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POVZETEK 

 

Raziskava analizira kulturne spremembe v slovenski druţbi kot odsev modernizacije. 

Raziskava je bila izvedena v dveh delih, in sicer na druţbenem nivoju z analizo druţbenega 

diskurza z metodo analize spletnega diskurza ter na nivoju posameznika z analizo podatkov, 

zbranih med leti 2010 in 2016, ki jo bomo v nalogi poimenovali tudi longitudinalna analiza. 

Izbran vzorec so mladi, ki prehajajo v odraslost, ker predstavljajo produkt modernizacije in 

hkrati odsevajo druţbene spremembe.  

Spletni diskurz nam je pokazal razcep med generacijo mladih in generacijo starejših. Starejši 

ohranjajo socialistične elemente s prepletom preţivetvenih vrednot, medtem ko mlada 

generacija sprejema bolj individualistične usmeritve s prepletom tradicionalnih vrednot. Kljub 

razhajanju prihaja do delnega konsenza med generacijami, kar nakazuje na delno potrjevanje 

obstoječih norm in vrednot. Mladi ne dosegajo pričakovanj druţbe, zato so predmet ostre 

kritike starejše generacije. Longitudinalna analiza pa prikazuje presek mladih v prehodu v 

odraslost, kjer so prisotne predvsem postmoderne vrednote, ki se v zaključenem prehodu 

okrepijo pod predpostavko uspešnega prehoda na trg delovne sile in dobro oceno zadovoljstva 

z ţivljenjskim potekom. Nakazujejo se razlike v obvladovanju in spreminjanju kulturnih 

sprememb pri mladi generaciji. Skozi celotno študijo lahko zaključimo, da prihaja do 

spreminjanja kulturnega jedra slovenske druţbe, s prepletom tradicionalizacije druţinskih 

usmeritev in individualizacije osebnostnih značilnosti in podob. 

 

Ključne besede: kulturna tranzicija, modernizacija, spreminjanje vrednot, prehodi v 

odraslost, individualizacija ţivljenjskih potekov, druţbeno delovanje 

 

ABSTRACT 

 

The study analyzes the cultural changes in Slovenian society, as a reflection of modernization 

flows. The survey was conducted in two different parts, the first part was analyzed on the 

social level of discussion, analyzing the social discourse of online discourse. The second part 

was conducted as a longitudinal analysis of data collected between the period of 2010 and 

2016. The data were collected with the focus group method and interviews. The selected 

sample was young people in transition to adulthood. Young people are the product of 

modernization and they represent the most important social changes at the first place. 



 

 

The analysis of online discussion has shown the generation gap between young and older 

generations. Old generation shows more elements of socialistic views with mix of survival 

values, while young generation shows more individualistic ideas of life course, with very 

unexpected mix of traditional values in section of creation a family. Despite the divergence 

between two generations comes to partial consensus, which indicates the validation of certain 

values. However, young people do not reach the expectation of the society, furthermore are 

the subject of critics by old generation. Longitudinal analysis shows the cross section of 

transition of young people in to adulthood, where they show more post materialistic values, 

which become more explicit when it came to adulthood with assumption that they finish their 

transition to the labor market and they value a good estimate of satisfaction with life cycle 

stage. The study indicates differences in adapting on cultural changes in transition to 

adulthood. The risks and uncertainties in youth are more visible through young people with 

poorer welfare, and those uncertainties migrate also to the early adulthood. Finally, the 

conducted study shows the meaningful changes in the core of the Slovenian culture, but with 

mixture of traditionalisation of the family orientations and the individualization of personal 

images and features. 

 

Key words:  cultural transition, modernization, changing values, tranzition to adulthood, 

individualization, operation of society 
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1 UVOD 

 

 

Proces modernizacije se v kontekstu spreminjanja druţbenih značilnosti obravnava le kratek 

čas. Z razvojem na tehnološkem področju se je tranzicija iz tradicionalnih druţb v moderne 

druţbe stopnjevala predvsem v smeri hitrega gospodarskega razvoja in na nivoju kulturnih 

sprememb. Z analizo teh sprememb so se lotili nekateri ključni avtorji, kot so Hofstede, 

Inglehart, Beck idr., v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Modernizacija prinaša nove 

dimenzije druţbenih sprememb, kjer je posameznik postavljen v vlogo odločevalca o lastnem 

ţivljenju. Kljub temu pa te spremembe ne potekajo povsod enako, zato se bomo v raziskavi 

osredotočili na spreminjanje in obvladovanje kulturnih sprememb v slovenskem druţbenem 

prostoru. Slovenija kot mlada drţava ostaja v mednarodnih vodah opredeljena kot ena 

postsocialističnih deţel, ki je v devetdesetih letih začela t. i. tranzicijo v trţno ekonomijo, s 

katero je sprejela demokracijo kot politični sistem in se tako pridruţila ostalim 

postsocialističnim drţavam v procesu modernizacije tako institucionalnega kot tudi 

druţbenega okvira.  

 

Raziskovalno nalogo smo si zastavili z namenom, da raziščemo problematiko prilagajanja in 

obvladovanja kulturnih sprememb v slovenskem druţbenem kontekstu, zato smo si zastavili 

ključno raziskovalno vprašanje, na katero bomo poskušali odgovoriti. Glavni problem naloge 

se bo osredotočal na spreminjanje kulturnega konteksta pri mladih, saj mladi veljajo za enega 

od produktov modernizacije v razvitih deţelah in so eden ključnih pokazateljev spreminjanja 

kulturnih okvirov. Razkorak med individualističnimi in kolektivističnimi deţelami prihaja 

tako še bolj do izraza in vzbuja nova vprašanja o kulturnih tranzicijah. Danes je razmah 

globalizacije in svetovnih medijev postal tisti dejavnik, kjer se v brezmejnem prostoru 

prepletajo različne kulture, vrednote, norme, podobe, vendar še vedno prevladujejo 

zahodnjaški kulturni vzorci, ki narekujejo novo sodobno identiteto postmoderne druţbe. 

 

Nalogo smo zasnovali v dveh delih, in sicer zajema teoretski pregled ključnih izhodišč in 

empirični del. Prvi del bo zasnovan tako, da nam bo omogočil širši pogled v spreminjanje in 
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obvladovanje kulturnih sprememb. Skozi literaturo bomo analizirali elemente druţbenega 

delovanja in komponente kulture in kulturne spremembe, izpostavili bomo individualizem in 

kolektivizem kot ključna pokazatelja spreminjanja druţbenih sprememb na ravni 

posameznika. V predzadnjem poglavju bomo kot ključni produkt modernizma analizirali 

mladino ter prehode mladih v odraslost, v zaključku teoretskega dela pa bomo izpostavili 

ključne značilnosti slovenske druţbe v kulturnem kontekstu. V empiričnem delu bosta ločeno 

sledili analiza druţbenega diskurza in longitudinalna analiza. Druţbeni diskurz bo analiziran 

na nivoju medgeneracijskega konflikta, konsenza in deviantnosti, medtem ko bo 

longitudinalna analiza zasnovana na analizi posameznih profilov oseb, starih med 18 in 35 let, 

ki so v časovnem obdobju med 2010 in 2016 prehajale v odraslost. Analiza bo temeljila na 

zbiranju podatkov v različnih časovnih obdobjih, zato jo bomo v nadaljevanju poimenovali 

longitudinalna analiza.  

 

Namen naloge je kvalitativno raziskovanje druţbenega delovanja znotraj spletnega diskurza, 

ki je popolnoma anonimen, spontan in nestrukturiran, kar nam daje širino raziskovanja 

druţbenega spreminjanja. Menimo, da je to primerna vsebina, kjer lahko najbolje 

ovrednotimo druţbeno delovanje in hkrati lahko pridobimo dovolj relevantne podatke za 

raziskovanje medgeneracijskih razlik. Namen naloge pa je tudi kvalitativno raziskovanje 

prehodov v odraslost pri mladih skozi obdobje izobraţevalnega moratorija vse do danes, z 

namenom raziskovanja spreminjanja kulturnih okvirov in prilagajanja na druţbeno okolje. 

Cilji naloge so:  

(1) Ugotoviti, ali lahko z analizo spletnega diskurza skozi konflikt, konsenz in 

deviantnost ugotavljamo dinamiko sprejemanja in obvladovanja druţbenih 

sprememb med različnimi generacijami. 

(2) Analiza posameznih profilov mladih med prehajanjem v odraslost. 

(3) Ugotoviti, ali lahko trdimo, da se mladi soočajo z novimi podobami in idejami o 

ţivljenjskih potekih in se tako znajdejo v konfliktu dveh različnih identitetnih 

podob oziroma kulturnih okvirov. 

 

Cilji raziskave so postavljeni z namenom, da odgovorimo na glavno raziskovalno vprašanje, 

ki se glasi: Ali lahko govorimo o »velikem premiku« slovenskih kulturnih orientacij?  
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2 TEORETSKI PREGLED KLJUČNIH IZHODIŠČ 

 

 

2.1 Kultura in elementi druţbenega delovanja 

 

Obravnava druţbenih sprememb vsekakor zahteva podrobnejši pogled, kaj se v kontekstu 

kulture spreminja in preoblikuje v nove dimenzije druţbenega delovanja na nivoju druţbe kot 

tudi na nivoju posameznika. Prav zato bodo v naslednjih poglavjih obravnavani pojmi, kot je 

kultura, in njene predvsem manj vidne komponente, kot so vrednote, norme, identiteta, pa tudi 

institucije kot odraz izraţanja novih potreb po organizaciji in usmerjanju druţbe. Predvsem ko 

govorimo o spreminjanju kulturnih značilnosti, moramo izpostaviti proces druţbenega 

delovanja, ki je odgovoren za to, kaj se spreminja in kaj ostaja v postavljenih okvirih. V 

poglavju o dinamiki druţbenega delovanja bomo izpostavili tri ključne značilnosti vsakega 

druţbenega pogajanja, in sicer konflikt, konsenz in deviantnost. V empiričnem delu nam bo to 

tudi osnova za analizo druţbenega diskurza na primeru spletnega diskurza na Slovenskem. 

 

2.1.1 Kultura 

 

Kultura je pojem, ki ga različni avtorji različno definirajo, vendar v osnovi ohranjajo podobna 

poimenovanja. Kulturo lahko razumemo kot »človekov umetno ustvarjen simbolni svet, 

katerega zametki segajo daleč nazaj v zgodovino. Kultura pomeni prevladovanje naučenega 

pred nagonskim, zato jo tudi razlagamo kot nakopičeno tradicijo naših prednikov. Kultura se 

prenaša s komunikacijo iz roda v rod in se med samim prenosom spreminja in prilagaja novim 

spremembam okolice. Posameznik se mora vse od svojega rojstva vključevati v kulturne 

okvirje neke druţbe, kar imenujemo proces inkulturacije« (Vidmar 2004, 25). Kulturo lahko 

najlaţje ponazorimo s plastmi, ki segajo v samo jedro, ki ga predstavljajo vrednote. Vsem 

kulturam sveta so skupne sestavine kulture, ki so lahko simboli, jezikovni znaki, vrednote, 

verovanja in norme (Vidmar 2004). 
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Hofstede in ostali pravijo, da se kulturne spremembe lahko odvijajo zelo počasi ali zelo hitro, 

odvisno na kakšni plasti kulture se te spremembe odvijajo. Spreminjanje samega jedra 

kulture, torej vrednot, se običajno odvija zelo počasi. Vrednote so globoko ponotranjene in 

usidrane v podzavest posameznika. Po drugi strani pa se spremembe na zunanjih plasteh 

kulture, in sicer v praksah, simbolih in ritualih, lahko odvijajo zelo hitro. Prav Hofstede 

uporabi prispodobo »software of mind«, s katero ponazori, kako so vzorci razmišljanja, 

občutij in obnašanja človekovega razuma programirani s strani »procesorja«. Programiranje 

se začne s primarno socializacijo, torej z druţino, in se nadaljuje v zunanjem okolju (sosedje, 

šola, mladinske skupine), v delovnem okolju in tudi v drugih druţbenih skupnostih. Kultura je 

tisto, kar avtorji poimenujejo kot »software of mind« (Hofstede, Hofstede in Minkov 2010). 

»Kultura je vedno nek kolektiven fenomen, ker navsezadnje je deloma skupna vsem, ki so 

ţiveli ali ţivijo v enakem socialnem okolju.« Avtorji jo definirajo kot »kolektivno 

programiranje uma, ki razlikuje člane ene skupine ljudi od drugih« (Hofstede, Hofstede in 

Minkov 2010, 6). Kulture ne dojemamo kot nekaj prirojenega, temveč pridobljenega iz 

zunanjega okolja in sestavljenega iz nenapisanih pravil druţbene igre. Modernizacija v vsem 

svojem razmahu se preko medijev in telekomunikacijskih tehnologij širi po celem svetu, kar 

dosega vse plasti kulture. Najbolj vidne so spremembe vidnih simbolov, praks in ritualov med 

narodi, ki izhajajo iz različnih kulturnih con, kot jih je poimenoval Inglehart (v Inglehart in 

Baker 2000). Iz religiozne perspektive lahko na kulturne spremembe gledamo kot na odvisno 

spremenljivko, ki se odraţa v spektru kulturnih con: protestantske, ortodoksne, islamične ali 

konfucijanske. Skozi te cone lahko ločimo različne vrednotne sisteme, ki različno vplivajo na 

proces modernizacije pri posamezni druţbi. Druţbena kultura zrcali celovito zgodovinsko 

dediščino, vključujočo tradicijo religije, kolonialnih vezi in izkušnje s komunističnim 

reţimom ter stopnjo ekonomske razvitosti (Gjersoe et al. 2014). Globalizacijski tokovi so 

skupni celotnemu človeštvu in nekako ni moč ubeţati tem vplivom, ki spreminjajo meje 

človeštva. S pomočjo novih tehnologij se vpliv modernizacije širi preko nacionalnih meja. 

»Svet je v spreminjanju,« (Hofstede, Hofstede in Minkov 2010, 29) pravi Hofstede in tako je 

tudi slutiti.  

 

Spreminjanje kulturnih okvirjev ali kulture po posameznih slojih predstavlja kompleksen in 

ne povsem natančen sistem raziskovanja, ki nam ne omogoča vedno jasnega vpogleda v to, 

kaj se spreminja in na kakšen način se to izraţa v posamezni druţbi. Na zunanjih plasteh, 
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katerih elemente je laţje zaznati in ovrednotiti (simboli, običaji, oblačila itd.), raziskovanje 

postane laţje, medtem ko je v samem jedru kulture raziskovanje teţje in bolj zabrisano. Kaj 

sploh so vrednote in kaj norme ter kako se manifestirajo, bomo natančneje obravnavali v 

naslednjem poglavju. 

 

2.1.2 Vrednote in norme 

 

Jedro kulture formirajo vrednote, ki zajemajo širok spekter ţivljenjskih usmeritev. Vrednote si 

lahko zamislimo kot čustva, ki nakazujejo nagnjenja na pozitivne oziroma negativne strani. 

Obravnavamo jih lahko v parih, kot so: dobro proti slabo, umazano proti čisto, nevarno proti 

varno, prepovedano proti dovoljeno, dostojno proti nedostojno, grdo proti lepo, nenaravno 

proti naravno, abnormalno proti normalno, paradoksno proti logično, iracionalno proti 

racionalno. Vrednote pridobivamo ţe ob samem rojstvu, v največji meri se izoblikujejo v naši 

primarni celici – druţini. Kasneje z odraščanjem to vlogo prevzemajo še izobraţevalne 

institucije ter delovno in druţbeno okolje (Geerd Hofstede 2014). 

 

Gostečnik, Pahole idr. (2000, Simonič 2006, 36) obravnavajo vrednote kot »notranje principe, 

ki vodijo ljudi v ţivljenju. Vrednote so smerniki, ki ljudi privlačijo in jim dajejo moč, da jim 

sledijo. Vodijo njihovo razmišljanje, čutenje, vedenje ter s tem uravnavajo njihovo ţivljenje, 

zato imajo pomembno vlogo. Dajejo smisel, hkrati pa tudi zadovoljstvo in odkritje dela lastne 

identitete«. Stres (1986, v Simonič 2006, 36) pa vidi vrednote kot nekaj, kar je posamezniku 

najbolj pomembno ali vredno in kar ţeli, da se uresniči (Simonič 2006). 

 

Ule obravnava vrednote kot »normativna vodila, ki usmerjajo naše doţivljanje, mišljenje in 

delovanje. Vrednote so ţelje drugega reda, namreč ţelje, ki nam narekujejo, da so naše ţelje 

prvega reda, to je tiste, ki jih neposredno občutimo, usklajene z našimi osnovnimi cilji in 

predstavami o ţivljenju ter s predstavami o tem, kdo smo in kakšni ţelimo biti. Vrednote so 

zelo osebni in hkrati zelo druţbeni sistemi ţivljenjskih usmeritev« (Nastran Ule 2013, 90).  

Vrednote se spreminjajo tako na individualni ravni kot tudi na druţbeni ravni. Sprememba 

vrednot je vedno povezana s preteklostjo, torej z zgodovinskimi, ekonomskimi, socialnimi in 

političnimi procesi posamezne druţbe. V posamezni druţbi veljajo specifične vrednote, ki 

ustrezajo določenemu kulturnemu okolju. V procesu globalizacije pa si ta kulturna okolja 
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postajajo vedno bolj podobna. V ospredje prihajajo druţbene vrednote, kot so enakost, 

svoboda, demokratičnost in človekove pravice. Iz ekonomske perspektive pa se vrednote 

odraţajo s tekmovalnostjo ter usmerjenostjo k uspehu in materialni blaginji. Druţinsko 

ţivljenje zastopajo vrednote vzgoje, varstva otrokovih pravic, enakopravnih partnerskih 

odnosov ter na splošno vrednote individualizma, zadovoljstva v ţivljenju in uspeha v poklicu 

(Vidmar 2004). 

 

Vrednote narekujejo oblikovanje druţbenih norm, ki določajo, kako naj se posameznik obnaša 

v določeni situaciji, kaj je v določeni situaciji dopustno in kaj nedopustno. »Norme 

vključujejo zakonske predpise in neformalna pravila, običaje in navade ter moralne zahteve in 

tabuje. Na splošno jih delimo na formalne in neformalne« (Vidmar 2004, 33). Vidmar 

utemeljuje, da so norme lahko zakonodajno sprejete v zapisani obliki in izhajajo iz 

prizadevanja druţbe po usmerjanju njenih institucionalnih organov. Poimenujemo jih lahko 

tudi formalne norme. V nasprotju  pa norme, ki nastajajo spontano, opredeljujemo kot 

neformalne norme. Neformalne norme so običaji, navade, moralne zahteve, pa tudi tabuji in 

sporazumi o obnašanju posameznika v druţbi (Vidmar 2004). Graham opredeljuje norme kot 

skupna pričakovanja, ki omejujejo in vodijo člane skupine k določeni akciji ali obnašanju. 

Razvoj ali spremembe norm opisuje v šestih fazah, in sicer fazi iniciacije dogodka, 

normativnem predlogu, diskusiji, sprejemanju norm, upoštevanju ali kršenju norm in 

zaznavanju razlik in razumevanje normativnih vezi (Graham 2003). Obstoj vrednot in norm 

napeljuje na neko organizirano paradigmo druţbenega vrednotenja posameznika znotraj 

skupine ljudi. Delovanje posameznika v tej mnoţici skupin predstavlja ločnico med 

skupinami in je torej faktor razločevanja. Spreminjanje vrednot pomeni tudi spreminjanje 

podob znotraj teh skupin, kar pomeni spreminjanje identitete posameznikov. V naslednjem 

poglavju bomo kot faktor razločevanja posameznikov predstavili pojma identitete in 

samopodobe kot ključnih pokazateljev spreminjanja druţbe. 

 

2.1.3 Identiteta in samopodoba 

 

Identiteta posameznika je tesno povezana s podobo skupine, kateri pripada. Posameznik se 

identificira na podlagi značilnosti posamezne skupine in tako oblikuje svojo samopodobo v 

druţbi. Skupine se med seboj razlikujejo predvsem na bazi kulturnih elementov, kot so jezik, 
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religija in zgodovinsko ozadje. Kljub temu identitete ne moremo vrednoti kot del jedra 

kulture, saj izhaja večinoma iz praks posamezne druţbe ali skupine. Torej lahko sklepamo, da 

je identiteta v smislu transformacije bolj spreminjajoča kot vrednote. Prehajanje od ene 

skupine k drugi postaja z individualizacijo zmeraj bolj pogosta praksa posameznika, ki le 

deloma prisega svojo pripadnost samo eni skupini. V kolektivističnih druţbah so ti prehodi 

bolj rigidni in manj pogosti. Pri tem je vredno omeniti »Social Identity Theory« (Tajfel, 1974, 

1978, 1981), ki posameznika opredeljuje kot element druţbene skupine, ki se sooča z odnosi 

izven skupine (outgroup) ter odnosi v sami skupini (ingroup). Koncept teorije sloni na 

predpostavki, da je druţba, v kateri ţivi posameznik, postala fleksibilna in prepustna, kar 

pomeni, da ima posameznik moţnost spreminjanja svoje pripadnosti posamezni skupni, če 

presodi, da ta skupina ne ustreza njegovim prepričanjem, ciljem ali ţeljam. Posameznik tako 

lahko migrira v drugo skupino, in sicer v tisto, za katero presodi, da je zanj bolj primerna in 

odraţa njegove potrebe. Tajfel trdi, da bolj kot se druţba bliţa spremembam in transformaciji, 

bolj se posameznike sprejema kot skupino neidentificiranih elementov v druţbi, ki jih 

razločujejo individualne karakteristike (Hofstede, Hofstede in Minkov 2010; Jaspal in 

Breakwell 2014; Tajfel in Turner 1986).  

 

V procesu transformacije prihaja do soočenja različnih skupin, ki se med seboj razlikujejo. 

Posameznikova samopodoba se postavlja pod vprašaj. Posameznik to občuti kot groţnjo 

samopodobi, ki si jo je ustvaril pod določenimi pogoji skupine, ki ji pripada. Te groţnje lahko 

rešuje s strategijami preţivetja. Rešitve na tovrstne groţnje bo iskal z namenom, da spet 

vzpostavi neko harmonijo v smislu samopodobe. To pomeni, da bo poskušal spet odgovoriti 

na vprašanje, kdo je ter kakšnim ciljem sledi. Groţnjo identiteti ali tudi krizo samopodobe 

lahko rešuje na naslednje načine (Jaspal in Breakwell 2014): 

- Z individualno mobilnostjo: posameznik se premika med različnimi skupinami in je v 

iskanju skupine, ki najbolj ustreza njegovim pogledom, ciljem in podobi, ki jo ima o 

sebi. 

- Z druţbeno kreativnostjo: pomeni pozitivno primerjavo posameznih značilnosti 

posameznikov znotraj pripadajoče skupine in s pripadniki drugih skupin. Posameznik 

išče pozitivne značilnosti skupine, ki ji pripada, in jo primerja z drugimi skupinami ter 

s člani znotraj skupine, ki ji pripada. 
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- Z druţbeno tekmovalnostjo: iskanje pozitivnega razlikovanja skupine skozi 

tekmovalnost z drugimi skupinami. Posameznik tekmuje z drugo skupino, s čimer 

izpostavi razlike med njima, da se laţje identificira. 

Koncept identitete lahko razumemo tudi kot samokategorizacijo, ki se generira skozi 

druţbeno interakcijo. Samokategorizacija pomeni druţbeni kontekst tistega, kar posameznik 

zaznava in kar ustvarja njegovo realnost (self-conceptualization theory) (Turner 1994). V 

različnih časovnih obdobjih se lahko posameznik samokategorizira s tem, ko razlikuje  med 

»jaz« in »ne jaz« (osebna identiteta), ali kot član skupine, ko razlikuje med »mi« in »oni« 

(druţbena identiteta) (Jaspal in Breakwell 2014).  

 

Breakwell (2001, v 2014) je v začetku definiral štiri principe, ki vodijo univerzalne druţbene 

procese: continuity (kontinuiteta), distinctiveness (razlikovanje), self-efficacy (avtonomija) in 

self-esteem (samopodoba). Motivi, ki jih lahko poimenujemo kot pripadnost, se nanašajo v 

glavnem na občutja zaprtosti in sprejemanja ter pomenijo potrebo po smiselnosti in pomenu 

posameznikova ţivljenja (Jaspal in Breakwell 2014, 4). Prvotna skrb je leţala v aplikaciji 

kognitivnih in emocionalnih elementov jaza, tako da so analizirali posameznikovo percepcijo 

na treh ravneh, in sicer: 1) Kaj bi lahko postali?, 2) Kaj bi radi postali? in 3) Kaj jih je strah, 

da bi v prihodnosti postali? (Jaspal in Breakwell 2014, 9).  

 

Glede na obravnavano literaturo lahko dojemamo identiteto kot spreminjajočo podobo o sebi, 

v smislu kako se posameznik dojema v določenem kontekstu druţbe in kakšnim ciljem sledi. 

Raziskovanje identitetne pripadnosti tako sloni na vprašanju kdo sem in komu pripadam, kako 

bi se opisal ter kako mislim, da me drugi dojemajo (v smislu odnos do drugih skupin). Kot ţe 

omenjeno, identiteta spada med splošne prakse, zato je tudi bolj fleksibilna za spremembe, kar 

pomeni, da posameznik laţje spreminja svojo podobo o sebi in svoji pripadnosti. Kljub temu 

lahko govorimo o »poplavi« različnih identitetnih profilov ali različnih skupin, ki zagovarjajo 

različne poglede na svet, in v tem prostoru posameznik postaja le razsodnik, katere elemente 

te skupine bo prevzel in katerih ne. Posameznik racionalno presodi, kaj je zanj pomembnejše, 

vendar ostaja v okvirih druţbe. Druţba ne nudi samo neformalne oblike vrednotenja, temveč 

tudi formalno obliko norm in pravil. V naslednjem poglavju bomo obravnavali institucije kot 

tisti formalni del druţbene dejavnosti, katerim posameznik sledi pri oblikovanju samopodobe. 
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2.1.4 Institucije 

 

Na druţbeni ravni lahko vrednotimo institucije vse od začetka civilizacij, z modernostjo pa so 

le-te postale zmeraj bolj kompleksne in v širokem spektru pokrivajo vsa področja našega 

ţivljenja. Institucije in organizacije so postale orodje manifestacije naših vrednot. Človek je 

nehote vpleten v te institucije, ki so skupen produkt druţbenega razvoja. Hofstede opredeli 

institucije kot tiste organe, ki imajo ključno vlogo pri oblikovanju pravil, zakonodaj, ter 

organizacije druţbenega ţivljenja, šole, skrbi za zdravje, poslovanja, vodenja, športa, medijev, 

umetnosti in znanosti. Drţavne vrednote so tesno povezane s samo strukturo in delovanjem 

institucij (Hofstede, Hofstede in Minkov 2010). Beck izpostavlja, da se brišejo forme zavedne 

kolektivnosti, od katerih je odvisna druţbena in politična organizacija in institucije (Beck 

1992). To premika posameznika v samoaktualizacijo lastne odgovornosti do druţbe in 

avtonomijo odločanja. Posameznik postaja v odnosu do političnih institucij svoboden in 

avtonomen. 

 

Spreminjanju poloţaja posameznika v odnosu do druţbe se je kot produkt individualizacije 

pridruţila še dodatna komponenta, ki je ključna pri človeški izbiri – in to je demokracija. Gre 

za institucionalno komponento človeške izbire, ki predstavlja zakonito strukturo te garancije 

fundamentalnih človekovih pravic v druţbi privatne in javne sfere. Premik med druţbenimi 

vrednotami je dokaz premika k demokraciji. Demokracija je tista oblika političnega sistema, 

ki omogoča najbolj odprto moţnost samoodločanja. Demokracija ni samo stvar racionalnosti, 

temveč je del širokega človeškega napredka (Inglehart in Oyserman 2004). Čeprav bi se 

mnogo avtorjev strinjalo, da je tudi demokracija v spreminjanju in se sooča z različnimi 

problematikami, jo lahko v kontekstu spreminjanja kulturnih okvirov sprejemamo kot enega 

ključnih elementov in pokazatelja človeškega napredka. Obstoj demokracije in njena oblika se 

bosta najverjetneje še spreminjala in preoblikovala, kot se trenutno preoblikujejo tudi kulturni 

vzorci zahodnega sveta, kjer je demokracija v največji meri zastopana. 

 

Obravnava vrednot, formalnih in neformalnih norm ter identitete nam prikazuje kompleksen 

pojav druţbenega delovanja. Druţbeno delovanje pa omogoča regulacijo teh elementov, še 

posebej pa vrednot in norm. V poglavju, ki sledi, bomo druţbeno delovanje predstavili kot 

sinhrono delovanje treh regulatorjev ali treh značilnosti druţbenega diskurza, in sicer 
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konsenza, konflikta ter deviantnosti. Izbrani so regulatorji, ki vplivajo na sprejemanje in 

zavračanje posameznih pogledov in mnenj ter izoblikovanje samopodobe. Diskurz prepleta 

omenjene elemente zato, da dosega neko ravnovesje med splošno sprejetim in tistim, kar bi 

bilo lahko spremenjeno ali preoblikovano, izoblikuje skupine, določa identitete in vloge v 

druţbi. 

 

2.1.5 Dinamika družbenega delovanja 

 

Luckmann (2004) se sprašuje: »Katera operacija producira druţbeni sistem?« Odgovarja, da 

je osnovni pojem komunikacija. Druţbeni sistem tako ostaja operativno zaprt in še vedno 

sestoji iz lastnih operacij in komunikacije se reproducirajo iz komunikacij. Jezik v 

komunikaciji sluţi strukturnemu sklopu komunikacije in zavesti ter vzdrţuje razdaljo med 

komunikacijo in zavestjo, torej tudi med druţbo in posameznikom. Jezik ima lahko tako efekt 

vključevanja kot izključevanja (Luckmann 2004). 

 

Blumer gleda na druţbeno delovanje kot na interakcijo, ki vključuje vse akterje, ki so vedno v 

stanju prilagoditve. Delovanje interpretira kot rezultat dejavnikov, ki delujejo na posameznike 

in prek njih na druge. Vrednote in druţbene sisteme torej oblikujejo dejanja posameznikov. 

Posamezniki lahko delujejo individualno, kolektivno ali kot predstavniki neke skupine 

(Blumer 2004).  

 

Razumevanje druţbenega delovanja si lahko prestavljamo kot preplet med druţbenim 

konsenzom in druţbenim konfliktom. Zavračanje druţbenih anomalij pa regulira, kaj je pri 

vrednotenju druţbeno sprejemljivo in kaj ne. Parsons (2004) je mnenja, da se ljudje odzivajo 

predvsem na moralne obveze in druţbena pravila in jim ni edina gonilna sila samo strast in 

razum, kot je zagovarjal Hobbes. Parsons trdi, da je izhodišče za druţbeni red prav v skupnih 

vrednotah. Bistvo skupnega delovanja je moralna obveza, ki jo čuti posameznik do druţbe ali 

sistema. Pravila, ki vodijo te sisteme, pa izhajajo iz skupnih vrednot in temeljijo na skupnem 

konsenzu. Druţbeni red tako temelji na druţbenem konsenzu, ki je preţet s skupnimi 

vrednotami in povezuje člane s skupnimi cilji, identiteto in normami. Posledično avtor 

izpostavlja  institucionalizirane vrednote, ki izhajajo z dveh ravni, in sicer primarne 

socializacije in mehanizmov druţbenega reda. Oboje sestavljajo druţbene vrednote, ki 
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vzdrţujejo ekvilibrij druţbenega sistema (Parsons 2004). Druţbeni konsenz torej tvori 

temeljno integrativno načelo v druţbi. Če so člani druţbe zavezani istim vrednotam, bodo 

nagnjeni k skupni identiteti, ki predstavlja temelj za enotnost in sodelovanje. Iz skupnih 

vrednot izhajajo skupni cilji. Vrednote nudijo splošno poimenovanje o tem, kaj je zaţeleno in 

vredno truda. Cilji nas usmerjajo v posameznih situacijah. Vloge v druţbi zagotavljajo 

sredstva, s katerimi se vrednote in cilji spreminjajo v delovanje. Druţbena institucija sestoji iz 

kombinacije vlog. Vsebina vlog je strukturirana glede na norme, ki opredeljujejo pravice in 

dolţnosti, ki ustrezajo vsaki posamezni vlogi. Druţbeni sistem je prepleten s skupnimi 

vrednotami, ki predstavljajo podlago za druţbeni red (Parsons, Haralambos et al. 2001). 

 

Kadar dve ali več skupin verjame, da so njihovi cilji ali interesi v kontradiktornem poloţaju, 

nakazuje na izbruh konfliktov. V kontekstu spreminjanja kulturnih shem lahko sproţi, da 

nekateri člani skupine razumejo konflikt kot groţnjo njihovi identiteti. V tem primeru se bo 

vzpostavljanje miru ali skupni konsenz sproţil s potrebami identitete (Jaspal in Breakwell 

2014). Konflikt tako postane funkcionalen za druţbeno delovanje, saj spodbuja komunikacijo 

in skupen konsenz, hkrati pa regulira ţe obstoječe norme in jih postavlja vedno znova pod 

vprašanje. S konflikti lahko druţba dosega pozitivno izboljšavo in funkcionalnost druţbenih 

pravil. Za moderne druţbe je prav ideja o konfliktu lahko primerljiva z idejo o skupni 

komunikaciji, razpravi in skupnem soglašanju. Vedno delujemo z različnimi interesi in v 

različnih interakcijskih poljih, kar postavlja konflikt kot faktor spreminjanja in teţnjo k 

uravnoteţenemu druţbenemu delovanju. Ralf Dahrendorf (2004) govori o konfliktu kot o 

problemu, ki je enako kompleksen kot problem interakcije druţb. Ločiti moramo probleme 

druţbenega konflikta, kot so konflikti od zunaj, torej eksogeni konflikti, in endogeni konflikti, 

ki so povzročeni od znotraj. 

 

Kot tretji element druţbenega delovanja oziroma tudi druţbene regulacije nastopi druţbena 

deviantnost, ki je prisotna v vsaki druţbi. Durkheim (2004) pravi, da je zločin nujen in 

normalen za druţbo, deviantnost in kazen pa sta funkcionalni, zato ker pripomoreta pri 

utrjevanju kolektivne zavesti in omogočata druţbene spremembe. Durkheim je prvi uveljavil 

koncept anomije, definiral jo je kot stanje, ko druţbene norme ne veljajo več. Stanje anomije 

nastopi, ko kolektivna zavest preveč oslabi, povezuje pa jo s hitrimi druţbenimi 
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spremembami in z naraščajočo druţbeno delitvijo dela. Anomija naj bi vodila k napredkom; 

kar je danes deviantno, lahko z leti postane normalno.  

 

2.2 Kulturne spremembe 

 

Če smo v poglavju o kulturi in elementih druţbenega delovanja poskušali razumeti neko 

osnovo za druţbeno delovanje, bomo v poglavju, ki sledi, predstavili glavne značilnosti 

obdobja nove modernosti, v katerem se odvijajo hitre in nenadzorovane spremembe 

globalnega obsega. Obravnavali bomo ključne značilnosti modernizacije, ki je odgovorna za 

druţbeni napredek, in tudi pojav individualizacije kot procesa spreminjanja druţbenih 

značilnosti na področju ţivljenjskih usmeritev. Primerjali bomo individualizem kot značilnost 

novega obdobja s kolektivizmom kot ostankom prejšnjih vrednot (tradicionalnih) in 

ţivljenjskih usmeritev. Hkrati pa bomo predstavili nekatere ključne elemente individualizacije 

ali sprememb, ki se odvijajo na nivoju posameznika, torej obravnavo sebka ali jaza kot nove 

oblike dojemanja posameznika v druţbi ter refleksivnost in samoaktualizacijo kot značilnosti 

na novo »rojenega« individuuma znotraj druţbe. 

 

2.2.1 Modernizacija in družbeni napredek 

 

Razvoj civilizacij je kompleksen pojav, ki se odraţa v druţbeni strukturi in kognitivni zaznavi 

človeka. Svetovne meje človeške civilizacije lahko razčlenimo v štiri obdobja (He 2012) in 

sicer univerzalno civilizacijo, tradicijo, prvo modernost in drugo modernost (Slika 2.1, str. 

