi šla 

v Brazilijo, ki jo v 

vsakdanjem življenju 

doživlja kot neizvedljivo 

 

(68) sanje  sogovornice 

1 po potovanju v 

Brazilijo 

 

 

 

 

(69)  sogovornica 1 si 

želi, da bi šla v 

Brazilijo, na farme; ker 

tja v svojem preteklem 

življenju še ni 

odpotovala; vzorci 

ravnanja v preteklosti; 

številna potovanja; 

križarjenja, potovanje v 

Francijo  

 

(65) vzorci ravnanja, ki 

izboljšajo počutje  

sogovornice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(66) želje za prihodnost  

sogovornice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(67) predstave in načrti 

glede prihodnosti; želja 

po potovanju v 

Brazilijo, ki jo  

sogovornica 1 doživlja 

kot neizvedljivo 

 

 

 

 

 

 

 

(68) sanje  sogovornice 

1 po potovanju v 

Brazilijo 

 

 

 

 

(69) opis in pojasnitev 

želje po potovanju v 

Brazilijo; povezava z 

vzorci ravnanja v 

preteklosti 

 

 

 

 

 

 
(65) VZORCI 

RAVNANJA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(66) VIZIJA IN ŽELJE 
ZA PRIHODNOST 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(67) VIZIJA IN ŽELJE 
ZA PRIHODNOST 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(68) VIZIJA IN ŽELJE 

ZA PRIHODNOST 

 
 

 

 
 

 

(69) VIZIJA IN ŽELJE 
ZA PRIHODNOST, 

VZORCI 
RAVNANJA V 

PRETEKLOSTI 
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Helena: Mhm. Se pravi 

… Če vas prav 

razumem, so to vaše 

sanje? 

Sogovornica 1: To so 

moje sanje, ja (smeh). Ne 

druga, ja. (70) Včasih po 

televiziji gledam tiste 

farme gor in vidim, kako 

je to lepo vse. Delajo na 

tistih farmah pa tisti 

pamuk obirajo pa to pa to. 

To so moje sanje ja! Mam 

ja kr zadost, da po 

televiziji vidim, no ampak, 

ja … (71) 

Helena: No upam, da se 

vam uresničijo. 

Sogovornica 1: Ja, nikol 

se ne ve (nasmeh). 

Helena: Ja … 

Sogovornica 1: Na lotu ne 

morem zadet, ko ne 

špilam (smeh)! 

Helena: Ja .. (smeh) 

Sogovornica 1: Pa to je 

predolgo potovanje, ko to 

ne morem js tk daleč it 

zarad zdravja. To so sam 

sanje, ja.(72)  

Helena: Aja. Em. Je še 

kej takega, kar bi radi 

povedali, pa do zdej še 

niste uspeli o sebi in 

svojem življenju? 

Sogovornica 1: Ja, kaj bi 

… Ja pa vprašajte me neki 

takega, ne vem … 

Helena: Mogoče, če še 

enkrat ponovim 

vprašanje, kdo ste? 

Kako bi se še lahko 

predstavli, če se vam še 

utrne kaka misel? 

Sogovornica 1: (premolk) 

Ja, to lahk se še 

predstavim, da sem babica 

dveh vnukinj pa treh 

vnukov. (73) Ja, to. 

Helena: Okej. (premolk) 

Se pravi, če ni več kej 

takega, kar bi želeli 

povedat, je tuki točka, 

kjer lahko zaključiva? 

Lahko ugasnem 

snemalnik? 

Sogovornica 1: Sej 

pravim, če še me mate kej 

za vprašat, da bi nekej o 

življenju al mate zadost 

 

 

 

 

 

(70) vizija; sanje o 

potovanju v Brazilijo 

 

 

 

(71)  sogovornici 1 

zadošča za delno 

izpolnitev želje tudi to, 

da vidi brazilske farme 

po televiziji 

 

 

 

 

(72)  sogovornica 1 

vzpostavlja kritičen in 

humoren odnos do svoje 

želje, predstava glede 

svojih možnosti in 

omejitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(73) predstavitev sebe 

preko socialne vloge 

babice dveh vnukinj pa 

treh vnukov 

 

 

 

 

(70) sanje po potovanju 

v Brazilijo 

 

 

 

(71) ob ogledu 

televizijskih oddaj, ki 

prikazujejo življenje v 

Braziliji  sogovornica 1 

občuti zadovoljstvo, do 

določene mere 

izpolnitev želje 

 

(72) kritičen in humoren 

odnos do lastne želje, 

predstava glede svojih 

omejitev, ovir na poti 

izpolnitve te želje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(73) samopredstavitev 

preko socialne vloge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(70) VIZIJA IN ŽELJE 
ZA PRIHODNOST 

 

 
 

 

 
(71) VIZIJA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(72) VIZIJA IN ŽELJE 

ZA PRIHODNOST 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(73) SAMOPREDSTAV

ITEV PREKO 
SOCIALNE 

VLOGE 
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7.2 Prikaz določanja kategorij 

 

1. SAMOPREDSTAVITEV 

Kategorija zajema predstavitev osebe 

preko različnih identitetnih 

označevalcev oziroma kategorij, v 

katere se sogovornica 1 uvršča 

oziroma s katerimi se identificira. 

(1) samopredstavitev preko identitetnih 

označevalcev/določevalcev 

(2) samopredstavitev preko identitetne kategorije upokojenke 

(socialni status); upokojitev kot mejnik v življenju 

sogovornice 1 

(6*) pretekla identiteta sogovornice 1 povezana z delovnim 

področjem, samopredstavitev preko pretekle identitete 

delavke (socialni status)  

 (73) samopredstavitev preko socialne vloge 

2. DELO IN DOSEŽKI 

Kategorija zajema predstavitev in 

opis dosežene izobrazbe, zaposlitve, 

časovnega obsega dela, odnosa do 

dela,  sodelavk in dosežkov iz 

preteklosti ter aktivnosti in dela iz 

vsakdanjega življenja sogovornice 1. 

 

 

(3) delo do upokojitve  

(4) opis zaposlitve iz življenja sogovornice 1 

(5) opis zaposlitve iz življenja sogovornice 1 

(6) izobrazba; opis zaposlitve iz življenja sogovornice 1 

(7) odnos osebe do dela, zaposlitve in sodelavk iz preteklosti, 

iz življenja sogovornice 1; prijetni spomini iz sedanjosti  

(8) najpogostejše aktivnosti in delo sogovornice 1 v 

vsakdanjem življenju 

(9) najljubše aktivnosti sogovornice 1 v vsakdanjem življenju 

(10) uspehi in dosežki iz preteklega življenja sogovornice 1; 

osebni uspehi in dosežki na področju varstva vnukov; uspehi 

iz družinskega življenja 

3. SOCIALNA MREŽA 

Kategorija zajema predstavitev in 

opis socialne mreže ter pomoči in 

podpore, ki jo sogovornica 1 prejema 

in nudi v socialnih stikih iz te 

socialne mreže (neformalna mreža 

pomoči in podpore: vzajemna pomoč 

in podpora v okviru socialne mreže, 

dogodek iz življenja, ki je spremenil 

sestavo socialne mreže, pomemben 

zaupnik iz socialne mreže, kvalitete 

odnosov z družinskimi člani in 

prijateljicami, pomembna vrednost 

telesnega stika, doživljanja socialnih 

stikov, doživljanje sebe v socialnih 

stikih, vpliv socialnih stikov na 

počutje; formalna mreža pomoči in 

podpore:  zdravstvena pomoč) 

