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POVZETEK 

 Obdobje mladih odraslih je čas, ko se mladi iz mladostnikov razvijejo v odrasle. V 

preteklosti je to osamosvajanje mladih potekalo po tradicionalnih prehodih, ki pa danes ne 

držijo več. V sodobni družbi je namreč prišlo do izrazitega podaljšanja mladosti. Namen 

diplomske naloge je spoznati življenje mladih odraslih, njihovo osamosvajanje ter ugotoviti, 

kako oni sami gledajo na ta proces. 

Diplomska naloga raziskuje obdobje prehoda mladih v odraslost. V teoretičnem delu naloge 

smo obravnavali pomembna področja obdobja prehoda v odraslost. Tako smo opredelili 

obdobje zgodnje odraslosti, prehod v odraslost, pomembnost družinskih in partnerskih 

odnosov ter področji izobraževanja in zaposlovanja. Drugi del oziroma empirični del 

raziskovalne naloge pa temelji na kvalitativni raziskavi, s katero smo želeli ugotoviti, kateri 

dejavniki najbolj vplivajo na osamosvajanje mladih. 

Rezultati, ki smo jih pridobili z intervjuji, so nam pokazali, da je osamosvajanje mladih 

odraslih kompleksen proces in da je odvisen od več prepletajočih se dejavnikov. 

KLJUČNE BESEDE 

Osamosvajanje, podaljšana mladost, družina, partnerski odnosi, izobraževanje. 

  



 
 

ABSTRACT 

The period of emerging adulthood is time when individuals develop from adolescence to 

adults. In the past the transition to adulthood was connected to traditional crossing points 

that are toda no longer valid. And in modern society the prolonged youth is quite common. 

The purpose of this thesis is learn about the lives of young adults, their transition to 

independence and determine how do they themselves look at this process. 

The thesis explores the period of transition of young people into adulthood. In the theoretical 

part we discussed important aspects of the period of emerging adulthood. Therefore, we have 

defined the period of early adulthood, the transition to adulthood, the importance of family 

and partner relationships and fields of education and employment. The second part or 

empirical part of the research paper is based on qualitative research, with which we wanted 

to determine which factors most affect the independence of young people. 

The results that we have obtained through interviews showed us that the independence of 

young adults is a complex process that depends on many interlocking factors. 
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Emerging adulthood, prolonged youth, family, partner relationship, education, employment. 
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1. UVOD 

 

Sodobna družba je zelo aktualen čas podaljšane mladosti. Mladi, ki študirajo do poznih 

dvajsetih in pri tem živijo na ramenih staršev, so kar pogost pojav. Tradicionalni prehodi v 

odraslost v današnjem času ne veljajo več in tako so meje med mladostništvom in odraslostjo 

vedno bolj zabrisane. Mediji v povezavi z mladimi, ki so v poznih dvajsetih ali celo tridesetih 

in še živijo pri starših, zelo radi uporabljajo izraz »hotel mama«. Za te mlade naj bi bilo 

značilno, da so popolnoma svobodni in brez vsakršnih odgovornosti, saj živijo doma, kjer je 

za vse njihove potrebe zelo dobro poskrbljeno. 

V diplomski nalogi bomo skušali raziskati, ali mladi res nočejo odrasti ali pa so vzroki za 

pozen odhod od doma in kasnejše osamosvajanje bolj kompleksni. 

Namen diplomske naloge je raziskati obdobje mladih odraslih, ki so nekje vmes med 

mladostništvom in odraslostjo. Največkrat so to študentje, ki končujejo študij in so pred 

vstopom na trg delovne sile ali pa so nanj že vstopili. Zanimalo nas bo, kateri so tisti razlogi, 

ki najbolj pripomorejo k temu, da se oseba osamosvoji. Ali je za osamosvojitev potrebno, da 

se mladi odselijo od staršev? Kdaj mladi sebe dojemajo kot odrasle in samostojne osebe? 

Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, kateri so tisti razlogi, ki najbolj vplivajo na 

osamosvajanje mladih odraslih. Na podlagi že obstoječih raziskav in pregledane literature 

smo prišli do glavnega raziskovalnega vprašanja: Kateri so ključni razlogi, ki vplivajo na 

osamosvajanje mladih odraslih? 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V 

prvem, teoretičnem delu smo opredelili obdobje zgodnje odraslosti, prehod v odraslost, 

pomembnost družinskih in partnerskih odnosov ter področji izobraževanja in zaposlovanja. 

Drugi del oziroma empirični del raziskovalne naloge pa temelji na kvalitativni raziskavi. 

Instrument, ki smo ga uporabili, je bil polstrukturirani intervju. Izvedli smo 5 intervjujev z 

dekleti, starimi med 23 in 25 let, ki spadajo v obdobje prehoda v odraslost. V diplomski 

nalogi smo se osredotočili na pet glavnih področij: posameznikovo dojemanje sebe in 

odraslosti, kakovost odnosov v družini in partnerstvu, trenutne obremenitve, vloga 

izobraževanja ter pomembnost zaposlitve.V tem delu bomo tudi opisali metodološki del ter 

dobljene rezultate.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Opredelitev zgodnje odraslosti 

 

V zadnji polovici stoletja se je kot posledica demografskih sprememb v svetu pojavilo novo 

razvojno obdobje, ki je umeščeno med mladostništvom in odraslostjo. Arnett (2006) v 

obdobje mladih odraslih uvršča mlade med 18. in 25. leti oziroma mlade med 18. in 29. leti. 

Predvsem zgornja meja tega obdobja ni povsem jasno definirana in se lahko celo zavleče v 

zgodnja trideseta leta, odvisna pa je od sociokulturnega konteksta v različnih državah. 

Urad RS za mladino in Zavod RS za zaposlovanje med mlade uvršata osebe, stare od 15 do 

29 let. Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 345.292 ali 16,8 % mladih (Statistični Urad RS). 

Whitbourne in Whitbourne (2010) v svoji knjigi razpravljata o pojmu odraslosti oziroma o 

tem, kdaj nekdo postane odrasel. Obstaja veliko kriterijev, ki bi lahko določali, kdaj oseba 

odraste. Nekateri pojem odraslosti povezujejo s pojmom zrelosti oziroma ko neka oseba 

doseže določeno stopnjo rasti. Nekateri kot kriterij navajajo fizično razvitost, bolj pogost 

kriterij pa je starostna meja. Vendar pa je starostna meja, pri kateri je nekdo pojmovan kot 

odrasel, povsem odvisna od sociokulturnih značilnosti družbe ali države. Ne glede na 

različne definicije odraslosti, pa običajno prva tri ali štiri leta odraslosti predstavljajo t. i. 

prehod v odraslost ali obdobje mladih odraslih. 

V zadnjih desetih letih je prišlo do večjih sprememb pri t. i. starostno normativnih socialnih 

dogodkih, kot so zaključek šolanja, prva stalna zaposlitev, poroka in starševstvo. Povprečna 

starost, pri kateri se poročajo mladi, je začela v 60. letih 20. stoletja strmo naraščati in še 

danes narašča (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). Glede na podatke Statističnega urada 

RS je bila povprečna starost ženina ob sklenitvi prve zakonske zveze v letu 2014 31,6 let, 

neveste pa 29,4 let. Med mladimi je bilo poročenih nekaj več kot 9 % žensk in nekaj več kot 

5 % moških (Statistični Urad RS). 

Mirjana Ule (2008) mlade odrasle opisuje kot tiste mlade, ki po tradicionalnih merilih, kot 

sta starost ali izobrazba, ne sodijo več med mlade, vendar pa še niso dosegli socialnega 

statusa odraslih. Se pravi, da še živijo v primarnih družinah, so ekonomsko odvisni, brez 

stalne zaposlitve in brez lastne družine. Status mladega odraslega tako na eni strani pomeni 

konec mladostniškega statusa, po drugi strani pa gre za zastoj v prehodu v odraslost. Po 
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njenem mnenju obdobje mladih odraslih označuje  to, kar se je v preteklosti imenovalo 

odraslost. Zaradi ekonomskih, socialnih in tehnoloških sprememb posameznik težko postane 

odrasel, kot je bilo to še nekaj desetletij nazaj, in vse več mladih ne odraste v tradicionalnem 

pomenu besede. 

Zupančič poudarja, da so mladi odrasli vse bolj vrednotno, čustveno in materialno neodvisni 

od staršev, da pa še ne prevzemajo vseh obveznosti, značilnih za odraslo osebo. Zanje  je 

značilno, da raziskujejo svoje življenske možnosti predvsem na področju dela in partnerskih 

odnosov (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

Arnett (2006) navaja pet temeljnih značilnosti, ki opredeljujejo mlade odrasle: 

 Identitetno raziskovanje 

Oblikovanje identitete je bilo v preteklosti značilno za obdobje adolescence. Že Erikson 

(1968) je izpostavil oblikovanje identitete kot glavno krizo obdobja adolescence, vendar je  

tudi sam opisal podaljšano adolescenco, ki se pojavlja predvsem v industrializiranih državah, 

kjer imajo možnost psihosocialnega odloga. Ker v današnjem času večina mladih v zgodnjih 

dvajsetih še išče svoj položaj v družbi in to, kar si želijo postati, je Arnett najbolj intenzivno 

identitetno raziskovanje prestavil v obdobje mladih odraslih. Mladi v tem obdobju 

preizkušajo in izkusijo življenjske priložnosti na področju partnerskih odnosov, poklicnega 

dela ali svetovnega nazora. Raziskovanje se začne v adolescenci in se običajno konča  ob 

koncu prehoda v odraslost. Na področju odnosov se mladi odrasli naučijo, katere so tiste 

značilnosti, ki jih pri drugi osebi privlačijo ali odvrnejo. Prav tako se naučijo prepoznati 

svoje lastne značilnosti, ki druge bodisi privlačijo ali odvračajo (Arnett, 2006). 

 Nestabilnost 

Arnett ugotavlja, da je v ZDA za obdobje mladih odraslih značilno pogosto menjavanje 

bivališč. Prvič se mladi odselijo od staršev, ko gredo študirat ali ko se želijo osamosvojiti. 

Veliko mladih po letu ali dveh letih študij opusti in se tako spet preseli. Veliko mladih v tem 

obdobju živi s sostanovalci ali pa s partnerjem. Velika večina zvez v tem obdobju kmalu 

razpade in mladi so se prisiljeni spet seliti. Okoli 40 % Američanov se v tem obdobju za 

krajši čas ponovno preseli domov. Vse te selitve so razlog, zakaj je obdobje mladih odraslih 

čas nestabilnosti. Po drugi strani pa je tudi odraz identitetnega raziskovanja mladih odraslih. 

Raziskovanje in negotovost gresta namreč z roko v roki (Arnett, 2006). 
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 Samoosredotočenost 

S samoosredotočenostjo mladi odrasli dobijo boljše razumevanje o tem, kdo so kot osebe in 

kaj bi radi dosegli v življenju. Cilj samozadostnosti je pridobitev osebne samozadostnosti. 

To pa je samo prehodno obdobje, ki vodi k odgovornosti in sprejemanju dolgotrajnih 

obveznosti (Arnett, 2006). 

 Obdobje »nekje vmes« 

Mladi odrasli po eni strani nimajo več toliko omejitev kot mladostniki, po drugi strani pa jim 

še ni treba  sprejemati toliko odgovornosti, kot jo sprejemajo odrasli. Razlog, zakaj se veliko 

mladih odraslih še ne opredeljuje za odraslo osebo, so merila, ki si jih sami postavljajo za 

prehod v odraslost. Najpogostejša merila, ki jih mladi izpostavljajo, so: 

a) sprejemanje osebne odgovornosti, 

b) sprejemanje neodvisnih odločitev in 

c) finančna neodvisnost (Arnett, 2006). 

 

 Možnosti/optimizem 

Obdobje prehoda v odraslost je čas velikih možnosti, visokih pričakovanj in velikega 

optimizma. Mladi odrasli si v svoji prihodnosti predstavljajo dobro plačano službo, poroko 

z »dušo dvojčico« in srečne ter uspešne otroke. Visoka in idealistična pričakovanja mladih 

odraslih so rezultat pomanjkanja izkušenj v resničnem svetu. Prehod v odraslost pa je tudi 

velika priložnost za tiste iz nižjih družbenih slojev ali disfunkcionalnih družin. V tem 

obdobju dobijo priložnost, da spremenijo svoje življenje, oblikujejo svojo identiteto, 

neodvisno od staršev, in začnejo sprejemati odločitve o tem, kakšno življenje si želijo. Ko si 

mladi odrasli pridobijo več neodvisnosti v družini in se odselijo od doma, dobijo priložnost 

obrniti svoje življenje v ugodnejšo smer ter se na tak način rešiti neugodnega družinskega 

življenja (Arnett, 2006). 

Lavrič in Flere (Lavrič in drugi, 2011) v raziskavi Mladina 2010 ugotavljata, da je 19,3 % 

mladih za zgornjo mejo mladosti določilo 18 let, 17,9 %  jih je izbralo 20 let, enak odstotek 

mladih je izbral 25 let, 7,8 % mladih pa je mnenja, da za mladostnika šteje vsak posameznik 

do 30. leta starosti. Raziskava je tudi pokazala, da si srednješolska mladina želi bistveno 
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hitreje odrasti kot mladina v raziskavi iz leta 1993. Avtorja sta na podlagi raziskave 

ugotovila, da se mladi (15–29 let) odmikajo od enačenja z družbenim statusom 

mladostništva. V zgodnjih dvajsetih letih se že začnejo počutiti kot mladi odrasli. Po eni 

strani hočejo mladi v Sloveniji čim hitreje odrasti, po drugi strani pa odselitev od staršev, 

finančno neodvisnost in oblikovanje lastne družine vse pozneje dejansko uresničijo. 

2.1.1 Razvojne naloge mladih odraslih 

 

Iz obdobja mladostništva se v zgodnjo odraslost prenaša razvojna naloga osamosvajanja od 

staršev, priprava na partnerstvo ter starševstvo. Prav tako se v obdobju mladih odraslih 

nadaljuje razvoj v smeri poklicne vloge in razvoj socialno odgovornega življenja, ki se kaže 

v vključevanju v družbeno skupnost. Zupančič, Kavčič in Fekonja (Marjanovič in Zupančič, 

2004) so izpostavile devet razvojnih nalog mladih odraslih: 

 Samostojnost 

Zaključek večletnih sprememb osamosvajanja predstavlja finančna in čustvena 

osamosvojitev od primarne družine ter oblikovanje lastnega gospodinjstva. To pa ne pomeni 

prekinitve čustvene povezave med odraslim in njegovimi starši. Navezanost v odnosu otrok 

– starši se ohranja z značilno recipročnostjo, vendar brez enostranske odvisnosti. V obdobju 

mladih odraslih se lahko celo povečajo razumevanje, spoštovanje, naklonjenost ter zaupanje 

med mladimi odraslimi in njihovimi starši (Marjanovič in Zupančič, 2004).   

 Integracija socialnih vlog 

Rice (1998 v Marjanovič in Zupančič, 2004) ugotavlja, da ta razvojna naloga pomeni 

preoblikovanje že v obdobju mladostništva izoblikovane identitete. V ta izoblikovan 

identitetni konstrukt pa vključuje asimilacijo in integracijo novih socialnih vlog. 

 Čustvena stabilnost 

Po Ricu (1998 v Marjanovič in Zupančič, 2004) se razvoj čustvene stabilnosti navezuje na 

razvoj strpnosti do čustvenih frustracij in napetosti, s katerimi se posameznik srečuje v 

vsakdanjem življenju ter se z njimi konstruktivno spoprijema. Mero čustvene zrelosti tako 

predstavlja sposobnost nadzora izražanja čustev ter uravnavanje le-teh. 

 Ustalitev v poklicu 
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V tem obdobju mladi zaključujejo izobraževanje,  se prvič zaposlijo in postanejo finančno 

neodvisni. Poklicna uspešnost in kompetentnost mladim predstavljata pomemben vidik 

življenjskega zadovoljstva (Marjanovič in Zupančič, 2004). 

 Intimnost 

Po Eriksonu (1968 v Marjanovič in Zupančič, 2004) je doseganje intimnosti 

najpomembnejša razvojna naloga v zgodnji odraslosti. Rice (1998 v Marjanovič in Zupančič, 

2004) je intimnost opredelil kot sposobnost posameznika, da z drugo osebo deli svoja 

zanimanja, čustva, misli ter stališča in da opusti popolno neodvisnost ter s partnerjem razvije 

medodvisni čustveni odnos. 

 Prilagajanje na partnerstvo 

Na podlagi intimnega odnosa s partnerjem se mladi odrasli običajno odločijo za poroko ali 

za skupno življenje v izvenzakonski skupnosti. Prehod iz individualnega v skupno življenje 

pa  zahteva od posameznika določeno mero prilagajanja. Podatki kažejo, da je v ZDA 

polovica mladih, ki se poroči v svojih dvajsetih letih, nepripravljena na odgovornosti 

skupnega življenja. Ker se mladi odrasli ne znajo najbolje usklajevati in prilagajati, naj bi 

bila prva leta po poroki tudi najtežja (Maranovič in Zupančič, 2004). 

 Ureditev bivanja 

Mladi odrasli se morajo tudi soočiti s pomembnimi odločitvami glede tega, kako, kdaj in kje 

si bodo uredili lastno bivališče (Marjanovič in Zupančič, 2004). 

 Prilagajanje na starševstvo 

Ko postanejo starši, se mladi odrasli spoprijemajo s spremembami na čustvenem, finančnem 

in socialnem področju. Z rojstvom otroka se partnerske vloge preoblikujejo, družinske 

odgovornosti pa povečajo  (Marjanovič in Zupančič, 2004). 

 Razvoj pripadnosti družbenim skupinam in družbene odgovornosti 

V tem razvojnem obdobju je običajno vključevanje v širšo družbeno skupnost omejeno na 

delovanje posameznikov v okviru mladinskih in športnih organizacij ter v raznih organih 

delovnih organizacij. Najbolj pogosto so družbene dejavnosti omejene na vrstniške oziroma 

prijateljske skupine (Marjanovič in Zupančič, 2004). 
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2.2 Prehod v odraslost 

 

Biografski prehod od otroštva k odraslosti je prehod od nižje faze življenskega cikla k višji 

in v sebi zajema tudi več drugih pomembnih prehodov, kot so (Ule in Miheljak, 1995): 

 prehod od omejenega spektra socialnih vlog mladostnika k bolj celostnim in 

kompleksnim socialnim vlogam odraslega človeka, 

 prehod od ekonomske odvisnosti k ekonomski neodvisnosti in samoodgovornosti, 

 prehod od razpršene in spremenljive zavesti posameznika k zgrajeni lastni identiteti, 

 prehod od šolskih  in porabniških dejavnosti k zaposlitveni dejavnosti, 

 prehod od politično in pravnonekompetentne osebe k pravno odgovorni osebi in 

politični polnoletnosti. 

Poemben pa je tudi statusni premik od socialno in ekonomsko odvisnega člana družbe k 

socialno in ekonomsko  neodvisnemu posamezniku, ki je usposobljen za produktivno 

uporabo svojih sposobnosti in znanj ter za lastno nadaljevanje rodu. Pomembna komponenta 

pa je tudi socialna promocija, saj se pričakuje, da mladi dosežejo ali celo presežejo socialni 

status svojih staršev. To pričakovanje pa ima načeloma na mlade kar močan vpliv, saj deluje 

kot motivacija in spodbuda za premagovanje ovir ali pa kot frustracija in obremenitev. 

Mladostnikov socialni status je tako vezan na njegove življenske perspektive v prihodnosti. 

Mladostnik, ki izhaja iz dobrih startnih razmer za nadaljne življene, ima lahko občutek 

statusne deprivacije, saj nima možnosti za osebnostni razvoj in napredek in se tako počuti 

»ujetega« v okoliščine. Nekdo, ki  ima na videz slabe startne razmere, pa ima kljub temu  v 

mladosti lahko občutek vzpona, saj lahko preizkuša in izbira različne alternative (Ule in 

Miheljak, 1995). 

Še nekaj desetletij nazaj je življenje posameznika potekalo po napovedljivem in splošno 

sprejetem linearnem vzorcu odraščanja. Mladi pa danes pridobijo status odraslosti šele po 

obsežnih pogajanjih s temeljnimi družbenimi institucijami. Prehodi  postajajo vedno bolj 

nejasni, saj se odmikajo od tradicionalnih normativov in so vedno bolj pluralistični (Ule, 

2008). 

Ule (2008) prav tako navaja, da so mladi odrasli omejeni s socialnimi, ekonomskimi in 

kulturnimi okoliščinami, znotraj katerih se nahajajo. Svoje subjektivne predstave o življenju, 
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življenjske načrte in izkušnje zaznavajo v odvisnosti od socialnih in izobraževalnih institucij. 

Mladi sprejemajo, ustvarjajo in kombinirajo življenjske stile, načine bivanja in dela, iščejo 

nove vzorce prehodov, samopodobe in konstantno spreminjajo svoje življenjske situacije. S 

tem svojim delovanjem ustvarjajo nove modele normalnosti ter spreminjajo širše družbene 

strukture. Pri tem jim pomagajo institucionalni podporni sistemi, kot so sistem socialnega 

varstva, izobraževalni sistem ali trg dela, ki strukturirajo prehode. Na subjektivni ravni mladi 

odrasli dojemajo te prehode kot posamezne vidike svojega življenja. Prehodi so med seboj 

v interakciji in vsak sledi svojemu ritmu. Lahko pa se zgodi, da so  med seboj 

nekompatibilni. To se na primer zgodi, ko imajo mlade ženske težave pri uskladitvi poklicne 

kariere in želje po ustanovitvi družine. 