13). Prvo modernizacijo umeščamo zlasti med 19. in 20. stoletje z razvojem industrializacije, 

ko se je odvila transformacija iz agrikulturne v industrijsko civilizacijo in iz tradicionalne v 

drugo moderno civilizacijo. Transformacije, ki so se dogajale na prehodu, so pomenile 

nedvomno začetek novih in hitrih sprememb v strukturi druţbe in vzhajanju novih globalnih 

trendov. Kljub temu He (2012) poudarja, da proces modernizacije ni svetovni trend, ampak 

druţbena opcija, ki si jo je druţba izbrala.   
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Slika 2.1: Razvoj civilizacij 

 

 

Vir: Prirejeno po He 2012, 105 

 

Vsekakor pa lahko ugotavljamo, da je človeški razvoj v procesu modernizacije pogojen s 

socio-ekonomskim razvojem, spremembami vrednot in demokratizacijo, kar v prvi vrsti širi 

človekovo odločitev (Welzel, Inglehart in Klingemann 2001). Ekonomski razvoj prinese 

urbanizacijo, druţbeno mobilnost in raznolikost delovnih mest. Zviša se druţbena 

kompleksnost in diferenciacija. Kulturne spremembe postanejo temelj za človeško izbiro in 

dojemanje osebnega »jaza«. Povečanje individualnih resursov dovoljuje posameznikom 

ohranjanje virov za preţivetje, kar jih vodi v strmo povečanje vrednot samoizraţanja in 

človeške izbire. Demokracija kot tretji element modernizacije odraţa transformacijo moderne 

druţbe in svobode odločanja. Predstavlja institucionalno komponento človeške izbire, ki ima 

zakonito strukturo fundamentalnih človekovih pravic v druţbi privatne in javne sfere (Welzel, 

Inglehart in Klingemann 2001). Tako lahko pri bogatejših drţavah spremljamo relativno 

visoke rezultate v vrednotah samoizraţanja in vrednotah sekularnosti, medtem ko v revnejših 

drţavah prevladujejo tradicionalne vrednote, ki zajemajo predvsem preţivitvene vrednote. 

Zato se Inglehart in Oyserman (2004) sprašujeta, ali to pomeni, da je ekonomski napredek 

tisti dejavnik, ki pripelje do predvidljivih sprememb v vrednotah druţbe. Rezultati kaţejo, da 

je prav ekonomski napredek tisti ključni dejavnik, ki vpliva na tranzicijo iz tradicionalnih 

preţivitvenih vrednot k vrednotam samoizraţanja. 

 

V grobem lahko svet razdelimo na druţbe, ki so bolj individualistično usmerjene, in tiste, ki 

so bolj kolektivistično usmerjene. Kot smo lahko ugotavljali v prejšnjih odstavkih, je 

individualizem postal paradigma razvitih deţel, medtem ko kolektivizem ostaja značilen 

predvsem za manj razvite deţele oziroma deţele v razvoju. Kljub temu pa prihaja do prepleta 

kolektivističnih vrednot znotraj individualizma. V nadaljevanju bomo obravnavali 
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individualizem in kolektivizem kot nasprotni si paradigmi. Tako bomo lahko primerjali 

elemente spreminjanja. 

 

2.2.2 Individualizem in kolektivizem 

 

Individualizem in kolektivizem veljata za nasprotni si paradigmi druţbenega delovanja. Če se 

je individualizem pojavil komaj z druţbenim napredkom in modernizacijo, pa kolektivizem 

velja za starejšo obliko druţbenega delovanja, ki je bolj značilna za tradicionalne druţbe. 

Kolektivizem sestoji iz predpostavke, da je skupina tista, ki medsebojno povezuje ter hkrati 

obvezuje posameznike. Za skupino velja, da jo sestavljajo člani, katerim se pripisuje skupne 

cilje ter skupno usodo. Vendar kdo je lahko član te skupine? Sociologi uporabljajo termine, 

kot sta in-group in out-group (prej omenjena Social Identity Theory, Tajfel 1974), tako da 

ločijo tiste, ki so del naše skupine in jih dojamemo kot »mi«, in tiste, ki spadajo izven skupine 

in so »oni«. Posamezniki se definirajo glede na skupine, v katere so vpeti, bodisi po spolu, 

poklicu, nacionalnosti, religiji, za koga navijaš, kakšno vlogo izpolnjuješ v druţbi itd.  

(Hofstede, Hofstede in Minkov 2010). Oyserman in Inglehart trdita, da kolektivizem pomeni 

najprej članstvo v skupini, ki daje posamezniku identiteto, in drugo, vrednotenje osebnih 

značilnosti odseva cilje skupine kot odraz ţrtvovanja za skupno dobro. Še več, kolektivizem 

pomeni, da zadovoljstvo z ţivljenjem izvira iz uspešnega vrednotenja druţbenih vlog in 

druţbenih obveznosti (Inglehart in Oyserman 2004).  

 

V nasprotju pa obravnava individualizma predstavlja posameznika in njegove predstave o 

druţbenih spremembah. V modernizmu se je termin individualizma uveljavil nekje v 70. letih 

20. stoletja z delom Hofstedeja, ki je definiral individualizem kot druţbeni pojav, ki se 

usmerja na pravice pred dolţnostmi, skrb za sebe in bliţnje druţinske člane, poudarja 

osebnostno avtonomijo in samoizpolnitev, in ki je osnovan na identiteti posameznikovih 

osebnih  doseţkov. Posameznik stremi h kreiranju pozitivnega občutka lastne samopodobe, 

vodi ga ţelja po osebnem uspehu, ključni faktor razlikovanja niso več značilnosti skupine, 

temveč lastne abstraktne značilnosti, ki ga naredijo posebnega oziroma drugačnega od ostalih 

(Inglehart in Oyserman, 2004).  

 



Brešan, Maja. 2016. »Prilagajanje in obvladovanje kulturnih sprememb v tranzitarnem 

preseku slovenske druţbe.« Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne druţbene študije v 

Novi Gorici 

 

15 

 

Ko govorimo o vrednotah, lahko izpostavimo nekatere ključne značilnosti. Za kolektivizem 

veljajo predvsem materialistične vrednote, ki se odraţajo v umeščenosti v skupnost/skupino 

in slonijo na vrednotah tradicije in vrednotah preţivetja. To pomeni, da deţele, ki so bliţje 

tradicionalnem polu, poudarjajo pomembnost vezi »starši-otrok« (vrednote tradicionalne 

druţine) ter distanco do avtoritet (poudarek na absolutnih normah). Te druţbe imajo visoko 

raven nacionalnega ponosa in izpostavljajo predvsem preţivitvene vrednote. Za 

individualistične deţele veljajo predvsem postmaterialistične vrednote, ki izraţajo pomen 

samoizraţanja, samoaktualizacije in samorefleksivnosti. Izpostavljena je avtonomija 

posameznika in pomen racionalnosti pri odločanju v sekularni druţbi. Postmaterialistične 

vrednote dajejo prednost varovanju okolja, tolerantnosti različnosti in vrednotam, ki so široko 

zastavljene posameznikom pri odločanju, tako v ekonomiji in politični sferi kot tudi pri vzgoji 

otrok (Inglehart in Oyserman 2004). 

 

Avtorji predlagajo razlago, da so prav kolektivistične druţbe slonele na materialističnih 

vrednotah preţivetja, ker je le tako bilo znotraj skupine omogočeno laţje preţivetje 

posameznikov, ko je prišlo do pomanjkanja virov. Preţivetje je bilo odvisno od tega, kako so 

bili posamezniki znotraj skupine zmoţni sodelovanja in prilagajanja. Stremenje k skupnim 

ciljem in delovanje skupine za uresničitev le-teh je povečalo moţnosti za preţivetje 

posameznikov. Poleg tega je skupina posamezniku omogočala zaščito pred sovraţniki, torej 

pred tistimi, ki niso bili del te skupine (Inglehart in Oyserman 2004). »Celoto vseh teh prvin, 

ki jih doţivljamo v odnosu do neke skupine, imenujemo skupinska zavest« (Musek 1997, 2). 

Prav s skupno zavestjo se oblikuje skupinska identiteta. Danes ne gre več samo za doseganje 

novih kulturnih sprememb na nivoju postmaterialističnih vrednot, temveč tudi za prepletanje 

vrednot preţivetja z vrednotami samoizraţanja. Če individualizacija predstavlja predvsem 

postmaterialne vrednote in kolektivizem predvsem materialne vrednote, ne moremo mimo 

dejstva, da v kontekstu kulturnih sprememb prihaja do polarizacije materialističnih in 

postmaterialističnih vrednot. Zato je še kako pomembno, da razumemo kolektivizem kot 

vgradni element individualizma. Posamezniki še vedno delujejo v določeni meri v skupinah, 

vendar njihovi prehodi med temi skupinami postajajo drugačni – bolj fluidni.  
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2.2.3 Individualizacija in elementi družbenih sprememb na nivoju posameznika 

 

Posameznika lahko razumemo kot individuuma, ki sprejema sebe kot center svojih odločitev 

in si sam oblikuje usodo in piše svojo prihodnost. Ne identificira se samo z eno posamezno 

skupino, temveč kot član več različnih skupin, kot najpomembnejšo lastnost pa lahko 

izpostavimo njegovo stremljenje k samoizpolnitvi in nenehno reflektiranje svojih odločitev. 

To so glavne karakteristike individualiziranih posameznikov. Beck vidi individualizacijo kot 

druţbeno nujo, ki ni prišla kot samostojna odločitev posameznika. Jean-Paul Sartre pravi: 

»Ljudje so obsojeni na individualizacijo.« Individualizacija je »prisila« modernega sveta, 

čeprav je paradoks tega prav v tem, da se moraš nenehno prilagajati spremembam druţbe ter 

hkrati preoblikovati in planirati sam svojo usodo okoli omreţij in vezi, ki te obkroţajo, 

medtem ko se nenehno prilagajaš novim pogojem dela, izobraţevalnim sistemom in sistemu 

drţave (Urlich Beck in Beck-Gernsheim 2002, 1–21). Rene (2007) opredeljuje 

individualizacijo, kot »posameznikovo teţnjo po individualnem ţivljenjskem slogu – vsak 

sam odloča o svoji izobrazbi, poklicu, delovnem mestu, kraju in načinu ţivljenja« (Rene 

2007, v Komotar in Hauptman 2011, 11). 

 

Posamezniki v individualizirani druţbi morajo biti sposobni planirati na dolgi rok in se 

spretno prilagajati novim spremembam. Ključne kompetence posameznika v drugi moderni so 

dobra organiziranost in improvizacija, prepoznavanje ovir in postavljanje ciljev, ter zmoţnost 

sprejeti poraze in nikoli se predati. Posameznik potrebuje iniciativo, trdnost, fleksibilnost in 

sposobnost tolerirati frustracije, da bi se lahko uspešno prilagodil spremembam, ki jih je 

postavila individualizirana moderna druţba (Beck in Beck-Gernsheim 2002). 

 

Beck je bil eden od avtorjev, ki je pisal o druţbeni transformaciji. Pravi, da se v valu 

modernosti brišejo forme zavedne kolektivnosti, od katere je odvisna druţbena in politična 

organizacija in institucije (Beck 1992). Prav zato prihaja v ospredje posameznik kot 

samostojen »sebek«, ki je zmoţen reflektirati lastne odločitve in druţbene spremembe. S tem 

namenom bomo v naslednjih podpoglavjih opredelili značilnosti sebka. Obravnavali bomo 

refleksivnost in samoaktualizacijo kot ključna elementa individualiziranega posameznika, ki 

se sooča z druţbeno transformacijo.  
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2.2.3.1 Jaz ali sebek  

 

Posameznik se z individualizacijo loči od skupine, kjer se izoblikuje individuum s svojimi 

značilnostmi. V angleški literaturi najpogosteje naletimo na obravnavo besede »the self«, ki jo 

lahko prevedemo kot sebek ali jaz. Roger poimenuje »the self« kot pojem, ki opredeljuje sebe 

kot posameznika z vsemi svojimi individualnimi značilnostmi (Snoj 2006). S pojmom sebka 

ali jaza je močno povezan idealni jaz. Idealni jaz opredeljujemo s posameznikovo predstavo o 

tem, kako ţeli biti predstavljen v okvirih druţbe ali okolice, v kateri se nahaja. Idealni jaz se 

izoblikuje znotraj posameznika tako, da prevzame del vrednot iz okolice, katere ovrednoti za 

pomembne, in jih nato tudi ponotranji (Popović 1988, v Snoj 2006). Ideal postane vse, kar 

posameznik razume kot neresnično, kar zanj predstavlja normo, katere ne more doseči 

(Straţar, 1975, v Snoj 2006).  

 

Triandis opredeli »the self« kot skupek izjav, ki se začnejo z jaz, jaz sem, moje. Opredeli tri 

aspekte jaza ali sebka, in sicer: zasebni jaz (private self), javni jaz (public self) in kolektivni 

jaz (collective self). Zasebni jaz odraţa naše značilnosti, izjave in obnašanje, nanaša se 

predvsem na naše individualne značilnosti. Javni sebek se dotika vseh predstav, ki jih imamo 

o sebi na podlagi druţbenih zahtev in pričakovanj. Kolektivni sebek predstavlja posameznika 

kot člana neke skupine ali kolektivitete, kateri se opredeljuje glede na pripadajočo skupino, 

bodisi politično stranko, religiozno ali etično pripadnost, druţino itd. (Triandis 1989).  

 

2.2.3.2 Refleksivnost in samorefleksivnost 

 

Refleksija nastopa kot rezultat človeške neodvisnosti in fiksnih druţbenih vlog, zato je 

posameznik prisiljen reflektirati svoje osebne odločitve, dejanja in lastno obnašanje. Sebek ali 

jaz se vzdrţuje tako, da posameznik neprestano raziskuje in konstruira interpretacije lastnih 

doţivetij. V procesu individualizacije posameznik sprejema odločitve o lastnih ţivljenjskih 

situacijah, katere so bile prej samoumevne in sprejete z rituali druţbe. Refleksivnost vključuje 

potrebo po samoorganiziranosti ţivljenjskih poti in dolgoročni usmerjenosti. »Refleksija je 

definirana kot notranji dialog, ki obstaja skladno z obstojem druţbe, katera predstavlja 

vzročno moč, ki usmerja posameznika med osebnimi dvomi in moţnostmi, katere so 

potrebne, da posameznik udejanji svoje namere« (Caetano 2014, 3).  
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Notranji dialog je sestavljen iz notranjih doţivetij, s katerimi posameznik pojasnjuje svoja 

prepričanja, stališča in cilje in tako laţje ovrednoti druţbene okoliščine, v katerih se nahaja. 

Tako lahko definirajo svoj poloţaj in ustvarijo projekcijo osebnih dilem. Na podlagi 

kvalitativne raziskave je Archerjeva ugotovila, da ne vsi posamezniki enako refleksirajo, zato 

je definirala tipologijo štirih načinov posameznikove samorefleksije. Razdelila jih je na 

komunikativno refleksijo, avtonomno refleksijo, ciljno usmerjeno refleksijo (meta) in 

zlomljeno refleksijo. Komunikativna refleksija izhaja iz notranjih pogovorov, ki zahtevajo 

potrditev okolice, preden pride do določene akcije posameznika. Avtonomna refleksija je 

definirana kot samostojen notranji dialog, ki neposredno vodi k dejanjem brez potrebe po 

potrjevanju okolice. Ciljno usmerjena refleksija ali meta refleksija posameznika se nanaša 

izključno na notranji dialog, ki se ne ozira na materialni svet in na moralnost in etničnost v 

zadevah odločanja. In zadnja je zlomljena refleksija, ki jo izvajajo posamezniki, katerih 

notranji dialogi ne dovoljujejo ustreznega obvladovanja druţbenih okoliščin, kar pomeni, da 

posameznik kljub notranjemu dialogu ali pogovoru z okolico ne zmore reflektirati zunanjih 

okoliščin (Archer v Porpora in Shumar 2010, 208–209). 

 

Z individualizacijo je posameznik postal bolj racionalen, kar pomeni, da je postal tudi bolj 

kritičen do lastnih prepričanj, ustaljenih praks in druţbenih norm. Lastna prepričanja, 

obnašanja in prakse druţbe je začel reflektirati. Samorefleksija nas lahko privede do 

spreminjanja vrednot, kar lahko sproţi konflikte med namero in vrednotami. Wilson in 

sodelavci (1984) so ugotavljali, da se »stališča, ki jih imamo do določenega obnašanja lahko 

spreminjajo tedaj, kadar razmišljamo o njih in o svojem obnašanju. Razmišljanje o lastni 

dejavnosti (samorefleksija) – tudi o lastnih stališčih in vrednotah – pa lahko vpliva na prvotna 

stališča in vrednote in jih spremeni« (Musek 1993, 132). Zato avtor pravi, da pride do 

neskladja med prvotnim stališčem in obnašanjem. Obnašanje se lahko ohrani, medtem ko se 

stališče spremeni. Konflikti med vrednotami in potrebami so po mnenju Muska toliko teţji in 

bolj neugodni, kolikor bolj so temeljne potrebe nezadovoljene in frustrirane (Musek 1993).  
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2.2.3.3 Samoaktualizacija 

 

Pojem samoaktualizacije se prav tako pojavlja z individualizacijo posameznikovih usmeritev, 

katera se je sorazmerno povečevala z višanjem ţivljenjskega standarda prebivalcev razvitejših 

drţav in drţav v razvoju. Maslow je leta 1954 prvič objavil hierarhijo potreb (Slika 2.2, str. 

19), ki opisuje šest stopenj človeških  potreb. Pravi, da ko zadovoljimo potrebe niţje stopnje, 

se prebudi ţelja po zadovoljitvi potreb višje stopnje. Flammer (1988, 110, v Varga 2003, 343) 

utemeljuje, da »samouresničitev pomeni za posameznika ţeljo po uresničevanju lastnih 

potencialov in pridobivanju znanja ter uporabi lastnih kreativnih moči«. 

 

Slika 2.2: Hierarhija potreb po Maslowu 

 

Vir: Maslow 1954 v Varga 2003, 346 

 

Samoaktualizacija je definirana tudi kot »centralni vir energije v človeškem organizmu, kateri 

ima funkcijo celotnega organizma in ne le enega od njegovih delov, kot izraţeno teţnjo k 

izpolnitvi, k aktualizaciji, k ohranitvi in rasti organizma […] [O]bravnavana je kot sposobnost 

razumevanja samega sebe in tiste strani svojega ţivljenja, katere povzročijo nezadovoljstvo in 

nerazumevanje« (The Humanistic, v Snoj 2006, 515).  

 

Če na kratko povzamemo ključne točke spreminjanja druţbenih značilnost skozi 

modernizacijo, lahko izpostavimo sledeče: 
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- Zvišanje standarda ţivljenja je vplivalo na spremembo druţbenega delovanja. Druţbi 

ni bilo več funkcionalno delovati kolektivistično (torej potreba po preţivetju, statusu 

itd.), saj je posameznik dosegel določeno raven varnosti, kar je pomenilo, da je začel 

stremeti k višjim stopnjam hierarhije potreb (prijateljstvo, samoaktualizacija itd.).  

- Preoblikovala se je vloga človeka, in sicer iz člana skupine v individuuma, ki ima 

sposobnost preoblikovanja lastnega ţivljenja (individualizacija ţivljenjskih poti). 

Posameznik postane racionalen, ni več pripadnik ene skupine, temveč postane 

dvomljiv do okolice (samorefleksija dogajanja okoli njega), zato raje prehaja iz ene 

skupine v drugo in je v iskanju najbolj ugodne rešitve zanj. 

- Prihaja do prelaganja odgovornosti na posameznika, kar postane nuja in ne lastna 

odločitev. 

- Kljub temu posameznik ostaja del druţbe, ki ostaja deloma kolektivistično usmerjena 

in deluje po načelih skupinske zavesti. Posameznik se znajde med različnimi 

identitetami in se stalno sooča z groţnjami identitete, ki jih rešuje na različne načine. 

- Vrednote so tisti element kulture, ki se prenašajo iz roda v rod in načeloma ostajajo 

trdo ukoreninjene.  Posameznik vsakodnevno trči med nasprotujoče vrednote, katere 

poskuša regulirati znotraj druţbenega diskurza. Druţbena regulacija norm in vrednot 

(diskurz, kaj je prav in kaj narobe) je danes bolj aktivna, kot je bila včasih, ko so bile 

vrednote in norme trdno integrirane v samo jedro druţbe in so veljale kot 

samoumevne. Tudi splet na tej točki igra pomembno vlogo pri širjenju informacij, 

deljenju mnenj in odprti obravnavi vsakodnevnih druţbenih dilem o tem, kaj je 

dopustno in kaj ne. 

- Danes prihaja do prepleta tako kolektivističnih vrednot, torej tradicionalno-

preţivitvenih vrednot s postmaterialnimi vrednotami.  

 

Če smo omenili, da so vrednote tiste, ki usmerjajo naše delovanje in jih prenašamo iz roda v 

rod, smo v naši nalogi kot ključno populacijo, ki te vrednote prenaša naprej, izpostavili mlade. 

Mladi so tisti vezni člen, ki povezuje obstoječe vrednote druţbe z druţbenimi dejstvi in jih 

hkrati samorefleksira, z namenom, da obstoječe vrednote preoblikuje po njihovi meri. V 

naslednjem poglavju bomo obravnavali mlade kot ključnega pokazatelja kulturnih sprememb, 

kajti ne le da prenašajo in preoblikujejo vrednote, temveč so tudi tista skupina, ki je najbolj 

dojemljiva za identitetne krize. To pomeni, da se mladi soočajo z mnoţico različnih 
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informacij, nasprotujočih si vrednot, praks in norm in to zaznavajo kot dileme pri sprejemanju 

vlog v druţbi.  

 

2.3 Mladina kot produkt modernizacije 

 

Mladost je obravnavana kot obdobje ţivljenja od otroštva do zrelosti, izraz mladina pa se 

uporablja za vse mlade ljudi, ki se nahajajo v tem obdobju. Mladina v druţbi tradicije ni 

obstajala, ker je veljalo, da otrok samodejno postane odrasel, ko se začne sam preţivljati.  

Šele z  druţbenim in tehnološkim razvojem in prehodom v prvo moderno se je pojavila 

potreba po kvalificirani delovni sili (Vertot in Kriţman 2009). Ule in Miheljak (1995) 

poudarjata, da mladina ni bila prisotna v vseh druţbah, ampak samo tam, kjer so nastali 

predpogoji za modernizacijo mladine, ki je druţba storitev in konzumiranja. Mladost je 

prehod, tranzicija, ki se odvija na več načinov. Kot ga definirata Ule in Miheljak, je to prehod 

iz niţje faze k višji fazi ţivljenjskega ciklusa in povzema v sebi več drugih pomembnih 

prehodov (Ule in Miheljak 1995, 16): 

1. prehod iz fluidne in disperzne zavesti posameznika k zgrajeni podobi o sebi in svojem 

mestu v druţbi (identiteta);  

2. prehod od razmeroma omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika h 

kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega človeka;  

3. prehod od šolskih dejavnosti in preteţno porabniško in prostočasno usmerjenih 

dejavnosti k svetu dela in zaposlitve; 

4. prehod od ekonomske odvisnosti od druţine k ekonomski neodvisnosti in 

samoodgovornosti; 

5. prehod od preteţnega sprejemanja znanja in informacij k njihovi uporabi; 

6. prehod od pravno in politično nekompetentne osebe k politični polnoletnosti in pravno 

odgovorni osebi. 

 

V tradicionalnih druţbah so v pomoč temu prehajanju iz mladosti v odraslost sloneli obredi. 

To so bili obredi prehoda (praznovanja, svečanosti), ki jih poznamo kot »ustaljene vzorce 

človekovega simbolnega vedenja in odnosov, ki strukturirajo socialne statusne prehode. 

Posamezniku so navadno ţivljenjska opora, orientacija, izvor smisla in identitete« (Potočnik 

2004, 13).  
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2.3.1 Postadolescenca 

 

Mladi iz adolescence ne prehajajo v odraslost, ampak v nov identitetni status. Arnett 

poimenuje to obdobje postadolescenca ali obdobje pozne adolescence ali ponavljajoče se 

odraslosti. Za postadolescenco je značilno naslednje (Ule 2011, 141): 

- je obdobje intenzivnega identitetnega raziskovanja nestabilnosti in sprememb (v 

bivalnih razmerah, odnosih, delu, izobraţevanju); 

- od vseh ţivljenjskih obdobij je najbolj osredotočeno na sebe, na samouresničitev; 

- je obdobje intenzivnega občutka vmesnosti med mladostjo in odraslostjo, obdobje 

spreminjanja ţivljenja. 

Postadolescenco označujejo tudi nekatere pomembne teme in problemi. Kot osrednji se 

kaţejo: napetost med samopodobo in zahtevami druţbe, razpetost med omnipotentnostjo in 

samo zavračanjem, usmerjenost v mladost in zavračanje odraslosti (Keniston v Ule 2011). 

Tveganja v modernosti tvorijo širok spekter strahov in negotovosti. Mladi z identitetnim 

raziskovanjem razrešujejo lastno samopodobo, ki je pomembna za to, da sebe dojamejo kot 

del druţbe. V prehajanju v odraslost se mladi pogosto srečujejo z občutki nesmiselnosti, saj 

njihova samopodoba ni razrešena, torej nimajo točno razrešeno, kakšno vlogo imajo v druţbi 

(Ule 2011). Mladostnik mora uspešno razrešiti identitetno krizo, da lahko preide v odraslost, 

zato je bistveno, da premaga negotovosti na prehodu in sprejme podobe odraslega človeka.  

 

James Cote (2005) namreč opozarja, da mladi predolgo ustvarjajo v obdobju mlade odraslosti 

in si ne ustvarijo identitetnega kapitala za prehod v dejansko socialno in ekonomsko 

neodvisnost. V teh primerih lahko mladostništvo postane stanje nerazrešene identitetne krize. 

Mladi se danes odzivajo na krizne izkušnje predvsem na dva načina (v Ule 2011, 245): 

- »privatiziranje, umik v svoje vsakdanje zasebne svetove«; 

- »prilagajanje moţnostim, izkoriščanje vseh priloţnosti, ki se jim ponujajo, tudi če bi to 

pomenilo odpoved kakšnim pomembnim interesom«. 

 

Največji problem, ki ga je mogoče zaznati v samem sprejemanju in razreševanju negotovosti, 

je ta, da mladi v prehajanju v odraslost ostajajo vpeti med različne vrednotne okvirje, saj se 

druţbene spremembe odvijajo zelo hitro. Vrednote in norme, ki so bile v uporabi še eno 

generacijo nazaj, ne opravljajo več svoje funkcije ali pa ne ustrezajo več današnjemu okolju. 
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Na prehode v odraslost lahko gledamo kot na nek proces preoblikovanja ter spreminjanja 

kulturnih okvirjev.  

 

2.3.2 Značilnosti slovenske mladine 

 

Splošen zaostanek v modernizaciji med nekdanjimi evropskimi postsocialističnimi druţbami 

je hkrati pokazal tudi splošen zaostanek v razvoju mladine v primerjavi z mladino v zahodnih 

evropskih deţelah. Druţbam postsocialističnega reţima je zahodnoevropski proces 

postindustrijske modernizacije ostal tuj in neznan, v nekaterih še vedno potekajo prehodi iz 

industrijske prve moderne v drugo moderno (Ule in Miheljak 1994). Potočnik pojasnjuje, da 

je bilo ţe konec osemdesetih moč zaznati odzive slovenske mladine na modernizacijske 

procese. Ţe pri mladih, ki so se prvi srečali z modernimi komunikacijskimi in informacijskimi 

mediji, smo lahko spremljali močno trţno in potrošniško usmerjenost. Hkrati pa lahko 

opazujemo povečano pasivnost generacije, ki se umika v zasebnost, kjer ji je omogočen mir 

ter manj aktivno in vznemirljivo ţivljenje in kjer postane manj odprta za izzive in tveganja 

ţivljenja ter manj tolerantna do drugačnosti. Umika se iz javnih prizorišč v lastne domišljijske 

svetove in tako beţi pred problemi (Potočnik 2004).  

 

Za slovensko mladino so danes najpomembnejše vrednote resnično prijateljstvo, urejeno 

druţinsko ţivljenje, samouresničitev in avtonomija, kar nakazuje na prehod na postmoderne 

vrednote. Hkrati pa podatki nakazujejo, da »mladi v Sloveniji v svojih vrednotnih usmeritvah 

niso ekspanzivni, temveč prej defenzivni v umiku v zasebnost, druţino, odnose stran od 

sodelovanja v javnih zadevah« (Nastran Ule 2013, 93). Na ravni vrednot posameznika se 

odraţa premik iz globalnih vrednotnih sistemov k posameznim, navidezno fragmentarnim in 

konkretnim vrednotam, kjer lahko opazimo povečano občutljivost za kvaliteto ţivljenja in 

medsebojne odnose (Musil 2011). V porastu pa je zasebna sfera in vse, kar je povezano z 

druţino, prijatelji in prostim časom. Pri slovenski mladini se nadaljuje trend upadanja pomena 

velikih druţbenih tem (npr. politika) in hkrati porast tem zasebne sfere (npr. zdravje, druţina, 

prijatelji). Mladi se usmerjajo raje na vsakdanje teme njihovega ţivljenja. Poudarek se veča 

pri individualnosti in tekmovalnosti kot strategiji soočanja z negotovostmi in spremembami 

druţbe. Kljub temu pa mladi ostajajo optimistični glede svoje prihodnosti in manj glede 

prihodnosti naše druţbe (Musil 2011). Je pa pomembno poudariti, da je po najnovejših 
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raziskavah »med mladimi zaznati zmanjšano usmeritev v prihodnost, verjetno kot posledica 

neugodnega druţbenega poloţaja« (CEPYUS 2014, 18). 

 

Kljub temu Ule poudarja, da kar se javno ali politično deklarira kot kulturni pesimizem ali 

tudi kot kriza vrednot, je moč razumeti tudi kot priliko za nove spremembe in moţnosti, kajti 

kljub povečani tekmovalnosti lahko spremljamo tudi pojavnost večje tolerance do različnosti 

(Nastran Ule 2013). To pomeni, da se tudi individualizem v svojem pojmovanju spreminja. 

Pridobiva lastnosti altruističnega individualizma, samopotrditve, lastnega uţitka in skrbi za 

druge. Poleg tega materialne izgube niso tako boleče, kadar jih nadomesti zagotovljena 

socialnost z druţenjem in odnosi ali pa individualnost kot samouresničevanje (Nastran Ule 

2013). 

 

2.4 Tranzitarni presek slovenske druţbe 

 

Pri obravnavi slovenske druţbe ne moremo mimo dveh ključnih dejavnikov, ki vplivata na 

različne segmente spreminjanja in preoblikovanja jedra kulture in hkrati dajeta določene 

značilnosti slovenski druţbi. Eden od teh ključnih faktorjev je vpliv komunizma v obdobju po 

drugi svetovni vojni, ki je trajal in imel vpliv v slovenskem prostoru vse do leta 1989, drugi 

faktor pa je katolicizem.  

 

Inglehart in Baker pravita (2000, 44), da so se postkomunistične deţele uvrščale veliko niţje v 

primerjavi z drugimi deţelami v pokazatelju zaupanja, tolerance, subjektivnosti dobrega 

počutja, političnega aktivizma in vrednotah samoizraţanja, in to predvsem takoj po razpadu 

socializma je večina postkomunističnih deţel doţivljaja nemire in nestabilnost ekonomije ter 

političnega in druţbenega sistema. Ker se je zbiranje podatkov za večino teh deţel začelo šele 

po letu 1990, Inglehart in Baker pravita, da ne morejo izvesti generacijske analize, ki bi 

mogoče podala odgovore na vprašanja teh sprememb. Edini podatki iz leta 1981 nam 

nakazujejo, da so imele te deţele pred razpadom komunizma relativno visoke rezultate 

subjektivnega dobrega počutja. Vendar moramo poudariti, da so po kolapsu socializma te 

deţele pokazale izjemno nizke rezultate subjektivnega dobrega počutja, še bolj se to kaţe pri 

deţelah z zelo nizkimi dohodki. Ker subjektivnost dobrega počutja predstavlja samo jedro 

dimenzije vrednot, predvidevamo, da se to močno izraţa v preţivitvenih vrednotah prav pri 
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deţelah bivših komunističnih deţel po padcu komunizma med leti 1989 in 1991(Inglehart in 

Baker 2000). 

 

Iz religiozne perspektive lahko na kulturne spremembe gledamo tudi kot na odvisno 

spremenljivko, ki se odraţa predvsem v spektru kulturnih con: protestantske, ortodoksne, 

islamične ali konfuicijanske. Skozi te cone lahko ločimo različne vrednotne sisteme, ki 

vplivajo na ekonomski razvoj. Skozi zgodovino je bila religija ena ključnih funkcij pri 

omogočanju občutka varnosti in predvidljivosti. Visoki nivo nesigurnosti preţivetja lahko 

prinese občutek nemoči in obupa. Skozi večino zgodovine je bila prav religija tisti dominantni 

odziv na občutek nesigurnosti, vendar v modernih časih so ideologije fašizma in komunizma 

doprinesle nove sekularne oblike zagotovil in predvidljivosti za druţbo. Prevladovalo je 

prepričanje v nezmotljivost njihovih vodij, ki so določali absolutna pravila. Rigidna in 

absolutna pravila tradicionalne religije so pomenila vitalno pomemben občutek varnosti v 

visoko negotovem svetu, ki pa je bil podeljen za ceno posameznikove avtonomije. Pritiski za 

podreditev totalitarnim ideologijam so bili različni, vendar enako grobi. Tradicija religije je, 

kot kaţe, imela trajen vpliv na moderni vrednotni sistem (Inglehart in Oyserman 2004).  

 

Adam in sodelavci ugotavljajo, da pripada Slovenija dvema kulturnima 

območjema, območju bivših komunističnih drţav ter območju katoliške 

Evrope. Zaradi tega dosega zmerne ocene na obeh razseţnjih, čeprav je na 

kontinuumu tradicionalnih proti sekularno‐racionalnih usmeritev oz. 

vrednot umeščena relativno zelo visoko. Rus in Toš celo ocenjujeta, da je 

tovrstna umestitev oz. poloţaj Slovenije pravzaprav zelo ugoden, saj se 

uvrščamo blizu evropskih protestantskih deţel, Nemčije in Finske (Rus in 

Toš 2005, Vehovar 2009, 8). 

 

2.4.1 Vrednote na Slovenskem 

 

Po podatkih Vrednot na Slovenskem avtorjev Rusa in Toša (2005) lahko sklepamo, da 

Slovenija ostaja vpeta v odvisnem odnosu posameznik–drţava, ko govorimo o drţavni oskrbi 

prebivalcev. »Tako za Slovenijo kot za postsocialistične drţave velja, da respondenti 

pripisujejo drţavi blaginje bistveno večji pomen kot prebivalci iz drugih deţel. Razlog za to ni 
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samo zgodovinska inercija, ampak tudi eksistencialna nujnost, saj je posameznik v procesih 

tranzicije izpostavljen veliko večji negotovosti kot v tradicionalni kapitalistični drţavi« (Rus 

in Toš 2005, 74). 

Hoftsede je obravnaval razlike v procesu modernizacije deţel na petih nivojih ali dimenzijah. 

Zaradi pomanjkanja nekaterih baz podatkov se ne more postaviti domneve o kulturnih 

spremembah Slovencev, lahko pa ugotovimo, kam se umešča Slovenija v kontekstu evropske 

kulture. Zver in Ţivko (2004) sta na modelu Hofstedeja primerjala Slovenijo na izbranih petih 

dimenzijah, in sicer:  

1. Distanca moči – »odnos do enakosti in hierarhije v druţbi, predvsem to, v kolikšni 

meri in na kakšen način ljudje sprejemajo neenako distribucijo druţbene moči, zlasti 

pri tistih, ki je nimajo veliko« (Hofstede 2001, Zver in Ţivko 2004, 60). 