(11) sestava socialne mreže sogovornice 1; odnos 

sogovornice 1 do svojih družinskih članov in z njimi 

povezanih ljudi 

(12) smrt partnerja kot mejnik v življenju sogovornice 1; 

sprememba v socialni mreži sogovornice 1; odsotnost 

partnerja, prisotnost prijateljic, ki ji omogočajo druženje in 

klepet v vsakdanjem življenju 

(13) ob druženju s prijateljicami se sogovornica 1 prijetno 

počuti 

(14) sogovornica 1 najlažje zaupa zgodbe iz svojega življenja 

in kontekst takratnega časa svojemu najmlajšemu vnuku, ki 

jo z zanimanjem posluša  

(18) odsotnost bivšega moža, sedanjega partnerja, 

sogovornica 1 živi samsko življenje 

(20) lepi odnosi z vsemi družinskimi člani 

(21) sestava socialne mreže, bližina dveh prijateljic iz bloka, 

pogostost srečevanj s prijateljicami zunaj stanovanja, največ 

prijateljic predstavljajo tiste, ki jih je spoznala v planinskem 

društvu 

(45) doživljanje zadostne  pogostosti srečevanj z družinskimi 

člani in prijatelji 

(46) opis pomoči in podpore, ki jo sogovornica 1 prejema s 

strani svoje socialne mreže; pomembna vrednost objema z 

tega … 

Helena: Jst mislim, da 

bo vredu. Hvala. Zdej 

bom ugasnila. 
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vnukom 

(46) opis pomoči in podpore, ki jo sogovornica 1 prejema s 

strani svoje socialne mreže; pomembna vrednost objema z 

vnukom 

(47) opis pomoči in podpore, ki jo sogovornica 1 nudi svoji 

socialni mreže (socialnim stikom); opis enakovrednih 

odnosov z vsemi stiki 

(48) obiski v sogovornici 1 sprožajo veselje 

(49) opis doživljanja obiskov, običajnih pogovorov med 

obiskom in vpliva obiska na počutje sogovornice 1 

(50) sestava neformalne socialne mreže, ki ji nudi pomoč in 

podporo in primer konkretne pomoči in podpore 

(51) zdravstvena pomoč v okviru formalnih mrež podpore in 

pomoči 

(52) opis zdravstvene pomoči, ki jo sogovornica 1 koristi 

4. SPOMINI IZ OTROŠTVA 

IN MLADOSTI, 

KONTEKST PRETEKLEGA 

ČASA, ŽIVLJENJSKA 

ZGODBA 

Kategorija zajema  zgodbe in 

spomine iz življenja sogovornice 1. 

(15) sogovornica 1 razpolaga s številnimi zgodbami iz 

svojega otroštva in mladosti ter konteksta takratnega 

življenja 

(16) lepi spomini iz mladosti sogovornice 1 

5. ŽIVLJENJSKI DOGODKI 

Kategorija zajema predstavitev in 

opis dogodkov ali obdobij, ki so 

pomembno zaznamovali življenje 

sogovornice 1. 

(3) upokojitev kot mejnik v življenju sogovornice 1, ki ločuje 

obdobje zaposlitve od obdobja odsotnosti zaposlitve 

(17) lepa mladost in lepo kasnejše življenje, predvsem 

obdobje življenja z vnuki kot obdobja, ki so sogovornico 1 

ključno zaznamovala 

(63) smrt moža v preteklosti sogovornico 1žalosti 

6. VZORCI RAVNANJA 

Kategorija zajema predstavitev ali 

opis vzorcev ravnanja iz preteklega in 

sedanjega vsakdanjega življenja 

sogovornice 1. 

(19) strategija soočanja z odsotnostjo partnerja oziroma s 

samskim življenjem, močna potreba po zapuščanju 

stanovanja, močna potreba po gibanju 

(22) planinarjenje kot strategija soočanja z moževo smrtjo 

(37) doživljanje pomanjkanja avtomobila v času po moževi 

smrti in postopno navajanje na življenje brez te vrste 

transporta 

(38) doživljanje zadovoljstva v povezavi s sabo, odnos do 

sebe, doživljanje zadovoljstva v vsakdanjem življenju 

(56) vzorec ravnanja, ki sogovornico 1 veseli 

(57) vzorec ravnanja, ki sogovornico 1 veseli 

(62) vzorci ravnanja, ki sogovornico 1– veselijo 

(64) vzorci samopomoči ob doživljanju občutkov potrtosti, 

strategije samopomoči za izboljšanje počutja 

(65) vzorci ravnanja, ki izboljšajo počutje sogovornice 1 

 

7. MATERIALNOST 

Kategorija zajema opis, 

razpoložljivost, obseg in doživljanje 

materialnih virov in dobrin iz 

življenja sogovornice 1. 

(23) doživljanje zadovoljstva z materialnimi viri in 

dobrinami 

(26) odnos do materialnih dobrin sogovornice 1; sogovornici 

1 njeni materialni viri in sredstva, s katerimi razpolaga 

mesečno, zadostujejo za preživetje 

(27) doživljanje zadovoljstva v povezavi s finančno situacijo 

(28) razpoložljiva mesečna finančna sredstva sogovornici 1 

zadostujejo za/ omogočajo kvalitetno življenje 

(29) doživljanje zadovoljstva v zvezi s finančno situacijo 

(59) opis materialnih virov in stanovanjskih razmer 

(60) opis doživljanja materialnih virov in stanovanjskih 
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razmer sogovornice 1 

(61) opis doživljanja materialnih virov in stanovanjskih 

razmer sogovornice 1 

8. LOKALNO OKOLJE 

Kategorija zajema doživljanje 

lokalnega okolja iz vsakdanjega 

življenja sogovornice 1.  

(24) doživljanje varnosti v svojem lokalnem okolju 

(25) doživljanje zadovoljive vpetosti v lokalno okolje 

(55) doživljanje lokalnega okolja, v katerem sogovornica 1 

biva 

9. VREDNOTE 

Kategorija zajema predstavitev in 

opis pomembnih vrednot, odnosa do 

vere in verovanja ter motivacijske 

misli iz vsakdanjega življenja 

sogovornice 1. 

(30) zdravje kot vrednota 

(31) zdravje kot vrednota 

(32) zdravje kot najpomembnejša vrednota 

(34) sposobnost hoje ali mobilnost kot vrednota 

(35) zdravje kot vrednota 

(39) odnos do verovanja 

(40) pojasnilo vzpostavljenega odnosa do verovanja s 

pomočjo osebne zgodbe 

(41) izpostavitev razloga za vzpostavljen odnos do verovanja 

(42) življenjska pot kot vrednota; na poti sogovornico 1 

spodbuja vsakdanja motivacijska misel 

(58) opis pomembne vrednote 

10. TELESNOST 

Kategorija zajema opis in 

predstavitev odnosa do telesa, sebe in 

načina komunikacije iz vsakdanjega 

življenja sogovornice 1. 

(33) odnos do lastne telesnosti 

(36) odnos do lastne telesnosti 

(38) doživljanje zadovoljstva v povezavi s sabo, odnos do 

sebe, doživljanje zadovoljstva v vsakdanjem življenju 

(53) opis načina komunikacije in občutenja potrebe po 

govoru 

(54) doživljanje načina lastne komunikacije in predstavitev 

odnosa do komunikacije sogovornice 1 

 

11. VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

Kategorija zajema opis poteka 

običajnega dne iz vsakdanjega 

življenja sogovornice 1. 