Prehodi mladih v odraslost se razlikujejo glede na značilnosti posamezne države, znotraj 

posamezne države pa glede na tipične mejnike prehoda v odraslost. Ključne razlike med 

skupinami držav so vidne na področju ekonomske neodvisnosti in pri vzpostavljanju 

lastnega gospodinjstva. Vendar pa je med državami opaziti tudi precej podobnosti. Te 

podobnosti pa izhajajo predvsem iz podobnih zgodovinskih sprememb v severni Ameriki in 

zahodni Evropi ter mednarodnih ekonomskih sprememb, ki so posledica multinacionalnih 

korporacij (Ule in Kuhar, 2003). 

Najlažje razlikovanje je razdelitev na južne in severne države. V severnih državah so običajni 

prehodi s številnimi vmesnimi stopnjami, v južnih državah pa je prehod bolj standardiziran. 

Razlike v prehodih med posameznimi državami so posledica  različnih dejavnikov, ki nato 

vplivajo na ravnanje posameznikov. Ti najpogostejši dejavniki so: 

 religija, 

 stanovanjski trg, 

 nizke plače, negotovost zaposlitve, visoka brezposlenost, 

 izobraževalni sistem ter 

 ideologija in stereotipne predstave (Ule in Kuhar, 2003). 

Pomembno vlogo pa je od nekdaj imela tudi družina. V današnjem svetu je prišlo do 

spreminjanja ideologije moderne nuklearne družine, za katero je značilna enakopravnost 

družinskih članov in kjer je patriarh izgubil svojo moč. Dandanes je bolj kot družinsko 

življenje pomembna osebna realizacija. Socialni status posameznika pa ni več odvisen od 
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družinskih odnosov, temveč od izobrazbe in poklicne kariere. Družino je kot osnovno celico 

zamenjal posameznik in pojavil se je individualizem (Ule in Kuhar, 2003). 

Individualizacija je celota izkušenj in družbenih procesov, za katero je po eni strani značilno 

raztapljanje standardiziranih in vnaprej predpisanih življenjskih oblik, kot so spolne vloge, 

jedrna družina, razredna pripadnost ipd., po drugi strani pa razpad okvirov življenjskih 

orientacij, normalnih biografij in življenjskih vodil. V moderni družbi moramo za 

uveljavitev in dober družbeni položaj nekaj storiti sami in ne tako kot v tradicionalni družbi, 

kjer je posameznik dobil družbeni položaj glede na družino. Posledica individualizacije je, 

da posameznik ne izbira več dolgoročnih življenjskih odločitev, na primer  s kom se bo 

poročil ali kakšen poklic bo imel. Posameznik v današnji družbi se mora naučiti, da postane 

svoj lastni center delovanja, naučiti se mora svoj življenjski potek prilagoditi svojim 

sposobnostim in trenutnim družbenim stanjem na trgu (Ule in Kuhar, 2003). 

Ule ugotavlja, da individualizacija življenja na ravni medijsko in tržno reproduciranih 

življenjskih vzorcev povzroča iluzorni vtis emancipirnega procesa. Mladi namreč šele 

vstopajo v nove družbene razmere in se pri tem ne morejo nasloniti na zanesljive in trdne 

izkušnje prejšnjih generacij. To pa pri mladih povzroči občutke nekompetentnosti, 

negotovosti ter vse bolj stresno vsakdanje življenje in tudi vse več pritiskov glede njihovih 

dolgoročnih izbir. (Ule in drugi, 2000). 

Kljub individualizaciji so prehodi v odraslost še vedno precej odvisni od strukturne lokacije, 

kot je npr. izobraževalni sistem v državi ali pa trg delovne sile. Načrtovanje in zaporedje 

prehodov  pa se vedno bolj fragmentira. V nekatere dejavnosti, ki so značilne za odrasle, kot 

je npr. potrošništvo, mladi vstopijo že zelo zgodaj. Po drugi strani pa se nekateri dogodki, 

kot je npr. rojstvo otroka, pomikajo globoko v odraslost (Ule in drugi, 2000; Ule, 2008). 

Da mladi postanejo odgovorno odrasli, potrebujejo tako sposobnost za skupnostno delo kot 

uveljavljanje svoje individualnosti. Posameznik mora biti sposoben uravnoteženega 

povezovanja med upoštevanjem drugih ter skrbi zanje in med težnjo po avtonomnosti. V 

sodobni identiteti posameznik potrebuje tako čut za razvijanje odnosov z drugimi, kot čut za 

ohranjanje svoje avtonomije. Samo posameznik, ki je tako odnosen kot avtonomen, je 

sposoben ocenjevanja in samorefleksije svojih odnosov tako s stališča osebne koristi kot 

skupnostne etike. Če ima posameznik razvit samo vidik odnosnosti, ne pa avtonomije, je 

lahko žrtev kolektivnih manipulacij. V obratnem primeru, ko pa ima človek razvit samo 

avtonomni del, pa je pogosto nagnjen k k narcističnim ekscesom (Ule in drugi, 2000). 
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Zaradi vseh sprememb na področju prehodov odraščanja sta Jones in Wallace (1992 v Ule, 

2008) predlagali, da bi namesto pojma »obredi prehoda« začeli uporabljati izraz 

»označevalci statusa«. Le-te sta  razdelili na: 

 javne označevalce statusa, npr. poroka, 

 zasebne označevalce statusa, npr. prva spolna izkušnja in 

 uradne označevalce statusa, npr. volilna pravica (1992 v Ule, 2008: 237). 

Življenjske poti pa postajajo vedno bolj nelinearne, saj lahko vedno »začneš znova«. Lahko 

se znova vrneš v izobraževanje, lahko si najdeš novo poklicno kariero, znova lahko začneš 

družinsko življenje. Univerze niso več vezane na starost in tako se vedno več odraslih vrača 

v izobraževalne procese. Veliko mladih pa dela več ur, kot pa obiskujejo šolo. Mladi 

pomembna odločanja, ki bi jih morali opraviti v mladosti, prelagajo na odraslost. Obdobje 

mladosti tako ni več ključnega pomena za oblikovanje osebnosti. Zaradi vpliva številnih 

kulturnih sprememb sta si življenjska stila mladih in odraslih vedno bolj podobna (Ule in 

Kuhar, 2003). 

Na področjih, ki so definirala prehode v odraslost, je prišlo do velikih sprememb: 

 izobraževanje: podaljševanje šolanja, diverzifikacija izobraževalnih karier; 

 delo: poznejši vstop na trg dela, vseživljenjsko izobraževanje, fleksibilna zaposlitev, 

menjava obdobij zaposlenosti in nezaposlenosti; 

 družina: manjša avtoriteta staršev, kasnejše poročanje, partnerstvo namesto poroke, 

kasnejše ustvarjanje družine in naraščajoče število ljudi, ki živijo sami; 

 vsakdanje življenje: prevladujejo vedenjski vzorci, ki jih promovirajo mediji in jih 

nato vpeljejo pomembni posamezniki (Ule in Kuhar, 2003; Ule 2008). 

Poznejši prehod v odraslost ima tako negativne kot tudi pozitivne učinke. Pozitivni učinek 

je predvsem to, da imajo mladi tako čas za eksperimentiranje z možnimi bodočimi 

identitetami. Res pa je, da je to pozitivno samo za tiste mlade, ki imajo željo eksperimentirati 

in raziskovati. Podaljšano obdobje mladostništva mlade na nek način zavaruje pred terorjem 

odraslosti ter dokončno ustalitvijo ter sprejemanjem odgovornosti. Med negativne posledice 

podaljšanja mladosti pa sodijo negotovost glede prihodnosti, podaljšana odvisnost od 

staršev, zmanjšana odgovornost v sedanjosti, manjša avtonomija, apatičnost in pasivnost. 
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Ker življenja mladih odraslih zaznamujejo nihanja, lomi, vrnitve in negotovosti, se za to 

obdobje uporablja izraz jo-jo generacija. Ta metafora simbolizira dinamiko mladosti ter 

njene vzpone in padce rahlih in ponavljajočih gibanj (Ule in Kuhar, 2003; Ule 2008). 

Pogosto so zato za mlade odrasle značilni reverzibilni prehodi: 

 opustitev šole in čez nekaj časa ponovna vključitev, 

 odselitev od doma in čez nekaj časa preselitev nazaj, 

 negotova partnerska zveza, 

 spreminjanje poklicnih želja in 

 negotovo delo, ki ga lahko hitro izgubijo (Ule in Kuhar, 2003; Ule 2008). 

Problem tudi nastane, ko to vmesno obdobje mladih odraslih številni prepoznajo kot 

odraslost in tako vztrajajo v strategijah neskončne mladosti. Odrasli tako poskušajo zadržati 

mladost, kolikor se le da – bodisi z obnašanjem ali videzom. Želijo doživeti čim več in si 

puščajo vse možnosti v življenju odprte (Ule, 2011). 

Spremenjene življenjske razmere so za mlade težko pregledne in neobvladljive. Mladi zato 

tveganja dojemajo kot posamične krize. Neuspeh v šoli je tako videti kot posledica 

pomanjkanja prizadevanj, izguba službe kot osebna odgovornost ipd. Socialna izključenost 

pa je videti kot pomanjkanje moči, da bi svojo situacijo spremenili  (Ule, 2008). 

Neinstein (2013) opozarja, da je v ZDA starostna skupina med 18. in 25. letom med najbolj 

ogroženimi. Ta starostna skupina ima namreč najvišjo stopnjo prometnih nesreč, umorov, 

težav v mentalnem zdravju, spolno prenosljivih bolezni in zlorab različnih substanc ter 

alkohola. 

2.3 Odnosi z družino 

 

Ule (2008) družino definira kot osnovno institucijo zasebnega življenja, v kateri se oblikuje 

večina pomembnih socialnih odnosov. Družina nas v našem vsakodnevnem življenju poziva 

k temu, da se odzivamo nanjo in na potrebo njenih članov. Je primarna skupina, kjer so člani 

med seboj sorodstveno, solidarnostno in čustveno povezani. Predvsem v odnosu do drugih 

socialnih skupin pa je družina tudi socialna institucija, ki se ji nalagajo določene formalne 

in neformalne norme glede življenja in vedenja družinskih članov. 
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Družina pa je tudi nujen stabilizacijski dejavnik osebnosti, saj v njej vsakodnevno 

nadomeščamo izgube, ki jih prinašajo obremenitve zaradi dela ali drugih zunanjih 

dejavnosti. Družinski člani v družini namreč vsakodnevno iščejo prostor za obnavljanje 

svojih duševnih in fizičnih sposobnosti in mesto za nadomeščanje identitetnih izgub. Brez 

družine bi bilo tako kontinuirano delovanje drugih družbenih sfer zelo oteženo (Ule, 2008). 

Družina predstavlja socializacijsko enoto tako za otroke kot za starše. V njej otroci doživljajo 

začetke družbenega oblikovanja, starši pa v njej vzdržujejo in utrjujejo temeljno strukturo 

odnosov do samih sebe in do družbe. Otroci so za starše eden od kompenzacijskih 

dejavnikov v vsakodnevni psihosocialni reprodukciji, hkrati pa od njih terjajo določeno 

resocializacijo (Ule, 2008). 

Družina v voji vlogi opravlja dve pomembni funkciji, in sicer biosocialno reprodukcijo, ki 

se nanaša na rojstvo in vzgojo otrok, ter individualno, psihosocialno reprodukcijo odraslih 

družinskih članov. Naloga družine ni le rojevanje otrok, saj mora poskrbeti tudi za njihovo 

ustrezno vzgojo in jim nuditi pomoč v poklicni kvalifikaciji ter promociji v življenju. 

Sodobna družina tako vedno več ekonomskih sredstev in psihološke energije vlaga v 

odraščanje otrok, hkrati pa tudi vedno več od njih pričakuje. Psihosocialna reprodukcija 

odraslih družinskih članov pa je zajeta v vsakodnevno obnavljanje delovne sposobnosti v 

konkurenčnem boju na trgu kapitala in delovne sile (Ule, 2008). 

Družina je skupnost, znotraj katere so bolj ali manj tesni osebni stiki. Po eni strani v družini 

poteka kontekst doživljanja in obnašanja ter razvoj vsakega družinskega člana, po drugi 

strani pa družinski člani vplivaja na oblikovanje doživljanj, čustvovanj in odnosov v družini. 

Skozi postavljanje dejavnosti in nalog ter skozi skupno premagovanje težav se v družini 

razvije posebna kakovost odnosov, ki temelji na vzajemnosti in zaupanju. Pri tej kakovosti 

odnosov gre v resnici za navezanost, ki je posebna dimenzija in se razteza od ekstremne 

simbioze med starši in otroki ali partnerji, pa do odsotnosti navezanosti (Ule, 2008). 

Tako zunaj kot znotraj družine pa poteka tudi posamični razvoj vsakega družinskega člana. 

Gre za razvoj posameznikovih spretnosti in sposobnosti, posamične razvojne naloge ter želje 

in potrebe. Posameznik si skozi življenjski družinski potek pridobiva vzorec dejavnosti in 

svoj življenjski prostor, kar bi lahko označili s pojmom samostojnosti (Ule, 2008). 

Ohranjanje ravnotežja med navezanostjo in samostojnostjo je temeljna psihološka naloga 

družinske skupnosti. Navezanost in samostojnost sta namreč temeljna pogoja družinskega 
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življenja in funkcija družine je, da oba procesa medsebojno uskljajuje in obema procesoma 

da neko realno podobo. Družina mora tako v vsakdanjem življenju upoštevati tako proces 

navezanosti kot samostojnosti. Sicer da lahko prednost enemu ali drugemu, vendar sta za 

družinsko življenje bistvena oba skupaj (Ule, 2008). 

Bistvena dejavnika določanja razmerja med povezanostjo in samostojnostjo družinskih 

članov pa sta starševska avtoriteta in način njenega izvajanja. Avtoriteta se uresničuje bodisi 

preko težnje po sprejemanju vrednostnih in moralnih principov od avtoritet in podrejanju, 

bodisi v razvoju sposobnosti za vodenje samega sebe in odgovornosti. Odrasli se v skladu s 

svojimi izkušnjami in sposobnostmi odločajo o tem, koliko svojih predstav bodo skušali 

vsiliti svojim otrokom in koliko prostora bodo otrokom pustili za vodenje samega sebe (Ule, 

2008). 

Starši se  ločijo tudi po tem, kako hitro želijo otroke pripeljati skozi otroštvo. Starši svoje 

otroke pri odraščanju bodisi spodbujajo, podpirajo ali pa zavirajo. Nekateri starši želijo 

otroka čim dlje varovati in zadržati stran od zrelosti in odgovornosti. Nekateri pa si 

prizadevajo, da bi njihovi otroci čim prej odrasli in da bi ravnali odgovorno ter zrelo. V obeh 

primerih so v ozadju skriti cilji in želje staršev. Ti namreč poskušajo zavedno ali nezavedno 

oblikovati svoje otroke po merilih svojih idealnih predstav. Na vzgojne postopke staršev pa 

lahko delujejo tudi različne predstave o odraščanju in različne časovne perspektive staršev 

(Ule, 2008). 

Odselitev od doma je bila od nekdaj povezana z drugimi statusnimi prehodi, kot sta poroka 

in starševstvo. V predindustrijskem času ni bilo standardnega vzorca glede povezave poroke 

in odhoda od doma in razlog za odselitev od staršev ni bila nujno poroka. V 20. stoletju, še 

posebej po drugi svetovni vojni se je ta povezava močno okrepila. Mladi so se tako odselili 

od staršev, ko so se poročili in si ustvarili lastno družino. Ta proces so omogočale tudi 

splošna blaginja, stanovanjske in zaposlitvene možnosti ter dojemanje poroke kot načina 

samoizražanja in osamosvajanja. Po sedemdesetem letu pa je v severni in zahodni Evropi 

odselitev od staršev postala vse manj povezana s poroko in z ustvarjanjem lastne družine 

(Kuhar, 2012). 

Zdajšnje generacije začnejo skupno življenje s partnerjem pozneje, kot je bilo to v 

preteklosti. Vedno več je  tudi mladih, ki se izogibajo stabilni partnerski zvezi. Eden izmed 

glavnih razlogov je, da mladi dlje časa živijo pri starših.  Mladi v glavnem ostajajo v izvorni 

družini zaradi podaljšanega izobraževanja, nestabilnosti povpraševanja po delovni sili, 



14 
 

kasnejšega vstopa na trg dela ter zaradi slabih možnosti za nakup stanovanja. Izvorna družina 

je tako postala udobna baza za spopadanje s težavami prehoda v odraslost. Bivanje pri starših 

je namreč poceni, saj običajno starši od svojih otrok ne zahtevajo naj prispevajo za stroške. 

Tisti mladi, ki so že zaposleni in imajo tako več denarja in večje potrošne zmožnosti, pa 

lahko več denarja zapravijo za osebne stvari, kot so materialne dobrine, interesne dejavnosti, 

potovanja in dodatna izobraževanja ali pa varčujejo za boljšo prihodnost. Zaradi 

podaljšanega bivanja v izvorni družini in medgeneracijskega kompromisa mladi kasneje 

dosegajo mejnike odraščanja, kot so stabilno partnerstvo, stanovanjska avtonomija, stabilna 

služba in finančna neodvisnost (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011; Ule in Kuhar, 2003). 

H kasnejši odselitvi od doma pa pripomore tudi dejstvo, da so odnosi s starši večinoma dobri. 

Mladostnik spreminja svoj pogled na starše, hkrati pa se spreminja tudi doživljanje in 

vedenje staršev do otrok. Mladi odrasli veliko bolje razumejo stvari z vidika staršev in lažje 

sprejemajo njihove življenjske vloge. Odnos med mladimi odraslimi in njihovimi starši  

postaja vedno bolj odnos odraslih oseb in ne izključno odnos starši – otrok (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2011). Vloge družinskih članov so bolj ali manj enakopravne in 

posledično je v družini manj konfliktov. Vsi družinski člani se dogovarjajo in pogovarjajo o 

pomembnih družinskih temah. Mladi v tem obdobju imajo visoko stopnjo avtonomije in 

svobode, saj je avtoriteta staršev oslabljena in nimajo skoraj nobenih omejitev. Mladi imajo 

svojo sobo, ki si jo opremijo po svojem okusu, na obisk pa lahko vabijo kogar želijo. Nič 

več ni nenavadno, da mladi povabijo svojega fanta ali dekle, da prespi pri njih. Odnosi s 

starši so postali namreč veliko bolj liberalni, kot so bili v preteklosti (Ule in Kuhar, 2003). 

Lang in Fingerman (2004) v svoji knjigi navajata, da se pri mladih odraslih med 25. in 29. 

letom stopnja podpore staršev zelo poveča. Ta starostna skupina naj bi bila tako deležna 

največ podpore, nasvetov in daril. Še posebej očetje naj bi se videli v vlogi avtoritete, 

zaščitnika, učitelja in  tistega, ki poskrbi za družino. 

Večina mladih naj bi imela zadostno starševsko čustveno podporo. V Sloveniji se je tako v 

zadnjih desetih letih zelo povečal pomen staršev na čustveni in instrumentalni ravni. 

Predvsem pa se je povečala vloga matere, ki ji mladi najbolj zaupajo in ima pomembno vlogo 

tolažnice, svetovalke in pomočnice. V Sloveniji imajo na sploh veliko vlogo sorodniške 

socialne mreže in opore (Ule in Kuhar, 2003). 
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Po drugi strani pa mladi podaljšujejo svoje bivanje pri družini, ker jih skrbi za svoje starše. 

Mladi se namreč zavedajo, da bi starše z odhodom od doma prizadeli in pri njih povzročili 

emocionalno napetost (Ule in Kuhar, 2003). 

Choroszevicz in Wolf (2010 v Puklek Levpušček in Zupančič) poleg ekonomskih razlogov 

za kasnejše odseljevanje od doma navajata tudi druge vzroke, kot so: izobraževanje, razdalja 

do mesta izobraževanja (npr. majhnost države, ki omogoča dnevne migracije do šole ali 

delovnega mesta), oblikovanje partnerske skupnosti v skupnem gospodinjstvu, uspešnost 

staršev pri prilagajanju na novo življenjsko obdobje otroka in samoosredotočenost mladih 

ter miselnost, da se resne obveznosti začnejo šele v poznih dvajsetih letih. 

Ko pa se mladi odselijo od doma, veliko lažje prevzamejo nadzor nad svojim življenjem in 

nad tem, katere informacije o njihovih življenjih bodo sporočili staršem. Z odselitvijo od 

doma mladi dobijo veliko več svobode pri uravnavanju lastnega življenja. Mladi odrasli, ki 

še živijo doma, imajo običajno težave s starši, ki želijo nadzorovati življenja svojih otrok. 

Ko se odrasli otroci začnejo upirati staršem, ko jih le-ti sprašujejo  o študiju, času prihoda 

domov ali porabi denarja ipd., starši pogosto začnejo uporabljati stavke, kot so: »Dokler boš 

pod mojo streho, ... « ali pa »Dokler te jaz hranim, ... «. V takšnih primerih je konfliktnost 

med otroki in starši na podobnem nivoju, kot je bila v obdobju adolescence. Mladi odrasli, 

ki živijo doma, pa se soočajo tudi s pretirano čustveno navezanimi starši in vsiljivimi starši, 

ki posegajo v njihovo potrebo po privatnosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

Puklek Levpušček in Zupančič (2010) sta v svoji raziskav ugotovili, da dve tretjini študentov 

(66,3 %) še živi doma, ena tretjina (33,7 %) pa živi drugje. Od tistih študentov, ki ne živijo 

več doma, jih 49,3% živi z drugimi študenti, 23,9 % jih živi v študentskem domu, 16,4% jih 

živi s partnerjem, 6 % jih pa živi samih. 