2. Individualizem – »vrednotenje individualizma pri posameznih druţbah, tj. usmerjenost 

človeka k sebi (ali k svoji druţini), k zasledovanju lastnih ciljev in interesov oz. 

druţbo, kjer socialne vezi med člani niso trdne. Nasprotni pojem je kolektivizem, ki je 

povezan s pozitivnim vrednotenjem privrţenosti, lojalnosti in vključenosti 

posameznika v kolektiv« (Hofstede 2001, Zver in Ţivko 2004, 60) 

3. Maskulitetnost – »komponenta, nasprotna feminitetnosti. Značilna je za druţbe, v 

katerih so razlike v razporeditvi vlog med spoloma trdno fiksirane« (Hofstede 2001, 

412). »V feminitetnih kulturah obstaja niţji indeks maskulitetnosti, kar pomeni da so 

meje med tradicionalnimi vlogami zabrisane, sodelovanje je višje vrednoteno kot 

tekmovanje« (Apfelthaler 1999, Hofstede 2001, Zver in Ţivko 2004, 60). 

4. Dolgoročna usmeritev – »ali ''Konfucijanska dinamika'' je nacionalna kulturna 

komponenta, ki izraţa dolgoročne ali kratkoročne orientacije članov neke kulture. Pri 

dolgoročni usmeritvi gre za gojenje kreposti, ki so usmerjeni na bodoči uspeh, še 

posebej varčnosti in vztrajnosti, pri kratkoročni pa za ohranjanje vrednot, ki so 

povezane s preteklostjo in sedanjostjo. Gre predvsem za spoštovanje tradicij, ohranitve 

ugleda in izpolnjevanja socialnih dolţnosti« (Hofstede 2001, Zver in Ţivko 2004, 61). 

5. Izogibanje negotovostim – »označuje občutek ogroţenosti članov neke druţbe pred 

nepoznanimi in nezanesljivimi situacijami« (Hofstede 2001, 411) (Zver in Ţivko 

2004, 61). 
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Analiza Zvera in Ţivka je pokazala sledeče primerjave, in sicer pri dimenziji distance moči 

Slovenci nadpovprečno vrednotimo ubogljivost kot lastnost otrok in vzgojni parameter, ki po 

Hofstedeju predstavlja visok indeks distance moči. Prav visoke vrednosti te dimenzije se 

primerjajo z oligarhičnimi ali avtokratičnimi orientacijami (2001, Zver in Ţivko 2004, 62). 

Zver in Ţivko ugotavljata, da Slovenci ohranjamo niţjo distanco moči v primerjavi z 

evropskim prostorom (Zver in Ţivko 2004). 

 

Rezultati za dimenzijo individualizma kaţejo, da v Evropi glede vloge drţave v ekonomiji ne 

prevladujejo kolektivistične vrednote, čeprav so tudi izjeme (Luksemburg). Slovenija se z 

ostalimi drţavami z vrednostjo 45,6 % uvršča v skupino drţav, kjer izrazito ne prevladujejo 

ne ene ne druge orientacije. Slovenija izraţa značilnosti kolektivistične usmerjenosti, kar 

pomeni, da predvsem v miselnosti prevladuje kolektivna gospodarska miselnost. »V tem je 

precej podobna tudi ostalim druţbam s prevladujočo katoliško usmeritvijo. Na ravni 

zasebnega ţivljenja pa prihaja individualistična dimenzija v slovenski kulturi precej bolj do 

izraza« (Zver in Ţivko 2004, 65).  

 

Poleg tega Zver in Ţivko izpostavljata zrahljane patriarhalne druţinske vezi, kar pomeni, da 

velikih druţin skorajda ni več. »Prevladuje nuklearna, ki prav tako izgublja na pomenu. »Mi« 

diskurz je izginil, druţinski člani primarno gradijo individualno identiteto. Odnosi v druţini 

so vse bolj enakopravni ne le med spoloma, ampak tudi v odnosih starši-otroci.« Kljub temu 

avtorja menita, da so Slovenci prevladujoče individualistično usmerjeni (Zver in Ţivko 2004, 

65). 

 

Dimenzija maskulitetnosti pa postavlja Slovenijo kot deţelo s poudarjeno moško kulturo, kar 

jo uvršča v evropsko povprečje. To nakazuje, da se Slovenija nahaja v tranziciji v 

postmodernistično kulturo. Feminizacija poteka predvsem v zahodnih druţbah in tudi v 

Sloveniji, kar pomeni, da spolne vloge izgubljajo na pomenu (Zver in Ţivko 2004, 67). 

Nivo dolgoročnih usmeritev je niţji v razvitejših drţavah, kot so Danska, Islandija, 

Nizozemska, S. Irska, Romunija, Velika Britanija, Nemčija, Italija, Portugalska, Švedska, 

Češka in tudi Slovenija. Avtorja ugotavljata, da v Sloveniji varčevanje ni (več) imanentna 

kulturna usmeritev zahodnih druţb (Zver in Ţivko 2004). 
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Zelo visoko vrednost indeksa izogibanje negotovosti imajo drţave v tranziciji, še posebej 

Belorusija, Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Romunija, Madţarska, Slovaška in Poljska. Visok 

nivo tega indeksa nakazuje na nezadovoljstvo ljudi, ki so imeli višja pričakovanja glede 

demokracije, kar v prvi vrsti pomeni nezaupanje političnim elitam (Zver in Ţivko 2004).  

 

Glede na analizo vidimo, da se Slovenija nahaja v tranzitarnem območju, kjer se dogajajo 

korenite spremembe kulturnega okvirja. Zver in Ţivko menita, da je glede na ugotovitve 

Slovenija v spodbudnem poloţaju, saj se umeščamo v širši krog zahodnoevropskih drţav 

(Zver in Ţivko 2004). Tudi Kolenc (2009) poudarja, da je bilo leto 1992 prelomnica, ko je 

nastal konflikt med materialističnimi in postmaterialističnimi vrednotami. Toš in Rus pravita, 

da je bilo v prvih letih tranzicije zaznati konflikte stališč, ko so respondenti poudarjali 

izenačevalno in socialnovarstveno vlogo drţave ter hkrati bolj podpirali privatizacijo in trţno 

gospodarstvo (Rus 1992, Rus in Toš 2005). »Očitno je, da v Sloveniji nismo pričakovali 

preprostega vračanja v kapitalizem, ampak neke vrste tretjo pot, ki naj bi vodila v 

postsocialistično, pa tudi v postkapitalistično druţbo« (Rus in Toš 2005, 76). Tako lahko 

rečemo, da je Slovenija dokaj hitro prešla v proces tranzicije na vseh področjih, kar 

dolgoročno pomeni dobro izhodišče za druţbeni in kulturni napredek. Čeprav mnogi avtorji 

poudarjajo šibkost v politični kulturi Slovenije in nezaupanje politiki, lahko ostajamo 

optimistični ali pa napovedujemo nove trende spreminjanja in oblikovanja kulturnih 

sprememb. 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Namen raziskave in raziskovalni načrt 

 

Raziskovalni načrt je postavljen tako, da lahko analiziramo podobo kulturnih sprememb 

Slovencev v obdobju modernizacije in globalizacije ter hitrega tehnološkega razvoja 
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predvsem na nivoju posameznika in vloge, ki jo ima v druţbi. Nalogo konstruira analiza 

spletnega diskurza in longitudinalna analiza posameznih profilov mladih, ki so prehajali v 

odraslost. 

 

Kot ţe omenjeno v uvodu, je namen naloge tudi analiza druţbenega delovanja preko 

spletnega diskurza, kajti smatramo, da lahko z analizo spletnega diskurza analiziramo različne 

druţboslovne problematike, predvsem pa tiste, ki jih raziskujemo na nivoju druţbe, bodisi 

politična strinjanja/nestrinjanja, poglede na aktualne tematike, nivo druţbene tolerance, 

psihološke obravnave itd. S primerno izbiro teme članka lahko pridobimo nabor komentarjev, 

ki tvorijo spletni (drugače tudi druţbeni) diskurz. 

 

Drugi del raziskave pa je načrtovan tako, da analizira posameznike (nabor podatkov iz 

intervjujev in fokusne skupine), ki so v letih 2010 in 2012 prehajali v odraslost. Podatke smo 

nato primerjali z letošnjimi (2016), torej s šest- oziroma štiriletnim zamikom, zato da bi 

ugotavljali, kaj se dogaja z mladimi, ko prehajajo v odraslost, ter kako se soočajo z novimi 

podobami in idejami o ţivljenjskih potekih, v katerih so se znašli danes. Prav izbran način 

primerjanja podatkov nam bo omogočil, da ugotovimo, ali obstajajo konflikti med različnimi 

idejnimi podobami o druţbenih vlogah, katere bi morali mladi sprejeti ob prehodu v odraslost. 

S tem izhodiščem bomo lahko odgovarjali na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ki smo ga 

navedli ţe v samem uvodu, in se glasi: Ali lahko govorimo o »velikem premiku« slovenskih 

kulturnih orientacij?  

 

V nadaljevanju bomo ločeno obravnavali analizo druţbenega delovanja v Sloveniji v 

spletnem diskurzu in longitudinalno analizo posameznih profilov mladih v Sloveniji. Pri vsaki 

metodi analize bomo posebej razloţili metodologijo in izbrane parametre raziskovanja. 

Sledila bo predstavitev rezultatov, interpretacija ter ključne ugotovitve. Na glavno 

raziskovalno vprašanje bomo odgovorili v zaključku.  

 

3.2 Metodologija 

 

Raziskava temelji na triangulaciji metod fokusne skupine (Priloga 1, Priloga 2), ki je bila 

izvedena v sklopu raziskovalne naloge Strahovi mladih v 21. stoletju, intervjujev (Priloga 3, 
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Priloga 4), izvedenih v letu 2012 za namene diplomske naloge, in intervjujev, izvedenih v letu 

2016 (Priloga 6, Priloga 7) za namene longitudinalne analize pri magistrskem delu, ter analize 

spletnega diskurza, ki je bila izvedena za študijske namene v letu 2015. Pri preučevanju 

mladih na nivoju posameznega profila smo uporabili metodo fokusne skupine in intervjujev, 

za raziskovanje na širši ravni druţbenega delovanja pa analizo spletnega diskurza. 

 

3.2.1 Metode vzorčenja in opis vzorca 

 

Longitudinalna analiza prehodov mladih v odraslost je sestavljena iz podatkov, zbranih v treh 

različnih obdobjih, in sicer je bila fokusna skupina izvedena avgusta 2010, intervju za namene 

diplomske naloge pa v letu 2012. Za longitudinalno analizo smo v letošnjem letu ponovno 

intervjuvali osebe, ki so bile udeleţene bodisi v fokusni skupini iz leta 2010 bodisi v 

intervjuju iz leta 2012.  

 

Fokusno skupino je sestavljalo pet oseb iz goriškega območja, ki so bili stari med 22 in 28 let. 

Osebe, vključene v fokusno skupino, so bili mladi, ki jih lahko opredelimo kot skupino, ki je 

vključena v visokošolsko izobraţevanje oziroma ima zaključeno visokošolsko izobrazbo in se 

vključuje na trg dela. Vsi so takrat ţiveli pri starših v skupnem gospodinjstvu in so bili 

ekonomsko odvisni od izvorne druţine. Izbrani so bili po priloţnostnem vzorcu. V letu 2012 

smo opravili pet intervjujev z osebami, starimi med 23 in 29 let. Intervjuvanci so bili iz 

goriškega območja, ki so takrat ţiveli pri starših v skupnem gospodinjstvu in so bili 

ekonomsko odvisni od izvorne druţine. Vse osebe so bile vključene v visokošolsko 

izobraţevanje oziroma imajo zaključeno visokošolsko izobrazbo in se vključujejo na trg dela  

(Brešan 2013, 31). 

 

Kot del longitudinalne študije smo opravili v letu 2016 šest intervjujev. K udeleţbi smo 

povabili vse udeleţence iz fokusne skupine in udeleţence intervjujev iz leta 2012, kar pomeni 

devet udeleţencev, vendar se je na naše povabilo odzvalo le šest oseb. Intervju je bil opravljen 

pri dveh udeleţencih, ki sta sodelovala tudi pri fokusni skupini (2010), in štirih udeleţencih, 

ki so sodelovali pri intervjuvanju v letu 2012. Ostalih treh udeleţencev nismo vključili v 

longitudinalno analizo. Iz Tabele 3.1 (Stran 31) lahko vidimo načrt longitudinalne analize.  
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Tabela 3.1: Načrt longitudinalne analize pri vseh udeleţencih 

FOKUSNA SKUPINA 2010 INTERVJU 2012 INTERVJU 2016 

Oseba A 

Oseba B 

/ 

/ 

/ 

/ 

Oseba G 

Oseba H 

Oseba I 

/ 

/ 

Oseba C 

Oseba D 

Oseba E  

Oseba F 

Oseba G 

/ 

/ 

Oseba A 

Oseba B 

Oseba C 

Oseba D 

Oseba E 

Oseba F 

/ 

/ 

/ 

Vir: Lastna raziskava, 2016 

 

Analiza spletnega diskurza vsebuje komentarje, zbrane pod člankom »Mladi zelo teţko 

dobimo sluţbo, ker se nas starejši bojijo«. Članek je bil objavljen na spletnem portalu 

www.rtvslo.si dne 19. januarja 2014 (Priloga 17). Izbira članka je temeljila na kontekstu same 

vsebine članka ter številu komentarjev. Članek smo izbirali na osnovi generacijskega 

konflikta. Izbira spletnega diskurza nam je bila zanimiva predvsem zato, ker nudi dostopen vir 

podatkov, ki so popolnoma anonimni in nestrukturirani, kar nam omogoča spontano regulacijo 

komunikacije v diskurzu. Poleg tega so komentarji ovrednoteni s pozitivnimi oziroma 

negativnimi ocenami, kar daje našemu raziskovanju moţnost večje širine in vpogleda. 

 

3.2.2 Metode raziskovanja 

 

Raziskovalna naloga temelji na triangulacijski metodi, ki zdruţuje podatke fokusne skupine in 

intervjujev v okviru longitudinalne analize ter analizo spletnega diskurza. Po neki splošni 

definiciji pomeni triangulacija »uporabo različnih metod pri proučevanju določenega 

raziskovalnega problema« (Denzin 1978, Vogrinc 2008, 115). Vogrinc pravi, da 

»triangulacija omogoča pridobiti popolnejšo podobo proučevanega pojava, ne pa tudi 

objektivnejše, zato je smiselno uporabljati triangulacijo kot strategijo zagotavljanja kakovosti 

znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja, ne pa tudi kot specifični kriterij presojanja 
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kakovosti spoznanj kvalitativnega raziskovanja, saj bi jo s tem oddaljili od epistemoloških 

značilnosti kvalitativnega raziskovanja« (Vogrinc 2008, 109). 

 

Če opredelimo posamezne izbrane metode fokusne skupine in intervjuja, lahko izpostavimo 

definicijo Hlebčeve in Klemenčičeve, ki pravita da je »metoda fokusnih skupin ena od 

kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov, pri kateri se sreča skupina 

ljudi, ki usmerjeno diskutirajo o določeni temi po točno določenem načrtu. Fokusne skupine 

uporabljamo za spoznavanje problemov, stališč, mnenj in pogledov ter posameznih procesov 

in njene dinamike« (Klemenčič in Hlebec 2007, 7). Sagadin, Holstein in Gubrium opredelita 

intervju kot »tehniko zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 

osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vpraševalec) pa 

nanje odgovarja« (Sagadin 1995a, Holstein in Gubrium 2004, Vogrinec 2008, 99). 

 

Tretja izbrana tehnika je analiza spletnega diskurza, ki temelji na  kvalitativni analizi 

podatkov spletnega gradiva – analizi diskurza. Podatki so nestrukturirane narave in zbrani 

anonimno oziroma pod vzdevki. Diskurz se uravnava sam po sebi in je popolnoma spontan.  

 

Diskurz je sistem izjav, pa tudi navad in institucionalnih struktur, ki temelje na istih 

vrednotah. Diskurz obsega lingvistične in ne-lingvistične vidike: vsebuje besede in 

misli, mišljenje in govorjenje, pa tudi kulturne navade, h katerim spadajo ustrezni 

pojmi in načini vedenja. Diskurzi so pogledi na svet ali na določene vidike 

sveta. Druţbenega sveta ne opisujejo preprosto, ampak ga kategorizirajo. S tem pa 

nekatere fenomene narede vidne, druge pa zakrijejo. Način, kako večina ljudi v kaki 

druţbi zastopa skupne nazore, o njih govori in se po njih ravna, spada k 

dominantnemu diskurzu in ga vzdrţuje (Mesec 2010). 

 

Dominantni diskurzi ustvarjajo socialno interakcijo, določeno jezikovno skupnost in 

socialno-ekonomski kontekst in so po njih ustvarjeni. Človek z jezikom, z uporabo 

določenih besed in ne nekih drugih, strukturira tako lastno doţivljanje “realnosti” kot 

tudi doţivljanja drugih, s katerimi komunicira. Kadar skupina ljudi na zaupen, domač 

način govori med seboj in vzdrţuje odnose, odraţa velik del dogajanja med njimi 

dominantne diskurze in jih utrjuje. Ker so dominantni diskurzi nekaj tako domačega, 
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jih imajo ljudje za samoumevne in jih sploh več ne zaznavajo … Sodijo k identiteti 

večine članov vseh druţb in vplivajo na njihova stališča in vedenje (Mesec 2010). 

 

3.2.3 Raziskovalni inštrumenti 

 

Spletni diskurz je sestavljen iz besedila ali komentarjev, ki so bili grupirani na treh 

predpostavkah: konflikt, vrednotni konsenz in deviantnost. Komentarji, ki so bili ocenjeni z 

visokim številom pozitivnih ocen, so ustrezali vrednotnemu konsenzu ali skupnemu 

konsenzu. Komentarji z visokim številom negativnih ocen so ustrezali predpostavki deviacije. 

Komentarje, ki so imeli uravnoteţeno število pozitivnih in negativnih ocen in so hkrati 

ohranjali provokativno vsebino diskurza, smo grupirali na predpostavki konflikta. Konflikt je 

bil pokazatelj ključnih problematik, dejavnikov kulturnega spreminjanja in določitelj vrednot 

posamezne skupine. Skupni konsenz pa je določal skupne vrednote druţbe. S parametrom 

deviacije smo poskušali razumeti, kaj je druţbeno nesprejemljivo ali odklonilno. Parametri so 

bolj natančno opisani pod sklopom »Analiza druţbenega delovanja v Sloveniji skozi spletni 

diskurz«. 

 

Fokusno skupino smo oblikovali v osem sklopov, pri čemer je vsak sklop predstavljal skupino 

vprašanj, ki smo jih smatrali za relevantne. Sklopi so razdeljeni na sledeče tematike: 

dojemanje vloge mladih v druţbi, zaposlovanje mladih, neodvisnost mladih in ustvarjanje 

druţine, poleg tega tudi pomen pojava individualizma druţbe ter vloga drţave in druţine v 

njihovem ţivljenju (Brešan 2013). 

 

Intervju iz leta 2012 je sestavljen iz 18 vprašanj, ki so razdeljena v pet sklopov.  

Prvi sklop vključuje poimenovanje ključnih subjektov v odnosu do 

mladostnika, kot so starši, partner, izobraţevanje, redno delo itd. Drugi 

sklop zahteva od intervjuvanca, da opiše, kako dojema pričakovanja druţbe 

in posameznih subjektov. Tretji sklop zajema odzive intervjuvancev na 

stresne situacije. V četrtem sklopu so zajeta štiri različna vprašanja, ki 

sprašujejo dojemanje druţbene odgovornosti in vključenosti mladih v 

druţbeni kontekst. Zadnji sklop raziskuje pričakovanja, ki jih imajo mladi za 
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njihovo prihodnost, ter ugotavlja, kaj bi mladi spremenili v drţavni politiki, 

če bi imeli moţnost (Brešan 2013, 33). 

 

Intervju iz letošnjega leta pa je sestavljen iz 23 vprašanj, ki obravnavajo različne tematike 

glede podob iz mladosti in danes predvsem na področju identitete, ţivljenjskih usmeritev ter 

negotovosti in dolgoročnih orientacij.  

 

Longitudinalna analiza zdruţuje podatke iz dveh različnih obdobij, bodisi iz 2010 in 2016 

bodisi iz 2012 in 2016, kot je razvidno iz Tabele 3.1 (stran 30). Longitudinalna analiza ni bila 

vnaprej načrtovana, zato smo se odločili, da analizo podatkov izvedemo skozi izbrane sklope. 

Izbrane sklope podatkov smo nato primerjali med posameznimi časovnimi obdobji. Za 

analizo smo si naredili načrt, po katerem smo analizirali podatke (Priloga 8). Sestavljen je iz 

štirih sklopov ali merjenih parametrov, po katerih smo analizirali odgovore in jih nato 

primerjali. Natančen načrt ter parametri merjenja so predstavljeni v poglavju »Longitudinalna 

analiza posameznih profilov mladih v Sloveniji«. 

 

3.2.4 Postopek zbiranja podatkov in metoda obdelave 

 

Prvi del analize je sestavljen iz analize spletnega diskurza. Članek je bil objavljen 19. januarja 

2014 na spletnem portalu www.rtvslo.si pod naslovom »Mladi zelo teţko dobimo sluţbo, ker 

se nas starejši bojijo«. Izbira članka je temeljila na ciljih naloge. Članek je bil vzet s spleta kot 

spletno gradivo in ročno analiziran. Podatke smo glede na izbrane parametre razdelili v tri 

sklope. Komentarje, ki so po naši subjektivni oceni ustrezali posameznemu parametru, smo 

grupirali po tematiki. To pomeni, da smo komentar ali temo v diskurzu, ki je kasneje vodila 

komentiranje, tudi izpostavili v posameznih miselnih vzorcih, ki jih bomo predstavili v analizi 

spletnega diskurza. Miselni vzorci povezujejo komentarje med seboj in določajo njihovo 

vrednost. V analizi smo ločili dve populaciji. Prva skupina so mladi, ki označujejo vse osebe 

ali komentarje, ki se ovrednotijo za mlade ali podprejo stališča mladih, ali komentarje, podane 

v prid mladih/mladine. Druga skupina so starejši ali skupina odraslih, ki se tako vrednotijo ali 

se zavzemajo za poloţaj odraslih v diskurzu. Pri analizi smo lahko iz konteksta komentarjev 

predpostavili, katera oseba spada v katero skupino. Izpostavili smo tudi skupino oseb, ki so 



Brešan, Maja. 2016. »Prilagajanje in obvladovanje kulturnih sprememb v tranzitarnem 

preseku slovenske druţbe.« Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne druţbene študije v 

Novi Gorici 

 

35 

 

delovali kot mediatorji ali pa nevtralno in se niso opredeljevali ne za eno skupino ne za drugo, 

zato smo jih grupirali glede na vsebino komentarja pod parameter vrednotnega konsenza. 

 

Drugi del empiričnega dela sestavlja longitudinalna analiza, ki zdruţuje podatke istih oseb 

bodisi iz udeleţbe v fokusni skupini (2010) bodisi v intervjuju (2012) in jih primerja s podatki 

intervjujev, izvedenih v letošnjem letu. Postopek zbiranja podatkov je potekal po sledečih 

dejstvih. 

Fokusna skupina je potekala 14. avgusta 2010 v prostorih osnovne šole v 

Vrtojbi, kjer so se udeleţili vsi povabljeni razen ene osebe, ki se ni mogla 

udeleţiti zaradi osebnih razlogov. Izvedba fokusne skupine je bila posneta z 

diktafonom in shranjena na CD ploščo. Razprava je potekala eno uro in 

šestnajst minut. V naslednjih dneh je bila posneta vsebino pretipkana v 

pisno obliko in izvedena je bila prva faza transkripta. Pri prvi fazi se je 

uporabilo tehniko uporabe barvic, s katerimi se je iskalo ujemanja in 

podobnosti. Sledila je druga faza analize, kjer so bili odgovori zdruţeni v 

sklope. Fokusna skupina je razvila nove poglede na problematiko 

mladostnikov in občutja udeleţencev v obravnavi. Odgovori so bili večkrat 

različni, vendar so se na koncu zdruţili v skupno problematiko (Brešan 

2013, 34). 

 

»Intervjuji (2012) so bili izvedeni v mesecu juliju 2012 na mirni lokaciji, ki je omogočala, da 

se intervjuvanci sprostijo in nemoteno poglobijo v vprašanja« (Brešan 2013, 34). 

Raziskovanje občutij in dojemanj zahteva veliko mero zaupanja in sproščenosti med 

vpraševalcem in intervjuvancem. Pri izvedbi intervjuja je bil uporabljen diktafon. Podatki, 

pridobljeni z intervjuji, so bili natipkani v transkript. Sledila je faza analize transkripta. Tudi 

pri obravnavi intervjujev se je uporabilo tehniko z barvicami, pri čemer so se podčrtovale 

skupne kode. Mesec (1998) ta postopek poimenuje odprto kodiranje in ga opredeli kot 

postopek oblikovanja pojmov oziroma kod (postopek konceptualizacije) iz empiričnih opisov, 

to je iz enot besedila, dobljenih v postopku razčlenitve besedila. Je postopek kategoriziranja in 

razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo kode; besedila, ki 

smo jim pripisali isto kodo, zberemo ter jih ločimo od besedil, ki sodijo pod drugo kodo, in 
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tako organiziramo podatke (Vogrinc 2008, 127). Kode smo nato zdruţili v kategorije, iz 

katerih smo formulirali in izpeljali zaključke (Brešan 2013). 

 

Intervjuji (2016) so bili zbrani v mesecu juniju na različnih lokacijah in ob različnih dnevih. Z 

uporabo diktafona so bili odgovori posneti ter kasneje prepisani v transkript. Podatki, zbrani z 

intervjujem, so bili analizirani v sklopu longitudinalne analize s tehniko razvrščanja v sklope 

in kodiranja besedila, iz katerih smo kasneje izpeljali zaključke. 

 

3.3 Analiza druţbenega delovanja v Sloveniji v spletnem diskurzu 

 

Diskurz lahko opredelimo kot »specifičen način sporočanja o svetu ali razumevanja sveta 

oziroma enega izmed njegovih vidikov« (Jorgensen in Phillips 2002), lahko pa tudi pomeni 

»rabo jezika v odnosu do druţbenih, političnih in kulturnih oblik – diskurz je jezik, ki odraţa 

druţbeni red, ter hkrati jezik, ki oblikuje druţbeni red in posameznikovo interakcijo z 

okoljem« (Jaworski in Coupland 1999, 3, v Vezovnik 2009, 11). 

 

Faucault in Fairclough izpostavljata, da diskurz usmerjajo in izoblikujejo zunanje silnice, kot 

so politične institucije in dogodki, ekonomske prakse ter druţbeni procesi (Foucault 2001, 

174 v Vezovnik, Skerlep in Ule 2009, 15–16). Skerlep in Ule pravita, da je diskurz »sistem 

procesov, ki oblikuje identitete objektov in subjektov, […] kar pomeni, da diskurzi niso stalni, 

temveč se spreminjajo glede na okoliščine« (Vezovnik 2009, 16). 

 

3.3.1 Parametri raziskovanja 

 

Spletni diskurz smo analizirali v odnosu do treh parametrov raziskovanja, in sicer konflikta, 

vrednotnega konsenza in deviacije. Analizo komentarjev smo si zamislili tako, da smo izbrali 

vodilne komentarje ali citate iz objavljenega članka, ki so sproţili največjo odzivnost 

udeleţenih oseb, bodisi s komentiranjem bodisi s podajanjem »všeč mi je« ali »ni mi všeč«. 

Ta ikona se pojavlja pri vsakem komentarju in posamezniku omogoča, da izrazi podporo 

oziroma nestrinjanje s podanim komentarjem osebe, vključene v diskurz. Glede na to, ali so 

bili odzivi v konfliktu ali nestrinjanju (torej deljeni komentarji), smo ga obravnavali pod 
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sklopom konflikt, če pa so izkazali visok konsenz ali strinjanje, smo ga obravnavali pod 

sklopom vrednotni konsenz. Vse, kar je bilo nizko ocenjeno ali negativno vrednoteno, smo 

umestili v deviacijo v diskurzu.  

 

Kljub izbranemu načinu vrednotenja komentarjev ne moremo zagotoviti, da se vrednost 

posameznih komentarjev ne razlikuje med seboj. To pomeni, da so komentarji, ki so časovno 

starejši, imeli večjo gledanost kot komentarji, ki so se pojavili kasneje. V nekem časovnem 

obdobju je bil članek aktualen, postopoma pa se je njegova gledanost zmanjšala. Zato so 

komentarji, ki mogoče po številu ocen niso mnoţično ocenjeni, prav tako relevantni kot 

komentarji z velikim številom ocen. Podobno velja za komentarje, ki so lahko le del nekega 

vzorca mnenj in nam postanejo relevantni z vidika besedila, izraţene podpore ali kritike, 

mogoče reflektirajo komentarje ali članek. Zato se nam zdi pomembno izpostaviti, da smo pri 

vrednotenju komentarjev s podanimi ocenami (»všeč mi je/se ne strinjam«) ocene zdruţevali 

skupaj, zato lahko pričakujemo, da se vrednost nekega konsenza povečuje tudi s podvojenimi 

ocenami istega komentatorja (npr. konsenz o določeni trditvi = seštevek pozitivnih ocen več 

komentarjev, ki zdruţujejo isto ali podobno mnenje). Komentarji se med skupinami lahko 

ponavljajo, saj so bili relevantni tako za konflikt kot tudi za vrednotni konsenz ter deviacijo. 

 

Nekaterih nerelevantnih ali nerazumljivih komentarjev v raziskovalni nalogi nismo 

upoštevali. Glede na to, da komentatorji ostajajo anonimni in nam ni znana njihova starost, 

smo, kot ţe omenjeno, opredeljevali stare in mlade glede na njihovo stališče, ki so ga izrazili 

v diskurzu, razen če ni bilo to drugače razvidno. 

 

3.3.2 Predstavitev rezultatov spletnega diskurza  

 

Rezultate bomo predstavili v treh sklopih, ki jih bomo v nadaljevanju analize zdruţili z 

namenom, da odgovorimo na glavno raziskovalno vprašanje. 

 

a) Konflikt 

Komentarje, ki so ustrezali parametru konflikta, smo zdruţili v štiri miselne vzorce in jih 

členili glede na vsebino. Prvi vzorec (Slika 3.1, str. 39) komentarjev je temeljil na komentarju 

Profila 1: »problem je, ker bi vsi radi bili ekonomisti, managerji in pravniki … a še kdo od 
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»mladih« zna parket poloţit?« Ta komentar je bil izbran zato, ker predstavlja provokacijo in 

sproţa medgeneracijski konflikt ter mnoţično spodbuja diskurz. Drugi vzorec komentarjev 

temelji na odzivih komentatorjev na naslov članka »Mladi zelo teţko dobimo sluţbo, ker se 

nas starejši bojijo«. Tudi drugi vzorec (Slika 3.2, str. 40) spodbuja diskurz v smeri 

medgeneracijskega konflikta. V tretjem vzorcu (Slika 3.3, str. 42) so zbrani komentarji, ki so 

zdruţeni glede na tematiko ter zagovarjajo posamezna stališča. V četrtem vzorcu ne gre za 

medgeneracijski konflikt, temveč za komentarje, ki kritizirajo slovensko druţbo in vidijo 

konflikt znotraj druţbenega polja (Slika 3.4, str. 43). 

 

Vzorec 1: »problem je, ker bi vsi radi bili ekonomisti, managerji in pravniki … a še kdo od 

»mladih« zna parket poloţit?«  

Komentar je bil ocenjen s 76 pozitivnimi ocenami in 32 negativnimi in kaţe na izrazit 

medgeneracijski konflikt med mlajšo populacijo (skrajšano mladi) in starejšo populacijo 

(skrajšano stari/starejši) (Slika 3.1, str. 39). Komentarji, ki so strogo podprli trditev, so 

dodajali še, da so mladi generacija šminkarjev, kazanja, bahanja in da imajo vsega preveč. 

Ţugajo, da morajo dojeti, da je v Sloveniji preveč visoko izobraţenega kadra in hkrati 

primanjkuje ljudi, ki znajo kaj narediti (tehnične smeri). Mladi se ne strinjajo s starejšimi, ko 

trdijo, da je s tehnično šolo laţje dobiti sluţbo. Poleg tega dodajajo, da je problematika v tem, 

da nimajo priloţnosti naučiti se in pridobiti novih praktičnih znanj. Mladi odgovarjajo, da 

stari zaradi bojazni pred izgubo sluţbe ne ţelijo deliti znanja. Diskurz postavlja bistvene 

dileme, zakaj je tako. Zakaj mladi nimajo priloţnosti? Komentatorji razvijejo različne poglede 

na problematiko, ki so nevtralni. Vidijo, da je eden od ključnih teţav v šolskem sistemu, ki 

nima stika z realnimi potrebami trga dela. En komentator opisuje, da je šolski sistem eden 

glavnih bunkerjev sistemske korupcije. Drţava bi morala ukrepati in omejiti število vpisnih 

mest. Nekateri predlagajo, da bi postalo šolstvo plačljivo, vendar pod določenimi pogoji. 

Odziv na plačljivost visokošolskega študija spodbudi skrb nekaterih komentatorjev, da bi 

potem študij postal privilegij bogatih. Komentatorji kritizirajo tudi, kako je študij nastavljen. 

Preveč je učenja na pamet in premalo praktičnega, uporabnega znanja. Spet drugi vidijo 

problem v tem, da mladi nimajo dovolj znanja in da delodajalci raje v nedogled iščejo delavca 

z izkušnjami, kot pa da bi nekoga izučili in mu omogočili, da pridobi izkušnje. Spet iz druge 

strani prihaja komentar, da so tehnična dela stigmatizirana, kar mlade odvrača od tega, da bi 

se odločili zanj. Ugotavljajo torej, da naj bi veljal trend: potrudi se v šoli, da boš delal nekje v 
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pisarni in da ti ne bo treba delati teţkih del kot meni (stari). Dva komentatorja, predstavnika 

mladih, ne krivita starih, pa tudi delodajalcev ne. Prvi pravi, da se morajo mladi sprijazniti, da 

samo diploma ne bo dovolj. Drugi komentator mu izkaţe podporo in pravi, da mu je prav 

študentsko delo omogočilo izkušnje in danes je v svojem podjetju veliko vreden. 

 

Slika 3.1: Konflikt 1 

 

Vir: Lastna raziskava, 2016 

 

Vzorec 2: »Mladi zelo teţko dobimo sluţbo, ker se nas starejši bojijo.« 

To je bil največkrat komentiran stavek znotraj vseh komentarjev in je izrazito ločil mlade in 

starejše (Slika 3.2, str. 40). Starejši so se številčno odzvali in ostro obsodili trditev. 

Odgovarjajo, da se jih ne bojijo, nagovarjajo jih, da kaj jamrajo, in postanejo zelo kritični do 

mladih. Pravijo, da ni nič iz njih, da se jim smejijo, ker so nesposobni, nezainteresirani, 

vzvišeni, pa tudi da se bojijo odgovornosti in da niso krivi stari, da oni ne dobijo sluţbe. 

Mladi se odzovejo s komentarji, kot je npr. »počakajte nekaj let, pa vam bo jasno«, pa tudi, da 

niso dojeli pomena te povedi. Mladi starim očitajo, da se počutijo prikrajšane in da njihovo 



Brešan, Maja. 2016. »Prilagajanje in obvladovanje kulturnih sprememb v tranzitarnem 

preseku slovenske druţbe.« Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne druţbene študije v 

Novi Gorici 

 

40 

 

poniţevanje toliko bolj poslabša stanje, poleg tega pa mora vse dolgove, ki jih je nabrala 

starejša generacija, danes odplačevati mladina. Mladi pravijo, da so stari ţiveli v časih, ko jim 

je bilo vse dodeljeno v istem kraju, in še vedno mislijo, da tako mora biti. 