(43) potek običajnega dne 

12. SOCIALNA VLOGA 

Kategorija zajema predstavitev in 

opis socialnih vlog, ki jih 

sogovornica 1 zavzema v svojem 

vsakdanjem življenju. 

(44) sogovornica 1 trenutno ni vključena v nobeno društvo v 

okolju; opravlja svoja dela, izkušnja vključenosti v društvo iz 

preteklosti 

 

13. VIZIJA IN ŽELJE ZA 

PRIHODNNOST 

Kategorija zajema predstavitev in 

opis vizije in želje za prihodnost iz 

vsakdanjega življenja sogovornice 1. 

(66) želje za prihodnost sogovornice 1 

(67) predstave in načrti glede prihodnosti; želja po potovanju 

v Brazilijo, ki jo sogovornica 1 doživlja kot neizvedljivo 

(68) sanje sogovornice 1 po potovanju v Brazilijo 

(69) opis in pojasnitev želje po potovanju v Brazilijo; 

povezava z vzorci ravnanja v preteklosti 

(70) sanje po potovanju v Brazilijo 

(71) ob ogledu televizijskih oddaj, ki prikazujejo življenje v 

Braziliji občuti zadovoljstvo, do določene mere izpolnitev 

želje 

(72) kritičen in humoren odnos do lastne želje, predstava 

glede svojih omejitev, ovir na poti izpolnitve te želje 

 

7.3 Sheme zemljevidov življenjskega sveta sogovornikov 
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SOGOVORNICA 1  

Samopredstavitev: pove lastno ime, priimek, kraj 
bivanja, socialni status in socialno vloga, ki jo 

prevzema v vsakdanjem življenju.  

"Ja, sem [ime, priimek in hišna številka ulice, kjer 
sogovornica stanuje … Sem upokojenka … Ja, to lahk 
se še predstavim, da sem babica dveh vnukinj pa treh 

vnukov." 

Telesnost: doživlja zadovoljstvo v povzezavi s 
svojim zdravjem, telesom, podobo in videzom; 
občuti močno potrebe po gibanju in delu doma 

in izven doma; zelo pomembna ji je 
sposobnost hoje, saj ji daje občutek 

zadovoljstva; ima močno potrebo po govoru in 
rada komunicira (doživlja se kot zgovorno). 

Delo: delo v bolnici (opravila izpit za 
bolničarko); nato je do upokojitve delala v 
tovarni na preši, kjer so oblikovali "pleh"; 

rada je delala in hodila v službo, ker je 
imela "zelo dobre sodelavke"; uspehov in 

dosežkov ne povezuje z delovnim 
področjem, temveč z varstvom vnukov; 

aktivnosti iz njenega vsakdanjega življenja 
so: sprehajanje, vrtnarjenje, gospodinjska 

dela in gledanje televizije. 

Socialna mreža: zanjo pomembni ljudje 
so vnuki, sinovi in snahe; odsotnost 
partnerja; druženje s prijateljicami 
(sosedi in prijateljice "iz planin"); 

doživljanje odnosov kot lepe, prijetne in 
dovolj pogoste. Pomoč in podpora: v 

neformalnih mrežah (družina, prijatelji 
in nekateri sosedi) doživlja občutke 

veselja ob vzajemni izmenjavi pomoči in 
podpore, sosedi ji občasno prinesejo 
kaj iz trgovine; v formalnih mrežah 

koristi zdravniško pomoč in pravico do 
vsakoletnega zdravljenja v zdravilišču, 

kar ji je v veliko veselje. 

Materialnost: stanovanje in 
pokojnina; doživljanje 

zadovoljstva v zvezi s tem 
področjem, saj ji materialni 

viri in finančna sredstva 
omogočajo lepo življenje (če 
bi jih imela več, pa bi bila še 

bolj zadovoljna). 

Lokalno okolje in socialne vloge: v 
okolju se počuti dovolj vpeto in varno, 

saj ne misli, da bi jo kaj ogrožalo; 
okolje, v katerem biva doživlja kot lepo 

in polno dogajanja, hkrati pa opaža 
pomanjkanje služb za mlade, kar se ji 
zdi grozno in ji ne odgovarja. Socialne 

vloge: v vsakdanjem življenju ne 
opravlja drugega dela v okolju razen 
svojega dela, ni vključena v nobeno 

društvo, je pa bila v preteklosti. 

Vrednote: zdravje v smislu hoje in 
samostojnega premikanja; 

odsotnost verovanja in prisotnost 
vsakdanje motivacijske misli: "Pojt 

naprej, ne oziraj se nazaj."  

Spomini, dogodki in vzorci ravnanja: 
obdobje otroštva mladosti, obdobje pred 

in po upokojitvi, obdobje življenja z 
vnuki; zelo lepi spomini na svoje 

otroštvo in mladost; pretekli vzorci 
ravnanja ob soočanju z izgubo moža in 

spremenjenim načinom življenja in 
sedanje strategije samopomoči ob 

doživljanju občutkov potrtosti zaradi 
odsotnosti moža; sedanji vzorci 

ravnanja, ki jo veseljijo: obiski na njenem 
domu; izleti na njeno "domačijo"; hoja 

na zraku; delo na vrtu; zdravljenje v 
zdravilišču.  

Vsakdanje življenje (potek 
dneva): jutranje vstajanje, odhod 

v kopalnico, kuhanje zajtrka, 
prehranjevanje, dopoldansko 

gledanje televizije, pitje kavice, 
sprehajanje, vrnitev domov, 

kuhanje kosila, prehranjevanje, 
večerno gledanje televizije in 

spanje. 

Vizija: želi si še obiskov otrok in da 
ostane še tako zdrava, da lahko 
hodi; bolj kot dolgoročne ima 
vsakdanje načrte in predstave; 
pove, da tisto, kar si sama želi, 

meni, da je zanjo nemogoče zaradi 
zdravstvenih ovir: to je potovanje v 

Brazilijo, kjer do sedaj še ni bila. 

 



132 

 

 

SOGOVORNIK 2  

Samopredstavitev: pove, da je oče dveh otrok, ločen 
pred dvanajstimi leti,  star dvainsedemdeset let; 
živeč v mestnem okolju; rojen mami in očetu pri 

cerkvi; družaben, optimist in tip, ki si vedno najde 
zaposlitev. 

 "Kdo sem? (vzdih) Oče dveh otrok … ločen, pred 
dvanajstimi leti … Star [ime krajana mesta], rojen v 
[ime kraja], star 72 let, lahko rečem kolikor toliko 
družaben, optimist, rad se družim z ljudmi … Sem 
otrok, predzadnji od petih, rojen mojmu očetu in 

mami, v [ime kraja], v [ime kraja] pri cerkvi … Ker sem 
pač tak tip, da si vedno najdem neko delo. Jst sem 

tak, da morem vedno neki počet." 

Telesnost: počuti se absolutno zdravega 
in za to občuti hvaležnost; ne potrebuje 

zdravil; na bolečino se odzove 
potrpežljivo in počaka, da mogoče sama 
od sebe mine. V svojem telesu se počuti 
vredu (pove, da mu nič ne manjka); vse 

potrebe ima zadovoljene. Svoj način 
komuniciranja z moškimi in ženskami 

doživlja kot neproblematičen, saj z njimi 
vedno najde kakšne skupne točke, ali pa 

jih posluša, ko se mu zaupajo. 