Od tistih študentov, ki ne živijo doma, jih ima 56,7 % stike z družino večkrat na teden, 20,9 

% študentov ima stike z domačimi vsak dan, 19, 4% študentov pa ima stike z družino enkrat 

tedensko (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

Po statističnih podatkih Eurostata (Eurostat press office, 2010) je leta 2008 v Evropski uniji 

20 % žensk in 32 % moških med  25. in 34. letom živelo pri starših. Od tega se jih je 13 % 

še izobraževalo. V starostni skupini od 18 do 24 let 71 % žensk in 82 % moških živi z 

družino. Najnižji odstotek mladih v starostni skupini od 18 do 24 let je bil v letu 2008 na 

Danskem (27 % žensk in 40 % moških) , Finskem (32 % žensk in 53 % moških)  in Švedskem 
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(37 % žensk in 47 % moških), najvišji pa v Sloveniji in Malti (93 % žensk in 97 % moških) 

ter na Slovaškem (90 % žensk in 96 % moških). 

V starostni skupini od 25 do 34 let je največji delež žensk, ki živi v izvorni družini, na 

Slovaškem (42 %). Na drugem mestu je Slovenija z 38 % in nato Grčija s 36 %. Najnižji 

odstotek pa imajo Danska (1 %), Finska in Švedska (obe 2 %). V isti starostni kategoriji je 

delež moških, ki živijo doma  najvišji v Bolgariji (61 %), Sloveniji (60 %), Grčiji in na 

Slovaškem (v obeh 56%), najnižji pa  na Danskem (3 %), Švedskem (4 %) in Finskem (8 %) 

(Eurostat press office, 2010) . 

Rezultati raziskave Eurostata prav tako kažejo, da  44 % Evropejcev med 15. in 30. letom 

meni, da si mladi odrasli ne morejo privoščiti, da bi se odselili  od staršev. 28 % vprašanih 

meni, da ni zadosti primernih stanovanj, 16 % jih meni, da je življenje s starši bolj udobno. 

V večini držav članic jih  10 % meni, da je razlog za podaljšano življenje s starši v kasnejšem 

sklepanju zakonskih zvez (Eurostat press office, 2010). 

 

2.4  Partnerski odnosi na prehodu v odraslost 

 

Intimni odnosi so posebno intenzivna oblika odnosov. Običajno so zasnovani na spolni 

ljubezni, lahko pa gre tudi za odnose starši–otroci ali med zelo tesnimi prijatelji. Dobri 

intimni odnosi z drugimi pa naj bi tudi prispevali k občutku osebne sreče (Ule, 2008). 

Sternberg (1988 v Ule, 2008) v svojem modelu ljubezenskih odnosov razlikuje tri osnovne 

odlike, in sicer zaupanje, strast in zavezanost. Zaupanje je občutek iskrenosti, popolne 

bližine in čustvene navezanosti. Strast zajema fizično privlačnost in seksualno željo. 

Zavezanost pa je odgovornost in skrb za drugega in je jamstvo za dolgotrajno ljubezen kljub 

vzponom in padcem. Te tri odlike ljubezni pa vsebujejo sedem različnih oblik.  

 Vznesenost; gre za strast brez zavezanosti in zaupanja. Zanjo je značilna velika 

čustvena in fiziološka vzburjenost in visoka raven seksualne želje, vendar brez 

čustvene bližine. 

 Imeti rad; zanjo je značilna intimnost brez strasti in zavezanosti ter zaupanje. V to 

obliko spada večina prijateljstev. 
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 Prazna ljubezen; gre za  zavezanost brez zaupanja in strasti. Pogosto se pojavi pri 

dolgotrajnih partnerskih odnosih. 

 Zaletava ljubezen; vsebuje zavezanost in strast brez zaupanja. 

 Tovariška ljubezen; vsebuje zavezanost in zaupanje, brez strasti. Pojavi se pri tesnih 

prijateljih, dolgotrajnih partnertvih in družinskih članih. 

 Romantična ljubezen oziroma zaljubljenost; gre za kombinacijo zaupanja in strasti, 

vendar brez zavezanosti. Je zelo intenzivna, vendar običajno ne traja dolgo. 

 Zaužita ljubezen integrira strast zaupanje in zavezanost v trajnejši ljubezenski odnos 

(1988 v Ule, 2008). 

Študije kažejo, da ima v romantični ljubezni zelo pomembno vlogo samozavest oziroma 

samopodoba. Zmožnost ljubiti druge je namreč pogojena z ljubeznjo in spoštovanjem 

samega sebe. Kar pomeni, da  moramo, če hočemo ljubiti druge, biti sposobni ljubiti sebe. 

Tudi Erikson (1980 v Gostečnik, 2010) je trdil, da moramo imeti najprej razvit pozitiven in 

močan čut za sebe in šele nato smo sposobni razviti intimni odnos ter ga tudi obdržati in se 

v njem še naprej razvijati. Rezultati študij kažejo, da so posamezniki z visoko razvito 

identiteto sposobni razviti višjo stopnjo intimnega odnosa kakor posamezniki z nerazvito 

identiteto. Posamezniki z nerazvito identiteto so namreč pod velikim pritiskom, da jih bo 

partner prevaral, zavrgel ali zapustil in se zato počutijo zelo ogrožene (Gostečnik, 2010).  

Ljudje, ki so bolj negotovi vase, bolj potrebujejo spoštovanje in ljubezen ter se posledično 

bolj nagibajo k ljudem, ki so jim to sposobni nuditi. Ljudje, ki pa so bolj samozavestni, 

potrebujejo manj potrditve, sprejetosti in ljubezni ter skušajo to doseči vzajemno. Tako bodo 

pri izbiri partnerja bolj pazljivi in se ne bodo tako hitro zaljubili v vsakega, ki jim bo nudil 

ljubezen na prvi pogled (Gostečnik, 2010). 

Že Erikson (1963 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011) je ugotavljal, da je ena ključnih 

razvojnih nalog v obdobju prehoda v odraslost vzpostavitev intimnega partnerskega odnosa. 

V obdobju mladostništva ima večina posameznikov že vsaj en partnerski odnos, ko pa 

vstopijo v obdobje zgodnje odraslosti, jih je že večina vključenih v partnersko razmerje. 

Partnerski odnosi v obdobju mladih odraslih tako dobivajo vedno bolj osrednjo vlogo in 

posamezniku nudijo zelo pomembno socialno oporo. V mladostništvu kot najpomembnejša 

kriterija pri izbiri partnerjev prevladujeta izgled in socialni status, v obdobju zgodnje 
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odraslosti pa postaja vse pomembnejšim kriterij osebne kompatibilnosti. Za mladostniške 

zveze je bolj značilna zaljubljenost in vznesenost, v zgodnji odraslosti pa so bolj pomembni 

stabilnost, socialna opora in zaupanje. Za partnerske zveze v tem obdobju je značilno, da je 

med partnerjema vedno več soodvisnosti in skupnih usmeritev. Gre za enakopraven odnos, 

ki ga označuje druženje in vzajemna intimnost (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

Furman in Buhrmester (v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011) ugotavljata, da se v 

mladostništvu začne prijateljstvo med spoloma vedno bolj spreminjati in razvijati v 

navezanost ter tako začne počasi nadomeščati starše kot najpomembnejše osebe v 

posameznikovem življenju. Bližina v teh odnosih se tako prenese iz odnosa otrok–starši na 

odnose s prijatelji in kasneje na odnose s partnerjem. V obdobju prehoda v odraslost pa 

partnerski odnosi v svoji vdanosti, intimnosti, družabnosti in opori presežejo prijateljstva in 

odnos s starši. Tako ti partnerski odnosi z vidika skrbnosti, intimnosti in navezanosti vedno 

bolj pridobivajo značilnosti odraslih partnerskih odnosov. 

V današnjih časih postaja vedno bolj pomembna ekonomska samostojnost obeh partnerjev, 

ki ugodno vpliva na spoštovanje in zaupanje v partnerja. Raziskave namreč kažejo, da so 

medsebojno spoštovanje, zaupanje in razumevanje najpomembnejše značilnosti partnerjev, 

ki jih motivirajo za poroko. Prišlo je do premika med zakonom kot institucijo k zakonu kot 

odnosu. V petdesetih letih prejšnjega stoletja sta bili med najpomembnejšimi vidiki zakona 

izpostavljeni vlogi gospodinj in hranilcev, v sedemdesetih letih pa je bila najpomembnejša 

ljubezen. Današnja kultura tako temelji na svobodi in izbiri ter nudi izbiro do prekinitve 

slabih odnosov. Prejšnjo »zavezanost do smrti« je sedaj zamenjala »tako dolgo, dokler nama 

bodo stvari šle dobro«. Posamezniki imajo danes do partnerjev veliko večja pričakovanja in 

so zato pogosto razočarani. Potreba, da bi ustrezali pričakovanjem partnerja, pa pomeni nove 

izzivi, za katere ni tradicij, na katere bi se lahko oprli, ali znanih vlog, po katerih bi lahko 

ravnali. Tako nastaja nov tip partnerskih razmerij, kjer so ljudje v odnosu, da bi imeli 

določene prednosti, in zapustijo razmerje, če teh prednosti ni več. Da bi se bolje pripravili 

na zakon, jih velika večina predhodno živi skupaj (Ule in Kuhar, 2003). 

Včasih so se ljudje poročali in imeli otroke, danes pa preprosto živijo skupaj.  Starševstvo 

tudi ni več povezano z zakonsko zvezo, tako da je skupno življenje brez formalno sklenjene 

zakonske zveze danes za mlade najbolj smiselna možnost in nekakšen  »poskusen zakon« 

(Ule in Kuhar, 2003). 
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V raziskavi, ki sta jo izvedli Puklek Levpušček in Zupančič (2010) je bilo 42,5 % študentov 

brez partnerja, 57,5 % študentov je bilo v razmerju. Od tega jih je bilo 31 % v razmerju manj 

kot eno leto, 23,7 % jih je bilo v razmerju med enim in dvema letoma, 44,7 % pa jih je bilo 

v razmerju več kot dve leti. 

V raziskavi, ki so jo izvedle Kuhar, Žakelj in Filipovič, so rezultati pokazali, da se zdi 

mladim odraslim partnerska zveza zelo pomembna, saj jim nudi stabilnost, emocionalno 

bližino in varnost. Partnersko življenje naj bi nudilo socialno in emocialno podporo, boljši 

ekonomski položaj ter boljšo socialno integracijo. Najpogosteje pa so kot prednosti 

partnerske zveze izpostavili občutek varnosti, zaupanja ter dejstvo, da imaš nekoga, s 

katerim si deliš življenje. Bistvenega pomena pa je ohranjanje harmoničnega odnosa, kar 

zahteva veliko pogovarjanja in medsebojne naklonjenosti. Kot prednost samskega življenja 

so mladi v raziskavi izpostavili svobodo odločanja. Vendar pa se večini vprašanih zdi bolje 

biti v trajnem odnosu. Poroka je postala stvar svobode odločitve in ne družbenega pritiska. 

Večina mladih odraslih v primerih, ko odnos med dvema »ne deluje«, podpira ločitev (Ule 

in Kuhar, 2003). 

Po podatkih Eurostata (Eurostat press office, 2010) je v Evropski uniji leta 2006  30 % žensk 

in 18 % moških, starih od 15 do 29 let, živelo s partnerjem. Največ parov živi skupaj v 

Franciji, Islandiji, na Finskem ter Norveškem. Najmanj pa jih živi skupaj v Grčiji, Italiji, 

Cipru, Malti in na Poljskem. 

V večini držav je bila ženska ob prvi poroki stara manj kot 30 let. V Litvi, Turčiji in na 

Poljskem pa se 90 % nevest prvič poroči pred 30. letom. Na Danskem, Švedskem in v 

Islandiji pa manj kot polovica žensk sklene poroko pred 30. letom starosti.  V večini držav 

se ženske najpogosteje poročajo v starosti od 25 do 29 let. Ženske, stare med 2o. in 24. letom 

starosti, se pogosto poročajo na Poljskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Litvi. V starosti med 

16. in 19. leti pa se dekleta največkrat poročajo v Romuniji Bolgariji, baltskih državah in v 

Turčiji. V večini držav Evropske unije moški sklenejo zakonsko zvezo šele po 30. letu 

starosti. Na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Grčiji je manj ko 40 % moških, ki se prvič 

poročijo pred 30. letom starosti. Okoli tri četrtine moških, mlajših od 30 let, pa sklene 

zakonsko zvezo v Turčiji, Makedoniji, Litvi in na Poljskem (Eurostat press office, 2010). 

Glede na statistične podatke je bila povprečna starost neveste ob sklenitvi prve zakonske 

zveze v letu 2013 29,2 let. Povprečna starost ženina ob sklenitvi prve zakonske zveze pa je 

bila 31,6 let (Statistični urad RS). 
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Med mladimi, starimi med 15 in 29 let, je bilo v letu 2013 poročenih skoraj 10 % žensk ter 

5 %  moških. Med mladimi, starimi med 15 in 19 let, sta bili 2 razvezi, 4 ženske pa so v 

starostni skupini 20–24 let že ovdovele (Statistični urad RS). 

 V raziskavi Child Trends (Wildsmith in drugi, 2013) avtorji navajajo, da je v obdobju mladih 

odraslih večina deklet in fantov spolno aktivnih in v stabilni ali nestabilni zvezi. V letu 2001 

je bilo 20 % mladih, starih od 18 do 25 let, poročenih, 20 % jih je bilo v stabilni zvezi ter so 

skupaj živeli, 35 % jih je hodilo na zmenke. Avtorici izpostavljata, da je dinamika teh 

razmerij zelo pomembna. Zadovoljiva in kvalitetna partnerska razmerja namreč pripomorejo 

k zdravemu razvoju v obdobju adolescence in postavijo dobro podlago za uspešna razmerja 

v odraslosti. Po drugi strani pa  problematična in konfliktna razmerja  negativno vplivajo na 

psihično in fizično zdravje, s tem da povečajo ogrožujoče spolno obnašanje in zmanjšano 

uporabo kontracepcije. 

Rezultati raziskave so pokazali, da ima večina mladih odraslih zelo pozitivno mnenje o svoji 

zvezi ter čutijo visoko stopnjo ljubezni, zavezanosti in zadovoljstva. Še posebej o tem 

poročajo mladi, ki so že poročeni. Večina poročenih in tistih, ki so v resnih zvezah, meni, da 

bo njihova zveza trajna. Večina mladih parov je mnenja, da sta si s partnerjem enakopravna 

ter da oba v enaki meri odločata o tem, kaj bosta počela in kam bosta šla (Wildsmith in drugi, 

2013). 

2.5  Izobraževanje in zaposlitev 

 

Pravica do izobraževanja je ena izmed najpomembnejših vidikov kakovosti življenja. Še 

posebej pomembno je, da imajo vsi enake možnosti izobraževanja, saj je izobrazbena raven 

v tesni povezavi z zaposlitvenimi možnostmi mladih in tudi z njihovim socioekonomskim 

položajem. Nizka stopnja izobrazbe je namreč pogosto vzrok za okrnjene zaposlitvene 

zmožnosti, brezposelnost in večje tveganje revščine (Lavrič in drugi, 2011). 

Institucionalno izobraževanje obsega vse večji del posameznikovega življenja in je tako 

univerzalni družbeni način priprave socializacije otrok in mladine na odraslost. Statistični 

podatki zadnjega desetletja kažejo, da se šolanje širi in izrazito podaljšuje. Ekspanzija 

šolstva je v zadnjih petdesetih letih tako v EU kot v Sloveniji velika in predstavlja eno izmed 

največjih družbenih sprememb. Za povprečnega Evropejca tako izobraževanje predstavlja 

velik del življenjskega cikla.  Ta rast po eni strani pomeni modernizacijo, po drugi strani pa 

gre za odlog mladih na trg dela (Lavrič in drugi, 2011). 
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Srednja šola je v zadnjih letih v evropskem prostoru izgubila prizvok elitizma in vključenost 

mladih v srednješolsko izobraževanje je bolj ali manj postala samoumevna. Zaradi tega sta 

dostopnost in vključenost mladih v terciarno izobraževanje vedno bolj pomembni (Lavrič in 

drugi, 2011). 

V Sloveniji gre največ sredstev za izobraževanje na obvezni osnovnošolski ravni, manj 

sredstev pa dobita sekundarno in terciarno izobraževanje. Delež izdatkov za sekundarno 

izobraževanje je precej manjši od evropskega povprečja, delež izdatkov za terciarno 

izobraževanje pa je malce višji od evropskega povprečja (Rakar in Boljka, 2009). Se pa 

zadnja leta vzporedno z rastjo študentov financiranje terciarnega šolstva zmanjšuje, kar pa 

ne more biti brez posledic za institucionalizacijo in za sam učni proces terciarnega šolstva 

ter za njegovo učinkovitost ter kakovost. Poleg tega da je terciarno izobraževanje finančno 

podhranjeno, je tudi preobsežno glede na največji obseg v EU in po tem merilu ne ustreza 

stopnji gospodarske razvitosti Slovenije. V prihodnosti naj bi se ta neskladja pokazala pri 

brezposelnosti in dekvalifikaciji diplomantov pri zaposlovanju (Lavrič in drugi, 2011). 

 V študijskem letu 2007/08 je bila vključenost mlade generacije (20–24 let) v terciarno 

izobraževanje (višješolsko strokovno in visokošolsko izobraževanje) 54,8 %. Največja rast 

v primerjavi s prejšnjimi leti je bila pri vpisih v višje strokovne šole in visokošolske 

podiplomske programe. V letu 2006 je bil delež vključenih v terciarno izobraževanje 45,1 % 

in je bil med najvišjimi v Evropski uniji. V zadnjih dvajsetih letih naj bi se število študentov, 

vključenih v terciarno izobraževanje, povečalo za kar 83 %, število diplomantov pa naj bi se 

povečalo za 64 %. Leta 2006 je bilo  49,1 % več diplomantov kot leta 2000 (Lavrič in drugi, 

2011). 

V zadnjih letih se je tudi močno povečalo število študentov, ki nadaljujejo študij na 

podiplomski ravni. Rrast terciarnega izobraževanja naj bi bila celo najizrazitejša pri 

podiplomskem študiju, čeprav naj bi njegova uporabnost do zdaj ostala drugotnega pomena. 

Število magistrskih in doktorskih diplom naj bi se tako v zadnjih dvajsetih letih povečalo za 

38,8 % (Lavrič in drugi, 2011; Rakar in Boljka, 2009). 

Povečanje števila študentov pa so ugotovili tudi v raziskavi Mladina 2010, kjer je bil delež 

študentov v skupini 19–24 let 70 %, v starostni skupini 19–29 let pa kar 41 % (Lavrič in 

drugi, 2011). 
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Na povečanje deleža vključenih v terciarno izobraževanje je vplivala predvsem porast vpisa 

v splošne in strokovne gimnazijske programe, ki omogočajo nadaljevanje študija na terciarni 

ravni. K višjemu deležu študentov pa so pripomogle tudi številne ugodnosti študentskega 

statusa. Slovenija pa ima tudi eno najdaljših dob študija v Evropi, saj povprečen čas študija 

traja 6,8 let. Nizka učinkovitost in sistemska neurejenost študija na terciarni ravni pa se kaže 

tudi v precej visokem deležu ponovno vpisanih na redni dodiplomski študij (Lavrič in drugi, 

2011; Rakar in Boljka, 2009). 

Zadnja leta je predvsem  zaradi bolonjskega sistema terciarnega izobraževanja ter zaradi 

sodobnih razmer mobilnosti priljubljeno izobraževanje v tujini. To pa ni koristno le 

študijsko, temveč prinese nepredstavljivo življenjsko izkušnjo v smislu medkulturnih 

izkušenj ter jezikovnih izpopolnjevanj. Študij v tujini se je namreč v zadnjih petih letih več 

kot podvojil (Lavrič in drugi, 2011). 

Za mlade je prehod od šolanja do zaposlitve pomemben korak v procesu osamosvajanja. Pot 

osamosvajanje je lahko direktna, se pravi, da se mladi takoj po končanju izobraževanja 

zaposlijo, ali pa fragmentirana, ko mladi že med študijem občasno delajo (Youth in Europe 

– A statistical portrait, 2009). 

Prehod mladih na trg dela naj bi potekal postopoma, vendar je to predvsem odvisno od 

posameznikovega položaja oziroma tipa izobraževanja. Nekateri mladi med časom študija 

opravljajo pripravništvo, nekateri pa delajo samo občasno, bodisi da si financirajo študij ali 

pa zaradi zasebnih razlogov (Youth in Europe – A statistical portrait, 2009). 

Nekaterim mladim služba predstavlja konec svobodnega življenja, drugim pa svobodo. V 

primerjavi s prejšnjimi desetletji je današnji pogled na kariero bolj dinamičen, prenovljen in 

svež. V preteklosti so se mladi zaposlovali v organizacijah, ki so skrbele za njihov razvoj. 

Tako so  vsakih nekaj let napredovali  in dobili  boljše delovno mesto. Poleg tega so imeli 

zagotovljeno delovno mesto in višjo socialno varnost. Danes pa imajo mladi veliko manj 

možnosti za zaposlitev po pogodbi za nedoločen čas, razvoj kariere pa omogoča tudi 

lateralne premike in premike navzdol po hierarhični lestvici organizacij. Ključni del kariere 

je tako postalo učenje, ki poteka neprestano od začetka šolanja pa vse do zaključka aktivne 

delovne dobe (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

V letu 2007 je v EU že več kot polovica 20-letnikov vstopila na trg dela bodisi kot zaposleni 

ali nezaposleni in v iskanju službe. Razlike v dolžini izobraževanja med državami v Evropski 
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uniji so odvisne predvsem od  izobraževalnega sistema in od dolžine obveznega šolanja ter 

od dostopa do terciarnega izobraževanja. Na Danskem, Nizozemskem, Avstriji, Islandiji, 

Švici ter v Veliki Britaniji mladi vstopijo na trg dela relativno zgodaj. Več kot 40 % 18 

letnikov v teh državah je poleg izobraževanja aktivnih na trgu dela. Najvišji odstotek 18 

letnikov, ki se izobražujejo in so neaktivni na trgu dela, je na Poljskem in v Turčiji. V Turčiji 

pa je 40 % 18-letnikov, ki niti ne študirajo, niti niso zaposleni (Youth in Europe – A statistical 

portrait, 2009). 