 

Bolj nevtralni odzivi na naslov članka pa pravijo, da je trditev zgrešena zato, ker delovnih 

mest ni zaradi slabega gospodarstva. Potrebno bi bilo sprejeti primerno zakonodajo, da bosta 

znanje in izobrazba imela prednost. Drugi komentator popravlja, da smo krivi sami, ker 

volimo enake obraze ţe vrsto let, pa tudi, da je zavoţen sistem šolstva , ki ustvarja ljudi z 

miselnostjo, da je pomemben samo zasluţek. Komentar, ki izpostavlja eno pomembno 

dejstvo, je, da ceno za medgeneracijski konflikt na zaposlovalnem področju plačuje predvsem 

»mlada« generacija, in to do 40. in ne do 30. leta starosti.  

 

Slika 3.2: Konflikt 2 

 

Vir: Lastna raziskava, 2016 
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Vzorec 3: Stari/mladi 

Komentarje sem razdelila v štiri skupine, ki obravnavajo isto tematiko. V vsaki skupini je ena 

vodilna nit debate, ki lahko predstavlja provokacijo ali sproţitveni dejavnik diskurza med 

mladimi in starimi (Slika 3.3, str. 42).  

 

Prvo skupino vodi mnenje komentatorja, ki pravi, da »se mladim smeji«, ker meni, da so 

nesposobneţi s potrdilom o izobraţevanju. Meni, da so nezainteresirani in poznajo samo 

pravice, pa tudi, da ne ţelijo znanja od starejših. Mladi so se na take in podobne komentarje 

burno odzvali, bili so razmišljujoči in kritični do starih. So mnenja, da je z generacijo mladih 

enako narobe kot z mladimi takrat, vendar z drugačnimi moţnostmi. Ostro obsojajo stare in 

pravijo, da ima starejša generacija večvrednostni kompleks, ki je zakuhal to in druge krize, in 

za to mora plačevati današnja mladina. Ţugajo jim, da se bo prav ta nesposobna mladina 

izselila v tujino in ne bo enega, ki bo plačeval njihove mizerne pokojnine.  

 

Druga skupina komentarjev pravi, da stari ţivijo še v socializmu. Kar nekaj komentatorjev se 

strinja, da starejši ţivijo v socializmu in se na mladih učijo kapitalizma. Ţivijo še nostalgično 

in ne razumejo, da ni več tako, da mladi nimajo izkušenj, delodajalci pa pričakujejo rezultate 

na kratki rok. Tudi eden od komentatorjev s strani starih pravi, da ostaja nostalgičen, ker 

meni, da mu je alternativa majhen odstotek bogatašev, 60 % revnih in 35 % še slabše kot 

reveţev. Še en stari pravi, da veliko mladih sanja o socializmu.  

 

Tretjo skupino sestavljajo komentarji na provokacijo, da mladi ţivijo v »Mama hotelu«. Stari 

komentirajo, da starši ne postavljajo mladih pred dejstva in jih razvajajo, ti pa jim niso niti 

hvaleţni. Mladi odgovarjajo, da niso v Mama hotelu, ker bi si tega ţeleli, ampak zato, ker 

nimajo druge moţnosti. Imajo ţeljo, da bi se osamosvojili in šli na svoje, vendar nimajo prave 

priloţnosti. Poleg tega en komentator dodaja, da niso vsi mladi lenuhi, ki samo leţijo doma, 

strinja pa se, da narašča napetost med generacijama, ker mladi teţko dobijo priloţnost.  

 

Četrta skupina diskutira, da bi morali vsi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, nemudoma v 

pokoj, razen za določena mesta, ki bi imela doţivljenjski deficit. Mladi delijo mnenje, da bi 

morali stari v pokoj, da bi lahko oni imeli več moţnosti. Stari pa se ne strinjajo s to trditvijo, 

saj pravijo, da mladi ne morejo pričakovati, da se bo nekdo pri 55 letih starosti in preteţno 
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dobrega zdravja sam odstranil v pokoj z namenom, da bo omogočeno delovno mesto 

mlademu. Dodaja, da bo po vsej verjetnosti to delovno mesto ukinjeno. Spet drugi 

komentator, ki predstavlja stare, spodbuja mlade, naj gredo pred parlament in razbremenijo 

starše.  

 

Slika 3.3: Provokacije mladi/starejši 

 

Vir: Lastna raziskava, 2016 

 

Vzorec 4: Problematika slovenskega druţbenega prostora  

Komentatorji izpostavljajo, da ni kriv nihče, ne mladi in ne stari, ampak smo krivi sami, da je 

prišlo do takšne situacije. Prevzeti moramo odgovornost nase. Pravijo, da gre za sistem »delaj 

in vladaj«. Slovence je treba razdeliti, saj lahko tako preprečijo, da bi se enotno uprli. 

Ugotavljajo, da v Sloveniji ni sluţb. Sluţbo dobijo le najboljši ali tisti, ki imajo srečo. Ostro 

obsojajo nepotizem, negativno selekcijo, klike, razne vplive. Teţavo vidijo v tem, da je v 

naših podjetjih veliko direktorjev teţkih kapitalistov, medtem ko so ljudje v proizvodnji z 

glavami še vedno v socializmu. Problem vidijo v delovnih vrednotah, ki sledijo: čim manj 

dela, znanja, angaţmaja, odgovornosti za čim boljšo plačo in pozicijo. Nekateri dodajajo, da 

pomanjkanje sluţb nastaja zaradi tega, ker podjetja ne delajo na razvoju in z donosnimi posli. 
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Ostaja prepad med rednimi zaposlitvami in začasnimi vrstami zaposlitev, sledijo pravice na 

eni strani in dolţnosti na drugi. Vendar socializma ni več, vse ostaja na posamezniku. Eden od 

komentatorjev meni, da slovenska druţba ţivi v popolni apatiji in samomorilskem vzdušju. 

 

Slika 3.4: Problematika slovenskega druţbenega prostora 

 

Vir: Lastna raziskava, 2016 

 

b) Vrednotni konsenz 

Vrednotni konsenz smo izbirali na podlagi podanih ocen. Komentarji, ki so zbrali največje 

število pozitivnih ocen, veljajo za skupni konsenz. Pri komentarjih z visokim številom ocen se 

je dopustilo, da ustrezajo kriterijem, kljub temu, da obstaja nerelevantno število negativnih 

ocen (do največ 6 negativnih ocen pri 51 pozitivnih ocenah). Ker je glede na število 

pozitivnih ocen odstotek negativnih ocen majhen, le-ta ne vpliva na določitev skupnega 
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konsenza udeleţencev v diskurzu. Skupni konsenz bo določen tudi iz komentarjev, ki 

ustrezajo tematiki.  

 

Vrednotni konsenz 1: 51 pozitivnih, 6 negativnih ocen 

- Odvračanje pozornosti od tega, da ni dela in ne delovnih mest.  

- Ne drţava ne EU ne ustvarjata pogojev za podjetništvo.  

- Zaradi tujih vlagateljev se uničuje domače gospodarstvo, v razvoj industrije pa nihče 

noče vlagati. 

- Evropska sredstva se z vidika delovnih mest vlagajo neracionalno. 

- »Koliko delovnih mest nam bodo dala razna draga izobraţevanja, kjer sluţijo le 

posvečeni predavatelji?« 

- Kmetijska problematika »sluţenje s subvencijami«. 

 

Vrednotni konsenz 2: 47 pozitivnih, 3 negativne ocene 

- Potrebne so izkušnje, da lahko pridobiš potrebno znanje. 

- Mladi nimajo dovolj priloţnosti, da bi pridobili potrebne izkušnje. 

- Prikrajšani so tudi zaradi bojazni pred izgubo privilegijev nekatere starejše generacije. 

- Lenoba mladih je bolj stereotip. 

 

Vrednotni konsenz 3: 44 pozitivnih, 2 negativni oceni 

- Vsi teţko dobijo sluţbo, ne samo mladi. 

 

Vrednotni konsenz 4: 36 pozitivnih, 4 negativne ocene 

- Starejši pljuvajo čez mlade in mislijo, da so nadpovprečno sposobni. 

- Mladi danes se ne razlikujejo od mladih, kakršni so bili današnji stari. 

- Logika večvrednosti starih je zakuhala to in vse podobne krize. 

- Razvajena ni samo mladina, ampak tudi stari, ki so vzgojili to mladino, stari, ki ţivijo 

v iluzionističnem svetu rednih plač in s solidnimi pokojninami. 

 

Vrednotni konsenz 5: 30 pozitivnih, 0 negativnih ocen 
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- V Sloveniji imamo konflikt med levimi in desnimi, med mesti in podeţeljem, med 

javnim sektorjem in gospodarstvom, iz komentarjev pa je razvidno, da imamo tudi 

medgeneracijski konflikt. Daleč bomo prišli tako (ironija). 

 

Vrednotni konsenz 6: 22 pozitivnih, 2 negativni oceni 

- Vseeno veliko mladih dobi priloţnost, ampak moţnosti so slabše, kot so bile včasih. 

- Pomembno dejstvo je, da mladi niso nič drugačni kot mladi izpred nekaj deset leti. 

 

Vrednotni konsenz 7: 21 pozitivnih, 0 negativnih ocen 

- Delovna mesta so se zaprla zaradi povsem drugih razlogov, kriza pa je razgalila 

teţave. 

 

Vrednotni konsenz 8: 16 pozitivnih, 0 negativnih ocen 

- Starejši ţivijo v socializmu in na mladih se učijo kapitalizma. 

- Stari ne ţelijo v pokoj, četudi so izpolnili pogoje za upokojitev. 

 

Vrednotni konsenz 9: 16 pozitivnih, 0 negativnih ocen 

- Primer: »Moj stric je takšen, ki se »boji« mladih, ko dobijo v firmo novega mladega 

delavca bi moral razloţiti, kako upravljati z določenim strojem, potem pa se jezi, da on 

ga ne bo učil, saj je hodil v šole da bo prevzel delo prav njemu.« 

 

Vrednotni konsenz 10: 15 pozitivnih, 0 negativnih ocen 

- »V histeričnem kričanju javnega sektorja so omejene nove zaposlitve.« Komentator se 

sprašuje, kdaj je bilo to histerično kričanje javnega sektorja v Sloveniji. 

 

Vrednotni konsenz 11: 15 pozitivnih, 0 negativnih ocen 

- Starši pred vpisom v srednje šole niso svetovali svojim otrokom, naj izberejo tehnično 

smer šolanja. 

- Velja predsodek: šolaj se, da boš dobil boljšo sluţbo, kot so jo imeli tvoji starši. 

 

Vrednotni konsenz 12: 15 pozitivnih, 2 negativni oceni 
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- Glavna razlika med mladimi in starimi je, da so starejši imeli moţnost, da so si lahko 

takoj pridobili delo in izkušnje. 

- V socializmu si lahko gledal in se učil od drugih, zdaj pa delodajalec pričakuje 

takojšnje rezultate. 

- Včasih je bilo zaposlenih več ljudi za eno delovno mesto. Stvari so se zelo spremenile. 

 

Vrednotni konsenz 13: 15 pozitivnih, 2 negativni oceni 

- Kritika na članek: RTV v članku zavaja in je na misiji praznovernosti. Išče 

sogovornike le z ene strani, torej s strani socialističnih sanjačev, ki črpajo javna 

sredstva. 

 

Vrednotni konsenz 14 (zdruţene ocene iz več skupnih komentarjev): skupno 59 pozitivih, 2 

negativni oceni 

- Največ pa bo za nas mlade naredil tisti, ki bo ukinil študentske servise. (25 pozitivnih, 

1 negativna ocena) 

- Primer: »Pri mojih kolegih so jim tedanji delodajalci po diplomi rekli, da naj si 

pridobijo status, ali pa jih ne rabijo več. Tako je to danes.« (13 pozitivnih, 0 negativnih 

ocen) 

- »Podpišem takoj.« (11 pozitivnih, 1 negativna ocena) 

- »To pa je tudi res.« (10 pozitivnih, 0 negativnih ocen) 

 

Vrednotni konsenz 15 (zdruţene ocene iz več skupnih komentarjev): skupno 37 pozitivnih, 1 

negativna ocena 

- »Glede podjetništva in poslovnih idej je potrebno razumeti, da večina ljudi nima niti 

sposobnosti, niti znanja, izkušenj, predvsem pa niti zanimanja oziroma interesa za 

podjetništvo. Ameriški psiholog dr. Holland pravi, da imamo 6 različno izraţenih 

interesov in tipov ljudi, samo en tip je podjetniški tip, tisti, ki imajo bolj izraţen 

umetniški, konvencionalni, realističen ali morda socialen ali raziskovalen interes po 

vsej verjetnosti ne bodo niti srečni niti uspešni pri odpiranju podjetja, pa naj bodo 

imeli še tako dobro idejo. Tako da od mladih ne moremo pričakovati in zahtevati, da 

bodo uspeli z lastno poslovno idejo, vsaj od večine ne. Večina se bo morala priključiti 
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ţe obstoječim kolektivom in vsi smo odvisni od celotne druţbe v kateri ţivimo, ne le 

od samega sebe.« (19 pozitivnih, 0 negativnih ocen) 

- »Tukaj je zmotno prepričanje, da so rešitev razni Kickstarterji in podobno.« (10 

pozitivnih, 0 negativnih ocen) 

- »Vsi, ki v tem trenutku izgubijo sluţbo ne morejo postati strokovnjaki za neko 

področje ali pa razviti neko poslovno idejo.« (8 pozitivnih ocen, 1 negativna ocena) 

 

c) Deviacija 

Komentarje, ki so ocenjeni z največjim številom negativnih ocen, smatramo kot najbolj 

deviantne ali odklonilne. Nekateri komentarji so kljub visokemu številu negativnih ocen prav 

tako dobili znatno število pozitivnih ocen, ker je medgeneracijski konflikt prepleten tudi s 

skrajnostmi v konfliktu. 

 

Deviantnost 1: 31 negativnih, 10 pozitivnih ocen 

- »Potrebno je nekaj pokazati. Danes vsak misli, da mu ni potrebno NIČ znati pa da bo 

kar dobil sluţbo.« 

 

Deviantnost 2: 17 negativnih, 6 pozitivnih ocen 

- »Jaz pa mislim, da so predolgo doma - MAMA HOTEL, zdaj pa so tam, kjer ni muh.« 

 

Deviantnost 3: 12 negativnih, 7 pozitivnih ocen 

- »Jaz se mlajšim smejim. Do solz. Večina mladih je nesposobneţev s potrdilom o 

izobraţevanju. Nezainteresirani in poznajo samo pravice. Večina jih tudi zavrača 

nasvete izkušenih starejših zaposlenih, ker  mislijo da so pojedli vse znanje tega sveta. 

Ko pa ostanejo sami pri nekem delu pa potno čelo, solze in vse narobe narejeno.« 

 

Deviantnost 4: 7 negativnih, 2 pozitivni oceni 

- »tri leta brezposeln!? V treh letih se naucis jezika (rus, nem, fra...) ali pa programirat 

(c++, java...) pogledas cez mejo in bos nasel sluzbo.« 

 

Deviantnost 5: 7 negativnih, 3 pozitivne ocene 
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- »Problem je, da mladi iščejo sluţbo, ne delo. Jaz krivim naše šolstvo, ki ustvarja 

visoko izobraţene nesposobneţe, ki ne znajo najti dela.« 

 

Deviantnost 6: 5 negativnih, 0 pozitivnih ocen 

- »Pri nas si s.p. najprej kupi (lizing) pošten avto, vilo, čoln in pozabi na investicije. 

Čast izjemam!« 

 

Deviantnost 7: 5 negativnih, 0 pozitivnih ocen 

- »Kdo pa drug(krivda na starejše)? 23 let ste nemo opazovali privatizacijo in 

degradacijo slovenskih podjetij, sedaj ko padajo kot domine in delovnih mest niti 

pribliţno ni več dovolj, pa prepričujete generacijo 23–35 let, da je nesposobna, ker si 

ne uspe najti perspektivne sluţbe. Danes oni ţanjejo, kar ste vi sejali 20 let!« 

 

Deviantnost 8: 5 negativnih, 1 pozitivna ocena 

- »Sam bi veliko rajši zaposlil starejšega resnega delavca z manj izobrazbe a veliko 

prakse. Takšni vsaj prihajajo na delo v ponedeljek spočiti in trezni. Za razliko 

nekaterih mladih ki so še na pol pijani in s krvavimi očmi.« 

 

Deviantnost 9: 4 negativnih, 0 pozitivnih ocen 

- »Ja ni panike, greš delat zastonj kot pripravnik za leto, dve da dobiš izkušnje. In potem 

lahko kje drugje dobiš sluţbo saj sedaj imaš izkušnje. Edin problem je da moraš met 

finančne zaloge da lahko ţiviš leto brez prilivov. Če začneš v osnovni šparat, ni vrag 

da ne bi prišparal kakih 6000 €.« 

 

3.3.3 Interpretacija rezultatov spletnega diskurza 

 

Diskurz, ki se je odvijal na spletnem portalu, je temeljil na medgeneracijskem konfliktu. 

Starejši so zelo kritični do mladih. Opisujejo jih kot generacijo »šminkarjev«, bahanja, 

kazanja, označujejo jih kot lene, nesposobne, obtoţujejo jih, da samo jamrajo, da so 

nezainteresirani in da odklanjajo novo znanje, da so vzvišeni in da odklanjajo odgovornost in 

da ţivijo na njihov račun v t. i. mama hotelu.  Starejši trdijo, da se mladih ne bojijo, ampak se 

jim smejijo, ter da niso oni krivi, da nimajo sluţb. Ţugajo jim, da morajo ţe enkrat dojeti, da 
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je preveč visoko izobraţenega kadra in premalo ljudi, ki ima nekaj uporabnega (tehničnega) 

znanja.  

 

Mladi so se na zgornje trditve zelo ostro odzvali. Odgovarjajo, da stari ţivijo še v socializmu 

in ne razumejo današnje problematike trga. Imeli so dodeljeno delo v istem kraju in še vedno 

so prepričani, da tako mora biti. Imeli naj bi boljše izhodišče za delo, kot jih imajo oni danes.  

Mladi trdijo, da nimajo moţnosti pridobiti izkušenj, ki jih delodajalec zahteva. Trdijo, da je z 

današnjo mladino enako narobe, kot je bilo z mladino prejšnje generacije, zato je taka 

nestrpnost do njih neupravičena, še več, menijo, da imajo stari večvrednostni kompleks, ki je 

zakuhal to in druge krize in za katere mora plačevati današnja mladina. Kritizirajo stare, da 

zaradi bojazni, da bodo ob sluţbo, ne ţelijo deliti znanja med mlade. Tudi mladi ţugajo 

starim, naj počakajo nekaj let, pa jim bo jasno. Grozijo jim, da bodo vsi odšli v tujino in ne bo 

nihče plačeval njihovih pokojnin, pa tudi, da sploh ne razumejo pravega pomena naslova 

članka. Kritični so do odgovorov starih, ki so po njihovem mnenju poniţevalni in nepotrebni. 

Poudarjajo tudi, da mladi ne ţivijo v mama hotelu, ker si tega ţelijo, ampak ker nimajo druge 

moţnosti, in da niso vsi lenuhi. Strinjajo se, da narašča napetost med generacijama, prav zato, 

ker mladi teţko dobijo priloţnosti. 

 

Skozi diskurz, ki se je odvijal vzporedno s konfliktom in je prispeval k skupinskemu 

analiziranju problematike, lahko povzamemo ključne ugotovitve, ki so bistvene za 

razumevanje nastalega konflikta. Komentatorji obsojajo sam šolski sistem, ki je napačno 

strukturiran in ne opravičuje potreb trga. Visoko šolstvo je premalo praktično usmerjeno in ne 

nudi dovolj praktičnih znanj, ki bi mladim omogočila direktne izkušnje. Drţava bi morala 

omejiti vpis v šole, vendar mora vzeti v zakup, da lahko postane šolanje privilegij bogatih. 

Izpostavlja se tudi vrednostni sistem druţbe, ki usmerja mlade v šolanje z namenom, da bodo 

dobili dobro sluţbo in ne bodo »garači«, kot so bili njihovi starši. Ustvarja vrednote, kot so 

veliko denarja za malo dela. 

 

Vsi se strinjajo, da delovnih mest primanjkuje. Za to krivijo slabo gospodarstvo, pa tudi to, da 

volimo ţe vrsto let enake obraze. Socializma ni več, vse ostaja na posamezniku. Tisti, ki 

izpolnjujejo pogoje za upokojitev, bi morali v pokoj, razen v poklicih z deficitom. Mladi bi s 

tem dobili priloţnost in hkrati razbremenili starše oziroma starejše. Strinjajo se, da za nastalo 
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situacijo niso krivi ne mladi in ne stari, vendar moramo prevzeti odgovornost nase, namesto 

da krivimo druge. V Sloveniji je očitno nujno potrebno razdeliti ljudi na dva pola in med 

njima ustvarjati konflikte z namenom, da se onemogoči sodelovanje. Menijo, da Slovenija 

ţivi v popolni apatiji in negativnem vzdušju.  

 

Vrednotni konsenz tvorijo komentarji, ki so bili najvišje pozitivno ovrednoteni. Razumemo 

lahko, da so se skozi diskurz ustvarila stališča, ki obravnavajo problematiko tako, da 

predstavljajo stališče večine, ki se je diskurza udeleţila.  

Večina se strinja, da se s konfliktom odvrača pozornost od tega, da ni več dovolj delovnih 

mest, kar pomeni, da vsi teţko dobimo sluţbo, ne samo mladi. Kriza je le razgalila teţave. 

Drţava ne ustvarja pogojev za podjetništvo, tuji vlagatelji pa le uničujejo domače 

gospodarstvo. Ne vlaga se v razvoj industrije, EU sredstva so z vidika delovnih mest 

neracionalno vloţena. Razna izobraţevanja so draga, z njimi sluţi le peščica predavateljev. 

Problematična je tudi kmetijska politika, ki podpira sistem subvencij. Mnoţično se 

komentatorji strinjajo, da vsi ne moremo razviti poslovne ideje in se prijavljati na različne 

projekte, ki jih ponuja splet. Vsi ne moremo tako rekoč čez noč postati strokovnjaki za neko 

področje, da bi se ubranili brezposelnosti. Udeleţenci v diskurzu pa se popolnoma strinjajo, 

da je za izboljšanje zaposlovanja mladih pomembno, da se ukini študentsko delo. 

 

Strinjajo se s trditvijo, da se nihče ni rodil z znanjem, zato mladi potrebujejo priloţnost, da 

pridobijo potrebno znanje. Ker so stari v bojazni, da bodo izgubili sluţbo, ne sodelujejo z 

mladimi in jih niso pripravljeni naučiti novih znanj. Torej ni medgeneracijskega sodelovanja. 

Pripisana lenoba mladim je zgolj stereotip. Vseeno se strinjajo, da veliko mladih dobi 

priloţnost, vendar so moţnosti slabše, kot so bile včasih. Mladi niso nič drugačni, kot so bili 

mladi včasih. Glavna razlika je v tem, da so imeli stari moţnost pridobiti si delo in izkušnje 

takoj, medtem ko mladi danes te moţnosti nimajo. Stari so ţiveli v socializmu, ki jim je 

omogočil neko vrednostno strukturo, vendar okoliščine so se do danes spremenile in potrebno 

bo spremeniti tudi to vrednostno strukturo. Med komentarji je bil eden, ki je komentiral, da 

starejši »ţivijo v socializmu in se na mladih učijo kapitalizma«. Stvari so se spremenile, 

ampak mišljenje starih ostaja isto. Še vedno velja prepričanje: »Šolaj se, da boš dobil dobro 

sluţbo in ne boš garač, kot sem bil jaz«. Starši niso svetovali otrokom, naj izberejo smeri, ki 

so tehnično usmerjene. Zato je nedopustno, da stari pljuvajo čez mlade in mislijo, da so 
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nadpovprečno sposobni. Logika večvrednosti je sproţila današnjo krizo. Razvajena ni samo 

mladina, ampak tudi stari, ki so to mladino vzgojili.  

 

Kar nekaj kritik je bilo na račun objavljenega članka, predvsem se vsi strinjajo, da članek 

zavaja in sproţa konflikt, ker išče sogovornike samo iz ene strani. Tudi podatki v članku so 

komentatorjem nerazumljivi, češ da so neresnični in izmišljeni. Za Slovenijo je značilno, da 

se medijsko sproţa različne konflikte, najsibo med levimi in desnimi, med mesti in 

podeţeljem, med javnim sektorjem in gospodarstvom, mladimi in starimi itd. 

 

V diskurzu lahko vidimo tri najbolj izstopajoče komentarje, ki imajo najvišje število 

negativnih ocen, torej so najbolj deviantni. Najbolj obsojajo mnenje komentatorja, da je 

»potrebno nekaj pokazati. Danes vsak misli, da mu ni treba NIČ znati pa da bo kar dobil 

sluţbo.« Drugi najbolj devianten komentar obsoja mlade, da ţivijo v t. i. Mama hotelu »in 

zdaj so tam, kjer ni muh.« Tretji komentar, ki kaţe na deviantnost, se posmehuje mladim, češ 

da »je večina mladih nesposobneţev s potrdilom o izobraţevanju«. Očita jim, da so 

nezainteresirani in da poznajo samo pravice ter da jih večina zavrača nasvete starejših 

zaposlenih, ker mislijo, da vse ţe znajo. Med drugim komentatorji obsojajo mnenja, ki 

pravijo, da če si brezposeln, lahko v tem času pridobiš ogromno znanja (jeziki, programiranje 

itd.), potem pa lahko iščeš sluţbo čez mejo. Nekateri obsojajo tudi mnenje, da mladi iščejo 

sluţbo in ne dela, pa tudi, da šolstvo ustvarja visoko izobraţene nesposobneţe, ki ne znajo 

najti dela. Ne strinjajo se niti s tem, da lahko greš delat kot pripravnik, prej si pa ţe 

privarčuješ nekaj zalog, da preţiviš. Tudi mišljenje o mladih, da so nesposobni in brez 

izkušenj, pa da ne hodijo na delovno mesto spočiti, predstavlja nekaterim komentatorjem 

nesprejemljivo mišljenje. 

 

3.3.4 Ključne ugotovitve 

 

Če predpostavljamo, da druţbeni red temelji na vrednotnem konsenzu, ki je preţet z 

vrednotami ter povezuje člane s skupnimi cilji, identiteto in normami, lahko iz spletnega 

diskurza raziskujemo, kakšni so vzroki, ki mlade in stare spodbujajo k diskurzu. Spodbuja jih 

predvsem provokativna simbolna funkcija, ki deluje na posameznika, da ta reagira konfliktno. 

Sporočilnost članka z naslovom »Mladi zelo teţko dobimo sluţbo, ker se nas starejši bojijo« 



Brešan, Maja. 2016. »Prilagajanje in obvladovanje kulturnih sprememb v tranzitarnem 

preseku slovenske druţbe.« Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne druţbene študije v 

Novi Gorici 

 

52 

 

je dejavnik, ki sproţi odzivnost starejše populacije, ki se odzove zelo odklonilno in 

obtoţujoče do mlajše populacije. Starejši označujejo mlade z manjvrednostnimi 

prispodobami. Mladi se odzovejo na komentarje starejših in tako se vzpostavi konfliktni 

diskurz. Ugotavljamo, da lahko skozi uporabljene koncepte konflikta, konsenza in deviacije 

spremljamo dinamiko spreminjanja in obvladovanja kulturnih sprememb, kar lahko 

apliciramo na spreminjanje sfere kulturnih vzorcev Slovencev. 

Mladi si v neki meri delijo podobne cilje, vrednote in vizije s starejšo populacijo, vendar se ne 

strinjajo, da imajo enake moţnosti, kot so jih imeli njihovi starši ter ostala starejša generacija. 

Problem lahko vidimo v tem, da identiteta mladih ni potrjena s strani večine starejše 

populacije, ker mladi, ki jih starejši opisujejo v diskurzu, ne izpolnjujejo njihovih pričakovanj 

in ciljev. Če je identiteta podlaga za skupno sodelovanje in enotnost druţbe, bo potrebna 

regulacija med obema generacijama, tako da se zviša dopustnost in fleksibilnost vrednotenja v 

druţbi. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da bodo mladi postali navidezno »ogroţena 

skupina«, saj bodo ohranjali elemente starejše generacije in se bodo teţko prilagajali novim 

okoliščinam hitro spreminjajočega okolja. Za druţbo bo predstavljalo sprejemanje in 

obvladovanje druţbenih sprememb teţje in mogoče v neki točki nefunkcionalno za celotno 

druţbo. Kakorkoli, če mladi trdijo, da ne morejo uresničiti teh ciljev in vizij, ki jih od njih 

pričakuje starejša generacija in tudi oni sami, lahko rečemo, da so na nivoju konflikta samih s 

seboj. Nov profil mladih odraslih postaja tako odmaknjen v lasten svet, apatičen in 

nezainteresiran za dogajanje okoli njega.  

 

Obe generaciji izpostavljata delo kot vrednoto. Problematika pomanjkanja delovnih mest je 

skupna obema. Kot drugo izpostavljata sodelovanje. Skozi nevtralne komentarje se je ustvaril 

skupni konsenz – ţelja po sodelovanju in enotnosti. Kot tretje pa izpostavljata ţeljo po 

učinkoviti politiki in gospodarstvu. Nihče ni izkazal podpore trenutnemu stanju na trgu dela in 

zato si vsi ţelijo boljše prihodnosti tako za mlade kot za stare. Skozi diskurz lahko vidimo, da 

se je ustvarilo skupno mnenje, ki izpostavlja, da starejša generacija ţivi v starih vrednotah 

prejšnjega sistema. Ob teh ugotovitvah lahko sklepamo, da predvsem starejša generacija 

ostaja v tranziciji vrednot. Če bi predpostavljali po Če predpostavljamo po Durkheimu (2004), 

ki meni, da ne obstaja skupni konsenz, ampak samo druţbena dejstva, ki imajo moč prisile v 

skladu z druţbenimi pravili, bi lahko deloma pojasnili kolektivno čustvovanje starejših v 

spletnem diskurzu. Ali lahko govorimo o izginjanju ali oslabljenju slovenskih druţbenih 
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pravil? V analizi smo iskali tudi dejstva, ali obstaja druţba na meji anomalije, ko kolektivna 

zavest preveč oslabi. Na to lahko odgovarjamo odklonilno, zato ker se skozi diskurz ustvarja 

skupni konsenz, ki konflikt spodbuja k spravi in sodelovanju. Tudi vrednotenje teh 

komentarjev preko ocen nam da slutiti, da si mladi in stari kljub konfliktni komunikaciji ţelijo 

sodelovanja in enotnosti v kriznih časih. Tudi komentarji, ki so bili druţbeno opredeljeni 

kritično, torej z nizko oceno, so ustvarjali krepitev skupnega konsenza in zavračali konflikt in 

stereotipe. Torej ne moremo govoriti o stanju anomalije v Sloveniji, lahko pa govorimo o 

spreminjanju kulturnih vzorcev, in to predvsem pri mladih. Vsekakor pa se mlade izpostavlja, 

kot da se vedejo odklonilno do druţbe in nekako potrjujejo teorijo A. K. Choena, da so mladi 

grešni kozli in se ne znajo postaviti zase. 

 

Če se torej sprašujemo, ali obstajajo skupni cilji znotraj diskurza, lahko odgovarjamo, da 

obstajajo le deloma. Razlikujejo se v pričakovanjih, saj starejši vidijo mlade v drugačni vlogi, 

kot se vidijo mladi, pa tudi nimajo moţnosti, da bi izpolnili pričakovanja starejših. Torej 

obstaja razlika v vrednotah in moţnostih. Zato bi morali preučevati druţbenogospodarski 

spekter, ki ga zaznamuje trg dela, vsekakor pa lahko govorimo o razlikah v percepciji 

moţnosti. Po mnenju komentatorjev so ključni elementi, ki negativno vplivajo na ţivljenjske 

poteke tako pri mladih kot pri starejših, predvsem slabe zaposlitvene moţnosti, neurejeno 

šolstvo in vrednote slovenske druţbe, ki ohranjajo socialistične korenine. Tukaj lahko 

zaznamo, da se tako mladi kot stari, pa tudi predstavniki ostale generacije strinjajo in ustvarja 

se skupni konsenz.  

 

V spletnem diskurzu je zaznati pogoje, ki ustvarjajo medgeneracijski konflikt, kjer je glavni 

poudarek v različnem poimenovanju vlog in podob v druţbi. Lahko ugotavljamo, da starejši 

poimenujejo drugače vloge mladih in jih tako kritizirajo, da se ne obnašajo po pravilih druţbe. 

Kljub temu da se vsi zavedajo, da prihaja do ključnih ekonomskih in druţbenih sprememb, 

ostajajo dokaj kritični do poloţaja mladih, ki ga zasedajo danes v druţbi. Čeprav ugotavljamo, 

da prihaja do razlik v vrednotenju podob med dvema generacijama, ne moremo mimo tega, da 

mladi ne sprejemajo vlog, ki jim jih nakazuje starejša generacija, morda zato, ker ne zmorejo, 

ali pa zato, ker nočejo. Počutijo se ujete v dveh svetovih, kar lahko nakazuje na dejavnike 

spreminjanja kulturnih vzorcev Slovencev. Tako ugotavljamo, da se na nivoju druţbenega 

diskurza ustvarjajo pogoji, ki nakazujejo na spreminjanje samega jedra slovenske kulture. 
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Utemeljimo lahko, da lahko prav s pogoji druţbenega konflikta in deviantnosti spremljamo 

dejavnike, ki kaţejo na razlike med mlado in staro generacijo. Iz tega lahko nato sklepamo, 

kateri so predmeti diskusije, in tako postavimo ključne elemente spreminjanja v slovenskem 

jedru kulture. Ugotavljamo, da gre predvsem za spreminjanje predstav o vlogah mladih v 

druţbi in na prehodu v odraslost. Skozi diskusijo lahko spremljamo neodobravanje in 

nesoglasje starejše generacije z obnašanjem in delovanjem mladih v druţbi. 

 

3.4 Longitudinalna analiza posameznih profilov mladih v Sloveniji 

 

V longitudinalni analizi so zbrani podatki iz treh različnih časovnih obdobij. Zdruţeni so v 

eno raziskavo, ki smo jo poimenovali longitudinalna analiza. V longitudinalni analizi smo 

primerjali izbrane parametre. Parametre je bilo teţko uskladiti, saj smo podatke zbirali brez 

predhodnega raziskovalnega načrta, in sicer za povsem ločene namene.  

 

3.4.1 Parametri raziskovanja kulturnih sprememb pri prehajanju mladih v odraslost  

 

Skozi kritični pregled literature ugotavljamo, da se ključni element spreminjanja kaţe prav pri 

mladih generacijah. Kot pravi Ule (2007), je prav ideja o mladosti tesno povezana z 

modernizacijo. Nadaljuje, da ne gre samo za socialno, kulturno in politično osamosvajanje 

mladine, temveč tudi za druţbeno modernizacijo. In mladina predstavlja ogledalo tej druţbi v 

spreminjanju (Ule 2007). Zato raziskava temelji na izbranih parametrih, ki analizirajo mlade 

med 18 in 35 let. Izdelali smo posamezne profile mladih, ki so sodelovali v raziskavi za 

študijsko nalogo iz leta 2010 (fokusna skupina) in za diplomsko delo iz leta 2012 (intervju), 

ter jih primerjali s podatki iz letošnjih intervjujev (2016). Za namene te raziskave smo si 

postavili načrt, kako te podatke primerjati in jih analizirati. Zastavljeni parametri bodo merili 

spreminjanje in obvladovanje kulturnih sprememb pri posameznikih (mladih) na območju 

Slovenije, natančneje Goriške. 

 

Namen izbranih parametrov je analiza mladih skozi elemente spreminjanja, ki smo jih 

obravnavali v teoretičnem pregledu literature. Zdruţujejo ključna izhodišča pri spreminjanju 
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in obvladovanju kulturnih sprememb, v katerih so se znašli mladi na prehodu v odraslost. 