Delo: Iz preteklosti: leta 1972 se je zaposlil v tovarni in 
opravljal delo na različnih področjih (elektronika, 

vzdrževanje, servis - delo v tujini) vse do upokojitve; v 
prostem času se je posvečal športu (smučanje). Posebno 

obdobje štiriletnega čakanja brez zaposlitve pred 
upokojitvijo je doživljal kot dobro, prijetno. Aktivnosti iz 

vsakdanjega življenja, s katerimi se ukvarja so: 
zbirateljstvo rož, vrtnarjenje, sadjarstvo, obiskovanje 

anonimne samopomočne skupine. Občasno mu ustreza, 
da nikamor ne gre, da je kar v hiši. Tudi takrat si najde 
delo (posluša radio, bere literaturo, gleda televizijo ...). 

Uspehi in dosežki: doživlja uspeh, da mu je uspelo 
ustvariti družino, otroke in dom ter da je prišel v življenju 

do točke, kjer se nahaja v trenutku govora; poleg 
omenjenega svoje dosežke povezuje tudi s področjem 

službe in preživetja. Pravi, da ga delo na splošno 
osrečuje. K opravilom pa ga nagovarja motivacijska misel, 

da kar lahko narediš danes, ne odlašaj na jutri. 

Socialna mreža: neformalna: pomembni 
ljudje zanj so otroci, bivša žena, dva znanca, 
sestra, brat in sosedje; odnose z družinskimi 
člani opiše kot normalne in zadovoljujoče; 

občuti veselje in srečo, da se razumejo, 
kličejo in slišijo med sabo (s hčerko vsaj 

enkrat na teden, s sinom pa se vidi vsak dan, 
saj z njim tudi živi). Prevzema identiteto 
samskega ločenca. Potrebo po druženju 

zadovoljuje tako, da obiskuje ljudi. Probleme 
in težave zaupa dvema znancema. V njegovi 
socialni mreži so prijatelji in znanci. Podpora 

in pomoč: sorazmerno več jo nudi kot 
prejema, a vedno lahko prosi za pomoč 

(prijatelje, znance, sina), če jo potrebuje. 
Polformalna in formalna: anonimna skupina 

za samopomoč po zdravljenju odvisnosti 
(nanj deluje terapevtsko), zdravstvo, 

zobozdravstvo (v slednjih dveh mrežah 
pomoči opaža problem čakalnih vrst). 

Materialnost: nad bogastvom ni 
navdušen, saj meni, da (material) 

človeka ne osrečuje; denar mu 
pomeni le sredstvo za preživetje; 
pomen daje zadostnim sredstvom 

za preživetje sebe in družine; 
sogovornikov način preživljanja 

sledi principu samooskrbe (pove, da 
si sam naredi mnogo stvari, pridela 

si npr. sadje, zelenjavo in speče 
kruh); pri pripravi živil je varčen. 

Razpolaga z naslednjimi 
materialnimi viri in dobrinami: 

penzija, trije registrirani avtomobili, 
kolo, hiša. Pove, da je s tem 
zadovoljen, saj pokriva svoje 

potrebe in občasno ugotavlja, da je 
še to, kar ima preveč (nima več 

toliko potreb po materialnih 
dobrinah). 

Lokalno okolje in socialne vloge: v lokalnem 
okolju in širše se počuti zelo dobro; meni, da 
imajo v primerjavi z drugimi kraji v Sloveniji, 
dobre storitve; imajo ogrevanje, toploto, čist 

zrak, dobro prezračenost doline, zadostno 
količino cest, dostop do jezera, kopališča in 

urejenost pešpoti za možnost rekreacije. Izrazi 
hvaležnost in zadovoljstvo v odnosu do okolja 

in ponudbe storitev v njem. Ne izpostavi 
nobenega problema. Glede svojih pravic v 

lokalnem okolju pove, da tiste, ki jih ima, jih 
lahko uveljavlja in da nikdar ni imel občutka, da 

jih ne bi mogel uveljavit, marveč je bil vedno 
uslišan ob uveljavljanju svojih pravic. 

Spregovori še o strpnosti in potrpežljivosti kot 
potrebnih človekovih vrlinah ob vstopanju v 
kontakte z ljudmi iz javnih ustanov. Socialne 

vloge in statusi: Ne zaznava, da bi imel kakšno 
posebno vlogo v okolju in prida, da ni tip, ki bi 
se izpostavljal. Glede statusa zase pravi, da je 

samostojni upokojenec. Pojasni, da to zanj 
pomeni samozadostnost, odsotnost potrebe po 

zunanji in notranji pomoči in prevladujoče 
zadovoljstvo s sabo in svojim početjem. 

Vrednote: njegove pomembne 
vrednote so: odnosi, družina, otroci; 

poslanstvo: vzgoja otrok, ne pa 
spreminjanje drugih po lastnem 

vzorcu; zlato pravilo: ne prestavljaj 
na jutri, kar lahko storiš danes; smisel 

življenja zanj predstavlja družina, 
otroci in njegovo lastno počutje, ker 
živi zase; poskuša si naredit življenje 

čim lepše, da ga rad živi in se ga 
veseli; vsak večer si naredi plan za 
jutrišnji dan; verjame vase in v nič 

nadnaravnega - zanaša se le nase; na 
njegovi življenjski poti ga spodbujajo 

vsakdanji užitki kot je recimo 
zbirateljstvo rož. 

Spomini, dogodki in vzorci ravnanja: Iz preteklosti: 
spomini na otroštvo in okoliščine odraščanja na 

kmetiji; spominja se vrtčevskega obdobja, šolskega 
obdobja, obdobja šolanja za finomehanika, 

delovnega obdobja, obdobja pred upokojitvijo, še 
posebej tudi ločitve in posebnih okoliščin, v katerih 
je odraščal (umazan zrak, vzgoja z manj pohvale in 
več kritike, v splošnem nižji šolski uspeh učencev, 
prepoved verovanja, manj odpuščanja delavcev, 

delo do upokojitve ...). Izpostavi tudi težko 
življenjsko izkušnjo rakavo bolezen, ki ga je 

spodbudila, da je spremenil razmišljanje v bolj 
pozitivno. Iz vsakdanjega življenja: strategije 

ravnanja ob nezgodah ali "slabih dnevih". Vzorci 
ravnanja, ki ga osrečujejo so razumevanje v 

družinskih odnosih, peka krofov, zabavni in prijetni 
pogovori. Vzorci ravnanja, ki ga nasmejejo in 

razveselijo so poslušanje šal, kakšnega sogovornika 
in gledanje filmov, komedij. Vzorci ravnanja, ki ga 

žalostijo: nespoštljiv odnos partnerjev do partnerk, 
nasilje in nespoštljiv odnos do narave (vse omenjeno 

tolerira, ampak ne pusti, da bi negativno delovalo 
nanj). Išče tisto, kar pozitivno vpliva, to je 

optimizem, dobra volje, šale, lepota narave, živali, 
ptice in življenje v končni fazi. V življenju ga osrečuje 

občutek, da je nekomu nekaj pomagal 

Vsakdanje življenje: v 
njegovem dnevu so običajno 
naslednje aktivnosti: jutranje 

vstajanje, umivanje, 
zajtrkovanje, delo v hiši in njeni 

okolici, kuhanje kosila, 
prehranjevanje, pomivanje in 

pospravljanje posode, druženje 
s prijatelji, poslušanje radia, 
branje, gledanje televizije pa 
tudi pospravljanje in druge. 

Sogovornik glede vsakdanjega 
življenja pripomni, da mu ni boli 
nikoli bolje kot mu je zdaj, in da 
je sam svoj gospodar in da zna 
vse sam naredit kar se tiče dela 
pri hiši ter da ima časa toliko, 

kolikor si vzame. 