V Grčiji, Italiji, Luksemburgu, Romuniji in na Madžarskem se mladi običajno začnejo 

zaposlovati po 23. letu. V večini evropskih držav mladi pri 24 letih že prenehajo z 

izobraževanjem in so aktivni na trgu dela. Izjema je Danska, kjer 47 % mladih pri 24 letih 

kombinira študij in delo. Na Nizozemskem, Finskem, Islandiji in Švici so trije od desetih 

mladih v podobni situaciji. V Italiji pa je po drugi strani kar 27 % 24-letnikov še v procesu 

izobraževanja in neaktivnih na trgu dela (Youth in Europe – A statistical portrait, 2009). 

V večini evropskih držav je več kot 70 % mladih pri 29 letih končalo z izobraževanjem in 

so aktivni na trgu dela. Pri teh letih je bil delež tistih, ki niti ne študirajo in niso niti zaposleni, 

visok v Bolgariji, Italiji, Turčiji, na Češkem, Madžarskem, Poljskem in na Slovaškem (Youth 

in Europe – A statistical portrait, 2009). 

Pri nas je bilo leta 2012 okoli 44,8 % mladih, ki so bili delovno aktivni, stopnja 

brezposelnosti pa je med mladimi znašala 17,4 %, kar je malo pod povprečjem Evropske 

unije. Najnižjo povprečno stopnjo brezposelnosti med mladimi so v letu 2012 imele 

Norveška, Švica, Avstrija, Nemčija in Nizozemska. Največ brezposelnosti med mladimi pa 

je bilo v letu 2012 v Grčiji, Španiji, na Portugalskem in v Bolgariji (Statistični urad RS). 

Ule (2008) ugotavlja, da se mladi danes srečujejo z novimi zaposlitvenimi vzorci, kot so 

pomanjkanje delovnih mest, zaposlitve za določen čas  in zaposlitve za krajši delovni čas. 

Zaposlovanje mladih v teh nestabilnih in pretežno netrajnih zaposlitvah pa ima lahko 

socialne in družbene posledice. Zadnja leta se velik odstotek mladih srečuje z 

brezposelnostjo. Ta pa lahko pusti usodne posledice na posameznikovi psihični strukturi 

osebnosti. Lahko pride do redukcije aspiracij in življenjskih ciljev, izgube samozaupanja in 

zoženja socialnih stikov. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Vrsta raziskave 

 

Smisel kvalitativne raziskave ni napraviti posplošitev na populacijo, temveč čim bolj 

celostno spoznati preučevano enoto, ki je lahko pojav, oseba ali institucija. Značilnost 

kvalitativne raziskave je, da se poglobi v razloge, odnose in motive in zato daje bistveno 

boljši vpogled v preučevano enoto. Poleg tega pa omogoča zelo dobro razumevanje 

družbenih odnosov. Namen kvalitativne raziskave je celovito razumeti določeno situacijo, 

predvsem pa razumeti, kaj se dogaja in zakaj. Ena izmed najbolj razširjenih kvalitativnih 

metod zbiranja podatkov je raziskovalni intervju. Gre za pogovor med dvema osebama, kjer 

ena oseba postavlja vprašanja (raziskovalec), druga pa na njih odgovarja (intervjuvanec). 

Razlika med intervjujem in vsakdanjim pogovorom je v tem, da pri intervjuju raziskovalec 

poda pobudo za pogovor z namenom pridobivanja za raziskavo pomembnih informacij 

(Lamut in Macur, 2012). 

3.2 Opis vzorca 

 

Uporabila sem namenski vzorec, saj sem tako lahko izbrala tiste sogovornike, za katere sem 

vedela, da bodo kar najbolj informirani o raziskovalnem vprašanju. Ključna kriterija izbora 

enot sta tako informiranost in poznavaje preučevanega problema. Ugotovitve na podlagi 

namenskega vzorca so omejene na preučevani vzorec in se jih ne da posplošiti  na širšo 

populacijo (Lamut in Macur, 2012). 

Populacijo sestavlja 5 študentk, starih med 23 in 25 let. Kriterij, ki sem ga uporabila pri izbiri 

populacije, je, da vse spadajo v razvojno obdobje mladih odraslih. Vse sogovornice so v 

zadnjih letih študija in se soočajo z ovirami, ki jih prinaša osamosvajanje. 

3.3 Merski instrument 

 

Merski instrument je polstrukturirani intervju. Pri polstrukturiranem intervjuju si 

raziskovalec vnaprej pripravi okvirna vprašanja odprtega tipa. Za tehnike kvalitativnega 

raziskovanja je namreč značilno, da osebam nudijo svobodo pri izražanju svojega pogleda 

na določeno tematiko. Ta vprašanja je mogoče med intervjujem spremeniti, izpustiti ali 

dopolniti. Postavljanje vprašanj je odvisno od sogovornika, koliko informacij mu ta 
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samoiniciativno posreduje, pa tudi od tega, koliko informacij in znanja vprašani poseduje 

(Lamut in Macur, 2012). 

3.4 Zbiranje podatkov 

 

Intervjuje sem opravila v juliju in avgustu. Glede na to, da tudi sama spadam v razvojno 

obdobje mladih odraslih, mi ni bilo težko dobiti sogovornic za intervjuje. Dva intervjuja sem 

opravila pri sebi doma, dva intervjuja sem opravila pri sogovornicah doma, z eno 

sogovornico pa sva se dobili v mirni kavarni. Na začetku sem vsem sogovornicam razložila, 

da je intervju popolnoma anonimen in jih vprašala za dovoljenje glede snemanja intervjuja. 

Pogovori so trajali od 30 do 40 minut. 

 

 

3.5 Analiza gradiva 

 

Najprej sem intervjuje, ki sem jih posnela na diktafon, ponovno poslušala in zapisala 

transkript, ki sem ga nato uredila. Ko je bilo gradivo urejeno, sem razčlenila gradivo na teme 

kodiranja . Temam kodiranja sem pripisala pojme, nato pa sem združila sorodne pojme v 

kategorije. Za boljšo preglednost sem vsaki intervjuvanki določila drugo barvo. 

Intervjuvanko 1 sem označila z vijolično, intervjuvanko 2  z zeleno, intervjuvanko 3 z 

modro, intervjuvanko 4 z roza in intervjuvanko 5 z rjavo. 

Tabela 3.1: Primer kodiranja 

Enota Pojem Kategorija 

Ali vidiš kakšne ovire v prihodnosti? 

Denar!  

Zaenkrat se najbolj obremenjeno 

počutim, ko razmišljam o službi ... 

Verjetno so največji problem finance in 

pomanjkanje delovnih mest. Verjetno bo 

problem tudi dobiti primerno stanovanje. 

Predvsem moja neodločnost. Veliko 

moram narediti še na sebi, na jasnem 

izražanju svojim idej  in misli. 

Definitivno finance. Midva bi rada svojo 

zemljo in npr. zemlja, ki je nezazidljiva, 

pri nas stane 33.000 evrov. Vprašanje je, 

Denar  

Služba  

Finance 

Pomanjkanje 

delovnih mest 

Stanovanjska 

problematika 

Neodločnost  

Izražanje svojih 

idej in misli 

Finance 

Draga zemlja 

OVIRE V 

PRIHODNOSTI 
 
 



26 
 

kje bova dobila denar. 

Vir: lastna raziskava 

 

4. REZULTATI 

 

Intervjuvanka 1 se je opredelila za odraslo. Po njenem mnenju sta glavna kriterija odraslosti 

mentalna razvitost in dejstvo, da nisi odvisen od drugih. Poleg tega svojo odraslost 

utemeljuje s tem, da ima študentsko delo in svoj denar, da ima svoj avto in da živi s fantom. 

Zdi se ji pomembno, da se človek osamosvoji in gre na svoje, saj se edino s tem učiš in 

pridobivaš lastne izkušnje. Sebe dojema kot samostojno, vendar še ne čisto neodvisno.  

Pravi: »Samostojna pa sem zato, ker sem sposobna vse sama delat in ne rabim nobenega, da 

mi pomaga. Sama znam skrbet zase, kar se tiče gospodinjstva, znam si sama službo najti in 

tudi na faksu mi gre.« 

Od staršev pa je odvisna še s finančnega vidika. Kljub temu da si denar služi sama, ji pri 

plačevanju določenih stvari še vedno pomagajo starši. Meni, da je človek popolnma 

samostojen in neodvisen, ko ima svoj denar in družino, za katero skrbi. Trenutni življenjski 

položaj doživlja kot pozitiven in zdi se ji normalno, da ji starši finančno še malo pomagajo.  

Odnos s starši opisuje kot zelo dober. Imajo zelo tesne in zaupanja vredne odnose. Njihovi 

konflikti so bili predvsem glede gospodinjskih opravil, vendar so jih vedno uspeli rešiti s 

pogovorom. Kljub temu da se je odselila, še vedno vzdržuje tesne stike s starši. Po telefonu 

se slišijo vsak dan, obišče pa jih trikrat do štirikrat na teden. Pravi, da njihov odnos ni 

bistveno drugačen, kot je bil takrat, ko je bila v puberteti. Edino razliko je opazila v tem, da 

si v puberteti malo bolj uporniški in ne razumeš, kaj ti starši govorijo. Hujših konfliktov pa 

nikoli niso imeli. Starši jo v procesu osamosvajanja podpirajo, čeprav jim ni bilo lahko, ko 

je odšla od doma. Sploh mami je bilo zelo težko, saj sta zelo povezani. 

Intervjuvanka 1 je s fantom v zvezi že 5 let, skupaj pa živita 9 mesecev. Trenutno živita v 

hiši skupaj s partnerjevima staršema. Za njune načrte pravi:  

»Kratkoročni načrti so, da zaenkrat še ostaneva v hiši njegovih staršev, da končava študij, 

dobiva službi in greva potem res na svoje. Poroka bo, ko bo denar. Z otroci se pa še ne mudi.« 
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Največ skrbi ji povzročajo finance. Skrbi jo, da zaradi pomankanja financ s partnerjem ne 

bosta uspela uresničiti vseh svojih načrtov. Ve pa, da se lahko v primeru težav vedno obrne 

na partnerja in starše. Pravi, da nima občutka, da bi bila zdaj bolj obremenjena kot v 

preteklosti, saj ima človek vedno kakšne skrbi. Včasih jo je predvsem skrbelo za izpite, danes 

ima pa predvsem denarne skrbi. 

Pri njej je podaljševanje študija bistveno vplivalo na njeno osamosvojitev. Pravi: »Jaz sem 

eno leto ponavljala, da sem si za delat našla. Ker sem službo našla v kraju, kjer živi fant, 

sem se preselila k njemu. Tako je bilo to podaljšanje študija moj direkten razlog, da sem se 

osamosvojila.« 

Intervjuvanka 2 se vidi nekje na prehodu med mladostništvom in odraslostjo. Po eni strani 

zna skrbeti zase, samostojno sprejemati odločitve in opravlja študentsko delo. Po drugi strani 

pa še živi doma in je ekonomsko odvisna od staršev. Po njenem mnenju so kriteriji odraslosti:  

»Mislim, da je oseba »popolnoma« odrasla takrat, ko lahko neodvisno skrbi zase, ne 

potrebuje nekoga drugega, da bi jo preskrboval. Da ima službo, da lahko finančno in 

čustveno podpira sebe in družino (če jo ima). Odrasel si tudi takrat, ko znaš samostojno 

sprejemati svoje odločitve, veš, da si za svoje početje odgovoren … da ne potrebuješ stalne 

potrditve s strani nekoga drugega. Da znaš razmišljati s svojo glavo.« 

Pravi, da se ne počuti popolnoma samostojno in neodvisno. Samostojna je v odločitvah, ki 

jih sprejema, starši je ne omejujejo ali zadržujejo, ker sama služi denar. Vendar pa je od 

staršev še vedno odvisna. Prednosti trenutnega življenskega položaja vidi v tem, da jo starši 

še finančno podpirajo ter da ji pustijo veliko več svobode kot v preteklosti. Na splošno za 

življenje doma pravi: 

»Prednosti so te, da si popolnoma preskrbljen, ni ti treba skrbeti za finance, imaš hrano, 

dom, prevoz, nekoga, ki je vedno blizu in mu lahko zaupaš, ga kaj vprašaš, ko nečesa ne veš. 

Slabosti pa verjetno opažamo otroci s staranjem – ob sebi imamo nekoga, ki nas še vedno 

»nadzira« (npr. meni je to vedno manj všeč), imamo manj svobode, zasebnosti.« 

S starši se zelo dobo razume, nudita ji dovolj svobode ter jo ne omejujeta. Pravi, da jima 

vedno lahko zaupa in da ji vedno svetujeta, ko ju potrebuje. Nikoli niso imeli nekih velikih 

konfliktov, prepire pa vedno rešujejo s komunikacijo. Opazila je, da se sedaj celo bolje 

razumejo kot prej, ko je bila v puberteti. Takrat sta bila starša do nje malo zaščitniška, kar jo 

je takrat kar motilo. Pravi, da je na starše precej navezana, vendar pa si včasih želi več 
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zasebnosti. Tudi če je zdoma, se z njimi sliši vsak dan. Pri osamosvajanju jo starši podpirajo, 

vendar pa opaža, da je starše strah, kako bo takrat, ko se bo odselila. 

S partnerjem sta v zvezi malo več kot 5 let. V prihodnosti si želita imeti družino, hišo z vrtom 

in pa tudi dobro zaposlitev. Meni, da ji bodo največje ovire v prihodnosti predstavljale 

finance. Poleg tega je obremenjena s skrbmi glede službe. Pravi, da je zdaj veliko bolj 

obremenjena, kot je bila v preteklosti. V puberteti je bila bolj obremenjena s skrbmi, ki niso 

življenjsko pomembne. Prisotna pa je tudi negotovost pred neznanim, saj se pogosto 

sprašuje, ali ji bo uspelo. Pravi da se pogosto počuti, kot da je nekako »na polovici«.  

Pravi, da ljudi, ki podalšujejo študij zaradi statusa, ne podpira in ne razume. Po njenem 

mnenju gre za negotove ljudi, ki ne vedo kaj, bi v življenju. Sama bi rada študij čim prej 

končala in se zaposlila, saj ima še veliko želja v življenju. 

Intervjuvanka 3 se je opredelila kot oseba na prehodu. Živi doma, čaka jo še dve leti 

podiplomskega študija in nima lastnih finančnih sredstev. Po drugi strani pa pravi, da zna 

poskrbeti zase, sprejemati odločitve ter tudi sprejeti odgovornost zanje. Kot kriterije 

odraslosti je izpostavila zmožnost poskrbeti zase, popolno finančna neodvisnost, racionalno 

razmišljanje in sprejemanje odgovornosti. Pravi, da je samostojna v tem, ko sama sprejema 

svoje odločitve in ne rabi dovoljenja staršev. Poleg tega ima svoj avto. Je pa neodvisna 

predvsem s finančnega vidika, saj živi doma, starši ji plačujejo študij in ji dajejo mesečno 

žepnino. 

Za osamosvajanje pravi: »Če človek nikoli ne bo odšel od doma, ne bo imel teh potrebnih 

izkušenj, ne bo rasel in se izpopolnjeval.« 

Prednost trenutnega načina življenja vidi v tem, da je tako življenje zelo udobno. Zdi se ji 

normalno, da starši finančno še poskrbijo za otroka, dokler ta študira. Slabost pa vidi 

predvsem v tem, ker nima lastnih sredstev, zato si namerava poiskati študentsko delo. 

S starši imajo zelo dobre in tesne odnose ter so zelo povezani.. Pravi, da se lahko na njiju 

vedno obrne. Največja razlika med obdobjem mladostništva in zdaj je, da ji ne postavljata 

več strogih pravil in ima veliko več svobode. Tudi v času mladostništva ni bilo nekih večjih 

prepirov, pravi pa, da starše sedaj bolje razume. Probleme so v družini vedno reševali s 

pogovorom. Pravi, da je zelo navezana na starše in da jih bo, ko bo šla v prihodnosti na svoje, 

zelo pogrešala. 
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V prihodnosti bi rada končala študij, si našla dobro službo ter se odselila. Meni, da ji bodo 

največje ovire v prihodnosti predstavljale finance in pomankanje delovnih mest. Čuti pa tudi 

veliko negotovosti glede prihodnosti tako na profesionalnem kot zasebnem področju. Skrbi 

jo, ker še ni ugotovila, kaj bi v življenju rada počela. Na zasebnem področju pa je negotova, 

saj nima partnerja, medtem ko so vse njene prijateljice v resnih zvezah. 

Pravi, da ima podaljševanje šolanja negativne in pozitivne posledice. Negativna stran je, da 

dlje traja, da se osamosvojiš. Poleg tega prihaja do zlorab, ko nekateri podaljšujejo študij 

samo zaradi statusa. Pozitivo pa se ji zdi, ker imaš tako več časa, da odkriješ, kaj bi v 

življenju počel. Za svoje podaljševanje šolanja pravi: »Sprva sem se vpisala na eno fakulteto, 

kjer sem dve leti vztrajala, nato pa sem se prepisala na zdajšnjo fakulteto. Zdi se mi, da nekdo 

pri 18 letih res težko ve, kaj hoče početi v življenju.« 

Intervjuvanka 4 se je opredelila za odraslo. Pri 11 letih je izgubila očeta in ker je mama 

pogosto delala, sta bili z mlajšo sestro pogosto sami. Zdaj, ko se je mama ponovo poročila, 

s sestro živita v najemniškem stanovanju. Kot kriterije odraslosti izpostavja osebnostno 

zrelost, samostojnost, zmožnost premagovati ovire in zmožnost poskrbeti za sebe in svoje 

potrebe. O osamosvajanju pravi:  

»Enkrat je treba prerezati »popkovino«, vez s starši, ti so za nas skrbeli, ko sami tega še 

nismo bili zmožni, nato pa napoči čas, ko je po mojem mnenju kar nujno, da se otroci odselijo 

od staršev. Le na ta način se lahko naučimo biti zares samostojni, lahko živimo, kot si želimo, 

ne da bi nam drugi narekovali tempo življenja.« 

Pravi, da je samostojna, vendar pa še ne čisto neodvisna. Svojo samostojnost utemeljuje s 

tem, da je sposobna narediti vse, kar si zada. Poleg tega opravlja študentsko delo in ima nek 

svoj dohodek. Neodvisna je v finančnem smislu, saj ji njem dohodek ne zadostuje za 

preživetje. Pravi, da je vesela, da se je osamosvojila in da se veseli skupnega življenje s 

partnerjem. 

Svoj odnos z mamo opisuje kot zelo dober. Mama jo razume, podpira in zaupa. Pravi, da 

čuti, da je mama nanjo ponosna. Med obdobjem mladostništva in zdaj je v odnosu opazila 

veliko razliko. V puberteti sta se z mamo veliko prepirali in intervjuvanka se je pogosto 

počutila nerazumljeno. Danes ve, da ji je mama hotela samo najboljše. Na družino je zelo 

navezana, saj ji družina predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju. Mama jo je pri 

osamosvajanju vedno podpirala. Dovolila je, da s sestro zaživita sami in prav tako jo podpira 
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pri selitvi k partnerju. Pravi, da vidi več slabosti kot prednosti v življenju pri starših. Meni, 

da dokler živiš pri starših, se ne moreš zares postaviti na svoje noge in si vedno dolžan 

nekoga upoštevati. Edino prednost v takem načinu življenja vidi v tem, da je tako življenje 

bolj udobmo. 

S partnerjem sta skupaj 4 leta in pol. Trenutno opremljata stanovanje v hiši njegovih staršev. 

V prihodnosti si nameravata zgraditi hišo in ustvariti družino. Še prej pa si mora najti službo, 

kar jo tudi najbolj skrbi. Manjka ji namreč samo še magisterska naloga in bo končala šolanje. 

Zaveda se, da je službo  na  področju, na katerem bo končala študij,  težko najti. Pravi, da se 

noče preveč obremenjevati s skrbmi in da gleda na svet optimistično. Za službo pa pravi, da 

bo že našla nekaj, pa četudi ni povezano z njeno izobrazbo. Meni, da je sedaj veliko bolj 

obremenjena, kot je bila v preteklosti. Čuti pa tudi nekaj negotovosti.  

Pravi: »Vem, kaj si želim doseči, vendar se pogosto bojim, kako naj kakšno stvar izpeljem. 

Sem tudi človek, ki si hitro premisli in se težko odloči. rabim veliko časa, da razmislim, kaj 

si želim, kako to doseči, kako bodo to sprejeli drugi…« 

Je izrazito proti podaljševanju šolanja in še posebaj proti fiktivnim vpisom. Meni, da bi bilo 

bolje, če bi tisti posamezniki, ki ne želijo študirati, odšli delat. Pravi, da je študij njej zelo 

pomagal pri osamosvajanju. 

Intervjuvanka 5 se je opredelila za odraslo, vendar pa po njenem mnenju človek odrašča 

celo življenje. Kot kriterij odraslosti oziroma po njenem mnenju »doraslosti« je izpostavila 

racionalni način razmišljanja. Po eni strani se doživlja kot samostojno in pravi: »Samostojna 

sem v smislu, da ko se spravim nekaj delat, to naredim sama in prosim za pomoč, ko jo res 

nujno rabim«. Poleg tega dela prek študentskega servisa že od svojega 16. leta. Po drugi 

strani pa ji družina še vedno finančno pomaga. Osamosvojitev se ji zdi zelo pomembna, saj 

edino takrat začneš razmišljati s svojo glavo in postaneš popolnoma sam od sebe odvisen ter 

se naučiš poskrbeti zase.  