Izbrali smo štiri sledeče parametre: 

 

1) Identiteta in mladostnikova koherentnost (odvisnost do druţbenih elementov) 

Pri analizi identitete mladostnika nas zanima v prvi vrsti dojemanje sebe kot naslavljanja 

osebnega jaza v druţbenem procesu. S parametrom identitete ţelimo ugotoviti, kako se 

udeleţenec dojema v odnosu do druţbe. Tako bomo lahko določili vloge, ki jih ima 

posameznik v odnosu do druţbe, in hkrati, kakšno samopodobo si naslavlja. Primerjali bomo 

rezultate iz  različnih obdobij, da bomo lahko ugotavljali, ali se te podobe o jazu in druţbenih 

vlogah spreminjajo. Smatramo, da se spreminjanje identitete spreminja ne samo zaradi 

prehoda v odraslost, temveč tudi zaradi kulturnih sprememb. Zato bomo dobljene podatke 

primerjali z rezultati spletnega diskurza, primerjava pa nam bo bolj jasno pokazala, ali gre 

predvsem za mladostniško spreminjanje v prehodih ali tudi spreminjanje na druţbeni ravni. 

 

Strniša in Musek (2005) ugotavljata, da močnejša kot so neskladja med realnim jazom na eni 

strani ter idealnim in obvezujočim jazom na drugi strani, večje je občutje nezadovoljstva in 

bolj je ogroţeno samospoštovanje (Musek in Strniša 2005). Parameter identitete je sestavljen 

tako, da vključuje vsa vprašanja, s katerimi mora udeleţenec odgovarjati z »Jaz mislim, 

menim, se počutim …« ali »Opisal bi se, opisal bi jih ...« in podobno, ter vse, kar podaja 

mnenje o sebi ali druţbenih institucijah, kot so starši, druţina, starejši/druţba ali partner. 

Poleg tega smo umestili v parameter identitete tudi vprašanja, ki zadevajo vrednotenja mnenj 

in svobodo mišljenja ter dojemanje pričakovanj drugih do udeleţenca. Vprašanja, ki so bila 

zdruţena pod izbrane parametre, si lahko ogledamo v Prilogi 7, kjer je zajet načrt zdruţevanja 

posameznih vprašanj. 

 

Skupaj z dojemanjem identitete pa gre z roko v roki element koherentnosti mladih, ki odraţa 

odvisnost ali neodvisnost od primarne druţbene institucije – druţine ter druţbe na splošno. 

Vprašanja se dotikajo predvsem odvisnosti v ţivljenju, bodisi finančne ali čustvene.  Hkrati pa 

z vprašanji o občutku svobode in moči/nemoči odločanja ter vrednotenju mnenj v druţbi 

merimo vpletenost posameznika v druţbeni proces, torej v kolikšni meri se posameznik čuti 

sprejet in v kolikšni meri je povezan z druţbenim delovanjem. 
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2) Ţivljenjske usmeritve: izobraţevanje in delo, splošne predstave in druţina ter politika 

in ideje 

Mladi so tisti, ki so najbolj intenzivno vključeni v procese izobraţevanja in dela, formiranja 

druţine ter formiranja druţbene podobe. Mladostnik se ob prehajanju aktivno ukvarja z 

razrešitvijo lastne t. i. identitetne krize, kar pomeni, da se znajde v neujemanju podob, 

predstav in vrednot z obnašanjem. Išče najbolj ugodne kompromise in rešitve, ki bi mu 

omogočili čim boljše izhodišče za ţivljenje. S tem si poskuša racionalno zmanjšati tveganja in 

nevarnosti, ki mu preţijo. Mladostnik se srečuje z različnimi ţivljenjskimi situacijami in 

podobami o njej v prihodnosti ali v odraslosti, zato vrednoti ţivljenjske usmeritve različno. 

Ugotavljanje, kako mladostnik vrednoti posamezne ţivljenjske usmeritve, lahko nakazuje na 

kasnejše prilagajanje na odraslost in kulturno usmeritev druţbe v prihodnosti. Izpostavljene 

ţivljenjske usmeritve so: izobraţevanje in vključevanje na trg delovne sile, splošne 

ţivljenjske predstave in predstave o druţini ter politične usmeritve in ideje. 

 

Za izbrano področje izobraţevanje in delo ţelimo ugotoviti, kako ga mladi vrednotijo. Z 

dobljenimi odgovori bomo lahko ovrednotili mladostnikove podobe o izobraţevanju in delu in 

jih hkrati primerjali na dolgi rok. Parameter bo analiziral predvsem odnos mladostnika do 

odraslosti na področju izobraţevanja in dela in obratno, refleksijo o podobah o mladosti v 

izobraţevalnem moratoriju. 

 

Drugi element raziskovanja so splošne predstave. Vključuje ugotavljanje splošnih tem, 

katerih nismo mogli umestiti v nobenega izmed izbranih parametrov. V osnovi gre za 

vrednotenje pogledov na individualizem kot pojav modernosti, vrednotenje odgovornosti in 

ugotavljanje najpomembnejših elementov v ţivljenju posameznika. Poleg tega bomo 

vrednotili ustvarjanje druţine pri posamezniku kot element spreminjanja v individualizirani 

druţbi. 

 

Zadnji element parametra ţivljenjske usmeritve je vrednotenje politike in idej o demokraciji. 

Prav demokracija je dejavnik moderne in kaţe na druţbeni razvoj in tudi tranzicijo. Kljub 

temu velja omeniti, da politika postaja »zavrnjena« tema pri mladih, ki ne vzbuja zanimanja, 

zato bomo z merjenem tega elementa poskušali razumeti kritične točke, ki nakazujejo na 
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sprejemanje vrednotenja političnih usmeritev v druţbi. Ugotavljali bomo predvsem zaupanje 

v drţavo, vlogo drţave pri udeleţencih in dojemanje demokracije. 

 

3) Negotovost in tveganja proti zadovoljstvo 

Musek (1993) pravi, da na naše obnašanje vplivajo tako strah kot tudi ţelja in upanje. 

Obstajajo različni strahovi, kot so strah pred bolečino, neugodjem, neuspehom itd. Te 

strahove lahko posameznik premaga samo z izpolnitvijo upanj in ciljev. Musek meni, da so 

lahko prav naše vrednote in njihova razvojna hierarhija naš osebni in ţivljenjski kaţipot 

(Musek 1993). V parametru negotovost in tveganja proti zadovoljstvo bomo ugotovitve 

obravnavali kot analizo dveh elementov, in sicer dojemanja negotovosti in tveganj ter 

zadovoljstva z ţivljenjem.   

 

V Prilogi 8 lahko vidimo izbrana vprašanja, na katera so udeleţenci odgovarjali v sklopu 

negotovost in tveganja. Vprašanja merijo predvsem dejavnike, ki mladostnikom predstavljajo 

ovire, tveganja ter odzive na neugodne situacije. V intervjuju iz leta 2016 pa bomo merili tudi 

vrednoto, ki prevladuje pri udeleţencih, in sicer tradicionalna vrednota – torej varnost – 

nasproti postmaterialistični vrednoti – samoaktualizacija.  

 

Drugi element parametra negotovost proti zadovoljstvo je zadovoljstvo. Izbran element je 

postavljen kot protislovje pojmu negotovost in tveganje. Pri udeleţencih bomo torej merili, 

koliko so zadovoljni danes in koliko so bili zadovoljni pred leti. Musek in Strniša (2005) 

obravnavata zadovoljstvo z ţivljenjem kot del psihičnega blagostanja. Odvisno je od ciljev, 

konfliktnosti ciljev in doseganja le-teh (Musek in Strniša 2005).  

 

4) Dolgoročne orientacije 

Kot zadnji parameter bomo obravnavali dolgoročne orientacije posameznikov. Pomembne so 

predvsem zato, da ugotovimo, ali si mladi postavljajo cilje, kakšne cilje si postavljajo ter ali 

jih uresničujejo. Doseganje ciljev je pomemben dejavnik, ki povečuje pozitivne učinke 

subjektivnega emocionalnega blagostanja, kot ga poimenujeta Musek in Strniša, pa tudi 

Cantor in Harlow (1994, Musek in Strniša 2005). Poleg tega avtorja izpostavljata, »da 

najpomembnejši dejavnik ostaja med postavljenimi cilji in aspiracijami na eni strani ter 

doseganjem teh ciljev in aspiracij na drugi« (Musek in Strniša 2005, 341). Z izbranim 
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parametrom bomo ugotavljali, kakšne so usmeritve današnje mladine, torej kam strmijo in kaj 

si ţelijo. S tem bomo lahko tudi ugotavljali, kakšne vrednote in norme si ţelijo ohraniti, 

kakšne formirati ter kakšne preoblikovati v prihodnosti. 

 

3.4.2 Predstavitev longitudinalne analize rezultatov 

 

Vseh zbranih profilov je devet, vendar bomo analizirali in predstavili le šest posameznih 

profilov. V analizo niso vključene tri osebe, ker se iz različnih vzrokov niso odzvale na 

letošnje povabilo k raziskovanju. 

3.4.2.1 Profil 1 

 

Oseba je moškega spola, z univerzitetno izobrazbo na področju ekonomije, stara 32 let. 

Deluje v domačem podjetju, kjer sledi bolj postmaterialističnim vrednotam, v zasebni sferi pa 

bolj tradicionalnim vrednotam. Gre za preplet tradicije z moderno. Iz subjektivne ocene 

blaginje v mladosti lahko sklepamo, da oseba ni imela večjih finančnih skrbi, zato tudi pri 

odgovorih negotovosti in ovire niso prišle tako do izraza. Opaziti pa je postmaterialistične 

vrednote, ki so se razvijale predvsem v prehodnem obdobju – študentskem moratoriju. 

 

1) Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Pred šestimi leti lahko zaznamo nedefinirano identiteto med mladostnikom in odraslo osebo. 

Pri osebi je opaziti elemente prehajanja v odraslost, kjer identiteta odrasle osebe še ni 

definirana, kljub temu ni zaznati, da bi mu v kolektivni sferi druţine to predstavljalo problem, 

saj ne nakazuje, da bi si ţelel drugačen odnos s starši. Na delovnem mestu pa izkazuje 

podrejen poloţaj mladostnika. 

 

Opazimo, da se je identiteta s časom bolj jasno izoblikovala. Do kolektivne sfere ohranja bolj 

tradicionalne vrednote, medtem ko na osebnostni ravni prevladujejo individualistične 

vrednote (edinstvenost, ne ozirajoč se na druţbeno mnenje in pravila). Javni podobi ne daje 

velikega pomena, pomembna pa mu je svoboda lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti, 

vendar ne ob vseh situacijah in ne vedno. Lahko vidimo, da je oseba uspešno izvedla prehod 

iz mladosti v odraslost, kjer ostajajo prepletene različne vrednote, vendar izstopajo predvsem 
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individualistični pogled tako nase kot na okolico, ki ji ne daje velikega pomena. V študentskih 

letih ostaja preferenca v samostojnem ţivljenju stran od staršev, tako da ni zaznati močne 

koherentnosti z druţino, razen na finančnem področju. Druţina predstavlja včasih oporo, 

včasih oviro, odvisno od situacije. Druţina naj bi se nahajala na distanci, »ko se moreš usesti 

v avto, da prideš na obisk«. To kaţe, da še vedno obstaja neka zaţelena koherentnost med 

mladostnikom in druţino. Neodvisnost je prisotna v zasebnih odločitvah, zasebnem ţivljenju. 

V mladosti je bila prisotna večja svoboda, manj je bilo obveznosti, kar je pomenilo tudi več 

prostega časa. Danes ima druţino in otroke, torej tudi več obveznosti in manj prostega časa. 

Prisoten je občutek nadzora in obvladovanja lastnega ţivljenja in ţivljenjskih potekov. 

 

Pred leti je bilo njegovo mnenje manj ovrednoteno v druţbi, še posebej svoboda mišljenja, pa 

tudi svoboda izraţanja, čeprav pripomni, da se je verjetno naučil kakšno stvar zamolčati. 

Torej lahko sklepamo, da je bila oseba pred leti manj koherentna v odnosu do druţbe, bolj pa 

v odnosu do druţine. Danes pa postaja bolj koherentna do druţbe in manj do druţine. Občutek 

nadzora potrjuje uveljavljanje vloge v druţbi – torej identitete. Prosti čas je primerno 

zmanjšan. 

 

2) Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje in delo: V prvem obdobju mladosti izraţa izkoriščanje izobraţevalnega 

moratorija. V druţinskem podjetju čuti varnost – ni elementov tveganj oziroma negotovosti, 

kar povečuje občutje ugodja v podaljševanju prehoda v odraslost. V nasprotnem primeru 

oseba nakazuje na vrednote racionalnosti v izbiri ţivljenjskih poti. Idealna sluţba mu 

predstavlja določen osemurni delovnik in vodilni poloţaj. Ideal je protisloven, kaţe elemente 

tradicionalnega dela in hkrati modernističnih pogledov na delovno mesto. Oseba poudarja, da 

je realnost drugačna, kar nakazuje na to, da fleksibilnost tovrstnih delovnih mest razume kot 

del sprememb v delovnem sistemu. Oseba ni pripravljena sprejeti dela z niţjo kvalifikacijo, 

morda le za občasno delo. Primerno delo bi iskal v tujini. Pričakovanja o delu se niso veliko 

razlikovala od predstav v študentskih letih, večje razlike so bile v predstavah na osebnem 

področju. V študentskih letih so bile izraţene poslovne ambicije, za katerimi še vedno stremi. 

Danes bi se odločal za sluţbo, ki je odvisna od uspešnosti na delovnem mestu in ki je v 

povezavi z osebnim motom: No pain no gain! Pri tem lahko ugotavljamo elemente 
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postmodernističnih usmeritev: usmerjenost v uspeh, samoaktualizacija ter aktivacija tako na 

poslovnem kot privatnem področju.  

 

Splošne predstave in druţina: Predstavo o individualizmu izrazi kot razliko med Ameriko kot 

sinonimom za individualizem, ki pomeni malo komunikacije, in Japonci kot sinonimom za 

kolektivizem, ki pomeni več komunikacije. Trdi, da so koristi posameznika dobre tudi za 

druţbo, ker posledično nastane ciklus, ki kroţi. Oseba izraţa ţeljo po veliki druţini. Odločitev 

za ustvarjanje druţine prelaga na trenutek, ko bo ob njem prava oseba. Materialne dobrine 

niso ovira. Oseba je mnenja, da so materialne ovire le izgovori za današnjo mladino, da 

prelaga odločitev za druţino na kasnejše obdobje. Danes odgovornost za lastno ţivljenje 

prelaga nase in nekoliko spletu okoliščin. Izkušnje so tisti dejavnik, ki mu je omogočil 

izboljšanje ţivljenja na dolgi rok. Najvišje vrednoti izkušnje in druţino – otroka. 

 

Politika in ideje: Oseba v mladostni ne zaupa drţavnim ustanovam in pravi, da ta ne nudi 

dovolj podpore mladim pri formiranju druţine. Danes politiki ne sledi preveč in ji ne pripisuje 

prevelike vloge v ţivljenju. 

 

Demokracijo si predstavlja, kot »obliko vladavine, v kateri vlada ljudstvo oz. njegovi 

predstavniki, vendar se demokracija, kot jo poznamo danes, lahko hitro spremeni v reţim, v 

katerem posamezniki (kot tudi podjetja) lahko vplivajo na vladavino«. Poleg tega pripisuje 

velik vpliv velikih drţav EU v odnosu do demokracije in na oblikovanje le-te. Oseba ne kaţe 

nostalgije po socialističnem reţimu. 

 

3) Negotovost in tveganja proti zadovoljstvo 

V mladosti je osebi izvorna druţina v neki točki predstavljala ovire in negotovosti, ki lahko 

delujejo omejevalno na svobodo posameznika. Počuti se nesvoboden pri odločitvah glede 

kariere, ker se prepletata druţina in delovno okolje – druţinsko podjetje. 

 

Izobraţevanje vrednosti kot nujo, da lahko dobiš dokaj primerno zaposlitev, vendar če imaš 

previsoko kvalifikacijo (več kot magisterij), nisi več zaţelena delovna sila in teţje dobiš delo.  
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Pri osebi je v mladosti zaznati hiarhično razumevanje narodne pripadnosti – za določene 

narode obstajajo določena delovna mesta (razumljeno kot narodi iz manj razvitih deţel). 

Potemtakem sebe in slovensko druţbo smatra za bolj razvito in moderno. 

 

V študentskih letih je neugodna občutja pri osebi predstavljala vrnitev v domači kraj in 

ponovno ţivljenje s starši, kar potrjuje, da so obstajale ovire ali omejitve v odnosu do druţine. 

Oseba izpostavlja vrednote samoizpolnitve pred socialno varnostjo, kar kaţe na to, da je bolj 

nagnjena k tveganju in sprejemanju negotovosti za uresničitev ciljev. 

 

Oseba vrednoti zadovoljstvo z ţivljenjem na lestvici od 1 do 10 z osmico, kar velja za visok 

rezultat zadovoljstva z ţivljenjem. Enako oceno je pripisala ţivljenju v študentskih letih. 

Utemeljuje, da se razlika v zadovoljstvu razlikuje glede na situacijo, ki jo ţiviš: »Prej si 

brezposeln in razigran študent (ima svoje prednosti in slabosti). Potem pa delaven in 

odgovoren starš, ki ravno tako ima svoje dobre in slabe lastnosti«. Oseba predstavi razlike v 

ţivljenju študenta in v ţivljenju odrasle osebe. Lepo opiše prehod iz brezskrbnosti k 

odgovornosti in delu. 

 

4) Dolgoročne orientacije 

Oseba loči poslovno področje od zasebnega. Na poslovnem področju si ţeli sprememb v 

samem poslovanju podjetja, v zasebnem pa še več otrok. Spremljamo lahko močne elemente 

druţine in aktivno delovanje na poslovnem področju. 

 

3.4.2.2 Profil 2 

 

Oseba je ţenskega spola z bolonjskim magisterijem, stara 27 let. Trenutno je v iskanju redne 

zaposlitve, zato lahko občutimo v komentarjih prisotnost več negotovosti in niţje stopnje 

zadovoljstva z ţivljenjem. V osnovi pa prihajajo v ospredje postmaterialističen profil osebe, 

katere strahovi in negotovosti se v obdobju iskanja zaposlitve in ţivljenjskih sprememb 

povečujejo. Iz subjektivne ocene blaginje razberemo, da je bila oseba v svoji mladosti deleţna 

zelo visoke blaginje v druţini, iz česar lahko sklepamo, da je imela manj izraţene vrednote 

preţivetja, v ospredje so prišle postmaterialistične vrednote. Vidimo lahko, da je bila kvaliteta 

ţivljenja v izobraţevalnem moratoriju višja, kot je danes.  
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1) Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Pred šestimi leti lahko zaznamo nedefinirano identiteto med mladostnikom in odraslo osebo. 

Oseba se doma identificira kot otrok oziroma mladostnik, v druţbi oziroma na delovnem 

mestu pa kot odrasla oseba. Še vedno ostaja v vlogi mladostnika, saj svoje vedenje ostaja pod 

lupo staršev (klic domov). Starši ostajajo glavni moderator njenih dejanj. Ugotovimo lahko 

nejasno podobo med mladostnikom in odraslo osebo, mogoče se obravnava bolj mladostniško 

kot odraslo. 

 

Danes se oseba identificira iz perspektive osebnih lastnosti, kar izraţa usmerjenost bolj v 

individuum kot v kolektiv. Izraţa občutek svobodnega izraţanja v javnosti. Opisuje se kot 

natančna, organizirana, trmasta, urejena, druţabna. Zasledimo mešane vrednote tako 

tradicionalne orientiranosti kot moderne percepcije individuuma. Kolektivna podoba se ne 

razlikuje od lastne samopodobe. Zunanji jaz, torej javno podobo, pa opiše kot malo zaprto, 

sprosti se šele, ko človeka bolje spozna. Navzven odraţa zaprtost in zadrţanost. 

 

V mladosti je obstajala predvsem finančna odvisnost, mogoče lahko razumemo tudi čustveno 

odvisnost ali poloţaj mladostnika v odnosu z druţino, saj ji je druţina nudila oporo v 

ţivljenjskih situacijah. Neodvisnost onemogoča dejstvo, da takrat ni imela sluţbe. Ohranjala 

je odvisen odnos do druţinske institucije kot opore. Tudi v prihodnje je nakazovala ta 

nagnjenja, saj si ţeli v prihodnosti bivanja blizu staršev. Danes pravi, da se je v študentskih 

letih počutila manj svobodno, kar morda lahko utemeljimo z dejstvom, da je bila koherentnost 

do staršev višja, kot je danes. Danes ima občutek, da ima nadzor nad lastnim ţivljenjem, in 

tudi vrednost mnenja je višja, kot je bila pred leti. To nakazuje na to, da se koherentnost do 

staršev odmika.  

 

2) Ţivljenjske usmeritve 

Delo in izobraţevanje: V mladosti je odraslost dojemala na podlagi stopnje odgovornosti. 

Oseba si ni ţelela še redne sluţbe. Delo si je predstavljala predvsem kot fleksibilno delovno 

mesto, projektno delo, z dobrim plačilom, vendar odvisno od dela, ki bi ga imel partner. 

Izpostavila je vrednote kvalitete ţivljenja v sorazmerju s samoaktualizacijo, kar pomeni, da bi 

sprejela tudi slabše plačano delo, ki bi jo bolj veselilo, če bi vedela, da partner sluţi dovolj za 
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oba. Po koncu študija ne bi bila pripravljena sprejeti dela za niţjo izobrazbo, kot jo je dosegla, 

raje bi nadaljevala študij ali se preusmerila. Pričakovanja o odraslosti se niso bistveno 

razlikovala od ţivljenja, ki ga ţivijo danes v zgodnji odraslosti. Razlike so predvsem v ţeljah, 

ki jih imajo danes, in tistih, ki so jih imeli nekoč. Danes bi poskusila z delom, ki je odvisno od 

uspešnosti in nadgrajevanja, izbran moto je: »Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so 

ključ do uspeha«, kar nakazuje na postmodernistični profil osebe pri izbiri sluţbe. 

 

Splošne predstave in druţina: Individualistične predstave je v mladosti oseba razumela kot 

normalen razvoj druţbe, kar nakazuje na sprejemanje individualiziranih potekov in 

postavljanje osebnih ciljev pred cilje druţbe. Glede druţine je bila oseba bolj neodločna, 

ostala je v razpotju med izbiro tradicionalne druţine in ţivljenja ali modernističnega načina 

ţivljenja, ki vključuje na prvem mestu kariero, kjer po njenem osebnem mnenju druţina nima 

mesta. Odločitev za druţino prelaga na obdobje do 30. leta, kasneje si druţine ne ţeli. Ovira, 

katero smatra kot trenuten dejavnik odločanja o druţini, so finance, in tako glede druţine 

pravi: »[…] ko si jo bom lahko privoščila«. Ugotavljamo, da jo označi kot začrtan, načrtovan 

ţivljenjski projekt. Iz nadaljnje razprave lahko sklepamo, da pod »privoščiti« smatra dobrine, 

kot so voziček, računalnik, avto itd. 

 

Druţina in ona sama sta najbolj odgovorni za stopnjo kvalitete ţivljenja, ki jo ţivi danes, pa 

tudi druţba, v kateri ţivi. Glavne vrednote, ki so osebi najbolj pomembne, so izobrazba, 

materialne dobrine in dostop do informacij. Danes lahko ugotavljamo, da obstaja preplet 

različnih vrednot, v ospredje pa prihajajo vrednote, značilne za drugo moderno. Svoje 

ţivljenjsko blagostanje postavlja v trikotnik med seboj, druţino in druţbo.  

 

Politika in ideje: Oseba v mladosti ni zaupala drţavnim ustanovam, hkrati pa je verjela, da 

drţava dobro poskrbi za ljudi, ki iščejo delo, saj delovna mesta so, vendar jih ljudje ne 

sprejmejo. Danes se v politiko ne vključuje aktivno, vendar jo spremlja. O demokraciji misli, 

da je osnovna ideja dobra, če obstajajo varnostni mehanizmi. Oseba ne kaţe nostalgije po 

bivšem sistemu. 
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Lahko vidimo premike v smeri, ko oseba išče informacije o političnem dogajanju, vendar 

ohranja neaktiven odnos do nje. Kritizira predvsem varnostne mehanizme, vendar ne kaţe 

izrazite ţelje po tradicionalizaciji politične sheme. 

 

3) Negotovost in tveganja proti zadovoljstvo 

V mladosti je oseba ovrednotila ţivljenje kot stresno in spremenljivo, iz česar lahko 

sklepamo, da sprejema negotovosti kot del ţivljenja. Izpostavlja pa problem povečanega 

števila izobraţenih oseb, ki pridobijo izobrazbo preveč z lahkoto. Predlaga uvedbo šolnine ali 

selekcijo. Izpostavlja, da je dela dovolj, ampak predvsem fizičnega, zato pa pridejo ta dela 

opravljati drugi narodi. Pravi, da to je tudi odsev druţbe. Teţko ovrednoti svobodno ţivljenje, 

ker meni, da ne more biti svobodna in neodvisna hkrati. Razberemo lahko, da odraslost 

sprejema kot razcep med odvisnostjo in svobodo. V študentskih letih je obstajal strah pred 

iskanjem primerne zaposlitve, in sicer zaradi trenutnih razmer v drţavi. Smatra, da so vsi 

mladi v enakih razmerah. Lahko ugotovimo, da so obstajale negotovosti, ki so skupne vsem 

mladim. Oseba izraţa razdvojenost med vrednotami samoizpolnitve in varnosti. 

 

Oseba vrednoti zadovoljstvo z ţivljenjem na lestvici od 1 do 10 s sedmico, kar velja za 

relativno visok rezultat. V primerjavi z zadovoljstvom v študentskih letih, ko je ocena znašala 

osem do devet, se je zadovoljstvo torej danes občutno zniţalo. Utemeljuje, da je trenutno v 

situaciji, ko išče redno zaposlitev, in v sprejemanju pomembnejših odločitev in sprememb. 

Ker ne poteka vse po načrtih, je zadovoljstvo danes niţje. Ugotavljamo, da se trenutno nahaja 

v dokončevanju tranzicije v odraslost, je v obdobju iskanja zaposlitve, kar jo dela negotovo. 

 

4) Dolgoročne orientacije 

Oseba v svojih dolgoročnih orientacijah zdruţuje vrednote dela in lepega ţivljenja, kar je 

razvidno iz odgovorov, da se vidi v zanimivi sluţbi, ki jo opravlja z veseljem, nekje na obali s 

hiško z vrtom. Vidimo lahko tudi vrednote kvalitete ţivljenja in prostega časa ter ţeljo po 

sluţbi, ki jo veseli. 
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3.4.2.3 Profil 3 

 

Oseba je ţenskega spola, stara 28 let, z zaključenim magistrskem programom. Na lestvici 

subjektivne ocene blaginje iz mladosti se je oseba ocenila s petico, kar ni niti visoko niti 

nizko, lahko pa pri odgovorih zasledimo veliko negotovosti in strahov in tudi odzivi nanje so 

dokaj močno izraţeni z odmikom in jezo. Večkrat poudarjena ţelja po lastnem gospodinjstvu, 

finančni neodvisnosti in splošni stabilnosti nakazuje, da je tega bila deleţna zelo malo. Danes 

lahko opazimo, da se ji je z dosego teh ţelja tudi izboljšala ocena kakovosti ţivljenja, tudi 

vrednote so usmerjene proti postmodernistični samoaktualizaciji. 

 

1) Identiteta in mladostnikova koherentnost 

V mladosti so osebi starši predstavljali ţivljenjsko usmeritev, oseba je čutila odvisnost od 

druţine, predvsem pri odločitvah in usmeritvah. To lahko ugotavljamo tudi kot koherentnost 

do staršev na nivoju odločitev. Izpostavlja druţbeno moč, pri čemer je poudarila, da je nima 

dovolj. Sklepamo, da je bila reprezentirana v druţbi kot druţinski član in ne kot posameznik 

ali odrasla oseba, kar nakazuje na kolektivno identiteto, torej lahko pripišemo večjo 

pripadnost druţini. Starši so jo spodbujali k dokončanju šolanja in zaposlovanju, tudi urejanju 

lastnega gospodinjstva. To pomeni, da gre za obojestranski proces osamosvajanja od 

kolektivne – druţinske celice. 

 

Pri obravnavi slovenske druţbe lahko razberemo, da je oseba dojemala slovensko druţbo kot 

individualistično – zaprto, nedostopno, hkrati podlega nekim kolektivističnim pogledom, 

nezainteresirano, obenem pa poniţno in tiho, zastopa jo predvsem starejša populacija v 

pokoju. Druţbo opisuje kot propadlo, ker se ne obnaša več druţbeno. Ni več 

medgeneracijskega druţenja in sodelovanja, prihaja do odmika v zasebno sfero. Oseba je 

obsojala tudi mlado generacijo, ki se ne zavzema za svoje pravice, ne obsoja napačnih dejanj 

druţbe, pravi, da je zmanjšana odgovornost med mlajšo generacijo, v ospredju so osebni 

interesi. Oseba je opisovala druţbene spremembe na negativen način, kar pomeni, da teh 

sprememb ne odobrava. Ţeli si več kolektivistične energije. 

 

Utemeljuje, da druţba ţeli podaljševanje študija in primerno obnašanje ter mladostno 

potrošništvo ter porabo prostega časa, ker naj bi bilo to primerno temu časovnemu obdobju. 
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Spet opisuje dejanske spremembe druţbe v negativnem smislu, kar pomeni, da ji te 

spremembe v mladosti niso ugajale. Smatramo, da je dojela mladostništvo kot moratorij, kjer 

druţba ţeli zadrţevati mladino z  namenom, da ohrani druţbeni mir. Partnerja dojema kot 

sopotnika na dolgem potovanju, ki nudi varnost, moč in smisel. Oseba je v mladosti opisovala 

ţivljenje kot utrujajoče in teţko, polno izzivov in kriznih trenutkov. Partnerstvo dojema kot 

sproščujoč odnos brez pritiskov in naglih odločitev. 

 

V mladosti je oseba dojemala odraslo osebnost kot fizično in  zrelo osebo, ki ima sluţbo in 

pridobi status v druţbi. Imeti mora tudi lastno gospodinjstvo in ustvariti si mora druţino.  

Danes je izraţen značaj ambiciozne in ustvarjalne osebe, kar ustreza postmaterialnim 

vrednotam in usmeritvam, in tudi deloma tradicionalne vrednote spoštovanja. V primerjavi 

odgovorov lahko vidimo neko spreminjanje v dojemanju podob. Prej se kaţe kot bolj 

zadrţana in ne preveč razmišljujoča, kritična, danes pa bolj odprta, svetovljanska, študentka. 

Pridnost, vztrajnost in trma nakazujeta lahko tudi na borbo za doseganje nekega ţelenega 

cilja, poloţaja itd. Hkrati oseba izraţa neodvisnost in svobodo pri izraţanju mnenja v javnosti 

in svobodnega mišljenja. Sebe opredeljuje kot ambiciozno, ustvarjalno, neučakano, polno 

idej, spoštljivo. Kolektivna podoba je izraţena z lastnostmi: zelo pridna, vztrajna, trmasta, 

sposobna. Javno podobo pa loči na dve obdobji, tisto iz prejšnjega obdobja (zadrţana in 

kratke pameti, zelo kitična, negativna) in danes (svetovljanska, študentka, visoka, ful 

govorim, vsiljiva). 

 

Druţbena koherentnost mladih ni izraţena, ker pravi, da se sami izključujejo iz konteksta. 

Navaja vzrok, da se ne čutijo sprejete oziroma lahko razumemo, da se ne čutijo enakovredne 

starejšim. V mladosti se je oseba počutila manj svobodno, ker je imela občutek, da nima 

moţnosti odločitve. Danes čuti, da ima nadzor nad ţivljenjem in lastnim potekom. Tudi 

mnenje je danes bolj vredno v druţbi, kot je bilo v študentskih letih. Izpostavlja, da se na 

drţavni ravni lahko lastno mnenje izgubi – domnevamo, da namiguje na politično 

participacijo in glasovanje. Druţbena koherentnost je veliko bolj izrazita danes, kot je bila 

pred leti, druţinska pa ravno obratno (sklep tudi iz prejšnjih vprašanj). 

 

2) Ţivljenjske usmeritve 
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Izobraţevanje in delo: Pred leti je oseba izobraţevanje ovrednotila kot vseţivljenjsko učenje, 

pridobivanje novih informacij, ter kot dopolnitev ţivljenjskim izkušnjam. Kot del 

študentskega ţivljenja pa je ovrednotila študentsko delo kot različna začasna dela, ki 

prevzemajo vlogo redne in stalne zaposlitve, vendar si prisiljen podpirati ta način 

zaposlovanja, če ţeliš imeti nek dohodek. Ne da ti relevantnih izkušenj. V nasprotju vidi 

redno zaposlitev kot negotovost, varnost, redno plačo, istočasno pa tudi obvezo delovnim 

pogojem in okolju ter zadovoljstvo. Redno zaposlitev vrednoti kot dobro in harmonično 

delovno okolje, ki ti daje smisel in motivacijo, te izpolnjuje. Če ni tako, je samo nuja za 

preţivetje. Vrednoto denarja enači z neenakostmi, nesvobodo, revščino, statusnim poloţajem, 

trošenjem, močjo posameznika. 

 

Pričakovanja o odraslosti so bile predvsem finančne skrbi in po ustvarjeni druţini nič več 

ambicij, nič ţivljenja. Obstajala je negotovost, kakšno bo ţivljenje v odraslosti. V študentskih 

letih je imela ţeljo po potovanju izven drţave, drugo pa so bile ţelje in aspiracije po sluţbi in 

lastnem gospodinjstvu. Iz odgovorov lahko razumemo, da je večino aspiracij oseba tudi 

uresničila.  

 

Danes bi se odločala predvsem za sluţbo, ki je odvisna od uspehov in v povezavi z osebnim 

motom: »Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha«, kar kaţe predvsem 

na usmerjenost v samouresničevanje in uspeh. 

 

Splošne predstave in druţina: Pred leti je oseba ovrednotila materinstvo kot negotovost in 

tveganje, ni se počutila dovolj odgovorna in psihično stabilna za vzgojo. Kljub temu pa 

materinstvo označi kot »brco v zadnjico«, ko moraš sprejeti odgovornosti in odrasti, saj nimaš 

časa za razmislek. 

 

Lastno gospodinjstvo vrednoti kot nadzor nad lastnim ţivljenjem, mir in samostojnost.  

Odgovornost za neizpolnitev lastnih potekov je pripisovala predvsem drţavi, nato druţbi, 

nazadnje pa sebi, kar kaţe na tipično postsocialistično mišljenje, ko je imela drţava veliko 

vlogo pri posameznikovem ţivljenju. Kljub temu izraţa neke vrednote samostojnega 

odločevanja, saj pravi, da je sama odgovorna za to, ker nič ne naredi, da bi se njena situacija 

spremenila. Danes oseba izpostavlja premagovanje strahov kot vodilo v ţivljenju, pa tudi 
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vrednote izobrazbe, pogum, delo, tujino, lastno stanovanje, torej samostojnost in finančno 

neodvisnost. Zanimivo je, da oseba izpostavlja preklop v glavi in ga opisuje kot spremembo 

miselnosti, zaradi katere je danes bolj srečna in odprta, kot je bila včasih. 

 

Izpostavlja nove izkušnje, izobrazbo, prijateljstva, partnerstvo, višjo samozavest, stremenje k 

samouresničevanju, višjo kakovost ţivljenja, ki ga ţivi danes. Lahko sklepamo, da izraţa zelo 

postmaterialistične vrednote dela in izobraţevanja, vrednote prijateljstva, partnerstva in 

samoaktualizacije izpostavlja kot ključne v ţivljenju. Odgovornost za svoje ţivljenje prelaga 

nase. Zanimiva je ugotovitev, da se je drastično spremenil pogled na ţivljenjske usmeritve in 

poteke. 