Vizija: želje za prihodnost: narediti čim več 
za svoje zdravje v možnih okvirih 

zdravstvenega sistema, da bi še lahko hodil, 
spoznaval naravo, se družil in pomagal 

otrokom ustvarit življenje, ki jim bo 
prinašalo sigurnost; delovni načrti: 

popravilo lopate, sajenje, sejanje, urejanje 
hiše in vključevanje sina k delu; predstave 
glede bodočnosti: pestro, veselo, pozitivno 

(druženje z ljudmi, zabava, smeh). 
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SOGOVORNIK 3  

Samopredstavitev: pove, da je star 70 
let in da je rojen v določenem kraju 

ob določenem času.  

"Star sem 70 let, rojen [datum rojstva] 
v [ime kraja]."; človek, ki ljubi mir "Jst 

sem tak miroljuben človek."  

Telesnost: v vsakdanjem življenju se 
sogovornik ne čuti zdravega, pove, da 

je v preteklosti je prebolel številne 
bolezni; meni, da je po telesni teži 

nekoliko pretežek. Obsežen del 
pripovedi vsebuje sogovornikovo 
razmišljanje o različnih tematikah; 

predstavi svoja različna stališča: glede 
človeka, njegovih potreb, načina 

življenja, prijateljev (v obdobju pozne 
odraslosti) na splošno; glede politike in 
političnega udejstvovanja; glede dela, 

življenjskih radosti, telesa, 
materialnega sveta, okolice in drugega.  

Delo in zanimanje: Odnos do dela iz obdobja otroštva: 
pravi, da je moral delat, kar mu je mama rekla ob tem pa 
se je spraševal o pravičnosti v odnosu do drugih otrok, ki 

so se v tistem času lahko igrali. Odnos do dela je spremenil 
v obdobju, ko je bival v internatu in opravljal delo 

dežurnega učenca, ki je kot tak imel drugačne pravice in 
dolžnosti kot ostali. Opis dela ki ga je opravljal v službi 
kasneje v življenju: kot mojster v službi je moral učiti 

sodelavce dela in odnosa do dela ter jih pri tem 
kontrolirati, ali so delo ustrezno opravili. Njegovi hobiji iz 

preteklosti: različni športi (šah, keglanje, odbojka, 
smučanje, tek na smučeh) in kultura. Hobiji iz vsakdanjega 
življenja: pomoč ljudem, da bi lahko še videli Slovenijo in jo 
prehodili, kolikor še lahko ter preživljanje časa na lastnem 
vikendu in ukvarjanje z naravo. Uspehi in dosežki: v čast si 

šteje, da v 40 letih delovne dobe ni bil niti en dan v 
bolniški; ne razmišlja o dosežkih v materialnem smislu, 

ampak da je ponosen na to, da je preživel 

Socialna mreža: Neformalna mreža pomoči in 
podpore: njegovi prijatelji so ljudje, ki imajo 

sorazmerno enake poglede kot on sam; nima 
osebnih prijateljev, ker je bil v življenju prevečkrat 
razočaran, ko je komu kaj povedal ali pa ne in da 

zato si ne dopusti, da bi razdajal preveč svoje 
intime naokrog. Prijatelji so mu dosegljivi tako, da 
se vzajemno obiskujejo na njegovem ali njihovem 

domu. Čas si vzame za ljudi, ki mu ne pobirajo 
energije (kar pa kot sam pravi začutiš in vidiš po 
dveh ali treh pogovorih); se ne druži z ljudmi, ki 

mu pobirajo energijo in ki jih doživlja kot 
negativne in sitne. (Pol)formalna mreža pomoči in 

podpore: članstvo v klubu upokojencev 
(nepolitično delovanje, sestanki). 

Materialnost: Odnos do materialnih virov in 
stanovanjskih razmer: material mu v življenju 

nikdar ni predstavljal vrednote. Denar mu 
pomeni le menjalno sredstvo. Meni pa, da je 
nujno potrebna osnova (npr. da imaš streho 

nad glavo, hrano, obutev, da si lahko pereš in 
da imaš po štiridesetih letih delovne dobe 
toliko, da lahko greš v dom).  Glede lastne 

osnove za preživetje je sogovornik bolj 
redkobeseden. Pravi le, da gre skozi. 

Lokalno okolje in socialne vloge: mestno okolje, v 
katerem živi mu je všeč, ker je vedno čisto in 

urejeno. Moti ga, da ljudje zunaj v javnosti govorijo 
svoj materni jezik. Odnos do pravic in dolžnosti v 
okolju: meni, da ljudje ne potrebujejo niti pravic 

niti dolžnosti, le zdravnika. Socialne vloge: njegova 
vloga je, da (v klubu upokojencev) organizira in 

vodi dogodke kot so na primer pohodi, nabiranje 
cvetlic pa tudi, da sodeluje pri aktivnostih, ki jih 
drugi člani organizirajo zanj. Ne zanima pa se za 

delovanje in sodelovanje v krajevni skupnosti, ker 
sam ne želi biti »strelovod«, temveč ima rad tisto, 
kar lahko naredi, spremeni ali doda neko dodano 

vrednost, če tega ne more, pa ne bo. 

Vrednote: Na vprašanje: »Od 
česa pa živite? odgovori, da 

najprej od ljubezni do 
bližnjega. Pomembne 

vrednote: ljubezen, poštenost, 
iskrenost in čas (pomembno 
mu je, da se mu sogovornik v 

času posveti, da ga ne 
zaničuje, ampak spoštuje kot 

človeka in vidi v njem nekaj, da 
se lahko z njim pogovarja, živi 

ali hodi). Njegov moto v 
medosebnih odnosih je da 

tistega, ki ti je blizu ne smeš 
spustiti tako daleč, da ti bo 

rekel »ne« (ne smeš ga 
pripraviti tako daleč, da bi ti 

oporekal za pomembne 
stvari). Na življenjski poti ga 
motivira spoštljiv odnos do 

narave in lastnega telesa ter 
zdravja. Zavzemanje: nagiba se 

k UTD-jem – univerzalnim 
temeljnim dohodkom. 
Odsotnost političnega 

udejstvovanja. Članstvo v 
društvu upokojencev. Verjame 
samo v spremembo za katero 

meni, da je edina stalnica v 
svetu in da se ji človek mora 

prilagodit, če ne odpade. 
Smisel življenja vidi v dihanju. 

Spomini, življenjski dogodki in vzorci ravnanja: 
Življenjski dogodki, ki so vplivali na sogovornika: ko 
sta se morala z mamo sama preživljat, je pridobil 
trdnost; tekom šolanja in bivanja v internatu se je 

preko vzgoje učiteljev in vzgojiteljev oblikoval v 
samostojnega človeka; na njegov razvoj so vplivali 

še dogodki kot so: prva zaposlitev, nova poznanstva, 
poroka, ločitev, smrt bližnje osebe, selitve in drugo. 
Vzorci vedenja: od očeta  se je še kot otrok naučil, 
da »če koga potrebuješ, greš do njega«; izkušnje  

nepravičnosti so v njem vzbujale neprijetne 
občutke, ki pa so spodbudile premik v njegovem 

razmišljanju. Spomini na otroštvo (na selitve, proces 
ločevanja njegovih staršev in z njim povezane 
spremembe). Spomini na kontekst življenja v 

preteklosti in primerjava s sedanjim pod kar spadajo 
okoliščine, situacije, sistemi in spremembe 

predvsem na področju dela in socialnih stikov iz 
življenja sogovornika 3: pove, da so v preteklosti 
mislili, da bo leto 2000 nekaj posebnega in da so 

ljudje govorili, da se bo računalniški sistem sesul, ko 
pa je bilo leto 2000 mimo, je bilo vse vredu; ko je 

začel delat, so še njegovi starši imeli 30 let delovne 
dobe, ki se je nato v času podaljšala za 10 let; tudi 

takrat so plačo obdavčili s prispevkom za pokojnino; 
v preteklosti so imeli 42-urni delavnik in so delali 
tudi ob sobotah; v tovarni, kjer je bil zaposlen, so 
delali nadure celo ob nedeljah; ob sobotah je bila 

odprta le ena dežurna trgovina v mestu in 
bencinska črpalka, ob nedeljah pa so bile vse zaprte; 

glede okoliščin življenja ljudi in njihovih 
medosebojnih odnosov iz preteklosti v primerjavi z 

odnosi v sedanjosti pravi, da so bili v preteklosti 
drugačni časi, saj so si ljudje med seboj vzajemno 
pomagali in za to niso zahtevali denarnega plačila. 