Njena starša sta ločena in z očetom nima stikov. Pravi pa, da sta si z mamo zelo blizu. Njun 

odnos se je tudi zelo spremenil od takrat, ko je bila v puberteti. Takrat je bil njun odnos 

veliko bolj težaven. Pri intervjuvanki je bilo namreč  prisotno otročje, iracionalno vedenje, 

trmasto vztrajanje in uporništvo. Po drugi strani pa je izpostavila, da je veliko več dala na 

mnenje svoje mame, zdaj pa se je naučila razmišljati s svojo glavo. Mama jo pri 

osamosvajanju tako emocionalno kot finančno podpira. Pravi, da je zelo navezana na svojo 
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mamo in da ji je bilo zelo težko, ko se je odselila. Pravi: »Tretji dan po tistem, ko sem se 

odselila, sem imela izbruh čustev in žalosti in sem kakšnih pet minut jokala.«. Zdaj je 

ugotovila, da se kljub selitvi njun odnos ni nič spremenil. Stike redno ohranjata. Po telefonu 

se slišita enkrat na teden, vidita pa se enkrat na nekaj tednov, odvisno od tega, koliko časa 

imata. V življenju s starši vidi predvsem slabosti, saj je mnenja da so tisti, ki živijo s starši, 

nesamozavestni, nesamostojni in depresivni. Edino prednost pa vidi glede finančnega vidika. 

S partnerjem sta v zvezi 2 leti in pol. Skupaj živita pol leta. V prihodnosti si želita potovati 

in imeti svoje samooskrbno posestvo. Ima željo po poroki, vendar pravi, da bo zadovoljna 

tudi če se nikoli ne poročita. Trenutno želje po otrocih nima in pravi, da jih do 27. leta sigurno 

ne bo imela. Rekla je: »Otrok je čustvena potreba in dokler ne bom jaz imela čustvene 

potrebe po otroku, ga ne bom imela«. Kot edini oviri pri izpolnjevanju njunih načrtov je 

izpostavila njuno komunikacijo in strah, da bi zaradi nje šla narazen, ter finance. Vendar se 

glede prihodnosti ne obremenjuje, saj pravi: »Zdaj sem bolj usmerjena na to, da se vse da. 

Trudim se gledati pozitivno na stvari in se ne obremenjujem.«.  

Pravi, da so jo v podaljševanje šolanja privedle okoliščine in  da ni nikoli podaljševala študija 

samo zaradi statusa. Po gimnaziji si je namreč vzela eno leto prosto. V prvem letniku faksa 

je ugotovila, da je tisti študij  ne zanima, zato  se je naslednje leto prepisal na drugo fakulteto. 

Zdaj si namerava vzeti eno leto za pisanje diplome, nato pa se bo vpisala na magisterij. 

 

5. RAZPRAVA 

 

Obdobje mladih odraslih oziroma obdobje prehoda v odraslost se nanaša na starostno 

obdobje od 18.  do 25. oziroma 29. leta. Izhodišča teorije prehoda v odraslost je oblikoval 

Arnett, ki je ugotovil, da so prehodi v odraslost in merila pojmovanja odraslosti vse bolj 

nejasni. Obdobje prehoda v odraslost pa je označil kot »dolgo obdobje med biološko 

zrelostjo in stabilnim prevzemanjem vlog odraslih« (Arnett, 20006 v Lavrič in drugi, 2011: 

63). 

Tri intervjuvanke so se definirale za odrasle, dve intervjuvanki pa sta menili, da sta na 

prehodu med mladostništvom in odraslostjo. Intervjuvanke so za kriterije odraslosti 

izpostavile tako notranje kot zunanje dejavnike. Pod notranje dejavnike bi lahko uvrstili 

zmožnost poskrbeti sam zase, racionalno razmišljanje, sprejemanje lastnih odločitev in 
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odgovornosti ter osebnostno zrelost. Pod zunanje kriterije pa lahko uvrstimo končanje 

šolanja, službo, finančno neodvisnost in odselitev od staršev ter stabilno partnerstvo. 

Odgovori intervjuvank  sovpadajo tudi z rezultati raziskave Mladina 2010, kjer so avtorji 

ugotovili, da so mladi bližje odraslosti, kot so bili njihovi predhodniki iz preteklih desetletij 

(Lavrič in drugi, 2011). V raziskavi, ki sta jo izvedli Puklek Levpušček in Zupančič (2010) 

so rezultati pokazali, da je največ slovenskih študentov za kriterij odraslosti postavilo 

neodvisnost (finančna neodvisnost, sprejemanje lastnih odločitev ter odgovornosti, zaupanje 

vase). Drugi najpogostejši kriterij je bila psihosocialna zrelost (osebnostna zrelost, 

nadzorovanje svojih čustev, uspešno reševanje težav ipd.). Sledijo pa področje odgovornosti, 

skrb za družino, področje osebnosti in učne izkušnje. 

Van der Velde (2000 v Ule, 2008) je opozoril na to, da je potrebno razlikovati med 

samostojnostjo in neodvisnostjo mladih. Samostojnost naj bi namreč pomenila sposobnost 

samostojnega oblikovanja identitete in svojega življenja. Neodvisnost pa naj bi bila finančna 

neodvisnost od staršev in institucij odraslih. 

To se je pokazalo tudi pri intervjuvankah. Vse namreč menijo, da so samostojne, vendar pa 

še niso neodvisne. Kljub temu da ima večina intervjuvank vsaj nek delni dohodek, so 

finančno še vedno odvisne od svojih staršev. Iz njihovi odgovorov je tudi razvidno, da so v 

večini zadovoljne s trenutnim življenskim položajem. Tri intervjuvanke, ki so že odšle od 

doma, to izkušnjo doživljajo kot zelo pozitivno. Ostalima dvema intervjuvankama pa 

življenje doma trenutno ustreza, edino ena pravi, da bi si želela več zasebnosti. 

Rezulatati raziskave, ki sta jo izvedli Puklek Levpušček in Zupančič (2010), so pokazali, da 

se je le 6 % študentov opredelilo za popolnoma finančno neodvisne. Okoli 46 % pa jih je 

poročalo, da sicer zaslužijo nekaj denarja, vendar so predvsem odvisni od staršev ali 

štipendij. Četrtina študentov večino denarja za preživetje zasluži sama, vendar so kljub temu 

odvisni še od staršev ali štipendij. Skoraj 46 % študentov je opravljalo honorarno delo prek 

študentskega servisa ali pa kakšno drugo plačano delo. 

Avtorji Mladina 2010 (Lavrič in drugi, 2011) ugotavljajo, da je kar 84,1 % mladih v letu 

2010 opravljalo neke vrste honorarno delo. Delež mladih, ki opravljajo honorarno delo,  naj 

bi se v zadnjem desetletju kar podvojil in naj bi znašal celo dobro četrtino vseh, ki redno 

delajo. 
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Vseh pet intervjuvank poroča o zelo dobrih odnosih s starši. Starši so jim vedno nudili 

zadostno mero ljubezni, podpore in razumevanja. Vse so opazile spremembe v njihovem 

odnosu. Tako poročajo o boljšem razumevanju staršev in večji svobodi. Razen ene 

intervjuvanke s starši nikoli niso imele večjih konfliktov. Pri vseh pa so doma konflikte 

reševali s pogovorom. Njihovi dobri odnosi pa se kažejo tudi v močni navezanosti 

intervjuvank na starše. Intervjuvanke, ki so se že odselile od doma, poročajo, da je bil odhod 

od doma težak tako za njih kot za njihove starše in pogosto je bil prisoten tudi jok.  

Tudi strokovnjaki ugotavljajo, da se odnosi s starši v obdobju prehoda v odraslost pogosto 

izboljšajo. Spremeni se starševsko vedenje do lastnega otroka in  tudi otrokovo razumevanje 

svojih staršev. Mladi odrasli začnejo namreč bolje razumevati perspektivo staršev in hkrati  

začnejo sprejemati tudi njihove druge življenske vloge (Aquilino, 2006 v Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2011). Puklek Levpušček in Zupančič (2011) tudi ugotavljata, da se starši 

trudijo v komunikaciji otroke obravnavati kot enakopravne. 

Iz pogovorov je razvidno, da so si intervjuvanke bližje z materami kot z očeti. O tem pa 

govori tudi Rener (2000 v Ule, 2008), ki ugotavlja da je mati najpomembnejša svetovalka 

pri sprejemanju pomembnih življenskih odločitev. 

Po podatkih Eurostata (Eurostat press office, 2010) je bila Slovenija na drugem mestu glede 

odstotka mladih, ki so leta 2008 še živeli v izvorni družini. Lavrič in Flere (Lavrič in drugi, 

2011) navajata, da je eden od najpomembnejših dejavnikov pri odselitvi mladih od doma 

finančni dejavnik. Največ mladih, ki so se že odselili, tako živi v najemniških stanovanjih 

ali pa v stanovanjih, ki so last njihovih staršev ali staršev njihovih partnerjev. Podobna 

situacija je  razvidna tudi iz odgovorov intervjuvank. Večina intervjuvank se je že ali se pa 

namerava preseliti v hišo, kjer živijo partnerjevi starši ali pa je v njihovi lasti. Življenje v 

hiši partnerjevih staršev pa dojemajo samo kot začasno fazo, dokler ne dobijo rednih 

zaposlitev oziroma dokler s partnerjem ne zbereta zadosti denarnih sredstev za selitev na 

svoje. 

Kot glavni razlog za ustvarjanje družine pod streho staršev ali pozno odselitev od doma  

avtorici navajata ekonomske razloge, kot so draga najemniška stanovanja, nezaposlenost, 

zaposlitev za določen delovni čas ipd. (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 
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Puklek Levpušček in Zupančič (2010) sta v svoji raziskavi ugotovili, da velika večina 

študentov, ki ne živi doma, pogosto ohranja stike z družino. Več kot polovica ohranja stike z 

družino večkrat na teden, skoraj 42 % študentov pa obišče starše vsaj enkrat na teden.  

Vse tri intervjuvanke, ki so se že odselile od doma, poročajo o rednih stikih z družino. 

Najpogostejši so stiki po telefonu in SMS-ji in sicer nekajkrat tedensko. Intervjuvanke v 

povprečju obisujejo svoje starše vsaj enkart na teden, odvisno pa je tudi od tega, koliko časa 

imajo.  

Intervjuvanke zelo podobno dojemajo prednosti in slabosti življenja s starši. Kot prednosti 

so izpostavile finančni vidik, udobje in čustveno podporo. Kot slabosti pa so izpostavile 

nesamostojnost, pomanjkanje zasebnosti in svobode ter soočanje z očitki okolice. 

Rezultati raziskave Mladina 2010 (Lavrič in drugi, 2011) presenetljivo kažejo, da kljub 

izrazitemu podalševanju izobraževalnega sistema, ta dejavnik ne vpliva na podaljševanje 

bivanja v izvorni družini. To pa se je pokazalo tudi pri naših intervjuvankah, saj so se odšle 

od doma, kljub temu da še študirajo. Nekatere celo pravijo, da jih je študij spodbudil k temu, 

da so se odselile od doma.  

Kljub temu pa nekatere intervjuvanke menijo, da podaljševanje šolanja vpliva na kasnejše 

osamosvajanje. Na splošno so zelo proti podaljševanju študija zaradi statusa in se večina 

tega tudi ni nikoli posluževala. Je pa pri eni intervjuvanki bilo podaljševanje študija celo 

glavni razlog za osamosvojitev, saj si je vzela eno leto prosto, vendar je to leto izkoristila za 

delo in selitev k fantu. Čeprav je pri eni intervjuvanki opaziti izrazito podaljševanje študija, 

sama tega ne vidi tako. Kljub temu pa podaljševanje študija nima nobenega vpliva na njeno 

osamosvajanje. Ena izmed intervjuvank je mnenja, da so tisti posamezniki, ki podaljšujejo 

študij, negotovi in ne vedo, kaj bi v življenju počeli. To trditev bi pa lahko povezali z eno 

izmed intervjuvank, ki je zamenjala eno fakulteto in je sedaj pred zaključkom drugega 

študija, ki pa pravi, da še zdaj ne ve, kaj jo v življenju zanima. 

Rezultai raziskave Mladina (Lavrič in drugi, 2011) pa so tudi pokazali, da se v povprečju 

dekleta odselijo od doma prej od fantov. Avtorja sta na podlagi rezultatov prišla do sklepa, 

da je razlog v tem, da dekleta praviloma sklepajo partnerske zveze z nekoliko starejšimi 

fanti, ki so jih zmožni preživljati in s katerimi živijo v lastnem stanovanju ali v stanovanju 

njihovih  staršev. Ta ugotovitev glede na rezultate naše raziskave le delno drži. Intervjuvanki, 

ki že živita s partnerjema, sta se res da preselili v nepremičnino, ki je last partnerjevih staršev, 
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vendar pa imata obe tudi zaposlitev in tako enakovredno prispevata v skupni proračun. Tudi 

intervjuvanka, ki se kmalu namerava preseliti k fantu, v hišo njegovih staršev, ima nek svoj 

dohodek in nima želje biti vzdrževana. Vse štiri intervjuvanke, ki so v zvezi, imajo partnerja 

enakih let, nekateri še prav tako študirajo in nimajo sredstev da bi jih vdrževali. Glede na 

odgovore intervjuvank pa lahko sklepamo, da jim finančna neodvisnost veliko pomeni in  bi 

si želele biti partnerjem enakovredne. 

Kar štiri od petih intervjuvank so v partnerskem razmerju. Od tega sta dve intervjuvanki v 

zvezi že pet let, ena intervjuvanka štiri leta in pol in ena intevjuvanka skoraj dve leti in pol. 

V raziskavi, ki sta jo izvedli Puklek Levpušček in Zupančič (2010), je 57,5 % študentov 

poročalo, da so v partnerski zvezi in od tega jih je bilo 44, 7 % v zvezi več kot dve leti in 

pol. Le 6,5 % odstotkov študentov pa  je poročalo, da živijo s partnerjem v skupnem 

gospodinjstvu. O izrazito nizkem deležu mladih, ki živijo skupaj s partnerjem, pa poročajo 

tudi avtorji raziskave Mladina 2010 (Lavrič in drugi, 2011). Delež mladih, ki živijo skupaj s 

partnerjem, pa na bi se v primerjavi z letom 2000 celo zelo zmanjšal. 

Ule in Kuhar (2003) izpostavljata pomembnost partnerske zveze, saj ta mladim nudi 

stabilnost, emocionalno bližino in podporo ter varnost. Pulek Levpušček in Zupančič (2011)  

ugotavljata, da naj bi posamezniki, ki so imeli vsaj enega partnerja, imeli boljšo samopodobo  

na področju odnosov tako z nasprotnim kot z istim spolom in tudi višjo samopodobo glede 

zunanjega videza. Iz tega lahko sklepamo, da partnerska zveza pozitivno vpliva na življenje 

mladih odraslih. Intervjuvanka, ki se je opredelila za samsko, pravi, da se zaradi dejstva, da 

nima partnerja, počuti negotovo in zaskrbljeno ter pod pritiskom, da si le- tega čimprej najde. 

Vse štiri intervjuvanke, ki so v partnerski zvezi, imajo s partnerjem načrte za prihodnost. 

Vse si predvsem želijo službe in stabilnega dohodka, ki je pogoj za vse ostale načrte. Tri 

intervjuvanke pravijo, da je življenje s partnerjem in njegovimi starši samo vmesna postaja 

in da bi želele v prihodnosti imeti svojo lastno hišo, po možnosti z vrtom. Intervjuvanka, ki 

s fantom, pravi, da je njun cilj sprva potovanje, kasneje pa bi rada imela svoj kos zemlje in 

samooskrbno posestvo. Tri intervjuvanke so sicer izrazile željo po otrocih, vendar bi jih 

imele šele v prihodnosti. Ena intervjuvanka pa pravi, da še ni čisto prepričana, če si jih želi. 

Kot največje ovire v svoji prihodnosti so  intervjuvanke izpostavile predvsem pomanjkanje 

financ in strah pred brezposelnostjo. Podobno so ugotovili tudi avtorji raziskave Mladina 

2010 (Lavrič in drugi, 2011), saj pravijo, da mladi največ nelagodja občutijo v zvezi z 
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negotovostjo glede zaposlovanja, s pomanjkanjem denarja in v zvezi s stanovanjsko 

problematiko. So pa tudi ugotovili, da so mladi glede osebne prihodnosti zelo optimistični. 

Tudi odgovori naših intervjuvank kažejo, da dekleta vseh teh problemov ne vidijo kot 

nerešljivih. Kljub temu da se zdaj doživljajo bolj obremenjene in negotove, kot so se v 

preteklosti, vedo, da imajo pri reševanju težav podporo bodisi partnerja ali pa staršev. V 

večini se trudijo gledati pozitivno na življenje in se ne preveč obremenjevati. 

6. ZAKLJUČEK 

 

Osamosvajanje mladih odraslih je proces, v katerem se posamezniki razvijejo iz 

mladostnikov v odrasle, pripravljene na samostojno in neodvisno življenje. V današnji 

družbi je vedno bolj pogosto vse kasnejše osamosvajanje, tako  tradicionalni prehodi v 

odraslost ne držijo več. Mladi danes tako še v poznih dvajsetih ali celo tridesetih  živijo 

doma, kjer je za vse poskrbljeno. Vse poznejše osamosvajanje mladih tako ni le problem 

posameznika oziroma njegove družine, temveč je tudi družbeni problem. S podaljševanjem 

šolanja mladi tako dlje časa živijo od podpore staršev in države, ki jim ta študij omogoča, 

kar posledično vpliva na kasnejši vstop na trg delovne sile in kasnejše osnovanje lastne 

družine.  

Na podlagi prebrane literature in opravljene kvalitativne raziskave lahko razberemo, da je 

osamosvajanje kompleksen proces, ki je odvisen od več dejavnikov. Ti dejavniki so med 

seboj prepleteni in vplivajo drug na drugega, zato je še toliko pomembneje, da  na 

problematiko osamosvajanja gledamo celostno.  

Pomembno vlogo pri osamosvajanju mladih ima tudi družina. Dobri odnosi v družini  so 

povezani tudi z navezanostjo, ki jo mladi čutijo do svojih staršev. Na podlagi kvalitativnega 

dela dipomske naloge lahko sklepamo, da podpiranje osamosvajanja pozitivno vpliva na 

osamosvajanje samo. Glede na rezultate raziskave lahko prav tako sklepamo, da je življenje 

tistih, ki so že odšli od doma, ravno tako dobro, kot tistih, ki še živijo doma. Se pravi, da 

ugodje ni glavni razlog, da bi nekdo želel živeti pri starših. Vloga staršev je  pomembna tudi 

zaradi njihove podpore. Ta je v času, ko se posameznik osamosvajanja sooča z veliko 

negotovosti, ključnega pomena. 
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Na podlagi raziskave lahko vidimo, da se mladi odrasli želijo osamosvojiti in da se jim zdi 

to nujno potrebno. Mladi odrasli se namreč kar hitro dojemajo kot odrasle in samostojne, 

vendar pa še ne kot neodvisne. 

Glavni cilj diplomske naloge je bil preučiti obravnavano tematiko ter ugotoviti, kateri so tisti 

razlogi, ki najbolj vplivajo na osamosvajanje mladih odraslih.  Ugotovili smo, da je proces 

osamosvajanja odvisen tako od notranjih kot zunanjih dejavnikov. Se pravi, da je 

osamosvajanje mladih odraslih povezano tako z osebnostno zrelostjo posameznika in 

njegovim sprejemanjem odgovornosti ter samostojnostjo kot z odselitvijo od doma in 

finančno neodvisnostjo. Tako strokovnjaki kot intervjuvanke pa so finančno neodvisnost 

izpostavile kot glavni mejnik, da nekdo postane dokončno odrasel.  

Z raziskavo smo ugotovili, da intervjuvanke kot največjo oviro pri svojem osamovajanju 

izpostavljajo finance. Finance imajo nedvomno velik vpliv na osamosvajanje mladih, saj je 

nemogoče pričakovati, da se bo nekdo osamosvojil, ko  nima lastnega dohodka niti za najem 

stanovanja niti za preživljanje samega sebe. Zaradi tega mladi pogosto opravljajo honorarno 

delo prek preko študentskega servisa, da  si tako zagotovijo vsaj nekaj denarja. Rezultati pa 

so tudi pokazali, da pomanjkanje denarja za najem ali nakup stanovanja ne vpliva toliko na 

proces osamosvajanja, če se imajo mladi možnost preseliti bodisi v hišo partnerjevih staršev 

ali stanovanje, ki je last staršev enega od partnerjev. Pri tem pa se  pokaže, kako pomembno 

vlogo ima partnerska zveza. Rezultati kvalitativne raziskave so namreč pokazali, da se 

dekleta hitreje odselijo od doma, če imajo partnerja in možnost, da se preselijo k njemu. 

Poleg tega je iz rezultatov razvidno, da mladi odrasli skupaj s partnerjem že načtrujejo 

skupno prihodnost in družino. 

Rezultati kvalitativne raziskave kažejo, da se mladi odrasli počutijo veliko bolj negotovo kot 

v preteklosti. Po končanem študiju se namreč soočijo z vstopom na trg delovne sile, kar pa  

v današnjem času pomeni veliko negotovosti. 

Glede na to, da postaja osamosvajanje mladih vse večji družbeni problem, menimo, da bi se 

morala država bolj aktivno vključiti v iskanje rešitev. Treba bi bilo urediti stanovanjsko 

politiko, tako da bi mladi odrasli lažje prišli do ustreznega stanovanja. Poleg tega bi država 

morala izboljšati razmere na zaposlitvenem trgu, ustvariti  nova delovna mesta ter izboljšati 

politiko zaposlovanja mladih. Pametno bi bilo tudi, da bi imeli mladi že v sklopu študija 

možnost pridobiti praktične izkušnje v obliki pripravništva, saj bi jim to pomagalo pri vstopu 
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na trg dela. S temi ukrepi bi se mladim odraslim zagotovila ekonomska varnost, kar bi 

posledično pomenilo lažje osamosvajanje. 