 

Politika in ideje: Pred leti je politiko dojemala kot netransparentno, ki nekaj prekriva in izvaja 

distanco do mladih in ostale druţbe, poudarja, da mladim nudi ogromno ugodnosti do 

trenutka, ko se ţelijo vključiti na trg dela, takrat pa jih pusti same in jih kaznuje. Označuje jo 

kot neproduktivno politiko. Drţavo dojema podobno kot druţbo, kot tisto, ki usmerja ţivljenje 

mladih s podaljševanjem mladosti, da se izogne kritikam, uporom, veliki brezposelnosti, da ne 

bi izgubila moči. Pravi, da prav zaradi tega drţava zelo dobro poskrbi za mlade, ki se šolajo, 

če pa izstopajo iz izobraţevalnega moratorija, jih kaznuje. Pravi, da ne prihaja do aktivnega 

vključevanja mladih v druţbene aktivnosti, zato so odmaknjeni od druţbenih zadev in nimajo 

moţnosti izraţanja svojega mnenja. Predlaga korenite reforme.  

 

Ugotavljamo, da večjo vrednost pripisuje socialni varnosti kot svobodi, saj pravi, da svobode 

ne potrebujemo v tolikšni meri, kot mislimo, da si jo ţelimo. Iz odgovorov lahko sklepamo, 

da prevladujejo preţivitvene vrednote, hkrati pa tudi vrednote prijateljstva, ustvarjanja, pomen 

druţenja. Poudarja psihološko stanovitnost. 

 

Danes politika pri osebi nima velike vloge, čeprav ohranja neko osnovno zanimanje zanjo. 

Demokracijo dojema kot trenutno najboljšo izbiro, ki jo imamo, meni pa, da je ljudje nismo 

povsem sprejeli. Oseba raje ţivi v demokratični Sloveniji kot socialistični Jugoslaviji, vidimo 

torej, da pri odgovoru ne prevladujejo neke nostalgične vrednote. Poudarja vrednote 

samoizpolnitve. 
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Pri osebi so vidne korenite spremembe v vrednotenju – iz zelo tradicionalnega okvira in 

preţivitvenih vrednot prehaja na postmaterialne vrednote in vrednote svobode in demokracije. 

 

3) Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Iz odgovorov lahko sklepamo naslednje: 

- Da oseba reagira s tesnobnim stanjem takoj ob pojavu negativnega odziva na poslano 

prošnjo za delovno mesto, kasneje sledi pomiritev in niţanje standarda ter pojav 

apatičnosti do podobnih situacij. 

- Trenja s starši rešuje predvsem z odmikom v samoto, kasneje skuša pridobiti nek 

kompromis, išče razumevanje lastnih stališč. 

- Trenja s partnerjem rešuje s pogovorom ţe preden nastane problem, neagresivno; če ni 

skupnega jezika, sledi odmik od problema ali od partnerja. 

- Teţave s finančno neodvisnostjo rešuje tako, da se odmakne v samoto, razmišlja in 

poskuša teţavo čim bolj hitro rešiti, občuti nemir, strah pred neuspehom. 

- Na neugodne spremembe v političnem odločanju se odziva z nemirom in jezo, agresijo 

v odločitvah, razmišlja, kako bi lahko to spremenila, dokler ne sledi pomiritev in 

sprijaznitev s tem, da je nemočna. Povečujejo se frustracije in nemir. 

- Na hude stiske reagira z odmikom in tudi s pogovorom s partnerjem in prijatelji. 

 

Zaznati je odmik v samoto kot reakcijo na negotovosti, tveganja zaznava z zelo visokim 

nivojem neodobravanja in jezo. Iskanje sluţbe, kar je v mladosti dojemala kot negotovost, 

izpostavlja danes kot glavno negotovost. Vendar ugotavlja, da je pomembna samoiniciativa, 

pa tudi vključevanje v različne skupine omogoča laţje iskanje primerne zaposlitve. Dodaja, da 

ima danes več poznanstev, kot jih je imela nekoč, zato je to veliko laţje, kot je bilo pred leti. 

Oseba vrednoti zadovoljstvo z ţivljenjem na lestvici od 1 do 10 z osmico, kar velja za visok 

rezultat zadovoljstva z ţivljenjem. Oceno štiri pa si je dodelila za ţivljenje v študentskih letih, 

kar je kar velika razlika. Utemeljuje, da je pred leti imela občutek, da nima nadzora nad 

odločitvami in ţivljenjem, odvisna je bila od staršev, ki so imeli nadzor nad njenimi 

odločitvami.  

 

Iz odgovorov lahko razberemo, da je bila oseba v stiski, ker ni imela svobode odločitev, 

preveč je bila obremenjena s predpostavkami preţivitvenih vrednot, ki jih je morda prevzela 

od druţine.  
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4) Dolgoročne orientacije 

Iz odgovorov izpred 6 let je razbrati, da si oseba ţeli na dolgi rok doseči stabilno finančno in 

psihološko ţivljenje, iz česar sklepamo, da ga v tistem trenutku ni imela.  Izpostavlja lastno 

gospodinjstvo, torej samostojnost, lastno dejavnost, torej vrednote samoaktualizacije, ter tudi 

druţino, če bi se s partnerjem odločila zanjo.  

 

Pred šestimi leti oseba odgovarja, da bi, če bi imela moţnost odločanja, poostrila zakonodajo 

ter omejila ekonomske in politične manipulacije in lobiranje. To kaţe na zelo tradicionalen 

profil človeka, pri katerem prevladujejo predvsem preţivitvene vrednote. Pri takih primerih se 

izkaţe, da si ţelijo bolj ostre zakonodaje, v nasprotju z demokracijo, kjer je več na druţbeni 

odgovornosti. 

 

Nadaljuje, da bi omejila podaljševanje šolanja, štipendiranje, uvedla prakso, ukinila 

študentsko delo. Po drugi strani pa bi podprla mlade pri podjetništvu, subvencije pri dobrih 

idejah, pomoč pri novih podjetjih, zdruţila bi obe generaciji pri sodelovanju. Hkrati bi odprla 

trg za tuje investitorje, poglobila bi socialne dobrine, odpravila denarna nadomestila za 

starševstvo ter raje uvedla brezplačne vrtce, ki bi bili integrirani v podjetja. Zmanjševala bi 

razlike in poenotila sistem zdravstva in zavarovanj ter prispevke za socialno varnost. V osnovi 

bi za 50 % zniţala davke, davek na luksuz bi pa dodatno povečala. Ustvarila bi več agencij za 

nadzor in oceno kapitala. Uveljavila bi več pravil in omejitev. Na področju reševanja 

brezposelnosti bi organizirala javna dela, kjer si brezposelni ne bi prisluţili denarja, ampak 

točke, ki bi jih lahko unovčili pri nakupu hrane in obleke v drţavni trgovini ali pri plačevanju 

poloţnic osnovnih energentov, vode, elektrike.  

 

Če povzamemo, lahko vidimo elemente tako tradicionalnih kot modernih druţb. Gre za 

preplet idej, ki temeljijo na osnovi socialne drţave z velikim vplivom in modernizacije. Ideje 

imajo nek odsev tranzicijskih idej Slovenije med prehodom iz socializma v demokracijo. 

 

Danes odgovarja, da se čez 10 let vidi v svojem podjetju na visokem poloţaju, z dobro plačo 

in visoko kvaliteto ţivljenja. Ne ve, če ta ţelja sovpada tudi z ustvarjanjem druţine, ker pravi, 

da si je kontradiktorna. Vendar ostaja pozitivna, ko pravi, da se bo ţe vse izpeljalo prav. 
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3.4.2.4 Profil 4 

 

Oseba je ţenskega spola z univerzitetno izobrazbo druţboslovne smeri, stara 27 let. Iz 

subjektivne ocene blaginje v mladosti lahko sklepamo, da ni bila deleţna visoke in niti nizke 

blaginje, vendar je moč zaznati dokaj močne preţivitvene vrednote, ki vplivajo na visok nivo 

tveganj in negotovosti. Stopnja kvalitete ţivljenja se ni bistveno izboljšala, kar stopnjuje bolj 

tradicionalen odziv na spremembe, torej prelaga odgovornost na drţavo, druţbo in manj nase 

in lastne odločitve. 

 

1) Identiteta in mladostnikova koherentnost 

V mladosti so starši predstavljali ţivljenjsko usmeritev, vzgojo, dajali so vrednote. 

Izpostavlja, da ima glavno vlogo mati, ki jo podpira pri izobrazbi, oče je bolj opora, ki si samo 

ţeli, da bi čim prej končala šolanje. Tudi s strani mame dojema neko ţeljo po čimprejšnjem 

končanju šolanja, ker starši mislijo, da s šolo pride zaposlitev. Oseba izrazi, da ima občutek, 

da se mati sploh noče izraziti o partnerju in druţini, ker bi bilo zanjo bolje, da ostane kar 

sama. 

 

Oseba dojema druţbo kot egoistično, ki gleda samo na svoje interese in koristi – lahko 

vidimo, da oseba opisuje druţbo kot individualistično, in to sprejema negativno. Pravi, da je 

druţba razcepljanja med dvema generacijama; mladi naj bi bili v stiski in zaradi različnih 

načinov ţivljenja naj bi prihajalo do razcepa. Meni, da imajo starejši z redno zaposlitvijo moč 

ali status v druţbi in hkrati pričakujejo od mladih, da se šolajo, delajo in imajo druţino, kar so 

nerealna pričakovanja. Partner mora biti najboljši prijatelj, hkrati tudi finančna in osebna 

opora. Od nje pa naj bi po njenem mnenju najverjetneje pričakoval, da ima najprej zaposlitev 

in status in šele potem postanejo v odnosu pomembna čustva. Opazimo zelo tradicionalen 

pogled na partnerstvo. 

 

Oseba pravi, da mladi dobijo nek status v druţbi, ko dosegajo določene druţbene pogoje, kot 

so druţina, partner, zaposlitev. V nasprotnem primeru veljajo za »šmrkovce«, kateri nimajo 

pravice do svojega mnenja. 

 



Brešan, Maja. 2016. »Prilagajanje in obvladovanje kulturnih sprememb v tranzitarnem 

preseku slovenske druţbe.« Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne druţbene študije v 

Novi Gorici 

 

72 

 

Danes se oseba definira zelo druţbeno primerno, torej delovna, čustvena, tiha – ker je tako 

prav, ker je ţenska – in kot empatična. Gre za feminizirano predstavo vloge ţenske. Opisuje 

se tudi kot zasanjana in kaţe mogoče neke ţelje, ki jih druţba vrednoti kot previsoke. 

Podobno se definira tudi v kolektivni podobi do partnerja, dodaja, da je egoistična, kar lahko 

nakazuje na lastne interese, ki v odnosu niso zaţeleni. Javna podoba pa naj bi bila bolj 

usmerjena v svoj svet, ker si ne ţeli izpostaviti svojih ţelja druţbi. Sebe opisuje kot 

empatično, zasanjano, delovno, čustveno in tiho, v odnosu do kolektivne identitete pa kot 

čustveno, delovno, redkobesedno, egoistično. V druţbeni podobi se opredeljuje kot 

redkobesedna, zasanjana, vzkipljiva. 

 

Oseba je pred leti odgovarjala, da nima prav svobode lastnega mišljenja in izraţanja v 

javnosti. Oseba nadaljuje, da se mladi ne zavzemajo za to, da bi izrazili svoje mnenje v 

druţbi, zato tudi njihovo mnenje ne pridobi na relevantnosti in zanj ni posluha. Pravi, da se 

večinoma vse vrti okoli starejše populacije, ker se mladi ne trudijo, da bi bili glasni. Danes je 

jasno izraţena nepovezanost med osebo in druţbo, v odnosu do druţinske celice (iz prejšnjih 

odgovorov) oseba ostaja dokaj koherentna, medtem ko se v javni sferi ta koherentnost izgubi. 

Pred leti se je oseba čutila bolj svobodno, ker pravi, da kot študent nimaš skrbi, samo šolo in 

veliko prostega časa. Ko pa odrasteš, te ţe sama drţava obremenjuje. Tudi ne čuti, da ima 

nadzor nad ţivljenjem, kot tudi mnenje ostaja enako, in sicer ne vrednoteno v druţbi. Lahko 

ugotavljamo, da se je oseba še bolj distancirala v odnosu do druţbe. 

 

2) Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje in delo: Pred leti je oseba vrednotila izobrazbo kot splošno razgledanost in 

spretnosti, vendar, kot pravi, ni faktor, ki vpliva na prihodnost. V nasprotju s tem vidi redno 

delo kot temelj ţivljenja. Študentsko delo ji predstavlja preţivetje, delno neodvisnost od 

staršev ter izkušnje. Vrednota denar je dokaj močna vrednota v ţivljenju, je nekaj 

esencialnega za osebo in ji predstavlja odvisnost od njega. 

 

Danes oseba izpostavlja, da v študentskih letih delaš in finančno skrbiš samo za dobro 

ţivljenje, v odraslosti pa si finančno omejen samo na preţivetje. Pravi, da je imela več ambicij 

v študentskih letih, kot jih ima danes. Izpostavi, da si je pred leti ţelela ustanoviti podjetje, 

vendar so ji bile ovira finance. Danes bi se odločila za atraktivno delo s kombinacijo varnega 
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in druţinskega ţivljenja, brez pretresov, kar predstavlja harmonijo v ţivljenju. Lahko opazimo 

izrazite preţivitvene vrednote, hkrati tudi za iskanje harmonije v ţivljenju brez večjega 

izpostavljanja. Opazimo tudi ambicije po podjetju in hkrati ţivljenje brez pretresov, kar je 

deloma kontradiktorno. 

 

Splošne predstave in druţina: Pred šestimi leti oseba vrednoti materinstvo kot veliko 

odgovornost, tudi v smislu prenosa izkušenj in materialnih dobrin, vendar ji ne predstavlja 

glavnega cilja v ţivljenju. Izpostavlja, da še ni dovolj zrela, saj to pride z leti s partnerskim 

odnosom. Svobodo ji predstavlja lastno gospodinjstvo in redna zaposlitev.  

 

Danes odgovornost za lastno ţivljenje pripisuje drţavi, politiki, pa tudi druţbi in sami sebi. 

Pravi, da so ji selitev v drugo mesto in raznolika delovna mesta, s čimer je pridobila izkušnje, 

izboljšali kvaliteto ţivljenja danes. Najbolj vrednoti osebno značilnost, da je dobra oseba, ki 

pomaga drugim in jih posluša – vrednota altruizma in vloga dobre ţenske v druţbi. 

 

Politika in ideje: V mladosti je oseba slovensko politično usmerjenost enačila s tem dejstvom, 

da mladim nudi preveč in jih razvaja, z namenom, da jih slepi pred realnim ţivljenjem. 

Drţava ima vlogo, da spodbuja podaljševanje šolanja, zaradi česar mladi postanejo pozni za 

uresničitev idej o druţini in lastnem gospodinjstvu ter za pridobivanje sluţbe. Drţava naj bi 

premeščala ta tveganja na kasnejše obdobje. Kot nadaljuje, drţava preveč poskrbi za mlade in 

jih dela nesposobne za ţivljenje, ne nudi jim podpore po šolanju. Mladi imajo teţave z 

umeščanjem v druţbo, saj jih ta ne sprejema, ker so bili preveč časa odsotni v izobraţevalnem 

moratoriju. 

 

Oseba ostaja razdvojena med drţavo, ki nudi varnost in niţjo svobodo, in drţavo, ki nudi več 

svobode, ampak tudi več odgovornosti prelaga na posameznika. Pravi, da je teţko, ker bo 

svobodna, dokler bo mogoče, potem pa bo postala odvisna od trga dela in to delo bo moralo 

biti v skladu z normami druţbe. 

 

Danes ugotavljamo, da se pogledi niso veliko spremenili. Politika nima nobene vloge v 

ţivljenju obravnavane osebe. Demokracijo dojema kot metanje peska v oči, ker naj bi bili 

ljudje nepomembni za drţavo. Odgovarja, da bi glede na to, da ni zadovoljna z ţivljenjem v 
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demokratični Sloveniji, poskusila z ţivljenjem v socialistični Jugoslaviji. Tudi poudarek na 

vrednoti socialne varnosti nam pokaţe profil osebe, ki je bolj tradicionalno usmerjena v 

materialne vrednote in drţavno varnost ter ima občutek visokih tveganj in negotovosti v 

ţivljenju. 

 

3) Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Iz odgovorov iz mladosti ugotavljamo: 

- Pri zavrnitvi prošnje za delo se oseba odzove s presenečenjem, potem pa 

predpostavlja, da je to druţbeno dejstvo, ki je krivo za to, da mladi nimamo dovolj 

izkušenj, ki bi nam omogočile zaposlitev. Ne krivi delodajalcev, temveč drţavni 

sistem. 

- V trenju s starši odreagira z ignoranco, se odmakne, sledi sprijaznitev s situacijo. 

- V hujši krizi se odzove z občutkom sramu, saj pravi, da dela ţe vso mladost in jo je 

sram, da nima nič – občutek sramu je bolj značilnost tradicionalnih kot 

individualističnih druţb. 

- Ob neugodnih spremembah politik mladih se odziva z ţivčnostjo, zato raje ne sledi 

tem tematikam. 

- V hudi stiski se najraje odmakne v samoto, kasneje se pogovori s sestro, pravi, da je 

pomembno, da nekomu poveš. 

 

Prav občutki sramu predstavljajo občutke posameznikov, ki so bolj koherentni druţbenim 

pravilom, prikazujejo preţivitvene vrednote in pričakujejo, da ima drţava nadzor nad 

njihovimi ţivljenjskimi poteki. 

 

Danes pravi, da je pričakovala glavna tveganja in negotovost na področju iskanja 

zaposlitve,torej  da ne bo dobila sluţbe, kar se je tudi kasneje uresničilo, poleg tega danes dela 

na mestu z niţjo kvalifikacijo, kot jo je dosegla. Oseba vrednoti zadovoljstvo z ţivljenjem od 

1 do 10 s sedmico, kar velja še vedno za dobro oceno zadovoljstva z ţivljenjem. Kljub temu 

lahko opazimo, da je kakovost ţivljenja padla, saj vrednoti ţivljenje izpred 6 let z osmico. 

Nekako da slutiti, da se negotovosti prenašajo iz mladosti v odraslost, kar vpliva na nivo 

zadovoljstva. 
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4) Dolgoročne orientacije 

V mladosti je oseba izkazovala dolgoročne orientacije; izrazila je, da se čez deset let vidi v 

lastnem gospodinjstvu, z delom, ki jo veseli, ţeli si ohraniti prijateljstva, ţeli si tudi partnerja 

in druţino, ko bo primeren čas, vendar tega ne izpostavlja kot glavno v ţivljenju. Prav tako si 

ţeli imeti nadzor nad ţivljenjem. 

 

Danes odgovarja, da se vidi s sluţbo, ki bo primerna njeni izobrazbi, z druţino in otroki, 

izpostavlja tudi moţnost odhoda v tujino. Iz sledečega lahko sklepamo, da si oseba ţeli boljše 

delovno mesto in tudi druţino. Omenja tujino kot moţnost napredovanja in izboljšanja 

kvalitete ţivljenja. 

 

3.4.2.5 Profil 5 

 

Oseba je ţenskega spola, diplomirana ekonomistka, stara 33 let. Iz subjektivne ocene blaginje 

lahko sklepamo, da ji je bil omogočen dober standard ţivljenja. Ne izraţa nekih izrazitih 

negotovosti v ţivljenju, vendar poudarja preplet vrednot varnosti in svobode hkrati. Profil 

prikazuje preplet tako tradicionalnih elementov kot tudi postmaterialnih vrednot. Zanimivo se 

kaţe postavljanje ciljev, saj je razen druţine z dolgoročnimi cilji uspela doseči vse, kar si je 

zadala, in je s tem tudi zadovoljna. 

 

1) Identiteta in mladostnikova koherentnost 

V mladosti je oseba o starših izrazila, da so ji predstavljali oporo, in sicer nekje v ozadju, ko 

jih je potrebovala. Ţelijo si, da bi se čim prej osamosvojila, redno zaposlila, si ustvarila 

druţino in bila srečna.  

 

Druţbo je dojemala kot trpeţno, ker kljub stanju v drţavi ni protestov. Meni, da so v druţbi 

zasidrane krščanske vrednote. Druţba naj bi pričakovala, da zaključi šolanje, ima druţino, se 

zaposli, se zgledno obnaša, skratka podobno, kot tudi starši pričakujejo od nje. Partnerja 

dojema kot varnost, oporo in nekoga, ki je ob tebi – sopotnik. On naj bi pričakoval resnost v 

zvezi in v sluţbi. Druţba naj bi sprejela mladostnika za odraslo osebo, ko se zaposli in si 

ustvari druţino. 
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Danes lahko opazimo, da oseba zastopa odraslo osebo z vrednotami odgovornosti. Do 

kolektivne sfere izraţa predvsem vrednote iskrenosti in zaupanja, ki predstavljajo vrednote 

prijateljstva. Po drugi strani pa se skozi trmo in neodstopanje od stališč kaţe neka 

nefleksibilnost, tekmovalnost, moškost vrednot. V javni podobi se vidi zaprta do javnosti, 

neprilagodljiva in nedostopna. Prisotne so »moške« vrednote, kar ustreza bolj tradicionalnim 

druţbam, vendar hkrati izkazuje postmaterialistične vrednote prijateljstva. Oseba izraţa 

svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti. Koherentnost mladih do druţbe vidi kot 

preostanek prejšnjega reţima, kjer je vrednota to, da spoštuješ starejše. Sebe opisuje kot 

muhasto, občutljivo, realno, stoji na trdnih tleh, je odgovorna, odrasla, prepričljiva … V 

odnosu do skupine se opisuje kot iznajdljiva, pravi, da se ne bo nikoli »izgubila«, vztrajna, v 

kolikor ima prav, ne odstopa od vrednot, kot so iskrenost, direktnost, zaupanje. V podobi 

druţbe pa se vidi kot arogantna, nedostopna, »teţka«, neprilagodljiva. 

 

Oseba se je pred leti počutila bolj svobodno, kot se danes, utemeljuje, da je svoboda odvisna 

od vsakega posameznika glede na to, kako si uredi ţivljenje in kako dopušča, da drugi vodijo 

ţivljenje. Pravi, da sama ni imela teţav. Nadaljuje, da je njeno mnenje danes bolj 

ovrednoteno, kot je bilo pred leti, in ima večjo verodostojnost. Svoboda lastnega mišljenja je 

pogojena z delovnim mestom, ki ga zaseda, saj dovoljuje odstopanja z mnenjem. Oseba čuti, 

da ima nadzor nad ţivljenjskim potekom. 

 

2) Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje in delo: Oseba je v mladosti vrednotila izobraţevanje kot nadgradnjo 

sposobnosti, znanja, večanje razgledanosti, izobraţevanju je dajala velik poudarek. 

Študentsko delo ji predstavlja vir preţivetja, izhod v sili, kratkoročno rešitev. V nasprotju ji 

redna zaposlitev predstavlja nekaj, česar trenutno nima. Ţeli si jo, vendar jo je nemogoče 

dobiti. Vidi jo kot varnost in konstanto v ţivljenju. Denar vrednoti kot sredstvo za preţivetje 

in več kot ga je, bolje je. 

 

Danes pravi, da se predstave iz študentskih let ne razlikujejo bistveno od tistega, kar ţivi 

danes, in nadaljuje, da je v študentskih letih dosegla vse, kar si je zadala. Oseba bi danes 

izbrala preplet varnega in atraktivnega dela brez vsakodnevnih skrbi, z dobrim plačilom. 

Pravi, da je vse odvisno od samega sebe. 
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Splošne predstave in druţina: V mladosti je oseba vrednotila materinstvo kot enega izmed 

ciljev v prihodnosti, kot nekaj lepega, dobrega. Svobodo je enačila z lastnim gospodinjstvom. 

Odgovornost za svoje ţivljenjske poti pa je pripisovala sebi in nekaj tudi okoliščinam. Danes 

ji stabilnost ţivljenja, urejenost in mirnost predstavljajo največ v njenem ţivljenju, na kar je 

najbolj ponosna, da je dosegla. Zaupanje v sebe in postavljanje in doseganje ciljev so 

dejavniki, ki so ji izboljšali ţivljenje. Psihoanaliza je dejavnik, ki ji je neposredno pomagal pri 

zviševanju kvalitete ţivljenja. Odgovornost prelaga nase, saj pravi, da te dogodki privedejo do 

preprek, ki jih moraš obdelati ter odstraniti. 

 

Politika in ideje: Pred leti je oseba obravnavala politiko mladih kot pomanjkljivo, 

izpostavljala je, da mladih politika ne zanima in da drţava usmerja mlade tako, da lahko 

plačujejo davke, ter da se šola, ker ni dovolj delovnih mest. Drţava ji omogoča šolanje, 

študentsko delo, preţivetje, premalo pa stori na področju rednega zaposlovanja po 

zaključenem šolanju. Če bi bila oseba primorana izbirati med svobodo in socialno varnostjo, 

bi izbrala manj svobode za ceno socialne drţave. 

 

Danes ostaja pogled osebe na politično dogajanje skoraj enak, kot ga je imela pred šestimi 

leti. Demokracijo predstavlja svoboda govora, vsak lahko dela, kar hoče, brez posebnih 

omejitev ali pravil. Oseba ostaja razdvojena, pravi, da je premalo časa preţivela v Jugoslaviji, 

da bi pa morda ţivela v Sloveniji z odtenki Jugoslavije. Vrednoti preplet med varnostjo in 

vrednotami samoaktualizacije in svobode.  

 

3) Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Iz odgovorov iz mladosti ugotavljamo: 

- Pri zavrnitvi za delovno mesto se odzove z razočaranjem, potem pa se sprijazni in 

vzame to kot del izkušnje. 

- Trenja s starši poskuša rešiti, če se ne da, se umakne. 

- Odziv na splošno krizo rešuje s planiranjem, saj skuša preprečiti tovrstne situacije. 

- Neugodne spremembe politik pri mladih dojema brez nekega odziva. 

- Pri hudi stiski se umakne v samoto, poišče mir, potem skuša rešiti teţavo. 
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Danes ugotavljamo, da se oseba ne spomni, da bi imela v študenstkih letih kakršne koli 

negativne predstave o ţivljenju v odraslosti. Oseba vrednoti zadovoljstvo z ţivljenjem danes 

na lestvici od 1 do 10 z devetico, kar velja za zelo visok rezultat. Rezultat se ne spremeni pri 

vrednotenju zadovoljstva v študentskih letih, kar nakazuje na zelo uspešno tranzicijo iz 

mladosti v odraslost. Lahko predpostavljamo, da prav postavljanje ciljev in dolgoročno 

planiranje omogoča uspešnejši prehod v odraslost. 

 

4) Dolgoročne orientacije 

Pred leti je oseba odgovarjala na vprašanje o dolgoročnih orientacijah, da se vidi na visoki 

funkciji v dobro poslujočem podjetju, z druţino in dvema otrokoma ter hišo na podeţelju. 

Ostaja zvesta sebi, s tem ko pravi, da ne bi nič spremenila, če bi imela moţnost uresničiti 

svoje vizije. 

 

Danes odgovarja, da se v prihodnosti vidi z dvema otrokoma, na istem delovnem mestu kot 

danes, zaposlena na projektih ali za štiriurni delovnik, z malo turistično kmetijo ter uţiva v 

naravi. Ugotavljamo, da gradi nove cilje v ţivljenju, še vedno si ţeli druţine, kar pomeni, da 

cilja izpred 6 let še ni izpolnila in ga ohranja na agendi. 

 

3.4.2.6 Profil 6 

 

Oseba je moškega spola z univerzitetno izobrazbo druţboslovne smeri, stara 27 let. Njegova 

subjektivna ocena blaginje v mladosti je sedmica, kar je dobra ocena. Pri osebi je ţe opaziti 

obravnavo negotovosti v mladosti, in to predvsem v zvezi z iskanjem zaposlitve in 

vrednotami preţivetja. Izraţene so tako ţelja po varnosti kot tudi po dobrem ţivljenju.  

 

1) Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Pred leti je oseba ovrednotila starše kot varnost, predvsem finančno. Starši pričakujejo, da se 

zaposli in da se dobro razumejo. Druţbo v Sloveniji je takrat dojemal kot razdrobljeno, 

pokvarjeno in kapitalistično. Pravi, da so druţbene zahteve, da sprejmeš zaposlitev ne glede 

na doseţeno izobrazbo. Usmerjala naj bi mlade predvsem k študiju in potrošnji. Partnerja 

povezuje z veseljem in srečo. Redna zaposlitev in partnerski odnos naj bi bila tisto, zaradi 

česar naj bi mladostnik bil sprejet kot odrasla oseba. Danes se opredeljuje kot oseba, ki je 
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pridna in delavna. Poudarja, da ni optimističen, kar izraţa tudi v kolektivni podobi. Javna 

podoba se ne razlikuje preveč. Lahko smatramo, da se vse tri podobe dokaj prepletajo. Oseba 

se deloma počuti, da ima moţnost svobodnega mišljenja in izraţanja v javnosti. Sebe se 

opisuje kot resnega, delavnega, pesimista, vsaj kar se prihodnosti tiče, ter realista. V 

kolektivni podobi se opisuje kot oseba, ki kritizira vse povprek. Pri opisu javne podobe se 

opisuje kot delavnega in resnega. 

 

Oseba se v mladosti ni čutila koherentna do druţbe, ker se ne počutila vključena v odločanje o 

pomembnih temah. Danes utemeljuje, da se je v študentskih letih počutil bolj svobodnega kot 

danes. Pravi, da je njegovo mnenje bolj ovrednoteno danes, kot je bilo pred leti, vendar se 

mora boriti za svoj prav. Lahko sklepamo, da je koherentnost med osebo in druţbo izraţena v 

trudu bolj kot v medsebojnem soţitju. 

 

2) Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje in delo: Pred leti je oseba izrazila, da izobraţevanje predstavlja zahtevo druţbe, 

študentsko delo predstavlja zgrešeno iznajdbo, v nasprotju s tem pa redna zaposlitev 

predstavlja osamosvojitev in prehod v odraslost. Denar vrednoti kot nekaj esencialnega, nekaj 

več je samo vrednota zdravja. Pravi, da se z denarjem da marsikaj doseči. Danes utemeljuje, 

da je bil v mladosti bolj črnogled glede prihodnosti, vendar pravi, da tudi dobra sluţba prinaša 

enako ali še več skrbi in ţivčnosti. Pravi, da ni točno vedel, kaj bi sam seboj, primerna pa je 

potem bila izbira izobraţevanja. Danes bi se raje odločil za atraktivno delovno mesto, ki je 

odvisno od uspehov. Kljub temu pa oseba izbira moto: »Varno in druţinsko ţivljenje brez 

pretresov in harmonijo v ţivljenju«. Ponovno lahko vidimo preplet postmaterialističnih 

elementov predvsem pri izbiri dela in tradicionalnih elementov varnosti, kar je deloma 

kontradiktorno z motom, ki zagovarja varnost in mirnost. 

 

Splošne predstave in druţina: V mladosti je oseba vrednotila očetovstvo kot pozitivno stvar, 

lastno gospodinjstvo pa kot samostojnost in prehod v odraslost. Odgovornost za lastni 

ţivljenjski potek je postavljala nase. 

 

Danes vrednoti hobi – kickboks – in uspehe pri udejstvovanju kot osebne uspehe, na katere je 

ponosen.  Kvaliteto ţivljenja danes so izboljšali dejavniki, kot so delavnost, pripravljenost za 
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delo, kar pravi, da izhaja iz druţinske vzgoje, in tudi strogost staršev. Odgovornost za 

kvaliteto ţivljenja danes pripisuje vzgoji doma ter samoiniciativnosti. Ugotavljamo, da ostaja 

močna povezanost z druţino, ki jo povzdiguje kot dejavnik kvalitete ţivljenja. Delavnost in 

pridnost ter vzgoja so elementi tradicionalne druţbe. 

 

Politika in ideje: V mladosti je oseba dojemala politiko mladih kot zgrešeno, slabo in premalo 

usmerjena v mlade. Meni, da ne bi smela dopuščati študentskega dela. Drţava deluje na osebo 

predvsem tako, da ima največ od njega – s potrošnjo in davki. Meni tudi, da bi morala drţava 

narediti več za drţavljane nasploh, in sicer z novimi delovnimi mesti – kot pravi, smo prej bili 

navajeni dobro ţiveti. Poudarja, da bi raje izbiral varno okolje, kjer ne bi bilo toliko razlik 

med ljudmi in kjer bi bilo okolje varnejše, torej drţavo, ki nudi varnost, hkrati pa ne veliko 

svobode. Danes oseba bolj ali manj spremlja politično dogajanje, pri tem pa poudarja, da ni 

zagovornik nobene strani ali politik. Podpira zdrav razum pri odločitvah. Demokracijo sicer 

dojema kot odlično zamisel, vendar v praksi bolj spominja na goljufijo. Oseba bi se laţje 

odločila za ţivljenje v socializmu, kar utemeljuje s stabilnostjo sluţb, rednimi plačami in s 

tem, da si takrat imel moţnost, da si kaj ustvaril in se osamosvojil. Iz odgovorov ugotavljamo, 

da prihaja do neke delne iluzije socializma, s katerim se popolnoma strinja, hkrati pa vrednoti 

uspeh in samoiniciativno vedenje ter  potrebo po svobodi, kar ne sovpada z vizijo socializma. 

Pri osebi so izraţene zelo maskulitetne značilnosti osebnosti, ki si ţeli predvsem močne vloge 

drţave pri varnosti in delovnih mestih.  

 

Ugotavljamo, da se je njegov odnos do politike sicer povečal, vendar ostaja pogled nanj enako 

kritičen, kot je bil v mladosti. 

 

3) Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Odzivi na negotovosti: 

- Ob zavrnitvi prošnje o zaposlitvi se oseba odzove z neprijetnim občutkom, razumsko 

predeluje občutke krivde, izgubi kar nekaj motivacije. 

- Pri trenjih s starši se oseba raje odmakne in poskuša na miren način zgladiti trenja. 

- V negotovi finančni krizi občuti nemoč, jezo, poskuša najti rešitev. 

- Na spremembe politike mladih se ne odziva z zanimanjem, odvisno, ali se ga osebno 

tiče ali ne. 
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- V hudi stiski se zateče v šport, da se lahko postavi na noge. 

 

Oseba je imela v študentskih letih podobo, da je v odraslosti razen proizvodnega dela bolj 

teţko dobiti kaj boljšega – danes pravi, da je imel o delu zmotno podobo. Zadovoljstvo z 

ţivljenjem danes vrednoti na lestvici od 1 do 10 z oceno osem, kar predstavlja visok rezultat. 

V mladosti pa je na začetku študija ocenil svoje zadovoljstvo z oceno deset, potem pa s 

petico. Utemeljuje, da je med študijem spoznal, da mu izobrazba ne bo omogočila sluţbe. 

Ţivljenje pa je bilo v mladosti z manj obveznostmi in skrbmi. 

 

4) Dolgoročne orientacije 

V mladosti oseba ni imela definirane neke dolgoročne orientacije, ker je bila mnenja, da se 

bodo stvari lahko radikalno spremenile. Razmišlja pa o delu v tujini, novem okolju, zaposlitvi 

in druţini. Za uresničitev vizije bi oseba najprej ukinila večji del fakultet in promovirala 

tehnične poklice. Zmanjšala bi razlike med plačami, ukinila študentsko delo ter legalizirala  

marihuano – tako bi Slovenija imela več turistov. Opazimo lahko, da oseba nima postavljenih 

dolgoročnih orientacij. Danes pa na isto vprašanje odgovarja, da si ţeli ohraniti enako ali 

podobno delovno mesto – ohranjanje dela kot vrednote – in izraţa ţeljo po stanovanju – 

lastno gospodinjstvo. Zanimiva je ugotovitev, da pri profilu, kjer niso bili izpostavljeni jasni 

dolgoročni cilji, tudi ni prišlo do njihovega uresničevanja – razen delovnega mesta, ki je bil 

izraţen kot nuja za varnost in preţivetje. 