Vsakdanje življenje: Potek dneva: njegov 
običajen dan se začne zjutraj približno ob 
pol sedmih z vstajanjem, sledi mu britje in 
ostala higiena, priprava zajtrka, zbujanje 

partnerice, klepet z njo, odhod v mesto in v 
trgovino, vračanje domov, kuhanje in 

obedovanje, po kosilu odhod v naravo ali 
obiskovanje, gledanje televizije in spanje 
(dvakrat do trikrat na teden gre tudi na 

ogled kakšne poti, v hribe v naravo ali pa 
na vikend, kjer sogovornik ureja okolico). 

Vizija: Posredno pove, da ima želje za 
bodočnost "Ne to, da nimam želj ..." 
Za sogovornika 3 delno uresničenje 
želj pomenijo že pogled, nasmeh in 
pogovor na primer s kakšno mlajšo 

osebo ali bivšim sodelavcem, pa tudi 
povabilo koga iz njegove okolice. 

uresničenje želj za prihodnost 
pomenijo razni mali koraki: "Da si s 
človekom, da se pogovarjaš. On tut 

rabi, ti rabiš …" 
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SOGOVORNICA 4  

Samopredstavitev: Pove, da je babi, da gre 
proti 70., da ima kužka in stanuje v 

dvosobnem stanovanju . 

"Babi [skrajšano ime] … Grem proti 70., 
mam kužka, stanujem v dvosobnem 

stanovanju."  

Telesnost: odnos do lastnega telesa doživlja 
kot super; pove, da je enkratno zadovoljna s 
svojim telesom in zdravjem in da ji tako lepo 

kot ji je zdaj še ni bilo; v preteklosti je 
prebolela že marsikaj; slabih stvari kot so 
zanjo razne bolezni se ne želi spominjat in 
pove, da se se človek navadi na to, da se 

spremeniš in da moraš upoštevati nasvete 
zdravnikov in da gre življenje kljub temu 

naprej. 

Delo: Predstavitev dela, aktivnosti, hobijev in 
konjičkov iz preteklega in vsakdanjega življenja: v 

preteklosti je hodila na tečaj španščine, v 
vsakdanjem življenju pa slika in obiskuje spletne 

strani, med drugim spletne strani o pogrebih, kjer 
spremlja, kdo od prijateljev jo je zapustil, da se 
potem od njega poslovi; doživlja, da ji ni nikoli 

dolgčas, ker si vedno kaj najde za počet na primer 
rešuje križanke, posluša radio; ukvarja se z rožami, ki 

jih ima v stanovanju in pokaže, da ima delo z 
opazovanjem  ptičkov. Poleg tega pripomni, da si 
včasih zaželi imeti mir, ki ga potem bolj bogato 

izkoristi. Prida tudi, da v vsakdanjem življenju riše, 
piše in opazuje, kako se narava spreminja vsak dan 

ter kako otroci iz okolice odraščajo.  

Socialna mreža: Pove, da doživlja občutek 
zadovoljstva v odnosu do lastne socialne mreže. 
Sestava socialne mreže in pomoči ter podpore, ki 

jo prejema in nudi v njej: Ima psa, zato je v 
vsakdanjem življenju pogosto v naravi, kjer 
srečuje zelo pozitivne ljudi in s katerimi se 

pogovarja o vremenu in počutju. V domačem 
okolju pa ji družbo in kratek čas delajo štirje 
vnuki, za katere pove, da zelo radi pridejo. 

Kakovost, vrsta dinamika in pogostost stikov v 
svoji socialni mreži: Ima zelo prijetne odnose s 

svojimi sorodniki in da je z njimi zelo povezana od 
takrat, ko je izgubila moža. Pravi, da si pomagajo 
in da se za praznike obvezno slišijo ali obiščejo. 

Podpora in pomoč, ki jo prejema ali nudi: v stikih 
s sorodniki dobi veliko energije in občutek 

prepričanosti v to, da bodo po njeni smrti ti stiki 
še vedno ostali; na vprašanje, kaj nudi v socialnih 

stikih, odgovorid, da če druga ne, dobro voljo, 
optimizem in tolažbo. Pove, da če se ji kdo 

potoži, ga potolaži tako, da reče: »jutri bo nov 
dan«. Pravi, da se ji potem spet zaupajo in 

povejo, kakšne težave imajo, če jih imajo. Temu 
sledi skupno reševanje težav, nato pa jih skupaj 

rešujejo. Odnos do samskega življenja in 
samskega stanu: Sogovornica 4 doživlja samsko 

življenje in samski stan kot normalen in ne 
verjame tistemu, ki mu takšno življenje ne ugaja.  

Materialnost: Materialni viri in dobrine: razpolaga z 
avtomobilom, stanovanjem in mesečnim prilivom pokojnine - 
kar ji zadošča za preživetje skozi mesec; poleg tega pa pove, 
da mora obvezno dajati še žepnino svojim vnukom. Omeni 
tudi, da si v okviru družinskih odnosov pomagajo tudi na 
finančnem področju. Pove, da je v preteklosti kot mati 

samohranilka pazljivo upravljala z denarjem, v vsakdanjem 
življenju pa ji ravno hčeri pogosto pomagata s tem, da sami 
ugotovita, kaj sogovornica 4 potrebuje in ji to prineseta kot 

rojstnodnevno darilo. Izrazi tudi svoje doživljanje teh virov in 
dobrin. Pravi, da je zelo zadovoljna s tem, kar ima. Iz 

povedanega se razbere zavedanje sogovornice 4 o različni 
razporejenosti materialnih virov in dobrin med ljudmi v njeni 

okolici. V sklopu nazadnje omenjene teme sogovornica 4 
spregovori tudi o lastnem odnosu do denarja in načinu 
upravljanja z njim. Na vprašanje, kaj vam pomeni denar 

odgovori, da ji pomeni nujnost za preživetje, in da je 
hvaležna, da prejema pokojnino, ki ji zadostuje za preživetje, 
ter da s tem ni nikomur v finančno breme pa tudi, da je brez 
zadolžitev in kreditov. Sogovornica 4 glede denarja zaključi, 

da ji je cilj shodit in preživet 

Okolje: Odnos do pravic in dolžnosti ter 
doživljanje dostopnosti storitev v okolju: 

okolje, v katerem živi, doživlja kot 
prijetno in da v njem uživa; všeč ji je njen 

razgled na skakalnico, grad in okoliški 
hrib, malo pa jo moti neprijeten kadeči se 

dim iz elektrarne; meni, da so ji vse 
stvari, ki jih potrebuje za življenje zelo 
dostopne (v bližini ima trgovski center, 

pošto in zdravstveni dom). O pravicah in 
dolžnostih, ki jih ima kot občanka mesta 
pravi, da se uvršča v skupino ljudi, ki so 

zadovoljni s tem, kar imajo. 