Glede na to, da v Sloveniji nimamo veliko raziskav na to temo, menimo da bi bilo dobro 

narediti obsežnejšo raziskavo o tem. Ker je bila naša raziskava usmerjena samo na dekleta, 

bi bilo smiselno narediti raziskavo še o fantih in kako oni gledajo na svoje osamosvajanje. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: TRANSKRIPT 1 

V: Kako bi se opredelila? Kot odraslo, na prehodu ali kot mladostnico? 

O: Jaz bi se opredelila kot odraslo. Zato ker imam že službo, sicer je študentska, ampak 

služba je in imam že svoj denar. Živim s s fantom, imam svoj avto in tudi mentalno se mi 

zdi, da tako razmišljam. 

V: Kateri so po tvojem mnenju kriteriji, ki osebo opredeljujejo kot odraslo? 

O: Nek formalen kriterij so leta. Ampak to ni vedno tako. Tako da neka mentalna razvitost 

je pomembna, pa da nisi odvisen od drugih. Da se osamosvojiš od staršev. Pa tudi če živiš 

pri njih, da imaš vsaj nekaj svojega denarja, da ne prosiš staršev za denar za kavo. 

V: Ali dojemaš sebe kot samostojno in neodvisno? 

O: Samostojno da, neodvisno pa še ne čisto. 

V Zakaj da in zakaj ne? 

O: Ker se vseeno ne preživljam čisto sama. Denarno sem še vedno malo odvisna od staršev. 

Na morje npr. ne bi mogla,  če mi ne bi malo prispevali. 

Samostojna pa sem zato, ker sem sposobna vse sama delati in ne rabim nobenega, da mi 

pomaga. Sama znam skrbeti zase, kar se tiče gospodinjstva, znam si sama službo najti in tudi 

na faksu mi gre. 

V: Ti ta trenutni življenjski stil odgovarja? Ga vidiš kot prednost ali slabost? 

O: Jaz ga vidim kot prednost. Še vedno sem mlada in še vedno študiram, tako da se mi zdi 

čisto normalno da ti starši še malo pomagajo. Čisto samostojen in neodvisen se mi zdi, da 

si,  ko že imaš svoj denar in ko imaš družino. 

V: Zakaj misliš, da se je treba osamosvojiti? 

O: Saj verjetno se ni treba. Nekaterim to ustreza in so radi v »hotelu mama«. Tudi če imaš 

službo, lahko pri starših živiš in ti potem diktirajo, kako živiš. Meni osebno se to zdi 

potrebno, ker potem postaneš samostojen in neodvisen in tako se največ naučiš, nabiraš svoje 

izkušnje. 

V: Kako bi opisala svoj odnos s starši? 

O: Zelo dober. Ne bi si mogla želeti boljše družine. Se mi zdi, da res vse štima. Imamo sicer 

kakšne momente, samo večinoma smo se kregali zaradi gospodinjskih opravil. Vedno pa 

smo se znali pogovorit. Še zdaj se dosti obiskujemo. Vse si lahko zaupamo. 

V: Kako pogosti pa so tvoji stiki s starši? 



 

O: Vsak dan se po telefonu slišimo. Sms za lahko noč, kdaj tudi za dobro jutro. Obiščem pa 

jih enkrat do dvakrat med tednom in enkrat med vikendom za kosilo. Tako da vse skupaj 

trikrat do štirikrat na teden. 

V: Opaziš kakšno razliko v odnosu zdaj, ko si že odrasla, in ko si bila v puberteti? 

O: Takrat si malo upornik in ne razumeš še prav, kar ti hočejo starši povedati. Glede na to, 

da je bil moj odnos z njimi vedno dober in smo si vedno zaupali, ni take razlike. 

V: Meniš, da te starši podpirajo pri osamosvojitvi? 

O: Podpirajo. Niso bili na začetku veseli, ker je težko otroka spustiti od sebe.  Sploh mami. 

Ko sem ji napisala, da sem dobila službo, je bila edina, ki mi ni takoj odpisala. Sva se 

pogovorili o tem, pa mi je rekla, da ji je težko. In ko sem šla, sva obe jokali. Podpirajo pa 

me. Jaz sem jih tudi za mnenje za službo vprašala in jim povedala, da se bom zaradi službe 

morala preselit. So se strinjali. 

V: Kako bi pa opredelila svojo navezanost na starše? 

O: Fant pravi, da sem zelo navezana na starše, še posebno na mami, ker sva si z mami zelo 

podobni. Če se kaj pomembnega zgodi, se kontaktirava. Ne mislim pa, da je ta navezanost 

slaba stvar. Sem pa bolj navezana na mami kot pa na očeta. 

V: Kakšne pa misliš, da so prednosti in slabosti življenja z družino? 

O: Prednost je, da te finančno podpirajo. Verjetno ti je lažje, ker ti ni treba iti v svet. Bolj je 

udobno, sploh če ti mami skuha vsak dan. Slabost je pa to, da že okolica gleda bolj čudno na 

tebe, pa da verjetno ne delaš vse kot bi hotel, nisi čisto svoboden. Imaš neke omejitve. 

V: Koliko časa sta s fantom v zvezi? 

O: Jutri bo pet let. 

V: Koliko časa pa že živita skupaj? 

O: Devet mesecev. 

V: Kakšni pa so vajini načrti za prihodnost? 

O: Kratkoročni načrti so, da zaenkrat še ostaneva v hiši njegovih staršev, da končava študij, 

dobiva službi in greva potem res na svoje. Poroka bo, ko bo denar. Z otroki se pa še ne mudi. 

Po prioritetah nama je najprej selitev, poroka pa potem otroci pri  tridesetih. 

V: Ali vidiš kakšne ovire v prihodnosti? 

O: Denar! Če bi bil denar, potem bi bilo že vse zdaj... no, razen otrok. Ker za otroke moraš 

biti psihično pripravljen, midva pa še nisva. 

V: Kaj te pa najbolj skrbi v zvezi s prihodnostjo? 



 

O: Najbolj me skrbi, da ne bova uresničila najinih načrtov. Da ne bova šla na svoje in da 

bova tukaj ostala. Kar je pa spet z denarjem povezano. Skrbi me, da ne bo denarja ali pa da 

bova denar drugače porabila. 

V: Kako misliš, da boš reševala te težave, na koga se lahko obrneš? Glede denarnih težav 

definitivno na starše.  Ostale težave pa mislim, da jih bova s partnerjem uspela rešiti. 

V: Misliš, da si v tem življenjskem obdobju bolj obremenjena kot v preteklosti? 

O: Skrbi so vedno, samo zdaj so druge. Prej je bil primarno faks, skrbelo me je za izpite. 

Starši so me oskrbovali z denarjem, tako da na tem področju nisem imela skrbi. Zdaj je faks 

na stranski tir postavljen. Vse imam narjeno, kar je super. Zdaj edino, ko pride kakšna 

položnica, se vprašaš, ali jo lahko plačam. Pa včasih me skrbi, če bom lahko avto odplačala. 

Pa če bom prihranila toliko denarja, da se bom, ko bom imela pol leta prakse, lahko 

preživljala. Denar je problem. 

V: Ali je pri tebi podaljševanje študija vplivalo na proces osamosvajanja? 

O: To je bil v bistvu razlog za osamosvajanje. Jaz sem eno leto ponavljala, da sem si našla 

delo. Ker sem službo našla v kraju, kjer živi fant, sem se preselila k njemu. Tako da je bilo 

to podaljšanje študija moj direkten razlog, da sem se osamosvojila. 

 

Priloga 2: TRANSKRIPT 2 

V: Kateri so po tvojem mnenju kriteriji, ki nekoga opredeljujejo kot odraslega? 

O: Mislim, da je oseba »popolnoma« odrasla takrat, ko lahko neodvisno skrbi zase, ne 

potrebuje nekoga drugega, da bi jo preživljal. Da ima službo, da lahko finančno in čustveno 

podpira sebe in družino (če jo ima). Odrasel si tudi takrat, ko znaš samostojno sprejemati 

svoje odločitve, veš, da si za svoje početje odgovoren. Da ne potrebuješ stalne potrditve s 

strani nekoga drugega, da znaš razmišljati s svojo glavo. 

V: Zakaj meniš, da se je treba osamosvojiti? 

O: Nihče od nas ne bo vedno imel ob sebi osebe, ki bo ves čas skrbela zanj. Čeprav smo 

vajeni, da smo vsak dan med ljudmi, je še vedno pomembno, da znamo samostojno skrbeti 

zase (in tudi za druge, če imamo družino) in živeti sami s seboj. Mislim tudi, da imajo ljudje, 

ki se osamosvojijo, večjo samozavest, da so bolj cenjeni v družbi in niso npr. »mamini 

sinčki«. 

V: Kako bi se opredelila? Kot odraslo, na prehodu ali kot mladostnik? 

O: Opredelila bi se kot osebo na prehodu. 

V: Zakaj tako misliš? 



 

O: Kot sem že rekla, menim, da se bom popolnoma odraslo počutila takrat, ko bom 

dokončala faks, dobila redno službo in se preselila nekam na svoje. Vem, da znam skrbeti 

zase, znam samostojno sprejemati odločitve in ne potrebujem konstantnega nadzora in 

potrditve staršev. Zaenkrat pa še živim z njimi, sem od njih ekonomsko odvisna, hodim na 

faks. Opažam, da mi veliko pomeni to, da imam študentsko delo, saj sem vesela, da delam 

nekaj zase, dobim svoj denar, da lahko s tem delam, kar želim. Že s tega vidika komaj čakam, 

da bom dobila neko redno službo, saj se bom tako lažje osamosvojila in dokončno odrasla. 

V: Kakšno delo pa opravljaš? 

O: Opravljam pa študentsko delo – promocije, v povprečju 3x tedensko. 

V: Ali se dojemaš kot samostojno in neodvisno? V katerih točkah da, v katerih ne? 

O: Samostojno in neodvisno se počutim v točkah: da se samostojno odločam o stvareh, ki 

jih počnem, da me starši pri razmišljanju ne zadržujejo in omejujejo ter da sama služim svoj 

denar. Samostojno pa se ne počutim zato, ker še vedno živim pri starših, pod skupno streho 

in sem od njih še vedno finančno odvisna. 

V: Kakšne prednosti oziroma slabosti vidiš v trenutnem načinu življenja? 

O: Prednosti so zagotovo to, da mi nudijo finančno podporo, saj s svojim trenutnim 

zaslužkom nikakor ne bi mogla vzdrževati gospodinjstva in ne bi imela kje živeti. Prednost 

je tudi to, da staršev ne skrbi več tako zame, kot jih je takrat, ko sem bila npr. v srednji šoli. 

In imam več svobode. Sem pa že počasi naveličana življenja pod isto streho, tudi nimam 

zasebnosti, kakršno bi si želela, zato  komaj čakam, da bom šla na svoje. 

V: Kako bi opisala svoj odnos s starši? Kako se razumete, kako se počutiš v odnosu? 

O: S starši se dobro razumemo, vsakodnevno komuniciramo, v odnosu z njimi se počutim 

dobro. Ne občutim, da bi me kakorkoli omejevala, lahko jim zaupam. V bistvu se zelo zelo 

redko sploh skregamo, nesoglasja rešujemo na ustrezen način – s komunikacijo. Vsak od 

staršev igra vlogo, ki je zanju značilna, zato tudi vem, kdaj se lahko obrnem na koga. Nudita 

mi tudi dovolj svobode. 

V: Je kakšna razlika v odnosu zdaj in ko si bila v puberteti? 

O: Zdi se mi, da sta bila starša v obdobju pubertete bolj zaščitniška do mene, več je bilo 

vprašanj v smislu »kam greš, kaj boš delala, s kom boš…«. Takrat mi je šlo to zelo na živce. 

Zdaj je tega precej manj, sicer me še vedno kdaj vprašata, včasih pa čisto avtomatsko sama 

povem, kar vem, da želita slišati. Mogoče se zdaj celo bolje razumemo, kot smo se prej, ko 

sem bla v v puberteti, ni pa nikoli prišlo do kakšnih velikih prepirov, ko bi se naš odnos res 

poslabšal. 

V: Kako bi opredelila svojo navezanost na starše? 



 

O: Na starše sem precej navezana, predstavljajo mi varnost in podporo, takrat ko to 

potrebujem. Znajo mi svetovati, ko to potrebujem, in nudijo mi dom, kar je (trenutno zame 

še) zelo pomembno. Vem, da sem na starše navezana, slišimo se vsak dan, tudi če sem od 

doma, kljub temu pa si včasih želim več zasebnosti, kot jo imam, ko živim skupaj z njimi. 

V: Te podpirajo ali zavirajo na poti osamosvajanja? Kako se to kaže? 

O: Na poti do osamosvajanja me podpirajo, nikakor ne zavirajo. To se kaže že v tem, da sem 

imela svobodno izbiro pri tem, na kateri faks se bom vpisala, ne prepovedujejo mi, česa ne 

smem početi, pustijo mi, da izkušam svet po lastni presoji. Podpirajo me tudi pri delu, pri 

tem, da dobivam lasten zaslužek. Na poti me ne zavirajo, opažam pa, da jih je mogoče malo 

strah, kako bo takrat, ko se bom osamosvojila. To opažam, ko se pogovarjamo o tem, če bom 

nekoč živela s fantom. Takrat sploh mami reče kaj v smislu: »Joj, sploh si ne predstavljam, 

kako bo to, to bo čudno, upam, da ne boš predaleč, da ne bo kaj narobe…« itd. Niso mi pa 

nikoli rekli, da mi prepovedujejo, da bi se kdaj odselila in se osamosvojila. Vseeno pa si 

želim nekaj več zasebnosti, kot pa jo imam zdaj, ko živimo skupaj. 

V: Kakšne, misliš, da so prednosti in slabosti življenja s starši? 

O: Prednosti so te, da si popolnoma preskrbljen, ni ti treba skrbeti za finance, imaš hrano, 

dom, prevoz, nekoga, ki je vedno blizu in mu lahko zaupaš, ga kaj vprašaš, ko nečesa ne veš. 

Slabosti pa verjetno opažamo otroci, ko postajamo starejši – ob sebi imamo nekoga, ki nas 

še vedno »nadzira« (npr. meni je to vedno manj všeč), imamo manj svobode, zasebnosti. 

V: Imaš partnerja? 

O: Da. 

V: Koliko časa sta že skupaj? 

O: Malo več kot 5 let. 

V: Imata s partnerjem že kakšne skupne cilje, načrte za prihodnost? 

O: Nameravava se preseliti nekam na samo, imeti hišo z vrtom, tudi otroke bi imela. Želiva 

si imeti tudi dobre službe. 

V: Vidita na tej poti kakšne ovire? 

O: Ovir je ogromno. Predvsem so to finance, saj nobeden od naju ni redno zaposlen.  Da 

bova prihranila dovolj denarja, bo sigurno trajalo precej let. Sploh za hišo. Verjetno bova 

morala prej živeti v kakšnem manjšem stanovanju oziroma pri kom doma, tako da bomo 

imeli deljene stroške. Isto tudi za otroke – če še zase ne moreva poskrbeti, kako bova šele za 

otroka? 

V: Kaj ti predstavlja največjo obremenitev, ko gledaš v prihodnost? 



 

O: Zaenkrat se najbolj obremenjeno počutim, ko razmišljam o službi – ali jo bom sploh 

dobila, kje, bom z njo zadovoljna in jo bom lahko opravljala do upokojitve? Bom z njo lahko 

zaslužila dovolj denarja, da bom skrbela zase in še za otroke? 

V: Kako gledaš na razrešitev teh problemov v prihodnosti? Se bodo dali razrešiti? 

O: Jaz mislim, da ima podobne strahove precej ljudi, ki so na istem kot jaz.  To opazim pri 

pogovoru s kolegicami. Glede službe nas ima velika večina strahove. Mislim pa, da je vse 

odvisno od vsakega posebej. Strah me je verjetno tudi zato, ker bo to res moja prva služba 

in si še ne znam predstavljati, kako tam sploh bo. 

Probleme se bo sigurno dalo razrešiti. Najbolj jih bom znala razrešiti sama, partner mi bo v 

podporo. Služba bo tako ali tako moja stvar, za kar ne bo mogel poskrbeti nihče drug. 

V: Misliš, da si zdaj, ko vstopaš v svet odraslih, bolj obremenjena kot prej? 

O: Zagotovo. Imam več skrbi. Predvsem kar se tiče prihodnosti. Prej (npr. v obdobju 

pubertete) sem bila obremenjena z drugimi stvarmi, ki niso bile tako življenjskega pomena, 

kot pa so te skrbi zdaj – služba, denar, stanovanje … 

V: Čutiš kaj negotovosti? 

O: Negotovost je prisotna, ves čas se sprašujem,  kako bo, ali mi bo uspelo, ali bom dobila 

službo, a s bo zgodilo kaj takega, kar bo spremenilo moje načrte, a bova s fantom še naprej 

skupaj. Pri vseh stvareh se počutim nekako »na polovici«. Lahko se bo problem obrnil na 

boljše ali pa na slabše. Gre za neko negotovost pred neznanim. 

V: Kaj misliš, da so tvoje največje ovire pri osamosvajanju? 

O: Kot prvo bi bila to lahko služba in finančna neodvisnost. To je ovira, ki jo moraš 

premostiti, da se lahko popolnoma osamosvojiš in preseliš nekam na svoje. Zaenkrat me 

malo ovira tudi samo življenje s starši. Res je, da imam v takšnem življenju na voljo vse, 

ampak potrebujem več zasebnosti, neko svoje lastno življenje, neodvisno od njih.  

V: Kaj si misliš o podaljševanju šolanja? Kako je pri tebi to vplivalo na proces 

osamosvajanja? 

O: Mislim, da bolj ko si podaljšujemo šolanje, dlje časa smo odvisni in se težje 

osamosvojimo. Ko se šolaš, namreč ne moreš imeti redne službe in si dlje časa odvisen od 

nekoga drugega.  Sama sem se po osnovni šoli odločila za gimnazijo, ker pri 14 letih niti 

nisem vedela, kaj bom v življenju počela. Srednja šola zame ni prišla v poštev, saj nisem 

imela pojma, kam bi se vpisala. Tudi zdaj, ko razmišljam za nazaj, sploh ne vem, če bi bila 

sposobna začeti delati pri npr. 17.  letih. V času, ko sem obiskovala gimnazijo, sem  nekako 

odrasla in sem imela čas razmisliti, kaj bi me najbolj veselilo delati. Po gimnaziji pa sem šla 

na fakulteto, kjer se učim za bodoče delo. Mislim, da sem šele med šolanjem na faksu 



 

ugotovila, kaj sploh zares hočem početi in pravzaprav mi ni žal, da sem se vpisala na 

fakulteto. Zdaj že komaj čakam, da bom dokončala vse obveznosti in se zaposlila. To si že 

zelo želim.  

Mislim pa tudi, da je veliko odvisno od same vzgoje doma in tudi od okolja – ali te starši 

doma spodbujajo, da se čim prej zaposliš, ali imajo doma kakšno podjetje, kjer bi se lahko 

zaposlil že zelo mlad itd. 

Da bi se pa še enkrat vpisala na neko fakulteto le zato, da bi imela status študenta in ne bi 

hodila na faks, pa se mi tudi sploh ne zdi v redu. Ljudje, ki to počnejo, se mi zdijo še bolj 

negotovi, kot da ne vedo, kaj bi s svojim življenjem. 

 

Priloga 3: TRANSKRIPT 3 

V: Kateri so po tvojem mnenju kriteriji, ki nekoga opredeljujejo kot odraslega? 

O: Po eni strani mislim, da so to leta, vendar ni vedno tako. Mislim, da je nekdo odrasel, ko 

je zmožen sam zase poskrbeti in ni več od nobenega odvisen. Poleg tega je pomembna tudi 

neka mentalna razvitost, mogoče bolj racionalno razmišljanje in predvsem sprejemanje 

odgovornosti za svoja dejanja. 

V: Zakaj meniš, da se je treba osamosvojiti? 

O: S tem ko se osamosvojiš, postaneš samostojen in neodvisen. Največ se naučiš na podlagi 

svojih izkušenj. Če človek nikoli ne bo odšel od doma, ne bo imel teh potrebnih izkušenj, ne 

bo rasel in se izpopolnjeval. Nerealno je pričakovati, da bodo starši večno skrbeli zate, ker 

jih nekega dne ne bo več. Oseba, ki je celo življenje živela v udobju družine, bo imela kasneje 

v življenju večje težave. 

V: Kako bi se opredelila? Kot odraslo, na prehodu ali kot mladostnik? Zakaj tako misliš? 

O: Sebe bi opredelila kot osebo na prehodu. To pa zato, ker še nimam lastnih prihodkov in 

še vedno živim doma. Trenutno zaključujem dodiplomski študij, čakata pa me še dve leti 

podiplomskega študija. Občasno sicer delam pri očetu in si s tem poplačam del šolnine. 

Drugače pa vem, da znam sama zase poskrbeti in sprejemati odločitve ter prevzeti 

odgovornost zanje. 

V: Če se še ne dojemaš kot odraslo, kdaj misliš da boš zase lahko rekla da si odrasla? 

O: Menim, da bom odrasla, ko bom popolnoma na svojem in bom imela službo ter bom 

zmožna finančno poskrbeti zase. 

V: Ali se dojemaš kot samostojno in neodvisno? V katerih točkah da, v katerih ne? 

O: Samostojna sem v tem, ko sprejemam odločitve o tem, kaj počnem. Starši me ne 

omejujejo in nadzirajo ter ne rabim jih prositi za dovoljenje. Imam avto, tako da se vedno 



 

lahko odpeljem, kamor želim in nisem mobilno odvisna od njih. Sem pa precej odvisna od 

njih v finančnem smislu. Živim doma, dobivam mesečno žepnino in plačajo mi del šolnine. 

V: Kakšne prednosti oziroma slabosti vidiš v trenutnem načinu življenja? 