 

3.4.3 Interpretacija rezultatov longitudinalne analize 

 

Rezultati iz longitudinalne analize posameznih profilov udeleţencev so pokazali, da je večina 

uspešno zaključila prehod v odraslost. Tudi pri osebah, katerih prehod ostaja zaradi iskanja 

sluţbe odprt, se kaţejo značilnosti bolj definirane identitete odrasle osebe, kot je bila izraţena 

pred leti. Zato lahko zaključimo, da smo uspešno zbrali podatke pri osebah, ki so se pred leti 

nahajali v izobraţevalnem moratoriju z izraţeno identiteto mladostnika ali vsaj nejasno 

identiteto med mladostnikom in odraslo osebo ter se danes identificirajo kot odrasla oseba s 

prevzemanjem posameznih značilnosti, kot je finančna neodvisnost, pri nekaterih tudi 

ţivljenje stran od staršev, ustvarjanje druţine, sprejemanje odgovornosti nase in vključevanje 
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v druţbene procese. Zato bodo naši rezultati lahko zelo dobro reflektirali obvladovanje in 

prilagajanje druţbenim spremembam pri udeleţencih v raziskavi.  

 

Pri vseh je razvidno, da je bila pred leti identiteta nejasna in nedoločena, opisovali so se 

deloma kot mladi in deloma kot odrasle osebe. V večini pa so odraslost povezovali s 

sprejemanjem odgovornosti in uveljavitvijo v druţbi. Predpostavljali so, da so nujni 

predpogoji, da se v druţbi lahko uveljavijo kot odrasle osebe, doseganje finančne 

neodvisnosti, zaključitev šolanja in zaposlitev, druţina in partner ter lastno gospodinjstvo. 

Vendar poudarjajo, da ima druţba nerealna pričakovanja do mladih, ki se poskušajo 

osamosvojiti. Ugotovili smo, da se kot mladostniki niso čutili enakovredni odraslim osebam, 

njihovo mnenje ni imelo veljave, zastopani so bili bolj kot del kolektivne identitete druţine in 

ne kot posamezniki. V identitetnih profilih so izraţali predvsem koherentnost z druţino tako 

na finančni kot čustveni ravni ter varnost, kar jim je ugajalo, vendar hkrati niso čutili, da so 

svobodni in da imajo nadzor nad ţivljenjskim potekom. Omogočena pa jim je bila 

neodvisnost v zasebnem ţivljenju. V druţbi niso čutili, da imajo moč odločanja.  

 

Danes se osebe identificirajo predvsem z osebnimi lastnostmi, ki nakazujejo zlasti 

individualistične značilnosti s prepletanjem tradicije, kar pomeni, da predvsem na področju 

delovnih lastnosti izkazujejo značilnosti, kot so pridnost, delavnost itd., ostale značilnosti pa 

zavzemajo odnos do prijateljev in druţbe. Osebe so usmerjene predvsem v lastnosti 

individuuma kot v kolektivne podobe. Druţbena podoba jih v večini ne zanima preveč 

oziroma se v osnovi predstavlja kot bolj nedostopna in zaprta. Opazimo lahko, da se s 

prehodom v odraslost spremeni koherentnost z druţinsko celico, v ospredje prihaja bolj 

povezanost s partnerjem in prijatelji. 

 

Ţivljenjske usmeritve v odnosu do dela in izobraţevanja pred prehodom v odraslost so kazale 

prepletenost med izobraţevanjem kot nečim, kar ni pravilno regulirano s strani drţavnih 

institucij, saj podaljšuje izobraţevalni moratorij in te ne usposobi za prehod na delovno mesto. 

Udeleţenci se strinjajo, da prihaja do prevlade trţne ekonomije pri fakultetah, katere 

izobraţujejo ne glede na potrebe druţbe. Mladi kaţejo razočaranje in hkrati se jim večajo 

negotovosti in skrbi, kaj bo, ko bodo zaključili šolanje, in ali bodo dobili primerno delo zase. 

V mladosti je bolj izraţena ţelja po varnosti in zanesljivi sluţbi kot po fleksibilnem delu, 
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čeprav so osebe z višjo subjektivno oceno blaginje hrepenele po bolj fleksibilnem delovnem 

mestu, ki jim bo omogočalo samoaktualizacijo in boljšo kakovost ţivljenja ter svobodo. Niţja 

kot je bila ocena, bolj so se višale negotovosti in vrednote varnosti. Ugotavljamo pa, da so se 

s prehodom višale postmaterialne vrednote, torej delo, ki vključuje uspehe, ambicioznost, 

kreativnost, inovativnost, vendar s prepletom tradicionalnih/preţivitvenih vrednot, predvsem 

varnosti delovnega mesta. 

 

Splošne predstave in druţinsko ţivljenje je večina udeleţencev vrednotila pozitivno tako v 

mladosti kot v odraslosti, opaziti je le razliko v sprejemanju negotovosti. V mladosti je večina 

poudarjala, da druţina predstavlja odgovornost in da je zanjo potrebna finančna stabilnost kot 

tudi psihična. Kot ugotavljamo, takrat večina ni čutila, da bi bili pripravljeni za tovrstni korak. 

Danes pa večina brez pomislekov pritrdi ali ohranja v dolgoročnih ciljih ţeljo po druţini. Na 

splošno pa so v mladosti bile najvišje ocenjene vrednote lastnega gospodinjstva – torej 

samostojnosti, nadzor nad lastnim ţivljenjem, mir,  pa tudi denar kot esencialna dobrina, 

izobraţevanje kot vir znanja in zaposlitev kot nekaj zaţelenega, dobrega. V nasprotju je bilo 

študentsko delo negativno ovrednoteno, opredeljeno kot zgrešeno. V očeh mladostnikov pa je 

bil individualizem dokaj dobro sprejet kot nekaj normalnega, čeprav opaţamo, da je 

razumevanje le-tega slabo. Danes odrasli udeleţenci poudarjajo, da ostajajo glavne vrednote 

izobraţevanje, materialne dobrine, samostojnost, višja kakovost ţivljenja, vrednote 

prijateljstva in druţina. Odgovornost za svoj ţivljenjski potek pa prelagajo predvsem nase, pa 

tudi na druţino in na druţbo. Vendar skoraj vsi menijo, da so sami odgovorni za ţivljenje, ki 

ga ţivijo danes. Lahko vidimo, kako prihaja do premika odgovornosti z druţbene in 

kolektivne (druţina) na posameznika. To lahko smatramo kot del poteka ali kot spreminjanje 

kulturnih značilnosti v slovenski druţbi. 

 

Pri analizi vloge politike in idej v mladosti pred prehodom lahko ugotovimo, da politično 

dogajanje v mladosti ni imelo vloge, še več, sploh niso izrazili nobene namere ali interesa do 

politike, ker so jim politične teme predstavljale prej frustracijo kot zanimanje. Lahko 

ugotovimo, da ni zaupanja v drţavne ustanove. Mladi pričakovane podpore s strani drţave ne 

vidijo. V odraslosti se ta odnos do političnega dogajanja bistveno spremeni, osebe izkazujejo 

neko manjše zanimanje, vendar poudarjajo, da politika nima bistvene vloge v njihovih 

ţivljenjih. Demokracijo dojemajo kot nekaj dobrega, vendar ţal ne deluje, kot je bila v osnovi 
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zastavljena – zaznajo veliko pomanjkljivosti, ki jih ne odobravajo. Osebe si v večini ne ţelijo 

v socializem, kjer so ţiveli njihovi starši, raje ostajajo v današnji demokratični Sloveniji, 

razen dveh oseb, ki sta izkazali ţeljo po socializmu ali vsaj nekem prepletu socialističnih in 

demokratičnih vrednot. Predvsem pri obravnavi odnosa do politike in idej lahko zaznamo, da 

prihaja do premika k prepletu tako demokratičnih vrednot kot tudi vrednot varnosti, katere 

zelo poudarjajo prav vsi udeleţenci v raziskavi. 

 

Ene ključnih ugotovitev so nastale iz razumevanja negotovosti in zadovoljstva udeleţencev. V 

mladosti je bila močno izraţena negotovost glede prehoda na trg dela in sprejemanja 

odgovornosti. S tem ko je bila odgovornost preloţena bolj na druţino in manj na 

posameznika, je prihajalo do negotovosti v odločitvah ţivljenjskih potekov. Mladi so ostajali 

v odvisnem odnosu do druţine, kar jim je zmanjševalo občutke svobode pri odločitvah. Na 

večino negativnih ali stresnih situacij ali sprememb so se osebe v mladosti odzivale z 

odmikom, vse so kazale ţeljo po razrešitvi nastale negativne situacije, vendar če do tega ni 

prišlo, so se najraje odmaknile v zasebno sfero, kjer so poiskale mir. Pri nekaterih odgovorih 

zaznamo tudi občutke, kot sta sram in krivda. Po obravnavani literaturi lahko povzamemo, da 

je občutek sramu bolj značilen za osebe, ki se čutijo bolj koherentne skupini, medtem ko 

občutek krivde zaznamuje osebe, ki svojo odgovornost prelagajo nase. Danes osebe 

ocenjujejo, da jim je v mladosti predstavljalo glavno negotovost področje iskanja zaposlitve. 

In v večini se strinjajo, da je bila podoba o trgu delovne sile in vključevanju vanj zmotna. 

Kljub temu moramo poudariti, da prihaja do razhajanj pri odgovorih o negotovosti pri osebah 

z niţjo oceno zadovoljstva danes in tistimi, ki imajo višjo oceno zadovoljstva z ţivljenjem 

danes, kar nam jasno pokaţe, da nekoga, ki je manj zadovoljen z ţivljenjem, ki ga ţivi, 

tveganja bolj prizadenejo kot ostale, hkrati pa so pri njem tudi bolj izraţene negotovosti in 

negativni komentarji. Podobno je ugotoviti pri odgovorih oseb, ki so bili v mladosti po njihovi 

subjektivni oceni deleţni niţje blaginje v druţini, in tistih, ki so jo ovrednotili višje. Lahko 

opazimo, da so bili pri osebah z niţjo subjektivno oceno blaginje v mladosti prehodi v 

odraslost teţji kot pri ostalih. Vidimo pa tudi, da se del teh tveganj in negotovosti seli tudi v 

kasnejše obdobje, torej v zgodnjo odraslost, in posledično je pri teh osebah tudi niţja ocena 

kvalitete ţivljenja danes. Prav te osebe ohranjajo bolj preţivitvene vrednote, medtem ko 

ostale osebe izrazito kaţejo na postmodernistične vrednote, kar je pričakovano. Če prihaja do 

razlik med oceno kakovosti ţivljenja danes in pred leti, je to predvsem zaradi faze prehoda v 
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odraslost, ki vključuje sprejemanje odgovornosti, prehod na trg delovne sile ter posameznih 

situacij, ki dvigajo ali zniţajo oceno kakovosti ţivljenja. Zaključimo lahko, da so negotovosti 

odvisne od blaginje izvorne druţine. Pritiski in negotovosti so pri osebah z niţjo oceno 

blaginje večji, in se selijo v odraslo dobo, kar deluje kot začaran krog.  V nasprotju pa osebe z 

višjo oceno blaginje v mladosti izraţajo več postmaterialnih vrednot in skozi prehod v 

odraslost postanejo le-te še bolj definirane in se okrepijo. Kljub ugotovitvam pa pri obeh 

profilih oseb lahko vidimo, da vrednota varnosti ostaja visoko rangirana tudi v zgodnji 

odraslosti. 

 

Dolgoročne orientacije pri posameznikih so pokazatelj, ali so osebe bolj nagnjenje k 

preţivitvenim vrednotam in maskulitetnosti, torej ne planirajo, saj menijo, da ni mogoče 

planirati, kaj se bo zgodilo jutri, ali pa bolj k feminističnim vrednotam, ki so bolj značilne za 

razvitejše drţave. Ugotavljamo, da v osnovi večina oseb planira in ima postavljene 

dolgoročne cilje, ki pa so bili manj izraziti pred prehodom v odraslost. V mladosti so 

prevladovale vizije o delovnem okolju in lastnem gospodinjstvu, danes pa o dodatnih 

dejavnostih ali boljši sluţbi in druţini. Lahko ugotovimo, da so osebe, ki so v mladosti imele 

definirane dolgoročne cilje in vizije, danes bolj uspešne pri doseganju le-teh kot tiste, ki niso 

imele točno definirano, kako se vidijo v prihodnosti. V večini pa planiranje ţivljenjskih 

potekov obravnava predvsem zasebno ţivljenje, torej ustvarjanje druţine, izbira partnerja ter 

izbira sluţbe. Osebe v glavnem v ospredje postavljajo tradicionalno druţino, lastno 

gospodinjstvo ter hkrati dobro ţivljenje in sluţbo, ki ohranja individualistične elemente in 

postmaterialne vrednote. 

 

3.4.4 Ključne ugotovitve 

 

Obravnava rezultatov longitudinalne analize prikazuje obvladovanje in prilagajanje 

druţbenim spremembam skozi prehajanje v odraslost pri udeleţencih v raziskavi. Njihova 

identiteta se spreminja glede na fazo prehoda. Identitetne podobe so v mladosti manj jasne kot 

kasneje v odraslosti. Ugotovili smo, da so v mladosti posamezniki bolj koherentni v odnosu 

do druţine in manj do druţbe, kasneje, s prehodom v odraslost, pa se ta koherentnost do 

druţine zmanjša. Tiste osebe, ki so ţe v mladosti nakazovale postmaterialne vrednote, so v 

večini le-te tudi ohranile s prehodom v odraslost. Pomembno je poudariti, da so vsi udeleţeni 
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kazali v mladosti preplet med tradicionalnimi, materialnimi in postmaterialnimi vrednotami. 

Ključni dejavnik, ki je odtehtal, katere vrednote so se v odraslosti izrazile, je bila subjektivna 

ocena blaginje v mladosti in tudi ocena zadovoljstva z lastnim ţivljenjem danes. Sklepamo 

lahko, da je ekonomska blaginja ključni dejavnik spreminjanja kulturnih okvirov pri mladih v 

Sloveniji. Ostale osebe so ohranile v povprečju več preţivitvenih vrednot. Pri mladih odraslih 

lahko vidimo, da prevzemajo predvsem postmaterialne vrednote na področju dela in osebne 

svobode in jih hkrati prepletajo z vrednotami varnosti in tradicije. Opaziti je, da ohranjajo 

neko merodajno pot v odraslost, kjer se za učinkovito vključevanje v druţbo sprijaznijo z 

določenimi podobami o delu in druţini in hkrati hrepenijo po vrednotah ambicioznosti, 

uspešnosti, vrednotah dobrega ţivljenja itd. Gre za preplet različnih ţivljenjskih nagnjenj. 

Vrednote, kot so pridnost, delavnost in ţelja po varni sluţbi na eni strani ter fleksibilnost in 

stremenje k samoaktualizaciji na sluţbenem področju na drugi strani, kaţejo na nov trend med 

mladimi odraslimi. En del vrednot ohranjajo s strani tranzicijske kulture Slovencev iz 

socializma, drugi del vrednot pa prevzemajo iz ideologije individualizma. Kaţe se tudi močan 

vpliv tradicionalnih vrednot krščanstva, kot je vloga druţine. 

 

V mladosti je značilno izraţena nezainteresiranost za politične teme in dogajanje, kar se s 

prehodom v odraslost ne prav bistveno spremeni. Opazimo, da se mladi odrasli le deloma 

vključujejo na to področje, ohranjajo neko distanco z občutki nezainteresiranosti in kritičnosti. 

Osebe spremljajo politiko, vendar se ne vključujejo v politično dogajanje. Čeprav še vedno 

ohranjajo stališče, da drţava ne opravlja svojih ključnih nalog, podpirajo demokracijo, vendar 

pravijo, da se njen razvoj ne odvija, kot bi se moral. 

 

Med ključnimi ugotovitvami so tudi premiki negotovosti v odraslost predvsem pri osebah, 

katera ocena blaginje v mladosti je bila niţja. V mladosti so osebe izpostavljale predvsem 

negotovosti ob vstopu na trg dela. V odraslosti ta tveganja niso več tako izrazita, potreba po 

stabilnosti in varnosti pa kljub prehodu ostaja visoko rangirana pri večini oseb. Ni pa več 

zaznati tako intenzivnih negotovosti, kot jih je bilo mogoče v procesu tranzicije v odraslost. 

Osebe z višjim zadovoljstvom z ţivljenjem danes ohranjajo stališče, da so v mladosti imeli 

napačne predstave o tveganjih v odraslosti, medtem ko osebe z niţjo oceno ohranjajo ista 

stališča o tveganjih kot iz mladosti. 
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Med drugim lahko zaključimo, da so osebe, ki so pred leti izkazovale neke dolgoročne cilje, 

danes bolj uspešne in bolj zadovoljne z lastnim potekom ţivljenja. Planiranje dolgoročnih 

usmeritev in doseganje le-teh bistveno povečuje zadovoljstvo z ţivljenjem in občutke sreče, 

hkrati so ti profili oseb tudi bolj odgovorni in ohranjajo vrednote samoaktualizacije. V 

nasprotju pa so osebe, ki niso jasno definirale svojih dolgoročnih usmeritev, izkazale niţje 

zadovoljstvo z ţivljenjem. V osnovi lahko govorimo, da dolgoročne orientacije in sledenje le-

tem povečuje zadovoljstvo v ţivljenju ter dviguje pripravljenost k samoaktualizaciji in 

odgovornosti. Poleg tega ugotavljamo, da mladi nimajo nerealnih ciljev, ampak si postavljajo 

realne, druţbeno pričakovane in dokaj uresničljive cilje. Vidimo lahko ţeljo po normalnem, 

stabilnem ţivljenjskem poteku. 

 

Zaključimo lahko, da mladi v prehodu različno sprejemajo in obvladujejo ţivljenjske poteke. 

Ţivljenjski poteki se bistveno spreminjajo od zahtev druţbe, zato ugotavljamo, da osebe v 

mladosti kaţejo zmedenost glede svoje vloge v druţbi in svojega ţivljenjskega poteka. 

Zahteve druţbe dojemajo z občutki frustracije in negotovosti. Prav zato, ker se ti poteki 

spreminjajo, druţbene zahteve pa ostajajo v osnovi enake, se mladi različno prilagajajo na te 

spremembe. Lahko določimo tri profile oseb. Prvi profil je tisti, ki sprejme tradicionalno 

vlogo odrasle osebe v druţbi, torej redna sluţba, druţina in lastno gospodinjstvo, in hkrati 

prepleta neke individualistične podobe – torej gre za preplet zahtev druţbe in modernizacije 

ţivljenjskih potekov. Drugi profil osebe je tisti, ki sprejme zelo individualistično vlogo v 

druţbi, na druţbene spremembe gleda kot nekaj normalnega in ostaja še nedefiniran do 

vrednot dela in druţine, vendar ohranja pozitiven odnos do njih. Tretji profil osebe so tisti, ki 

ostajajo ujeti med tradicionalnimi pogledi o delu in druţini ter ţeljami po uspehu in dobri 

kvaliteti ţivljenja, ţelji po samoaktualizaciji itd. To se dogaja predvsem zato, ker si ţelijo 

doseči status odrasle osebe v merilih druţbe, vendar ga zaradi slabše blaginje teţje dosegajo 

in se jim tako povečujejo negativne predstave o svetu ter tveganja in negotovosti – kar 

potrjuje druţbene poglede o negotovosti do sprememb in individualizacije ţivljenjskih 

potekov. Osebe kaţejo ţeljo po močni vlogi drţave v ţivljenju posameznika in vso 

odgovornost prelagajo na druţbo ali drţavo.  

 

Skozi prehode v odraslost lahko pri posameznikih spremljamo spremembe vrednot. 

Longitudinalna analiza je bila ključna pri ugotavljanju sprememb vrednot pri mladih v 
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prehodu in v zgodnji odraslosti ter pri analizi dinamike prehoda v druţbo odraslih. Na podlagi 

analize prehodov lahko sklepamo, da se slovenska druţba spreminja v bolj individualistično 

in hkrati prepleta zelo tradicionalne elemente, ki postajajo še bolj izraziti in zaţeleni v odrasli 

dobi, in sicer prihaja do tradicionalizacije druţinskega ţivljenja z izbiro delovnih mest, ki 

krajšajo ali prilagajajo delovni čas. V ţivljenjske poteke pa namesto prostega časa umeščajo 

druţinski čas, ki je v vrednotah udeleţencev visoko rangiran. Ostajajo pa vrednote dobrega 

ţivljenja, z ţeljami po samouresničitvi na delovnem mestu, kjer se delovna mesta modificirajo 

s poudarkom na druţinskem ţivljenju. 

 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

 

Splošno gledano je celoten empirični del začrtan zelo široko in se le v določenih točkah 

zdruţuje v skupno problematiko, vendar nam ne podaja direktnih odgovorov na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje. Omejitve spletnega diskurza se kaţejo ţe v samih ciljih, ki smo si jih 

postavili. Konflikt, konsenz in deviantnost so bili naši postavljeni parametri določanja 

druţbenega delovanja, ki so nam v nekem obsegu nudili pogled v slovenski druţbeni prostor 

in njegove značilnosti. Spletni diskurz ohranja osnove druţbenega diskurza, vendar izključuje 

populacijske raznolikosti pri spolu, starosti, geografskih značilnostih, izobrazbi in še nekaterih 

drugih pomembnih populacijskih lastnosti. Upoštevati je potrebno tudi, da obstaja omejitev 

uporabe spleta, kar pomeni, da so v spletni diskurz vključene le tiste osebe, ki so usposobljene 

za uporabo računalnika in spletnih portalov. Tretja omejitev pa nastopi pri samem vrednotenju 

komentarjev, ki izgubljajo vrednost ob časovnem zatonu objavljenega članka. To pomeni, da 

članek s časom izgubi na gledanosti, kar tudi zniţa zanimanje in zmanjša število komentarjev 

ter število vrednotenj posameznih mnenj. Kljub omejitvam pa nam spletni diskurz omogoča 

doseči zastavljeni cilj, torej moţnost, da ugotovimo dinamiko spreminjanja in obvladovanja 

druţbenih sprememb med različnimi generacijami. Poda nam jasen diskurz med dvema 

generacijama, ki ustvarjata diskurz o zastavljeni problematiki vloge mladih v druţbi, ter 

spreminjanje druţbenih moţnosti in hkrati obvladovanje druţbenih sprememb. Spletni diskurz 
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sproţi konflikt med omenjenima generacijama in hkrati sproţi dinamiko sprejemanja 

skupnega konsenza. Ohrani tudi moţnost druţbenega obsojanja deviantnih komentarjev. 

 

Izvedba longitudinalne analize posameznih profilov mladih med prehajanjem v odraslost je 

odraz skupka podatkov, zbranih v različnih obdobjih. Opravljena analiza oziroma analiza 

nabora podatkov iz različnih obdobij je omogočila primerjavo odgovorov med različnimi 

obdobji v ţivljenju posameznika in s tem podobo o vrednotenju ţivljenjskih poti in kulturnih 

vzorcev pri posamezniku. Čeprav smo analizo izvedli skozi izbrane parametre, obstaja kar 

nekaj zadrţkov glede te analize. Omejitve analize tako obstajajo v različnih točkah. Kot prvo 

lahko zagotovo rečemo, da nabor podatkov ne prikazuje populacije celotnega slovenskega 

prostora, kajti omejuje se samo na Goriško. Nadalje ne moremo z gotovostjo trditi, da smo 

analizirali prav mlade med prehajanjem v odraslost oziroma mlade, ki so uspešno zaključili 

prehod v odraslost, kajti naša sklepanja so subjektivna in temeljijo na odgovorih udeleţencev, 

na podlagi finančne samostojnosti, zaključenega študija, zaposlitve, lastnega gospodinjstva in 

ustvarjanja druţine (po Ule (1995) so to nekateri ključni elementi, ki opredeljujejo odraslost). 

Tretja omejitev je v sami izvedbi analize, kajti zaradi zbiranja podatkov za različne namene si 

nismo predhodno zastavili raziskovalne »niti« vprašanj, ki bi nam omogočila laţjo 

primerjavo. Ta problem smo poskusili rešiti z izbranimi parametri, ki podatke zdruţijo pod 

skupno tematiko ter nato skozi nabor odgovorov podajo določeno sliko. Zadnja pomembna 

omejitev obstaja pri vprašanjih, ki lahko ustrezajo več kot samo enemu parametru. To lahko 

pomeni problem pri ponovni analizi podatkov, vendar kljub temu menimo, da bi oris ključnih 

značilnosti spreminjanja in obvladovanja sprememb pri posameznem profilu v osnovi ostal 

enak. 

 

Tretji postavljen cilj je bil ugotoviti, ali lahko govorimo, da se mladi soočajo z novimi 

podobami in idejami o ţivljenjskih potekih in se tako znajdejo med konfliktom dveh različnih 

identitetnih podob oziroma kulturnih okvirov. Naši povzetki ključnih ugotovitev v 

empiričnem delu nam povedo, da obstajajo razlike med mladimi danes in mladimi nekoč. Te 

ugotovitve kaţejo, da se mladi ne razlikujejo toliko po njihovih značilnosti kot po moţnostih, 

ki jih imajo. Njihov odziv na te moţnosti pa lahko obravnavamo kot obvladovanje druţbenih 

sprememb, ki so danes značilne v slovenski druţbi. Še vedno lahko spremljamo, da se 

pričakovanja o posameznih vlogah v druţbi niso bistveno spremenila od tistih, ki so bila še v 
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času socializma. To pomeni, da mladi ne dosegajo določenih pričakovanj druţbe, ki bi jim 

omogočile razrešitev identitete. Mladi torej teţko prevzemajo pričakovane vloge zaradi 

spreminjanja druţbe, zato tudi njihova identiteta ni definirana. Ostaja odprta in fleksibilna, kar 

lahko razumemo kot notranji konflikt ali pa kot druţbeno spremembo na osebnostni ravni, 

kjer se posameznik ne identificira samo z eno skupino, temveč svojo podobo prilagaja glede 

na lastne potrebe v določenem trenutku. Druţbene spremembe se dogajajo predvsem na 

individualni ravni in se odraţajo v obvladovanju in prilagajanju novim ţivljenjskim stilom. 

Pri slovenski mladini lahko ugotavljamo izpostavljeno individualizacijo ţivljenjskih potekov 

in projiciranje le-te na lastno samopodobo. Hkrati pa spremljamo tradicionalizacijo na ravni 

druţine. Mladi so bolj ţeljni druţine in mirnega in varnega ţivljenja kot pa vznemirljivega 

ţivljenja. Če povzamemo, lahko rečemo, da naše ugotovitve potrjujejo ţe obstoječe 

ugotovitve slovenskih avtorjev. Mladi se odmikajo od velikih tem v zasebna ţivljenja, njihova 

predanost skupinam postaja bolj fleksibilna in se razlikuje glede na trenutne potrebe, v 

ospredju so vrednote druţine in prijateljstva ter dobrega ţivljenja.  

 

Če pa se vrnemo na naše raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo »Ali lahko govorimo o 

»velikem premiku« slovenskih kulturnih orientacij?«, lahko odgovorimo, da je slovensko 

kulturno jedro v spreminjanju v smeri prepleta individualizacije ţivljenjskih poti in 

tradicionalnih elementov vrednotenja druţine in varnega ter kvalitetnega ţivljenja. »Veliki 

premik« se dogaja ţe nekaj let in bi lahko rekli, da ga je moč zaznati predvsem na nivoju 

spremenjenega načina obvladovanja teh sprememb pri posameznikih. Na nivoju druţbe pa se 

ohranja neka osnova za druţbeni konsenz, ki ne prav funkcionalno usmerja posameznika pri 

ţivljenjskih poteh. Generacija mladih, ki ţivi v razponu dveh različnih kulturnih shem, je 

prevzela zanimiv poloţaj v zgodnji odraslosti. S tem ko ţivi v druţbi, ki podpira bolj 

kolektivistično miselnost s segmenti tradicionalizma in nekaterih »nefunkcionalnih« 

preţivitvenih vrednot varnosti, ki so še ostali iz tranzitarnega obdobja Slovenije iz nekdanje 

socialistične Jugoslavije, prejema nerazumevanje iz strani starejše generacije. Ti pritiski in 

pričakovanja druţbe mladim tako ali tako poslabšujejo poloţaj prehoda v odraslost, zato se 

mladi odmikajo v zasebno sfero. Vidna je predvsem individualizacija ţivljenjskih potekov pri 

izbiri zaposlitve. Mladi dela ne vidijo več tako, kot so ga videle prejšnje generacije, in sicer 

kot nekaj stabilnega in fiksnega, temveč stremijo k delu, ki jih samouresničuje in hkrati 

omogoča visoko kakovost ţivljenja, obenem pa ohranjajo potrebo po varnosti in stabilnosti. 
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Še ena ključna razlika se dogaja v sprejemanju odgovornosti. Mladi bolj pogosto prelagajo 

odgovornost za ţivljenjske poteke nase, medtem ko starejša generacija prelaga večino krivde 

na drţavo in politike. Mladi ostajajo odmaknjeni od političnih tem, kar lahko razumemo kot 

odmik v zasebno sfero in zanimanje predvsem za individualne cilje in ne več za skupne, 

kolektivne cilje. Na tej točki lahko rečemo, da se je slovenska mladina individualizirala z 

odtenkom tradicije v zasebni sferi, kar nakazuje na spreminjanje jedra slovenske druţbe.  

 

Vsekakor pa je pomembno omeniti, da opravljena raziskava ne kaţe vseh dimenzij 

spreminjanja kulturne sheme in ne obravnava vseh druţbenih elementov, kot so na primer 

institucije, drţavni in mednarodni regulatorji politik in druţbenega ţivljenja. Ostali smo na 

ravni posameznikovih občutij in mnenj ter subjektivnega dojemanja realnosti. Spreminjanje 

kulture ne pomeni le spreminjanje subjektivne realnosti, temveč tudi spreminjanje 

institucionalnega okvira posamezne druţbe. V nadaljevanju vsekakor predlagamo analizo 

posameznih institucij in njihov vpliv na spreminjanje kulturnih shem pri druţbi. Poleg tega 

predlagamo aplikacijo spletnega diskurza tudi pri analizi drugih aktualnih problematik. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Vprašanja fokusna skupina 

1. sklop: Identiteta mladostnika 

1. Se počutite s strani starejših obravnavani kot mladostnik ali odrasla oseba? Navedite 

zakaj? 

2. Se vam je kdaj dogodilo, da so vas, zaradi tega, ker ste mladostniki, obravnavali 

drugače, kot odrasle osebe?(pri iskanju dela, v šoli, doma...) 

3. Mislite, da vas bi odraslost prikrajšala česa, kar vas mladost ne? 

2. sklop: Neodvisnost mladih 

4. Ali ste kakorkoli odvisni od svojih staršev? Kako? 

5. Na katerih področjih pa ste neodvisni? 

6. Zakaj na področjih, na katerih ste odvisni od svojih staršev, ne morete postati 

neodvisni? 

7. So področja, kjer vam ustreza odvisnost od vaših staršev? 

3. sklop: Zaposlitev mladih 

 8Ali si ţelite redne sluţbe? 

9. Zakaj si ţelite redne sluţbe oziroma zakaj ne? 

10. Kako si predstavljate vašo sluţbo v prihodnosti? 

11. V primeru, da ob koncu šolanja ne bi dobili zaposlitve, ki ustreza vaši stopnji 

izobrazbe, bi nadaljevali šolanje ali bi sprejeli sluţbo z niţjo kvalifikacijo? 

12. Menite, da obstajajo ovire pri mladih iskalcih zaposlitve? 

13. Vam te ovire odvzamejo motivacijo ali vas dodatno motivirajo pri iskanju sluţbe? 

4. sklop: Individualizem druţbe 

14. Mislite, da individualizem dandanes predstavlja problem? 

15. Po vašem mnenju, kako individualizem vpliva na današnjo druţbo? 

16. Kako se soočate vi z individualizmom? 

5. sklop: Formiranje druţine pri mladih 

17. Si ţelite druţine? 

18. Kdaj se boste odločili zanjo in zakaj? 

19. Kakšen je glavni dejavnik, ki vas odvrača od tega da bi postali starš? 

6. sklop: Drţava 

20. Zaupate drţavnim ustanovam? 

21. Menite, da drţava nudi dovolj opore mladostnikom pri iskanju in ohranjanju 

sluţbe? 

22. Menite, da drţava  nudi dovolj opore mladostnikom, ki se odločijo za naraščaj in 

formiranje druţine? 

7. sklop: Druţina 

23. Kaj vam predstavlja druţina, oporo ali oviro v trenutkih odločitev? 

24. Če bi izbirali, bi stanovali v neposredni bliţini vaših staršev ali posebej na drugi 

lokaciji? Zakaj? 

8. sklop: Glavni dejavnik 



 

 

 

25. Kaj vam trenutno predstavlja glavi dejavnik, ki vam onemogoča svobodno in 

neodvisno ţivljenje? Zakaj? 

  



 

 

 

Priloga 2: Transkript fokusna skupina 

V longitudinalni študiji sta bili obravnavani le dve osebi, in sicer oseba A (v longitudinalni 

analizi kot oseba C) in oseba B (v longitudinalni analizi kot oseba B), osatlih udeleţencev 

nismo vključili v longitudinalno analizo. 

1. Se počutite s strani starejših obravnavani kot mladostnik ali odrasla oseba? Navedite 

zakaj? 

A:Odvisno od katerih, v sluţbi se počutim kot odrasla oseba, doma se počutim kot 

otrok, mladostnik. 

B: Se strinjam z A. 

C: Kar se tiče v sluţbi, recimo je kot mladostnik, koliko ji lahko rečemo »sluţba«, 

drugače doma pa se ne »sikiram«, tako da nobeden odgovor ne bi bil pravi. 

D: Jaz se strinjam s tabo. 

A: Ok, mi smo razvajene.(smeh) 

D: V sluţbi itak kot mladostnik. 

E: V sluţbi jaz ne kot mladostnik, bolj kot v podrejenem poloţaju… 

D: …tako ja. 

E: To ni enako. Je razlika. Eno je, da jim ne zaupajo dela… 

C: Je razlika če je to domače podjetje, ki delajo iz čisto drugih vidikov ali pa delaš pri 

podjetju kjer moraš delat delo, ki jo moraš, osem ur na dan in »caou«. 

2. Se vam je kdaj dogodilo, da so vas, zaradi tega, ker ste mladostniki, obravnavali drugače, 

kot odrasle osebe?(pri iskanju dela, v šoli, doma...) 

D: Kot otroke nas ne obravnavajo, tisto itak da ne… 

A: Najbolj nas obravnavajo kot, da se ne znaš postavit zase. Tako da za delo sem se 

vedno počutila odraslo. 

E: Zato si letela. Vsi: (smeh) 

A: Rada sem se uprla, če me kdo podrejal, ne itak. 

D: Sej veš kako je v Perli, če kaj rečeš… 

E: ..kot kje!Katero delo pa ni tako. 

D: Tam v  Ljubljani, kjer sem bil je bilo drugače, drugi odnos. 

E: Ko si študent si itak nekaj manj, mi smo itak »hard«. To nas obravnavajo, kot 

podrejen poloţaj, ne kot mladost. Potem nam ne bi zaupali tudi odgovornih nalog, če 

nas bi obravnavali kot mladostnike. 

Moderator: Kako ste doma obravnavani? 

D: Kot otroci, sigurno ne. 

C: S strani mame, sigurno takrat ko kriči: »Pridi na večerjo!«(smeh) 

E: »Kje si bil D?«(smeh) 

B: Ja odvisno, kdaj in zakaj. Ko grem kam ven moram poklicat,…ko se ga pa napijem 

mi pa da mir. To je »ful« odvisno. 

A: Jaz nisem obravnavana, kot mladostnica, sem zmeraj ista, bom celo ţivljenje ista, 

sej itak ostaneš zmeraj otrok, zmeraj mlajši, ne. Zmeraj so starši starejši in ti otrok. In 

tudi hočeš ostat v tem poloţaju, ne. 

C: Razlika je v tem kako te obravnavajo, recimo tvoj predlog koliko mu dajo teţo. 

D: Tudi odvisno ali si prvi ali zadnji, moja sestra bo zmeraj majhna. 

Moderator: Ko ste iskali sluţbo, tako preko študenta kot redno zaposlitev, je kaj vplivalo to da 

si mlad in nimaš izkušenj in je bilo teţje iskanje zaposlitve? 

D: Ja. 

A: Meni ne. 



 

 

 

D: Samo ti si ţenska, je mlada, dejmo jo vzet. 