Vrednote: O življenjskih vodilih in motivacijskih mislih: 
Njen moto: "Rad se imej, neguj se in spoštuj." Skozi 

življenje jo vodijo misli, da ne obstati ob tistem, kar si že 
naredil, temveč pojdi na vse strani čim bolj široko ter da 

hodi po hribih, kjer boš spoznal prijetne ljudi in ob vodi, ki ti 
daje energijo. Pove tudi, da poskuša živeti v sedanjem 

trenutku oziroma za vsak trenutek posebej. Poleg tega se 
zaveda, da se živi danes in da nihče ne ve, kaj bo jutri in 

pravi, da je vedno vesela in samo sebe opomni, da še živi. 
Vodilo sogovornice 4 je tudi življenje za sedanji trenutek. 
Sogovornica 4 največji pomen daje lastnemu življenju - 

skratka življenje samo ji predstavlja vrednoto. 

Življenjski dogodki in vzorci ravnanja: 
Dogodki iz preteklosti: selitev, prometna 

nesreča, poškodba na hčerini poroki, 
ločitev od bivšega moža in njegova smrt. 

Vzorci ravnanja iz preteklega in 
vsakdanjega življenja: v preteklosti je 
brala knjige in vsebino poročala svoji 

sestri; vložila je denar v izobraževanje, 
potovanja in družbo svojih hčera, ob tem 
pa je budno spremljala s kom se družijo; v 

vsakdanjem življenju ji gibanje pomaga 
lajšati bolečine v hrbtenici; sprehodi s 

kužkom v njej sprožajo občutke 
prerojenosti; energijo ji jemlejo srečanja z 
ljudmi, ki se pritožujejo; ponosna na to, da 
si je njen vnuk iz žepnine, ki mu jo je dala, 

kupil knjigo; pove tudi, da je zelo zelo 
srečna in da se spoh ne sprašuje o tem, kaj 

jo veseli, ker je zanjo vsak trenutek nov, 
razveseli jo že to, ko pogleda, kako se 

menjajo oblaki, kakšne strukture 
ustvarjajo na nebu in s svojo domišljijo, si 
na nebu predstavlja oblake; v vsakdanjem 
življenju pogreša obiskovanje bazenov in 
morja, ko je skupaj s hčerami odšla vsaj 

dvakrat na leto na morje.   

Vsakdanje življenje: Pove, da zgodaj 
zjutraj vstane, ker gresta potem s 
kužkom na sprehod. Temu sledi 

ukvarjanje z različnimi področji in 
kot sama pove so med njimi pregled 

interneta, reševanje križank, 
druženje s prijatelji in vnuki. Slednje 
obiskuje in varuje kot varuška. Pravi, 

da si kosilo skuha sama in da po 
kosilu sledi počitek, za tem pa počne 

različne stvari: slika, riše, plete, 
pospravlja. Pove, da do večera ne 

gleda televizije. Pogleda le kviz malo 
pred 7. uro zvečer. Po sedmi uri se 

zadnjič  odpravi na sprehod s 
kužkom. Po sprehodu si naredi 

večerjo in opravi še zadnje 
telefonske pogovore s hčerami ter 

pogleda še kaj na televiziji. Zaključi s 
tem, da pove, da ji je dan vedno 

prekratek, ker bi rada še kaj 
postorila, pa je malo počasna. 

Vizija: Odnos do postavljanja ciljev oziroma 
vizije za bodočnost: V pripovedi razmišlja o tem, 

da ko je človek mlad, si marsikaj želi in si 
postavlja cilje, ki jih mora doseči. Od slednjega 
se loči in pove, da njej to ni več potrebno, in da 

je vsak dan srečna, da vidi svoje vnuke, da je 
njen kuža zdrav, da se lahko sama striže, frizira 
in uredi. Skratka v veselje je sogovornici 4 že to, 
da ji ni treba iskati pomoči drugih. V pogovoru 
ni izražene vizije za daljno prihodnost, temveč 

se kaže usmerjenost v življenje v sedanjem 
trenutku. 
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SOGOVORNICA  5  

Samopredstavitev: pove, kako ji je 
ime, kdaj in kje se je rodila ter kakšen 
zakonski stan in socialni status ima. 

 "Jst sem … Ime mi je [lastno ime]. 
Rojena  [datum rojstva] tam pri [ime 

kraja], en kraj je še. Pa zdej sem 
vdova že tri lete …Navadna 

upokojenka (smeh)." 

Telesnost: doživljanje zadovoljstva v odnosu 
do lastnega telesa; doživlja bolečine, ki jih še 

lahko prestaja, in da je kljub odkritim 
boleznim še zadovoljna, da je tako, da se 

lahko še sama uredi; zadovoljna je tudi s svojo 
telesno podobo in v nadaljevanju razmišlja, da 
bi morala shujšati zaradi zdravja in priporočil 

zdravnikov, a se zaveda, da to zanjo ni 
enostavno;  spolnost doživlja kot tujo temo; 

ne razmišlja o drugem moškem kot o 
pokojnem soprogu, ker sta se imela rada in sta 

bila dolgo skupaj in misli, da se to ne bo 
spremenilo, da bo tako ostalo. Način 

čustvovanja: pravi, da jo lahko kaj prizadene, 
in da ji je v preteklosti narasel pritisk, če je 
slišala, da je bilo kaj z vnuki, a se je s časom 

bolj utrdila. Način komunikacije: da sicer rada 
govori, a se ji zdi, da v družbi ali skupini težje 

pride do besede in je takrat tiho. 

Delo: Čas in vrsta zaposlitve: do svoje upokojitve je 
trideset let delala v tovarni. Doživljanje dosežkov na 
področju dela: občuti ponos ob tem, da svoje otroke 
doživlja kot delovne, poštene in v redu tako, da ji ni 

potrebno skrbeti in imajo vsi službe. Sogovornica 5 ne 
izpostavlja delovnih dosežkov, marveč dosežke na 

področju vzgoje otrok. Opis odnosa do dela, 
spretnosti, hobijev in prostočasnih aktivnosti iz 
preteklega in vsakdanjega življenja: pove, da v 

vsakdanjem življenju rada dela, a da bolj težko, ker jo 
pri delu ovirajo bolečine v telesu,  ki so včasih ob 

spreminjajočem vremenu takšne, da ne more hodit; 
ove tudi, da opravlja ročna dela (pletenje in ustvarjanje 
šopkov iz krep papirja). Kot dodaten hobij izpostavi še 

druženje s prijateljicami ob kavi na klopci. Glede 
aktivnosti v preteklosti pove, da je v prostem času 

hodila na sprehode okrog jezera, v vsakdanjem 
življenju pa se sprehaja po krajših razdaljah, na primer 

prehodi par krogov okrog hiše. 