O: Prednost je definitivno o tem, da je tako življenje bolj udobno. Glede na to, da še študiram, 

se mi zdi sprejemljivo, da živim doma in na račun staršev. Zdi se mi, da je treba izkoristiti 

še zadnja leta študija in mladosti, ker ko bom enkrat v službi, bo življenje popolnoma 

drugačno. Po drugi strani je pa slabost, da si popolnoma finančno odvisen. Tako da si 

nameravam čim prej najti kakšno delo prek študentskega servisa. Se mi zdi, da bi bilo do 

staršev bolj pravično, če bi imela vsaj nekaj svojega denarja. 

V: Kako bi opisala svoj odnos s starši? Kako se razumete, kako se počutiš v odnosu? 

O: Moj odnos s starši je zelo dober, zelo smo povezani. Veliko se pogovarjamo in vedno jim 

lahko zaupam o svojih težavah. Zaupajo v mojo presojo in vedo, da znam poskrbeti zase. 

Imam dovolj svobode, saj me ne nadzorajo ali omejujejo. Ko pride do kakšnih konfliktov, 

jih rešujemo s pogovorom. 

V: Je kakšna razlika v odnosu zdaj in ko si bila v puberteti? 

O: Verjetno zdaj na njih drugače gledam in jih bolje razumem. Nikoli nismo imeli večjih 

težav, saj nikoli nisem bila nek velik upornik. Zdi se mi, da imam zdaj veliko več svobode. 

Starši so bili vedno strogi glede šolskih obveznosti in še posebej večernih izhodov, vendar 

sem se vedno držala predpisane ure, tako da ni bilo težav. Zdaj jim sama povem, kam grem 

in približno koliko časa me ne bo, saj vem, da jih zanima in bi  jih drugače preveč skrbelo. 

Mislim, da če staršem poveš glavne stvari, ki jih zanimajo, potem nimajo razloga, da bi te 

konstantno klicali in ti „težili“. 

V: Kako bi opredelila svojo navezanost na starše? 

O: Sem kar precej naveza na starše. Menim, da bo kar velik šok zame, ko bom šla na svoje. 

Gre za to, da se navadiš, da je vedno nekdo doma in da imaš vedno nekoga pri roki, ko rabiš 

pogovor ali ko imaš kakšne težave. Tudi če grem na dopust, se običajno vsak dan javim 

domov. 

V: Te podpirajo ali zavirajo na poti osamosvajanja? Kako se to kaže? 

O: Menim, da me pri osamosvajanju podpirajo. Podpirajo me pri študiju, saj mi ga delno 

financirajo. Svetujejo mi pri izbiri podiplomskega študija, ponudili so se tudi, da bi mi 

financirali študij v tujini. Plačujejo mi tudi jezikovno izobraževanje. Želijo, da si pridobim 

čim več izkušenj in bom imela tako boljše možnosti za zaposlitev. 

V: Kakšni so pa tvoji načrti za prihodnost? 



 

O: Rada bi čim prej končala šolanje in si našla zaposlitev. Ko dobim službo, nameravam še 

nekaj let živeti doma, da privarčujem nekaj denarja, potem pa nameravam iti na svoje. Rekla 

sem si, da bom še pred tridesetim letom odšla od doma. 

V: Vidiš na tej poti kakšne ovire? 

O: Verjetno so največji problem finance in pomanjkanje delovnih mest. Glede na to, da mi 

do končanja študija manjka še nekaj let, upam da se bo situacija vsaj malo izboljšala. 

Verjetno bo problem tudi dobiti primerno stanovanje. 

V: Kako gledaš na razrešitev teh problemov v prihodnosti? Se bodo dali razrešiti? 

O: Mislim, da se problemi vedno dajo razrešiti, če se potrudiš. Vendar se bom z njimi 

ukvarjala, ko bo čas za to. V primeru, da si res ne bi mogla zagotoviti službe ali stanovanja, 

se vedno lahko obrnem na starše ali pa poskusim najti službo na kakšnem drugem področju. 

V: Misliš, da si zdaj, ko vstopaš v svet odraslih, bolj obremenjena kot prej? 

O: Definitivno sem zdaj bolj obremenjena. Prej je bila edina stvar, ki me je skrbela, šola, pa 

še z njo ni bilo toliko težav. Zdaj pa me poleg faksa vedno bolj skrbi še za prihodnost. Se mi 

zdi, da tudi okolica vedno več pričakuje od tebe. 

V: Kaj misliš, da so tvoje največje ovire pri osamosvajanju? 

O: Verjetno to, da še ne vem čisto, kaj bi v življenju rada počela in kaj me sploh zanima. 

Vedno sem razmišljala v smislu »končaj gimnazijo, študiraj, najdi si dobro službo«. Vedno 

se mi  je zdelo pomembno dobiti neko stabilno delovno mesto, nikoli pa nisem razmišljala, 

kaj me pravzaprav zanima. 

V: Čutiš kaj negotovosti? 

O: Negotovost čutim predvsem glede prihodnosti. Ne vem še čisto točno, kaj bom počela 

oziroma kakšno službo si bom našla. Negotovost pa čutim tudi na zasebnem področju. Vse 

moje prijateljice so že namreč v dolgoletnih partnerskih zvezah, sama pa nisem bila preveč 

aktivna v iskanju partnerja. Se mi zdi, da sem že v letih, ko se od posameznika pričakuje, da 

se ustali. 

V: Kaj si misliš o podaljševanju šolanja? Kako je pri tebi to vplivalo na proces 

osamosvajanja? 

O: Podaljševanje šolanja je po eni strani pozitivno, po drugi pa negativno. Negativna stran 

je, da dlje časa traja, da odideš od doma in postaneš samostojen. Pozitivno pa se mi zdi, ker 

lahko dlje časa živiš študentsko življenje. Poleg tega smo z bolonjskim sistemom študenti 

dobili več možnosti. Tako npr. lahko lažje gremo na podiplomski študij v tujino ali pa na 

kakšno drugo fakulteto. Pri meni se je osamosvajanje kar zamaknilo zaradi podaljšanega 

študija. Jaz v gimnaziji nisem vedela, kam naj se vpišem naprej in kaj me zanima. Sprva sem 



 

se vpisala na eno fakulteto, kjer sem dve leti vztrajala, nato pa sem se prepisala na zdajšnjo 

fakulteto. Zdi se mi, da nekdo pri 18 letih res težko ve, kaj hoče početi v življenju. Tako da 

je dobro, da imamo možnost prepisa na drugo fakulteto. Res pa je, da nekateri posamezniki 

to izrabljajo in se vpisujejo na neke fakultete samo zato, da obdržijo status. 

 

Priloga 4: TRANSKRIPT 4 

V: Kateri so po tvojem mnenju kriteriji, ki nekoga opredeljujejo kot odraslega? 

O: Menim, da je človek odrasel, ko je osebnostno dovolj zrel in samostojen. Da zna sam 

presoditi in določiti svoje prioritete v življenju. Da se zna sam spopasti s težavami, ovirami, 

ki se mu pojavijo na njegovi poti. Da ne potrebuje drugih, da bi nekaj naredil. Da je sposoben 

sam poskrbeti zase in svoje potrebe. 

V: Zakaj meniš, da se je treba osamosvojiti? 

O: Osamosvojitev je po mojem mnenju zelo pomembna za vsakega posameznika. Enkrat je 

treba prerezati »popkovino«, vez s starši. Ti so za nas skrbeli, ko sami tega še nismo bili 

zmožni. Nato pa napoči čas, ko je po mojem mnenju kar nujno, da se otroci odselijo od 

staršev. Le na ta način se lahko naučimo biti zares samostojni, lahko živimo, kot si želimo, 

ne da bi nam drugi narekovali tempo življenja. Pomembno je, da se osamosvojimo, ker na 

ta način tudi lažje oblikujemo svoje prioritete, dobimo bolj jasen vpogled v to, kaj si dejansko 

res želimo sami in kaj so bile želje naših staršev. 

V: Kako bi se opredelila? Kot odraslo, na prehodu ali kot mladostnik? Zakaj tako misliš? 

O: Sama sebe dojemam kot odraslo. Lahko bi rekla, da mi življenje do sedaj ni ravno 

prizanašalo. Že pri 11 letih sem izgubila očeta. Ker je imela mami zelo zapleten delavnik v 

službi, sva se pogosto morali s sestro sami znajti. Že takrat sem se začela postavljati na svoje 

noge. Sedaj pa se je mami ponovno poročila in s sestro sedaj živiva sami. In šele zdaj imam 

zares jasen pogled na življenje, kaj vse je treba storiti, da vse poteka, kot mora, kaj pomeni 

stati na svojih nogah. Začela sem tudi delati, saj ne želim biti odvisna od nikogar. Želim 

sama poskrbeti za svoje potrebe. 

V: Kje pa delaš? 

O: Delam prek študentskega servisa v poročni trgovini Poročne sanje. 

V: Ali se dojemaš kot samostojno in neodvisno? V katerih točkah da, v katerih ne? 

O: Da in ne. Kot samostojno bi rekla da ja, saj vem, da sem sama sposobna narediti vse, kar 

si zadam.  Vem, da tisto, kar si zares želim doseči, bom  tudi dosegla, pa čeprav bom morala 

kdaj preko sebe. Neodvisna pa …do neke mere že. Vedno bom naredila tisto, kar se mi zdi 

prav, pa čeprav se kdo od mojih bližnjih s tem ne bo strinjal. Težava pa je v tem, da  se še 



 

vedno  najde kdo, ki mi nekako pomaga in kaj prispeva, zato se takrat  čutim dolžno, da 

potem tudi jaz upoštevam njegove želje, zahteve, pa čeprav se z njimi ne strinjam. 

V: Kakšne prednosti oziroma slabosti vidiš v trenutnem načinu življenja? 

O: Vidim samo prednosti. Dobila sem jasen občutek, kaj pomeni biti samostojen, kaj pomeni 

sam skrbeti zase. Na nek način sem se osamosvojila in sem bolj pripravljena na to, da bi v 

bližnji prihodnosti lahko zaživela sama s fantom. 

V: Kako bi opisala svoj odnos z mami? Kako se razumeta, kako se počutiš v odnosu? 

O: Svoj odnos z mami bi opisala kot zelo dober. Se dobro razumeva, lahko ji povem vse, me 

razume, podpira, mi zaupa. Čutim, da je ponosna name, na moje dosedanje dosežke v 

življenju. 

V: Je kakšna razlika v odnosu zdaj in ko si bila v puberteti? 

O: Da, je razlika. Ko sem bila v puberteti, se pogosto nisva razumeli. Mislila sem, da me ne 

razume, v bistvu pa mi je hotela le dobro in to sem spoznala šele s časom. Je pa pustila, da 

do tega spoznanja, kaj je dobro zame, pridem sama. 

V: Kako bi opredelila svojo navezanost na družino? 

O: Lahko bi rekla, da sem precej navezana nanjo. Zame je družina najpomembnejša v 

življenju, sedanja in bodoča. 

V: Te mami podpira ali zavira na poti osamosvajanja? Kako se to kaže? 

O: Podpira. Mami je vedno govorila »ta mladi in ta stari ne morejo živeti skupaj«. Vedno je 

podpirala dejstvo, da se otroci nekoč moramo osamosvojiti in zaživeti po svoje. To se jasno 

vidi tudi v tem, da se je po poroki sama preselila, nama s sestro pa »dovolila« da sami 

zaživiva in se tako lažje osamosvojiva. Podpira tudi dejstvo, da se bom slej ko prej preselila 

k fantu. Je bila zelo vesela, ko sva ji pokazala stanovanje v nastanku.  

V: Kako pogosto pa imaš stike z mami? 

O: Kar pogoste. Slišiva in vidiva se vsak teden. 

V: Kakšne, misliš, da so prednosti in slabosti življenja s starši? 

O: Slabosti so, da ne moreš sam okusiti vseh plati življenja. Vedno imaš nekoga nad sabo, 

ki si ga nekako dolžan (če živiš pri njem) upoštevati. Ne moreš se zares postaviti na svoje 

noge. 

Prednosti pa, saj ne vem, kaj bi lahko opredelila kot dejansko prednost. Verjetno imaš neke 

ugodnosti, živiš, kot si bil vedno navajen, ne rabiš se na novo nekomu prilagajati. 

Samo meni osebno se zdi, da je prav, da gredo otroci živet po svoje. 

V: Imaš partnerja? 

O: Da. 



 

V: Koliko časa sta že skupaj? 

O: Okoli 4 leta in pol. 

V: Imata s partnerjem že kakšne skupne cilje, načrte za prihodnost? 

O: Da. Trenutno imava skupno začasno stanovanje v nastanku. Imava pa v načrtu po petih, 

šestih letih, ko bova oba redno zaposlena in bova imela redne dohodke, kupiti oziroma 

postaviti hiško in imeti svoj skupen dom. V načrtu je tudi družina, ki pride na vrsto, ko bova 

imela dovolj možnosti za normalno življenje vseh (služba, dohodki). Oba se strinjava, da je 

pomembno, da imava oba službe, redne dohodke, stabilno življenje in šele nato pride 

družina. 

V: Vidita na tej poti kakšne ovire? 

O: Niti ne, ovira je sicer današnji čas, ko je zelo težko najti službo in imeti  redne dohodke. 

Ampak optimistično gledava na prihodnost in verjameva, da nama bo uspelo uresničiti najine 

želje in načrte. 

V: Kaj ti predstavlja največjo obremenitev, ko gledaš v prihodnost? 

O: Trenutno me najbolj skrbi, ali bom dobila službo in kdaj. Sem namreč pri koncu študija, 

čaka me le še magistrska naloga in potem vstopam na trg dela. Le da se bojim, da z mojo 

izobrazbo bo zelo težko dobiti službo, saj je preveč konkurence. 

V: Kako gledaš na razrešitev teh problemov v prihodnosti? Se bodo dali razrešiti? 

O: Menim, da bo nekoč  sigurno boljše. Sem takšen človek, da mi ni problem delati, pa 

čeprav ni v zvezi z mojo izobrazbo, le da je delo. 

V: Misliš, da si zdaj, ko vstopaš v svet odraslih, bolj obremenjena kot prej? 

O: Mislim, da ja. Obremenjujem se s skrbi, o katerih prej sploh razmišljala nisem. 

V: Čutiš kaj negotovosti? 

O: Nekaj pa že. Vem, kaj si želim doseči, vendar se pogosto bojim, kako naj kakšno stvar 

izpeljem. Sem tudi človek, ki se težko odloči, se hitro premisli in pogosto rabim veliko časa 

da razmislim, kaj si želim, kako to doseči, kako bodo to sprejeli drugi. 

V: Kaj misliš, da so tvoje največje ovire pri osamosvajanju? 

O: Predvsem moja neodločnost. Veliko moram narediti še na sebi, na jasnem izražanju svojih 

idej  in misli. 

V: Kaj si misliš o podaljševanju šolanja? Kako je pri tebi to vplivalo na proces 

osamosvajanja? 

Sama sem proti podaljševanju šolanja in fiktivnim vpisom. Kdor pač ne želi študirati, naj 

gre delat in pusti da tisti, ki želijo pridobiti izobrazbo, lahko študirajo . Meni je ravno študij 

zelo pomagal pri postavljanju na lastne noge. 



 

 

Priloga 1: TRANSKRIPT 5 

V: Kako bi se opredelila? Kot odraslo, na prehodu ali kot mladostnik? Zakaj tako misliš? 

O: V velikih pogledih mislim, da sem že odrasla. Ampak se mi zdi, da človek celo življenje 

odrašča. Se mi zdi, da nikoli ni tiste čiste faze odraslosti. Vsaj jaz tega ne dojemem tako. 

V: Kateri so po tvojem mnenju kriteriji, ki nekoga opredeljujejo kot odraslega? 

O: Mislim, da je kriterij način razmišljanja. Se pravi, ali znaš racionalno presoditi stvari. 

Kako reagiraš v določenih situacijah, ali reagiraš razumsko ali ne. Recimo, da po tem merim 

odraslost oz. doraslost. 

V: Ali se dojemaš kot samostojno in neodvisno?  

O: V veliko pogledih da, vendar ne še čisto. 

V: V katerih točkah da, v katerih ne? 

O: Samostojna sem v smislu, da ko se spravim nekaj delat, to naredim sama in prosim za 

pomoč, ko jo res nujno rabim. Pa da se postavljam na svoje noge. Nisem pa še čisto 

samostojna. To bom, ko bom res finančno neodvisna od svojih staršev. Zdaj mi na primer 

tudi dedi še veliko finančno pomaga. Menim, da je finančna neodvisnost velik faktor pri 

samostojnosti. 

V: Zakaj meniš, da se je treba osamosvojiti? 

O: Zato, ker ne moreš celo življenje »viseti« na ramenih svojih staršev. Se mi zdi, da šele ko 

se človek osamosvoji, začne razmišljati s svojo glavo in se ne opira več na svoje starše. 

Postaneš popolnoma sam od sebe odvisen in sam zase poskrbiš. 

V: Ti ta trenutni življenjski stil odgovarja? Ga vidiš kot prednost ali slabost? 

O: Definitivno ga vidim kot prednost. Delam že od 16. leta, ker sem hotela biti samostojna 

in to me je oblikovalo v osebo, ki zna poskrbeti zase. Zdaj imam čas, da potujem in 

sodelujem na različnih evropskih projektih, spoznavam nove ljudi in se tako ogromno 

naučim. 

V: Kako bi opisala svoj odnos s starši?  

O: Z očetom nimam stikov, z mami pa zelo dober odnos. 

V: Je kakšna razlika v odnosu zdaj in ko si bila v puberteti? 

O: Velika razlika! Predvsem zaradi mojega načina razmišljanja. Se mi zdi da sem na veliko 

stvari odreagirala zelo iracionalno, otročje in čisto brez razmišljanja. Sem imela tisto 

najstniško razmišljanje, ko misliš, da imaš nekaj prav in potem zelo siliš, da dosežeš svoj 

prav. To se je pri meni zelo spremenilo. Prej sem pa tudi zelo veliko dajala na mnenje svoje 



 

mame in je bilo to pač sveto. Zdaj pa opažam, da v njeno mnenje tudi podvomim, razmislim 

o tem in se z njo tudi ne strinjam. V glavnem razmišljam s svojo glavo. 

V: Te mama podpira pri osamosvajanja? Kako se to kaže? 

O: Seveda. Pri vseh »neumnostih«, ki se jih spomnim, me ona podpira. Pri tem, da sem se 

odselila, me podpira. Kljub temu da sem se odselila, mi finančno pomaga.  Če bi se zgodilo, 

da bi morala priti nazaj domov, bi me  tudi pri tem podprla. Podpira me v smislu, da moram 

iti čimprej na svoje, da se osamosvojim. 

V: Kako bi opredelila svojo navezanost na mamo? 

O: Zelo sem navezana najo. Ko sem se odselila, sem zelo jokala. Tretji dan, potem ko sem 

se odselila, sem imela izbruh čustev in žalosti in sem kakšnih pet minut jokala. Samo sem 

ugotovila, da odnos še vedno obstaja, tudi če se odseliš. 

V: Kakšne, misliš, da so prednosti in slabosti življenja s starši? 

O: Slabost je definitivno to, da si nestamostojen, nesamozavesten in posledično tudi 

depresiven. Ker če si ti pri tridesetih ali štiridesetih še vedno doma, je logično, da postaneš 

depresiven, ker v življenju nisi nič dosegel in si breme svojim staršem. Prednosti pa mislim, 

da so samo glede finančnega vidika, ker ti ni treba položnic plačevati. 

V: Kako pogosti pa so tvoji stiki z mamo? 

O: So kar redni. Slišva se skoraj vsak teden, vidiva pa se odvisno od mojega pa njenega časa. 

Se pa vidiva vsaj enkrat na mesec, večinoma pa enkrat na dva tedna. 

V: Koliko časa sta s partnerjem že skupaj? 

O: Dve leti in pet mesecev. 

V: Koliko časa pa živita skupaj? 

O: Pol leta 

V: Imata s partnerjem že kakšne skupne cilje, načrte za prihodnost? 

O: Oba imava željo po tem, da bi potovala, imela svojo zemljo, vrt. V bistvu, da bi imela 

svojo samooskrbno posestvo. Želiva si, da bi v prihodnosti delala skupaj na kakšnih 

projektih. Samo je treba za to zelo delati. 

V: Kaj pa poroka, otroci? 

O: Jaz to sicer bi enkrat v prihodnosti, samo mi ni nujno. Meni to predstavlja samo, da na 

nek način ovekovečiš  in proslaviš  najino zvezo. Mi pa ne bo nič hudega, če se ne bi nikoli 

poročila. Otroci pa – vse ob svojem času.  Zdaj se bolj nagibam k temu, da bi jih v prihodnosti 

imela, ker prej nisem imela te želje. Vem pa, da do 27. leta sigurno ne bom imela otrok, pa 

še takrat  je vprašanje. Otrok je čustvena potreba in dokler ne bom jaz imela čustvene potrebe 

po otroku, ga ne bom imela. 



 

V: Vidita na tej poti kakšne ovire? 

O: Ja, ampak zgolj v najini komunikaciji. Pa to, da bi šla lahko zaradi tega narazen. Kljub 

temu da sva oba imela že velik zvez, se še nisva vsega naučila. Na zvezi je pa treba zelo 

veliko delati. Treba je znati reševati konflikte. 

V: Kaj ti predstavlja največjo obremenitev, ko gledaš v prihodnost? Si kaj negotova? 

O: Zdaj sem bolj usmerjena na to, da se vse da. Trudim se gledati pozitivno na stvari in se 

ne obremenjujem. 

V: Kaj misliš, da so tvoje največje ovire pri osamosvajanju? 

O: Definitivno finance. Midva bi rada svojo zemljo. Zemlja, ki je nezazidljiva, pri nas stane 

33.000 evrov. Vprašanje je,  kje bova dobila denar. V Romuniji npr. 10 ha zemlje stane 3.000 

evrov, kar je absurdna razlika v ceni. 