Socialna mreža: Ima tri otroke in pet vnukov, ki vsi živijo 
blizu in ji skoraj vsakodnevno zapolnjujejo čas, ko pridejo ali 
pokličejo; stiki z otroki ji veliko pomenijo; po izgubi moža jo 
otroki še pogosteje obiskujejo in ji pomagajo pri delu ali s 

prevozom. Odnose s svojimi družinskimi člani in svoje 
otroke ter vnuke doživlja kot dobre; pove, da sama nima 

izpita in jo vnuki izmenično kam peljejo; pravi, da lahko za 
manjše stvari skrbi sama (npr. lahko še gre sama k frizerju) 

pri večjih stvareh (npr. umivanje oken) pa ji pomaga 
vnukinja; Za sogovornico 5 so pomembni ljudje družinski 
člani in sosede ter sosedje iz bloka, ki jih vse doživlja kot 

vredu in prijazne in kljub temu, da so različnih narodnosti 
se razumejo in osebi pomagajo; rada se druži s sosedami, s 

katerimi se razume; veliko ji pomeni in je vesela, da je v 
dobrih odnosih z ljudmi iz svoje socialne mreže, in da z 

vsakim lahko spregovori za kratek čas; v svoji socialni mreži 
ima zaupnike. Na vprašanje komu lahko zaupa, namreč 

odgovori, da eni prijateljici iz sosednjega bloka in otrokom, 
ki jo vsi razumejo; pove da, se druži svojimi prijateljicami 

vsak dan ob kavici in po možnosti enkrat na leto praznuje z 
njimi zaključek starega leta;  S sorodniki pa se srečuje ob 
praznovanju rojstnih dni in večjih praznikov prav tako na 

letni ravni; Pomoč in podpora: pove, da pomoč od 
družinskih članov prejema v obliki prevoza k zdravniku, 
pomoči pri delu na domu, druženj ob kosilu. Živi samsko 
življenje, v vsakdanjem življenju ob njej ni partnerja in 

pove, da si novega tudi ne želi, saj partnerstvo doživlja tudi 
kot dodatno skrb.  

Materialnost: Občutek zadovoljstva in hvaležnosti v odnosu do materialnih virov in 
dobrin. Razpolaga z lastnim stanovanjem, moževo pokojnino, nima pa avta in ne privošči 

si toplic, ker se čuti bolj srečno doma. Pove, da se preživlja s tem, da prejema moževo 
pokojnino in s tem, lahko redno plačuje položnice. Prav tako omeni, da si za preživetje 
priskrbi hrano in obleke poleg tega pa podari še kakšen dar vnukom in otrokom. Pravi 

tudi, da je s svojo finančno situacijo zadovoljna in da ji ni potrebno toliko varčevat kot v 
preteklosti. Pove, da je zadovoljna z malimi stvarmi, in da ne čuti pomanjkanja na 
nobenem področju. Pravi, da je zadovoljna s svojo finančno situacijo in hvaležna 

pokojnemu možu, da je delal v določeni tovarni, ter da v vsakdanjem življenju prejema 
njegovo pokojnino. Pove tudi, da se ne doživlja kot osebo, ki varčuje, ampak je zadovoljna 
s tem, kolikor ima in da lahko komu kaj da, če potrebuje in vidi, da mu to nekaj pomeni, 
kot primer svojega darovanja navaja Klic dobrote. Poleg tega se doživlja kot sposobno in 

zmožno voditi lastne finance, misli, da zna delati s kartico in se zaveda, koliko lahko 
porabi.   

Socialne vloge, statusi in spretnosti: Sogovornica 5 
spregovori o svoji izobrazbi, zanimanjih in spretnostih iz 

vsakdanjega življenja: Pove, da ima osnovnošolsko 
izobrazbo. Na vprašanje, kaj jo v življenju zanima, odgovori, 

da tisto, kar sliši in vidi po televiziji. Ja, po televiziji tk vse 
čujem pa rada gledam televizijo. Predstavi tudi svojo 

spretnost reševanja problemov. Pravi, da če so majhni, jih 
rešuje samostojno z lastnim premislekom, sicer pa vpraša 

svoje otroke, ki ji nato pomagajo. 

Vrednote: Pripoved vsebuje predstavitev in opis 
pomembnih verovanj ter spodbud iz vsakdanjega 
življenja. Sogovornica 5 pove, da verjame v Boga, 

posmrtno življenje in katoliško veroizpoved. 
Najvišje na lestvico vrednot postavi dve vrednoti. 
Pove, da ji veliko pomenita poštenost in zaupanje. 

Sogovornica 5 na vprašanje, kaj jo v življenju 
spodbuja na poti, odgovori, da je to tudi vera, ki 

uči, kako morajo živet in pri njej vzbuja 
pričakovanje, da bosta nekoč z možem skupaj.  

Življenjski dogodki in vzorci ravnanja: Dogodki iz preteklega 
življenja: zanjo je bil težek dogodek smrt moža; v nadaljevanju 

zaupa, kako se je spoprijemala z izgubo: pove, da je bilo od 
začetka težko, da soproga ni več ob njej, in da ji je pri 

spoprijemanju pomagala vera, v vsakdanjem življenju pa večkrat 
moli za soproga in se pogovarja z njim. Vzorec ravnanja iz 

vsakdanjega življenja: obiskovanje maš in pokopališča. Naslednji 
pomemben dogodek zanjo je bila upokojitev. Upokojitev je 

doživljala na eni strani kot vesel, na drugi strani pa kot žalosten 
dogodek. V nadaljevanju upokojitev poveže z razvojem duševne 
stiske. Pove, da je kasneje zbolela na živcih. Vzrok bolezni pripiše 

dogodku upokojitve in predstav povezanih z življenjem po 
upokojitvi. V nadaljevanju sogovornica 5 razkrije, da je bila v 

depresivnem stanju, a da je bilo po tem počasi bolje in da je zdaj 
vredu. Občutki povezani z dogodki in dogajanjem: Pravi, da je 
vesela, da je doma, ne pa v domu starejših občanov, ki je blizu 

njenega doma in razmišlja, da bi ji verjetno bilo težko, če bi bila 
še pri zavesti, da bi lahko iz doma starejših občanov še videla 

svoj pretekli dom. Sogovornica 5 pove tudi, da je pa pripravljena 
sprejeti in razumeti morebitno nezmožnost skrbi zanjo s strani 

njenih otrok v prihodnosti. Na več mestih v intervjuju 
sogovornica izpostavlja svoj občutek zadovoljstva, zato bi lahko 

to bila dodatna tema. Pravi, da je zadovoljna, da po 75. letih 
življenja še lahko hodi in biva doma. Pove tudi, da v vsakdanjem 

sedanjem življenju vedno pravi, da ne potrebuje drugega kot 
zdravja in da je lahko še doma, da ni potrebno še, da bi šla v 

dom za starejše občane. Sogovornica 5 na splošno izraža 
občutek zadovoljstva in pravi, da je vesela, da je še tako kot je. 

Vsakdanje življenje: Opiše potek 
običajnega dneva: Pove, da zjutraj 

vstane in nahrani svojega mucka, nato se 
umije, uredi in vzame čas še za svoj 

zajtrk in kavico. Po zajtrku sledi molitev 
in pregledovanje reklam, ki jih dobi po 
pošti pa tudi pospravljanje, likanje in 

razmišljanje o kosilu ali pa priprava kosila 
za dva dni. Po kosilu se sogovornica 5 po 

navadi uleže k počitku. Nato sledijo 
kakšni obiski ali kaj podobnega. Zvečer 
pa spet rada gleda mašo na verskem 

programu, poročila in nadaljevanko. Spat 
odide ob deseti uri zvečer.  

Vizija: Na vprašanje, kaj si v prihodnosti 
še želi, odgovori, da ne potrebuje 
drugega kot zdravja. Svoje bodoče 

življenje pa si predstavlja kot 
samooskrbo na domu, v katerem tudi 

trenutno biva. Pove, da si v prihodnosti 
želi, da bi se še lahko sama urejala in 

bila čim dlje časa doma. Drugih želj ne 
izpostavlja. 