V: Kaj si misliš o podalševanju šolanja?  

O: Res je, da sem si po koncu srednje šole vzela eno leto pavze, ker sem morala »malo 

zadihati«. Pa v prvem letniku faksa sem si vzela pavzo, ker sem ugotovila da me to ne 

zanima. Zdaj mi manjka samo še nekaj izpitov in diploma. To leto si bom vzela čas, da jo 

napišem in se naslednjo leto vpišem na magisterij. Da bi pa podaljševala šolanje samo zaradi 

statusa, mi pa ni blizu. 

V: Je pri tebi to vplivalo na proces osamosvajanja? 

O: Ne, ker sem se kljub temu odselila. Mislim, da to podaljševanje študija pri meni ni 

vplivalo na mojo samostojnost. 

 

Priloga 6: KODIRANJE 

Enota  Pojem  Kategorija  

Kako bi se opredelila? Kot odraslo, na 

prehodu ali kot mladostnico? 

Jaz bi se opredelila kot odraslo.  

Opredelila bi se kot osebo na prehodu. 

Sebe bi opredelila kot osebo na prehodu.  

Sama sebe dojemam kot odraslo. 

V velikih pogledih mislim, da sem že 

odrasla. 

Odraslost  

Na prehodu 

Na prehodu 

Odraslost  

Odraslost  

DOJEMANJE 

SAMEGA SEBE 

Kateri so po tvojem mnenju kriteriji, ki 

nekoga opredeljujejo kot odraslega? 

Leta KRITERIJI 

ODRASLOSTI 



 

Nek formalen kriterij so leta. Ampak to ni 

vedno tako. Tako da neka mentalna 

razvitost je pomembna, pa da nisi odvisen 

od drugih. Da se osamosvojiš od staršev. Pa 

tudi če živiš pri njih, da imaš vsaj nekaj 

svojega denarja, da ne prosiš staršev za 

denar za kavo. 

Mislim, da je oseba »popolnoma« odrasla 

takrat, ko lahko neodvisno skrbi zase, ne 

potrebuje nekoga drugega, da bi jo 

preživljal. Da ima službo, da lahko finančno 

in čustveno podpira sebe in družino (če jo 

ima).  

Mislim, da je nekdo odrasel, ko je zmožen 

sam zase poskrbeti in ni več od nobenega 

odvisen. Poleg tega je pomembna tudi neka 

mentalna razvitost, mogoče bolj racionalno 

razmišljanje in predvsem sprejemanje 

odgovornosti za svoja dejanja. 

Menim, da je človek odrasel, ko je 

osebnostno dovolj zrel in samostojen. Da 

zna sam presoditi in določiti svoje prioritete 

v življenju. Da se zna sam spopasti s 

težavami, ovirami, ki se mu pojavijo na 

njegovi poti. 

Mislim, da je kriterij način razmišljanja. Se 

pravi, ali znaš racionalno presoditi stvari. 

Kako reagiraš v določenih situacijah, ali 

reagiraš razumsko ali ne. 

Mentalna 

razvitost 

Osamosvojitev od 

staršev 

Lastni dohodek 

Neodvisnost 

Služba 

Skrb za sebe in za 

druge 

Neodvisnost 

Mentalna 

razvitost 

Racionalno 

razmišljanje 

Sprejemanje 

odgovornosti 

Osebnostna 

zrelost 

Postavljanje 

prioritet 

Samostojnost  

Premagovanje 

težav 

Racionalno 

razmišljanje 

 

V katerih točkah se doživljaš kot 

samostojno in neodvisno, v katerih pa ne. 

Denarno sem še vedno malo odvisna od 

staršev. Samostojna pa sem zato, ker sem 

Finančna 

odvisnost 

Skrbi zase 

Živi s starši 

NEODVISNOST IN 

SAMOSTOJNOST 

 

 



 

sposobna vse sama delati in ne rabim 

nobenega, da mi pomaga. 

Samostojno in neodvisno se počutim v 

točkah: da se samostojno odločam o stvareh, 

ki jih počnem, da me starši pri razmišljanju 

ne zadržujejo in omejujejo ter da sama 

služim svoj denar. Samostojno pa se ne 

počutim zato, ker še vedno živim pri starših, 

pod skupno streho in sem od njih še vedno 

finančno odvisna. 

Samostojna sem v tem, ko sprejemam 

odločitve o tem, kaj počnem. Starši me ne 

omejujejo in nadzirajo ter ne rabim jih 

prositi za dovoljenje. Imam avto, tako da se 

vedno lahko odpeljem, kamor želim in 

nisem mobilno odvisna od njih. Sem pa 

precej odvisna od njih v finančnem smislu. 

Vem, da tisto, kar si zares želim doseči, 

bom  tudi dosegla, pa čeprav bom morala 

kdaj preko sebe. Neodvisna pa …do neke 

mere že. Vedno bom naredila tisto, kar se 

mi zdi prav, pa čeprav se kdo od mojih 

bližnjih s tem ne bo strinjal. Težava pa je v 

tem, da  se še vedno  najde kdo, ki mi 

nekako pomaga in kaj prispeva, zato se 

takrat  čutim dolžno, da potem tudi jaz 

upoštevam njegove želje, zahteve, pa čeprav 

se z njimi ne strinjam. 

Samostojna sem v smislu, da ko se spravim 

nekaj delati, to naredim sama in prosim za 

pomoč, ko jo res nujno rabim. Nisem pa še 

čisto samostojna. To bom, ko bom res 

finančno neodvisna od svojih staršev. Zdaj 

Finančno odvisna 

Služi denar 

Sprejema 

odločitve 

Finančno odvisna 

Lasten avto 

Sprejemanje 

odločitev 

Upoštevanje želja 

bližnjih 

Doseganje ciljev 

Finančno odvisna  

Naredi kar si zada 

 



 

mi na primer tudi dedi še veliko finančno 

pomaga. 

Kakšne prednosti oziroma slabosti vidiš v 

trenutnem načinu življenja? 

Jaz ga vidim kot prednost. Še vedno sem 

mlada in še vedno študiram, tako da se mi 

zdi čisto normalno da ti starši še malo 

pomagajo. 

Prednosti so zagotovo to, da mi nudijo 

finančno podporo, saj s svojim trenutnim 

zaslužkom nikakor ne bi mogla vzdrževati 

gospodinjstva in ne bi imela kje živeti. Sem 

pa že počasi naveličana življenja pod isto 

streho, tudi nimam zasebnosti, kakršno bi si 

želela, zato  komaj čakam, da bom šla na 

svoje. 

Glede na to, da še študiram, se mi zdi 

sprejemljivo, da živim doma in na račun 

staršev. Zdi se mi, da je treba izkoristiti še 

zadnja leta študija in mladosti, ker ko bom 

enkrat v službi, bo življenje popolnoma 

drugačno. 

Vidim samo prednosti. Dobila sem jasen 

občutek, kaj pomeni biti samostojen, kaj 

pomeni sam skrbeti zase. Na nek način sem 

se osamosvojila in sem bolj pripravljena na 

to, da bi v bližnji prihodnosti lahko zaživela 

sama s fantom. 

Definitivno ga vidim kot prednost. Zdaj 

imam čas, da potujem in sodelujem na 

različnih evropskih projektih, spoznavam 

nove ljudi in se tako ogromno naučim. 

Pomoč staršev 

Finančna pomoč 

staršev 

Vzdržeana s strani 

staršev 

Življenje na račun 

staršev 

Uživanje življenja 

Samostojnost 

Potovanja 

Spoznavanja 

novih ljudi 

Učenje  

 

SLABOSTI IN 

PREDNOSTI 

TRENUTNEGA 

NAČINA 

ŽIVLJENJA 

 

Zakaj meniš, da se je treba osamosvojiti? Samostojnost OSAMOSVOJITEV 



 

Meni osebno se to zdi potrebno, ker potem 

postaneš samostojen in neodvisen in tako se 

največ naučiš, nabiraš svoje izkušnje. 

Nihče od nas ne bo vedno imel ob sebi 

osebe, ki bo ves čas skrbela zanj. //... da 

znamo samostojno skrbeti zase (in tudi za 

druge, če imamo družino) in živeti sami s 

seboj. 

Če človek nikoli ne bo odšel od doma, ne bo 

imel teh potrebnih izkušenj, ne bo rasel in se 

izpopolnjeval. 

Pomembno je, da se osamosvojimo, ker na 

ta način tudi lažje oblikujemo svoje 

prioritete, dobimo bolj jasen vpogled v to, 

kaj si dejansko res želimo sami in kaj so bile 

želje naših staršev. 

Se mi zdi, da šele ko se človek osamosvoji, 

začne razmišljati s svojo glavo in se ne 

opira več na svoje starše. Postaneš 

popolnoma sam od sebe odvisen in sam zase 

poskrbiš. 

Neodvisnost 

Učenje 

Nabiranje 

izkušenj 

Skrb zase in za 

druge 

Izkušnje  

Rast 

Izpopolnjevanje 

Oblikovanje 

prioritet 

Razmišljanje s 

svojo glavo 

neodvisnost 

 

Kako bi opisala svoj odnos s starši? 

Zelo dober. Ne bi si mogla želeti boljše 

družine. 

S starši se dobro razumemo, vsakodnevno 

komuniciramo, v odnosu z njimi se počutim 

dobro. 

Moj odnos s starši je zelo dober, zelo smo 

povezani. 

Že pri 11 letih sem izgubila očeta. Svoj 

odnos z mami bi opisala kot zelo dober. 

Z očetom nimam stikov, z mami pa zelo 

dober odnos. 

Zelo dober 

Dober 

Zelo dober 

Zelo dober 

Zelo dober 

ODNOS S STARŠI 



 

Je kakšna razlika v odnosu zdaj in ko si bila 

v puberteti? 

Takrat si malo upornik in ne razumeš še 

prav, kar ti hočejo starši povedati. Glede na 

to, da je bil moj odnos z njimi vedno dober 

in smo si vedno zaupali, ni take razlike. 

Zdi se mi, da sta bila starša v obdobju 

pubertete bolj zaščitniška do mene, več je 

bilo vprašanj v smislu »kam greš, kaj boš 

delala, s kom boš…«. 

Verjetno zdaj na njih drugače gledam in jih 

bolje razumem. Zdi se mi, da imam zdaj 

veliko več svobode. 

Ko sem bila v puberteti, se pogosto nisva 

razumeli. Mislila sem, da me ne razume, v 

bistvu pa mi je hotela le dobro in to sem 

spoznala šele s časom. 

Velika razlika! Predvsem zaradi mojega 

načina razmišljanja. Se mi zdi da sem na 

veliko stvari odreagirala zelo iracionalno, 

otročje in čisto brez razmišljanja. Sem imela 

tisto najstniško razmišljanje, ko misliš, da 

imaš nekaj prav in potem zelo siliš, da 

dosežeš svoj prav. Prej sem pa tudi zelo 

veliko dajala na mnenje svoje mame in je 

bilo to pač sveto. Zdaj pa opažam, da v 

njeno mnenje tudi podvomim, razmislim o 

tem in se z njo tudi ne strinjam. 
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ODNOS S STARŠI 

V 

OBDOBJU  

ODNOS S STARŠI 

ZDAJ IN V 

OBDOBJU 

MLADOSTNIŠTVA 

 

 

Kako pogosti pa so tvoji stiki s starši? 

Vsak dan se po telefonu slišimo. Obiščem 

pa jih enkrat do dvakrat med tednom in 

enkrat med vikendom za kosilo. 

Kar pogoste. Slišiva in vidiva se vsak teden. 

Dnevno po 

telefonu 

Obiski 3x 

tedensko 

Večkrat tedensko 

STIKI S STARŠI 

 



 

So kar redni. Slišva se skoraj vsak teden, 

vidiva pa se odvisno od mojega pa njenega 

časa. 

1x tedensko po 

telefonu 

 

Te starši podpirajo pri osamosvajanju? 

Podpirajo. Niso bili na začetku veseli, ker je 

težko otroka spustiti od sebe. 

Na poti do osamosvajanja me podpirajo, 

nikakor ne zavirajo. 

Menim, da me pri osamosvajanju podpirajo. 

Vedno je podpirala dejstvo, da se otroci 

nekoč moramo osamosvojiti in zaživeti po 

svoje. 

Pri vseh »neumnostih«, ki se jih spomnim, 

me ona podpira. Pri tem, da sem se odselila, 

me podpira. Kljub temu da sem se odselila, 

mi finančno pomaga.   

Podpirajo 

Podpirajo 

Podpirajo 

Podpira 

Podpira  

ODNOS STARŠEV 

DO 

OSAMOSVAJANJA 

Kakšne, misliš, da so prednosti in slabosti 

življenja s starši? 

Prednost je, da te finančno podpirajo. Bolj 

je udobno, sploh če ti mami skuha vsak dan. 

Slabost je pa to, da že okolica gleda bolj 

čudno na tebe, pa da verjetno ne delaš vse 

kot bi hotel, nisi čisto svoboden. 

Prednosti so te, da si popolnoma 

preskrbljen, ni ti treba skrbeti za finance, 

imaš hrano, dom, prevoz, nekoga, ki je 

vedno blizu in mu lahko zaupaš, ga kaj 

vprašaš, ko nečesa ne veš. Slabosti pa 

verjetno opažamo otroci, ko postajamo 

starejši – ob sebi imamo nekoga, ki nas še 

vedno »nadzira« (npr. meni je to vedno 

manj všeč), imamo manj svobode, 

zasebnosti. 

Finančna podpora 

Udobje 

Mamina kuhinja 

Neodobravanje 

okolice 

Ni svobode 

Preskrbljenost 

hrana 

Prevozi 

Čustvena opora 

Nadzor 

Manj zasebnosti 

Udobje 
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Ugodje 

Prilagajanje  

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

ŽIVLJENJA DOMA 

  



 

Prednost je definitivno o tem, da je tako 

življenje bolj udobno. Po drugi strani je pa 

slabost, da si popolnoma finančno odvisen. 

Slabosti so, da ne moreš sam okusiti vseh 

plati življenja. Vedno imaš nekoga nad 

sabo, ki si ga nekako dolžan (če živiš pri 

njem) upoštevati. Ne moreš se zares 

postaviti na svoje noge. 

Verjetno imaš neke ugodnosti, živiš, kot si 

bil vedno navajen, ne rabiš se na novo 

nekomu prilagajati. 

Slabost je definitivno to, da si 

nestamostojen, nesamozavesten in 

posledično tudi depresiven. Prednosti pa 

mislim, da so samo glede finančnega vidika, 

ker ti ni treba položnic plačevati. 

Nezmožnost 

postati samostojen 

Finančni vidik 

Nesamostojnost 

Nesamozavestnost 

depresivnost 

 

Stan? 

V zvezi. 

V zvezi. 

Samska. 

V zvezi. 

V zvezi. 

Partnerska zveza 

Partnerska zveza 

Samska 

Partnerska zveza 

Partnerska zveza 

STAN 

Kje živiš? 

S partnerjem. 

Doma. 

Doma. 

... s sestro sedaj živiva sami. 

S partnerjem. 

Partner 

Starši 

Starši 

Sestra 

Partner  

BIVANJSKE 

RAZMERE 

Koliko časa sta s partnerjem v zvezi? 

Jutri bo 5 let. 

Malo več kot 5 let. 

Okoli 4 leta in pol. 

Dve leti in pet mesecev. 

5 let 

5 let 

4, 5 let 

2 leti in 5 

mesecev 

TRAJANJE 

PARTNERSKE 

ZVEZE 



 

Načrti za prihodnost? 

Kratkoročni načrti so, da zaenkrat še 

ostaneva v hiši njegovih staršev, da končava 

študij, dobiva službi in greva potem res na 

svoje. Poroka bo, ko bo denar. Z otroki se 

pa še ne mudi. 

Nameravava se preseliti nekam na samo, 

imeti hišo z vrtom, tudi otroke bi imela. . 

Želiva si imeti tudi dobre službe. 

Rada bi čim prej končala šolanje in si našla 

zaposlitev. Ko dobim službo, nameravam še 

nekaj let živeti doma, da privarčujem nekaj 

denarja, potem pa nameravam iti na svoje. 

Trenutno imava skupno začasno stanovanje 

...//  Imava pa v načrtu po petih, šestih letih, 

ko bova oba redno zaposlena in bova imela 

redne dohodke, kupiti oziroma postaviti 

hiško in imeti svoj skupen dom. V načrtu je 

tudi družina,... 

Oba imava željo po tem, da bi potovala, 

imela svojo zemljo, vrt. 

Končanje študija 

Služba 

Lastni dom 

Poroka 

Hiša z vrtom 

Otroci 

Dobra služba 

Končanje šolanja 

Služba 

Iti na svoje 

Redna zaposlitev 

Hiša 

Družina 

Potovanje 

Lastna zemlja 

 

 

NAČRTI ZA 

PRIHODNOST 

 

Ali vidiš kakšne ovire v prihodnosti? 

Denar! 

Zaenkrat se najbolj obremenjeno počutim, 

ko razmišljam o službi... 

Verjetno so največji problem finance in 

pomanjkanje delovnih mest. Verjetno bo 

problem tudi dobiti primerno stanovanje. 

Predvsem moja neodločnost. Veliko moram 

narediti še na sebi, na jasnem izražanju 

svojim idej  in misli. 

Trenutno me najbolj skrbi, ali bom dobila 

službo in kdaj. 

Denar  

Služba  

Finance 

Pomanjkanje 

delovnih mest 

Stanovanjska 

problematika 

Neodločnost  

Izražanje svojih 

idej in misli 

Finance 

Draga zemlja 

OVIRE V 

PRIHODNOSTI 



 

Definitivno finance. Midva bi rada svojo 

zemljo in npr. zemlja, ki je nezazidljiva, pri 

nas stane 33.000 evrov. Vprašanje je, kje 

bova dobila denar. 

Kako misliš, da boš reševala te težave, na 

koga se lahko obrneš? 

Glede denarnih težav definitivno na starše.  

Ostale težave pa mislim, da jih bova s 

partnerjem uspela rešiti. 

Probleme se bo sigurno dalo razrešiti. 

Najbolj jih bom znala razrešiti sama, partner 

mi bo v podporo. 

V primeru, da si res ne bi mogla zagotoviti 

službe ali stanovanja, se vedno lahko 

obrnem na starše ali pa poskusim najti 

službo na kakšnem drugem področju. 

Menim, da bo nekoč  sigurno boljše. Sem 

takšen človek, da mi ni problem delati, pa 

čeprav ni v zvezi z mojo izobrazbo, le da je 

delo. 

Zdaj sem bolj usmerjena na to, da se vse da. 

S pomočjo staršev 

S pomočjo 

partnerja 

Sama 

S pomočjo 

partnerja 

Starši 

Iskanje službe na 

drugem področju 

Delo na drugem 

področju 

Pozitivna 

usmerjenost 

REŠEVANJE 

TEŽAV 

Misliš, da si v tem življenjskem obdobju 

bolj obremenjena kot v preteklosti? 

Skrbi so vedno, samo zdaj so druge. Zdaj 

edino, ko pride kakšna položnica, se 

vprašaš, ali jo lahko plačam. 

Zagotovo. Imam več skrbi. Predvsem kar se 

tiče prihodnosti. 

Definitivno sem zdaj bolj obremenjena. Prej 

je bila edina stvar, ki me je skrbela, šola, pa 

še z njo ni bilo toliko težav. Zdaj pa me 

poleg faksa vedno bolj skrbi še za 

prihodnost. 

Enaka 

obremenjenost 

Plačevanje 

položnic 

Več skrbi 

zaradi prihodnosti 

Večja 

obremenjenost 

Strah pred 

prihodnostjo 

Večja 

obremenjenost 

OBREMENJENOST 



 

Mislim, da ja. Obremenjujem se s skrbi, o 

katerih prej sploh razmišljala nisem. 

Trudim se gledati pozitivno na stvari in se 

ne obremenjujem. 

Pozitiven pogled 

na svet 

 

 

Ali je pri tebi podaljševanje študija vplivalo 

na proces osamosvajanja? 

To je bil v bistvu razlog za osamosvajanje. 

Jaz sem eno leto ponavljala, da sem si našla 

delo. Ker sem službo našla v kraju, kjer živi 

fant, sem se preselila k njemu. 

Da bi se pa še enkrat vpisala na neko 

fakulteto le zato, da bi imela status študenta 

in ne bi hodila na faks, pa se mi tudi sploh 

ne zdi v redu. Ljudje, ki to počnejo, se mi 

zdijo še bolj negotovi, kot da ne vedo, kaj bi 

s svojim življenjem. 

Pri meni se je osamosvajanje kar zamaknilo 

zaradi podaljšanega študija. Sprva sem se 

vpisala na eno fakulteto, kjer sem dve leti 

vztrajala, nato pa sem se prepisala na 

zdajšnjo fakulteto. 

Sama sem proti podaljševanju šolanja in 

fiktivnim vpisom. Meni je ravno študij zelo 

pomagal pri postavljanju na lastne noge. 

Res je, da sem si po koncu srednje šole 

vzela eno leto pavze, ker sem morala »malo 

zadihati«. Pa v prvem letniku faksa sem si 

vzela pavzo, ker sem ugotovila da me to ne 

zanima. Zdaj mi manjka samo še nekaj 

izpitov in diploma. To leto si bom vzela čas, 

da jo napišem in se naslednjo leto vpišem na 

magisterij. Mislim, da to podaljševanje 

Glavni razlog 

osamosvojitve 

Ne podpira. 

Menjava fakultet. 

Kasnejše 

osamosvajanje. 

Nasprotuje.  

Študij je 

pripomogel k 

osamosvajanju. 

Podaljševanje 

študija. 

Ni vpliva na 

osamosvajanje. 

 

PODALJŠEVANJE 

ŠTUDIJA 



 

študija pri meni ni vplivalo na mojo 

samostojnost. 

 