E: Ne bojo stare »kloče«.(smeh) 

Moderator: Iz vašega stališča se vi obravnavate kot mladostnik, ali kot odrasla oseba? 

B: Mladostna. 

D: Tudi jaz. 

E: Sej redko kdo je odrasla oseba. 

A: Odrasla. 

C: Odvisno od primera. Stvar je v temu, kašen krat imam tisti pimp my ride in je 

totalno mladostniško, ko je tisto uredi se počutim odraslo, je tista linija rabin nek del 

ki ga vzdrţujem… 

A: Ma to je karakter. 

C: Ja 

A: Jaz mislim da bom vedno, jaz sem otročja, zmešana,.. 

E: Spet kje to gledaš. Kakšno smer. »Odrasli« so velikokrat otroci v zrelem telesu. 

Spet odvisno koliko te kdo pozna, lahko da telesno zgledaš odrasel in tako te nekdo, ki 

ima beţne odnose s tabo jemlje kot odraslega, ti si pa vse prej kot to in obratno. Tudi 

odvisno od situacije, se mi zdi da v sluţbi se gleda bolj poloţaj (podrejenost, 

nadrejenost) kakor leta… 

3. Mislite, da vas bi odraslost prikrajšala česa, kar vas mladost ne? 

A: Kakšna odraslost? Ti če hočeš lahko ţiviš tako kot zdaj..če hočeš, če se ţeliš 

izogibati odgovornosti… 

B: Samo ne moreš biti odrasel če nisi odgovoren. Ne morem odgovorit. 

E: Ja. Tudi odvisno odgovornost za kaj. 

4. Ali ste kakorkoli odvisni od svojih staršev? Kako? 

A: Jaz izkoriščam streho nad glavo. 

D: To počnemo vsi. 

B: Finančno 

C: Mislim, da je vsak od nas med študijem v drugih krajih izkusil da je lepše ţivet 

ločeno od staršev 

B: Ma ne ne, odvisno od staršev, meni je v redu bit z njimi. 

A: Odvisno koliko te utesnjujejo. 

D: Meni je isto ali sem v Ljubljani ali pa doma. Sem razmišljal, da tudi če bi hotel 

ţivet na svojem, z eno normalno, povprečno plačo nebi preţivel. 

A: Da, danes niso časi. 

D: Ne, ne prideš skozi. 

A: Bilo bi neumno, da bi šla ţivet na svoje če imaš prostor doma, da bi garala cele 

dneve samo za to, da bi si plačala najemnino in nič privoščila. 

E: Ja seveda je neumno 

A: Saj jaz si drugače vse plačam sama, razen streho nad glavo imam pač zastonj, ker 

sem pri starših mi ni treba plačevat najemnine in stroškov. 

D: Da, greš ţivet v najem in se zraven sluţbe ukvarjaš še s čim drugim-prostitucijo 

(smeh) 

E: Da, legalno jih ne moreš zasluţit dovolj (smeh) 

5. Na katerih področjih pa ste neodvisni? 

A: Jaz mislim, da sem ti ţe prej odgovorila. 

C: V zasebnem ţivljenju, s partnerjem. 

D: Zasebno ţivljenje ja, ţuri hobiji itd. 



 

 

 

E: Zgleda, da imamo srečo, da se noben ne vtika v naše zasebno ţivljenje, nam ne 

izbira partnerja itd (smeh). Drugače pa pri vsem ostalem, sem pa potem od drugih 

stvari odvisen. 

6. Zakaj na področjih, nekaterih ste odvisni od svojih staršev, ne morete postati neodvisni? 

E: Ekonomski razlogi, trg dela, nasploh globalna situacija, nesigurnost, 

neperspektivnost. 

B: Sluţba. 

D: S 600 evri plače ne more bit drugače. 

A: Ja sej, najemnina za garsonjero pa pride 400 evrov. Recimo v Švici je to razmerje 

malo boljše, najemnine niso draţje kot pri nas, plače pa so nekajkrat večje. 

E: Tudi v Bosni ljudje zasluţijo 200 evrov, kar se sliši malo, ampak kaj ko je 

najemnina in vse ostalo toliko cenejše. 

D: Zadnjič mi je Italijan rekel, da če dobi kraljevo lestvico(200 tisoč evrov) si kupi 10 

stanovanj tukaj pri nas. Sem se smejal in mu povedal, da bi z denarjem ki bi mu ostal 

ko bi mu pobrali davek ne mogel kupit niti enega. Moţakar se je čudil in povedal da v 

njegovi soseski v Rimu za ta denar dobiš ţe večje nadstandardno stanovanje. 

E: Saj dejansko imamo najmanj ugodno razmerje plače/cena stanovanj, najemnine v 

vsej Evropi, zadnjič so še pri Odmevih ta problem izpostavili. In za primerjavo…sem 

nedolgo nazaj bral raziskavo o najdraţjih mestih v Evropi (najemnina) in Ljubljana 

drţi bronasto medaljo takoj za Dunajem in Milanom. Vse je drago pri nas…cene 

rastejo, plače ne, očitno denar nekje zastaja, ostane v kakih ţepih. 

7. So področja, kjer vam ustreza odvisnost od vaših staršev? 

A: Da, dokler sem samska in nimam druţine mi do določene meje ugaja. Itak delam 

kar hočem. Pripeljat še koga pa ne morem, niti ni dovolj prostora. 

E: Ja sej smo ti ţe prej odgovorili, da nam več al manj paše da ni treba plačevat 

poloţnic, najemnine itd.  

B: Da, bom kar priznala. 

D: Ja sej, ma če bi bili bogati nebi bilo tako.(smeh) 

8.(8. in 9. vpr. zdruţeno) Ali si ţelite redne sluţbe? Zakaj si je ţelite oziroma zakaj ne? 

D: Ne, ni šans! (ironično) 

A: Meni redna sluţba predstavlja nekako prehod v odraslost. Po eni strani imaš strah, 

da ne boš dobil sluţbe, po drugi pa da boš dobil redno sluţbo in se tukaj konča 

brezskrbnost, si navajen delat malo sem in tja. 

D: Si navajen mutit ja, delat priloţnostno, ko nujno rabiš denar. 

A: Ja in potem je to šok ko dobiš redno sluţbo. 

D: Po eni strani je lepo zavlačevat študij ja. 

C: Preveč je komot bit študent ja, čeprav imamo druţinsko podjetje in moram it delat 

bilokdaj me pokličejo ne uidem. Stalna sluţba me sploh ne sekira ker bi jo dobil takoj. 

D: Ne ne, jaz komaj čakam da dobim redno sluţbo. 

E: Jaz bi tudi bil vesel, če bi dobil redno sluţbo. 

B: No, jaz je pa nočem. 

A: Zna nastat problem, če dobim redno sluţbo blizu doma in dobim moţa od daleč. 

Kaj potem? In še bi se našlo problemov in strahov… 

D: Obstajajo avtomobili. 

A: Tukaj bi lahko imela moţnost kariere, če bi se preselila tja bi morala poprijet za 

kako drugo delo, ki ni primerno moji izobrazbi in ki me ne veseli recimo. 

C: Potem se odločiš med racionalnim in neracionalnim. 

D: Saj do Ljubljane je pol ure. 



 

 

 

A: Ne, me utrudi voţnja. (smeh) 

10. Kako si predstavljate vašo sluţbo v prihodnosti? 

B: Nekaj s fleksibilnim urnikom, da mi ni treba vstat ob osmih zjutraj in sedet do štirih 

popoldne v pisarni. Bolj delo po projektih, da imam recimo nekaj za naredit do 

določenega datuma. Nebi bila rada v pisarni na nekem zamorjenem delu z nekim 

tečnim šefom. 

Moderator: Kaj pa plača? 

B: Ja višja kot jo, boljše je. Odvisno je tudi od tega kakšno sluţbo bi imel moj moţ. Če 

bi dobro zasluţil bi bila zadovoljna tud z delom, ki ni dobro plačano ampak me veseli, 

če pa on nebi sluţil ravno velikih vsot in da bi bilo treba poskrbet za druţino bi 

poprijela tudi za katero manj priljubljeno ampak bolje plačano delo. 

C: Moja idealna sluţba bi se začela ob osmih zjutraj in končala ob štirih popoldne. 

Vidim pa se bolj ali manj v vlogi menedţerja in vodenja podjetij. 

B: Potem pozabi urnik od osmih do štirih. 

C: Taka bi bila idealna sluţba, realnost je od osmih zjutro do sedmih zvečer, pač bo 

treba verjetno bit fleksibilen. 

A: Jaz ţe imam sluţbo, tako da nimam več toliko idealov. Če bi pa zasluţila dovolj bi 

delala 4 ure na dan. 

E: Čim manj dela za čim več denarja…lepo bi bilo tako. 

A: Drugače si pa nisem mislila da bom delala kar delam, tako da sem si predstavljala 

drugače mojo sluţbo. Trenutno bi najraje delala kaj manj stresnega, s stalnim 8-urnim 

delavnikom. 

D: Jaz pričakujem 800 evrov plače + 100 nadur mesečno za delo za katerega sm se 

šolal. 

A: Jaz pa čakam na prosto mesto v kaki svetovalni sluţbi za 1300 evrov na mesec + 

vse počitnice, ki jih imajo na šoli. 

E: Predstavljaš in pričakuješ lahko marsikaj, ko prideš na delo pa je druga pesem. Itak 

eno delo ni enako drugemu, tako da je teţko govorit. Po eni strani bi rad »običajno« 8 

urno delo, vsak dan doma, posledično bolj ali manj utečeno, rutinsko ţivljenje, po 

drugi strani pa nekaj bolj razburljivega, kjer nikoli ne veš kdaj prideš domov, dan ni 

enak drugemu, nenehno učenje…Denarja se pa itak noben ne otepa. 

D: Ja itak, vsak bi rad dobro sluţil. 

11. V primeru da po končanem šolanju nebi dobili sluţbe za vašo stopnjo izobrazbe? Bi 

nadaljevali šolanje ali bi sprejeli sluţbo za niţjo kvalifikacijo? 

A: Sprejmem. 

C: Ne sprejmem. 

D: Ne. 

E: Da. 

Moderator: Torej bi nadaljevali šolanje? 

D: Ne. 

C: Ne, iskal bi kje drugje, tujina je vedno odprta. Ne grem študirat in ne sprejmem 

sluţbe izpod nekega nivoja. 

A: Vsako delo je lahko zanimivo, konec koncev lahko celo bolj kot tisto za katero si se 

šolal. 

E: Saj sem ţe prej rekel, da se šolamo za nekaj in imamo predstave o nekem delu, ki 

ga nismo še opravljali…Ko pa potem prideš na tisto delo ugotoviš da ti sploh ni všeč 

ali karkoli. Lahko dobiš bolj všečno in bolje plačano delo za niţjo zahtevano stopnjo. 



 

 

 

Saj ne govorimo verjetno o neki drastični razliki med sluţbo in izobrazbo. Da z 

diplomo nebi pucal wc-jev ţe razumem, ampak… 

C: Da bi z ekonomskim faksom sprejel delo za ekonomskega tehnika? Ne nebi…Saj 

občasno delam tud taka dela, ampak da bi konstantno nekaj takega delal nebi. 

E: V tujini te pa pomoje prej izkoristijo za kaka umazana dela tud če imaš ne vem 

kakšno diplomo, razen če nisi ţe uveljavljen strokovnjak. 

D: Itak je odvisno od situacije. 

E: Lahko recimo preusmeriš študij, ne nadaljuješ. 

B: Ja, jaz nebi sprejela, bi se preusmerila ali pa nadaljevala študij. 

D: Ja, nikoli ne veš, če rabiš nujno denar… 

A: Meni bi bilo dosti krat manj stresno da bi šla delat v bar kot pa da učim. 

D: Sedaj ko ţivimo pri starših lahko govorimo da nebi vzeli ampak v drugačnih 

okoliščinah.. 

E: Ja, ne moreš vedet kaj te doleti…če in če…Mislim, da pri tej izbiri nismo vsi 

svobodni izbirat. Če boš lačen boš verjetno šel delat 

D: Al pa krast. (smeh) 

Moderator: Vidim da velikokrat uporabljate besedo odvisno, kot da bi bili nekako nesigurni v 

vaših odgovorih…je ta nesigurnost posledica trenutne situacije, razmer v katerih ţivimo, tega 

da ne veste kaj vas čaka jutri…? 

B: Ne, zakaj? Saj je ţivljenje nasploh stresno, nikoli ne veš kaj te čaka… 

D: Naši starši so imeli bolj predvidljivo ţivljenje, so končali šolo, šli delat, se poročili. 

Danes je vse negotovo. Če nimaš faksa nimaš nič, če imaš faks… 

E: …nisi spet nič 

D: ja res, lih tako nisi nič. 

C: Danes če imaš faks lahko dobiš kolikor toliko solidno delo, če imaš kaj več, 

magisterij itd. te ne vzamejo nikjer, razen na faksu. 

E: Ogromno ljudi ravno to dela, ne dobijo dela primernega izobrazbi po faksu in grejo 

naprej, upajo, da bo čez par let situacija boljša, oziroma tako imajo vsaj status študenta 

in lahko delajo prek študentskega. 

(11. vprašanje)Moderator: Sedaj v bistvu odgovarjate ţe na naslednje vprašanje, ki se glasi 

»Menite, da obstajajo ovire pri mladih iskalcih zaposlitve?«, torej kar nadaljujte. 

D: Ja problem je tudi ker vsi iščejo izkušnje in kje naj človek dobi izkušnje če te 

noben ne vzame delat brez izkušenj? Še posebej v naši stroki je tako. Vsi so nam 

obljubljali delo takoj po faksu, dela pa ni. 

E: Ker tudi dejansko od stroke ne znaš nič, od dela nimaš pojma. 

A: Ja sej tako je povsod. Na faksih učijo neuporabne stvari. 

D: Ko sem iskal delo v moji stroki prek študentskega kot absolvent so me vsi 

spraševali kaj sem delal do sedaj in ko sem povedal da v tej stroki nisem še delal so 

me odslovili. 

A: Ker vas je preveč, vsi študirajo, na vašem faksu jih je tudi dosti in posledično 

konkurenca… 

E: Ponudba, povpraševanje… 

B: Ja sedaj rastejo univerze na vsakem vogalu, vsak idiot gre študirat, potem če se 

potrebuje smetarja se ga ne dobi. Morali bi uvest šolnino ali selekcijo. 

C: Za taka dela obstajajo drugi narodi. 

B: Vsi jamrajo, da ni dela, delo je, samo je fizično in ga noben ne vzame in potem 

pridejo tisti drugi narodi. 



 

 

 

D: Ja, jaz se strinjam, bi bilo treba uvest šolnino in kdor nima denarja in ima določen 

uspeh v šoli bi mu bilo treba omogočit študij. Lahko je kruto, ampak tako bi moglo bit, 

ker ţe vsaka vas ima svojo univerzo. 

A: Nekje niti predavanja ne obstajajo, skoraj šenkavajo diplome. 

E: Lobiji, korupcija, univerza je biznis zato je tako…nekomu se izplača. 

13. Vam te ovire odvzamejo motivacijo ali vas dodatno motiviranju pri iskanju sluţbe? 

D: Jaz bom vzel prvo, ki ga bom dobil. 

B: Potem ima nekdo, ki je dobil diplomo v eni zakotni šoli preko vez v neko firmo in 

se firma sesuje in 15.000 ljudi ostane brez dela. 

C: Mislim, da se zaradi enega samega ne sesuje firma. 

A: Preveč je tega, diplom, šolanih ljudi, kriterij pada. Ţe rezultati na maturi vsako leto 

drastično padajo in kriteriji se niţajo… 

E: To je nekako tudi odsev stanja druţbe, verjetno dijaki niso danes bolj neumni kot so 

bili pred 5, 10 leti. 

B: Sej kdo pade maturo? Maturo narediš z levo roko. 

A: 60% uspeh je bil letos na gimnaziji. 

E: Ker ni nobene selekcije ţe za gimnazije. 

14.+15. Mislite, da individualizem dandanes predstavlja problem?Po vašem mnenju, kako 

individualizem vpliva na današnjo druţbo? 

A: Kaj pomeni individualizem? Obstaja veliko pojmovanj. 

D: Ne vem. 

B: Meni se zdi to normalen razvoj druţbe. 

E: Da se vsak ukvarja samo s sabo, ni toliko egoizem mišljen tukaj. V današnji druţbi 

vsak misli samo nase, se osredotoča samo nase, vse pogosteje se ljudje druţijo med 

seboj izključno zaradi interesov, ni več pripadnosti druţbi, posameznik postavlja 

preveč sebe v ospredje, premalo kolektiv. 

C: V Ameriki firme delujejo precej individualistično, ni toliko medsebojne 

komunikacije, nasprotno na Japonskem, so veliko bolj kolektivni… 

D: Vse teče, in Amerika in Japonska, Slovenija pa ne. (smeh) 

E: Mislim, da vprašanje ni bilo dobro razumljeno. 

C: S tem ko posameznik dela korist zase, dela korist za drugega in stvar kroţi. 

E: To je preveč ekonomsko gledano, mislim, da če nekdo dela korist izključno sebi 

naredi drugemu prej nekorist kot korist. 

A: Je slabo, ampak tudi pretiran kolektivizem je slab. Nekoč ko je bila druţba bolj 

kolektivna posameznik ni imel toliko moţnosti za odločanje, je počel kar je druţba od 

njega pričakovala, kar je predstavljalo določen pritisk, danes se gleda bolj 

individualistično in vsak počne kar hoče in ima preveč izbire in tako spet ni v redu. 

D: Ni problema. (smeh) 

(Moderator: 16. vprašanje izključeno, ker jim individualizem ne predstavlja nekega 

problema!) 

17. Si ţelite druţine? 

B: Ne vem, danes ne vem. Ne vem kaj bi rekla. 

E: Danes, v tem trenutku? 

B: Po eni strani bi bilo lepo imet moţa, otroke, mucke, psa, druţinsko hišo itd., po 

drugi strani bi imela kariero in bi potem druţina predstavljala oviro. 

C: Definitivno, minimalno 6 otrok, samo da dobim partnerko, ki mi jih bo naredila. 

A: Ja, ampak mora bit vse poštimano, pogoji. 

D: Da. 



 

 

 

E: Podobno kot oseba B, so plusi in minusi. V bliţnji prihodnosti ne, v daljni ne vem. 

18. Kdaj se boste odločili zanjo in zakaj? 

B: Če so bom odločila jih imet bo to verjetno nekje do tridesetega leta, če bo ratalo 

prepozno jih verjetno ne bom imela več. 

C: Ko bo prava oseba ob meni. Ni nobenih materialnih ali drugih ovir pri tem. 

A: Tako kot C, nekje v bliţnji prihodnosti, lahko tudi po 30. letu. 

D: Kadar bom imel kolikor toliko reden dohodek, prostor…ko se bom čutil. 

B: Ja to sem pobzabila, če bom imela jo bom imela kosi jo bom lahko privoščila. 

C: To so samo izgovori. 

B: To niso izgovori, enostavno bi rada nudila otrokom vsaj toliko kot so starši nudili 

meni. 

E: Niso vse izgovori, obstajajo neki minimalni standardi. Od ljubezni se ne da ţivet. 

A: Ljudje preveč odlašajo, najprej sluţba potem to potem ono in posledično pride 

potem še do problemov z zanositvijo ker se ljudje preveč sekirajo. 

B: Veš koliko stane voziček, računalnik, avto… 

C: Če pogledamo naše starše, večina ni imela še lastnega stanovanja ko so nas imeli in 

tudi nekega materialnega izobilja ne. 

E: Pa perspektivo. Delo in dostopne cene stanovanj…razmere so bile neprimerljivo 

bolj ugodne kot danes. 

A: Saj zato gledam tipe, ki imajo redno sluţbo. 

D: Vsi naši starši so imeli redne sluţbe, kaj naj jaz, naj jih dam mojim staršem, še sam 

teţko shajam. 

E: Jih bomo dojili do desetega leta al kaj? (smeh) Ni treba da so vsi pogoji optimalno 

izpolnjeni, ampak neki minimalni standardi morajo bit. 

A: Ne pomaga denar, če odnosi škripajo itd. 

E: Ja itak, ampak minimalni materialni standardi morajo bit izpolnjeni! 

19. Kateri je glavni dejavnik, ki vas odvrača od tega, da bi postali starš? 

D: Mislim, da smo se o tem razgovorili ţe v prejšnjem vprašanju. 

E: Da, smo ţe odgovorili. Torej pomanjkanje ţelje, današnji trendi ţivljenja in 

ekonomski razlogi. 

20. Zaupate drţavnim ustanovam? 

C: Ne. 

E: Da! (ironično) 

D: Če bi imeli kakega cigana tukaj bi rekel da ja. (smeh) 

B: Ne. 

A: Ne. 

21. Menite, da drţava nudi dovolj opore mladostnikom pri iskanju in ohranjanju sluţbe? 

E: Da, saj imamo zavod za zaposlovanje na katerem je objavljeno 5 del in še ta imajo 

ţe vnaprej izbrane kandidate. (ironično) 

B: Da, mislim, da drţava dobro poskrbi, saj delo je, ampak ljudje ga ne sprejmejo. 

22. Menite, da drţava nudi dovolj opore mladostnikom, ki se odločijo za naraščaj in 

formiranje druţine? 

E: Da, ciganom. 

C: Ne vidim je. 

D: Vprašajte cigane ja. (smeh) 

23. Kaj vam predstavlja druţina, oporo ali oviro v trenutkih odločitev? 

B: Oporo. 

A: Oporo. Da podpirajo tvoje odločitve. 



 

 

 

D: »Mama, jaz bom kurba.« in mama bi podprla tvojo odločitev (smeh). 

C: Zelo različno, odvisno v kaj se spuščam. 

D: Meni drugače predvsem oporo. 

E: Meni balast. Odločam se sam in ne upoštevam njihovega mnenja. 

24. Če bi izbirali, bi stanovali v neposredni bliţini vaših staršev ali posebej na drugi lokaciji? 

Zakaj? 

A: V isti hiši ne, nekje blizu da. 

D: Tudi jaz, ampak ne preblizu, da bi bili vsakih 5 min tam. 

C: Da bi se mogli usest v avto za prit k meni. 

D: Tako ja. 

B: Odvisno kako gledaš, bi bila blizu. 

E: Če nebi bilo finančnih omejitev ne. 

25. Kaj vam trenutno predstavlja glavni dejavnik, ki vam onemogoča svobodno in neodvisno 

ţivljenje? Zakaj? 

A: Imam svobodno in neodvisno ţivljenje. 

E: To da moraš delat da lahko ješ lahko ţe pomeni odvisnost. 

B: Teţko odgovorit. Ne morem bit svobodna in neodvisna in hkrati še odgovorna. 

A: Plača. 

B: sej ne moreš bit neodvisen in svoboden. 

D: Lahko si hipi in svoboden, ampak kaj potem, boš ţivel od trave? (smeh) 

C: Recimo druţina ti lahko predstavlja svobodo ali oviro, enako delo, odvisno, če v 

stvareh uţivaš si svoboden. 

D: Tako ja, to je to. 

C: Jaz sem recimo nesvoboden v odločitvi kariere, ker je pač druţinsko ţivljenje… 

E: Lahko te omejuje preteklost…ali pa prihodnost… 

  



 

 

 

Priloga 3: Vprašanja intervju 2012 

1. SKLOP: Dojemanje različnih vplivov 

1. Poljubno opiši, kako dojameš posamezne dejavnike, ki so prisotni v tvojem 

ţivljenju? (lahko opišeš kratko z eno besedo ali z več stavki) 

STARŠI 

ŠOLANJE 

ŠTUDENSKO DELO 

REDNA ZAPOSLITEV 

DENAR 

SLOVENSKA POLITIKA MLADIH 

SLOVENSKA DRUŢBA (splošno) 

LASTNO GOSPODINJSTVO 

BITI MATI/OČE 

PARTNER 

2. SKLOP: Pričakovanja druţbe 

2. Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako 

naprej?) 

3. Kaj meniš, da druţba  pričakuje od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako misliš da 

druţba vpliva na tvoje odločitve?) 

4. Kaj meniš, kako drţava usmerja tvoje ţivljenjske odločitve? 

5. Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner (v primeru, če ga imaš) od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? 

3. SKLOP:  Odzivi na stresne situacije 

6. Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo prošnjo o zaposlitvi? 

7. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s starši? 

8. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s partnerjem (v primeru če ga ima)? 

9. Kako se odzivaš, če se znajdeš v negotovi finančni krizi? (fizično/psihično) 

10. Kako se odzivaš, na neugodne spremembe politike mladih (npr. ukinitev 

brezplačnega vrtca, višanje davkov,šolske reforme itd.)? 

11. Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi stiski? 

4. SKLOP: Druţbena odgovornost in identiteta mladih 

12. Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za mlade? Kaj bi morala izboljšati? 

13. Kdaj misliš, da starejši mlade sprejmejo kot odrasle? 

14. Imaš občutek, da so mladi izločeni, ko se gre za odločanje o pomembnih temah? 

15. Kako se bi odločil/a, če bi imel na razpolago se odločiti o tvoji prihodnosti tako, da 

postane drţava glavi vir varnosti in ti nudi redno sluţbo, pomoč pri ustvarjanju 

lastnega gospodinjstva in druţine v zameno za svobodno izbiro o tvoji ţivljenjski poti    

ALI 

bi raje imel več svobode pri odločanju za svojo ţivljenjsko pot s tem, da je vse 

odvisno samo od tvojih odločitev, kjer drţava ti ne nudi nobene varnosti in ugodnosti? 

5. SKLOP: Pričakovanja mladih 

16. Kako se vidiš čez 10let? 

17. Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

18. Če bi imel/a moţnost, kaj bi spremenil/a, da bi lahko uresničila tvoje vizije? 

  



 

 

 

Priloga 4: Transkript intervjujev 2012 (A, B, C, D, E) 

Intervju A; (v longitudinalni študiji oseba ni bila obravnavana) 

1. Poljubno opiši, kako dojameš posamezne dejavnike, ki so prisotni v tvojem ţivljenju? 

Starši: Mati in oče, so nekje, ne prav blizu ampak zdravem. 

Šolanje: Knjige, sedenje za knjigami, jeza, ker ni pravilno zastavljeno, je kot neka 

obljuba: »Pridi se šolat, boš postal to in to ter boš imel več moţnosti za sluţbo, pravilo 

več znaš več veljaš.« Na zadnje pa ne dobiš nič od tega. Šolski sistem je nepravilen, 

drugače podpiram šolanje. 

Študentsko delo: M servis, črn madeţ v naši drţavi, še ena velika prevara, nateg. 

Redna zaposlitev: Nekaj kar je dan danes teţko dosegljivo, predstavlja neko varnost in 

bi morala biti osnovna človekova pravica. 

Denar: Svoboda, veliko denarja veliko svobode, brez pritiskov, potem je lahko tvoje 

ţivljenje bolj odvisno od tvojih ţelja, hote ali nehote denar te usmerja, določene 

odločitve si prisiljen sprejeti zaradi denarja. Z denarjem te ima nekdo v šahu. 

Slovenska (mladinska) politika: Sizifovo delo. Neuporabna politika. Politika, ki je 

sama sebi namen. Meče ljudstvu pesek v oči., niti ne, kajti mladi niso tako slepi in 

neumni. 

Slovenska druţba: Razdrobljena, fregmentirana, brez vizije, brez prihodnosti,  

nezadovoljna. 

Lastno gospodinjstvo: Lastno stanovanje, ločeno od staršev, kar proč od staršev, 

svoboda. 

Biti oče: Nesvoboda, pritisk, odgovornost, pod določenimi pogoji pa en ţivljenjski 

izziv, motivacija za prihodnost, smisel. 

Partner: Podpora, skupni cilji, smisel, odgovornost. 

2. Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako naprej?) 

Da bom hodu v sluţbo, da bom obdrţal sluţbo, ţivel s partnerico in imel druţino. 

3. Kaj meniš, da druţba  pričakuje od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako misliš da druţba 

vpliva na tvoje odločitve?) 

Druţba je trenutno zelo razcepljena na mlade in starejše. Zato kr mladi so predvsem 

drugačni zaradi teh stisk in zaradi  načina ţivljenja prihaja do tega razcepa. V 

splošnem veljajo neka druţbena pravila, ki so omejena predvsem na starejše, ki so 

jedro druţbe, ker imajo moč, imajo redno zaposlitev pa pričakujejo delo, šolanje, še 

enkrat delo in seveda druţino. 

4. Kaj meniš, kako drţava usmerja tvoje ţivljenjske odločitve? 

Drţavo dejansko sploh ne brigajo naše ţivljenjske odločitve, drugače bi nekaj naredila, 

neke zakonodajo oz reforme da nas bi usmerila. Dejansko samo da bomo tiho. 

Trenutna vlada se zavzema samo da naša generacija bo tiho, ni vaţno ali so druţine, 

»drogeraši«, ali se odseljujejo ali študirajo do 40. leta, samo da ne kritizirajo. Ni norm, 

jih ne brigajo vrednote. 

5. Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner (v primeru, če ga imaš) od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? 

Pričakuje da bom čim prej ţivel z njo in da se bova čim prej osamosvojila in začela 

graditi prihodnost. 

6. Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo prošnjo o zaposlitvi? 

Odvisno od načina, ali sem bil na razgovoru ali ne, ali sem se čutu kompetenten za 

delovno mesto, s to predpostavko nisem čutil nič posebnega, če pa sem potem zasledil 

na tistem delovnem mestu manj kompetentnega oz da izvem da je bilo vse ţe v naprej 



 

 

 

dogovorjeno, potem me razjezi. Če pa bi me na razgovoru prej seznanili, da imajo ţe 

izbranega kandidata, me situacija ne bi razjezila, ker v trenutni situaciji je normalno da 

si bliţnji  pomagajo. To je v človeški naravi. 

Deluje tudi na motivacijo, sicer je odvisno na momente od mojega psihološkega 

stanja, lahko trenutno mi zmanjša, drugi dan ekstremno poveča. Odvisno je tudi od 

poteka razgovora, koliko je bilo korektno izvedeno. 

7. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s starši? 

Najprej lepo razloţim zakaj nimajo prav, nato sledi agresivnejše merjenje moči, nato 

mi ni več vaţno, nato ţivimo z njimi. Nesoglasja razumem ţe kot konflikt. Tri faze so: 

politična, agresija in odmik. Vsake toliko časa se poskusi rešiti ali pa se kdaj radikalno 

poskuša rešiti enemu v prid. 

8. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s partnerjem (v primeru če ga ima)? 

Moţno pri partnerstvu sledi prej umik kot agresija, da imaš čas še enkrat razmislit 

potem je še enkrat politično in potem je lahko agresija ali umik, različno na situacijo. 

Odmik sledi prav zato ker nisi prisiljen, ne ţiviš skupi, nisi poročen, te nič ne veţe. 

9. Kako se odzivaš, če se znajdeš v negotovi finančni krizi? (fizično/psihično) 

Najprej poiščeš delo, najprej sam se poskušaš skopat iz tega. Občutil sem jezo, 

mogoče zato ker sem bil razočaran, odvisno če si bil neodgovoren do situacije. Če pa 

nisem bil odgovoren za situacijo, sem se čutil izigran, nedostojanstveno, jeza, 

predvsem jeza, nemoč. Zaradi jeze in razočaranja ţelja po prestopanju norm in 

vrednot, maščevanje nekomu. Začel bi krasti iz jeze in protesta, ker prošnja je tisto kar 

hočejo in ne doseţeš nič, nobenega premika. Če hočeš kaj rešit samo z agresijo lahko 

rešiš, dopoveš. 

10. Kako se odzivaš, na neugodne spremembe politike mladih (npr. ukinitev brezplačnega 

vrtca, višanje davkov,šolske reforme itd.)? 

Čutim jezo in potrebo po distanci, ker drugače se veča jeza in frustracije. Bolj kot sem 

vpleten in bolj kot razmišljam, večja je jeza.  Če bi jeza preveč narasla, se ne bi 

zgodilo nič, razen tega da bi se zapletel v nesoglasja z nekom ki ni  nič kriv. Ker grof, 

ki odloča je za obzidjem znotraj gradu, in ne moreš do njega zato čutiš nemoč. Se 

pravi čim večjo distanco, čim manj ubogat kar grof reče in čim bolj zase in po svoji 

glavi delati. 

11. Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi stiski? 

K partnerki, če pa mi je hudo zaradi nje, grem h ostalim prijateljem. Oziroma se 

odmaknem v samoto. Pomaga, da se zamotim z različnimi spletnimi stranmi (avto.net, 

pornografija) in zabavo z druţbo, da za tisti moment pozabim, kar mi daje intenzivne 

prijetne občutke, da vsaj za tisti moment pozabiš. 

12. Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za mlade? Kaj bi morala izboljšati? 

(jeza)Je sploh potrebno to vprašanje?Skrbi drţava za mlade?Skrbi drţava za koga? 

Kaj se bi moglo spremeniti? Začeti bi morala delat za to kar je postavljena. Opravljati 

svoje delo. Zdaj se ukvarja sama seboj za ohranitev poloţaja, moči na kratko. 

13. Kdaj misliš, da starejši mlade sprejmejo kot odrasle? 

Predvsem, ko postane finančno samostojen, pa tudi ko ţivi v lastnem gospodinjstvu ali 

pa ne ţivi sam, ima pa druţino. 

14. Imaš občutek, da so mladi izločeni, ko se gre za odločanje o pomembnih temah? 

Da. 

15. Kako se bi odločil/a, če bi imel na razpolago se odločiti o tvoji prihodnosti tako, da 

postane drţava glavi vir varnosti in ti nudi redno sluţbo, pomoč pri ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v zameno za svobodno izbiro o tvoji ţivljenjski poti    ALI 



 

 

 

bi raje imel več svobode pri odločanju za svojo ţivljenjsko pot s tem, da je vse odvisno samo 

od tvojih odločitev, kjer drţava ti ne nudi nobene varnosti in ugodnosti? 

Zbral bi drţavno varnost, v nasprotnem primeru ne rabim drţave!!!Zato imamo 

drţavo, da nam nudi tisto!!!(preklinjanje)  Če obstaja taka drţava, potem je tudi 

svobodna drţava, da lahko zbereš po sebi. 

16. Kako se vidiš čez 10let? 

Ne vem. Kako se lahko vidim, če ni odvisno od mene!! Lahko bo padla atomska, 

lahko ne bomo imeli več drţave. V tej drţavi oz. v tej druţbi se čutim precej nemočen 

odločati o svoji usodi, zato si ne upam govoriti v čem se vidim. Jaz ţe imam vizije, 

vendar tukaj se čutim preveč omejen oz. ujet. 

17. Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

Za to je drţava odgovorna, da ne morem izpolniti svojih vizij oziroma pričakovanj. 

18. Če bi imel/a moţnost, kaj bi spremenil/a, da bi lahko uresničila tvoje vizije? 

Porazdelitev moči. Največje probleme v druţbi bi rešil univerzalen temeljni dohodek. 

Vsak kdo, tudi brez delat bi imel zagotovljeno eksistenco. Vsak kdo bi neki delal. 

Primer vsi ki gredo v penzijo, nekaj delajo. Tisti, ki so alkoholiki in lenuhi bodo to še 

vedno ostali. Lahko neki časa ne bi delali, ampak čez čas bi začeli. Lahko ne bi bilo 

toliko pretoka denarja, bi se povečalo pa pretok drugih dobrin. Delali bi z veseljem.  

Kdor bi hotel bit bogat, bi lahko še vedno delal 20 ur na dan. Bilo bi več umetnosti, 

športa, stvari katere ljudje v osnovi rabimo, kar jih naredi ljudi. Ne pa nek tehnološki 

napredek, ki nas naredi suţnje. Ljudje bi bili tako srečnejši. Več bi se druţili in s tem 

bi nastalo več skupnih projektov in idej. Več se bi delalo na polju, na zemlji. Mame bi 

skrbele za lastne otroke doma, ne pa dajale v jasli, vrtce. Enako je obravnavano za 

delo. Nekdo bi študiral medicino z vidika ker mu je res všeč in bi to delo opravljal z 

veseljem in kvalitetno kot nekdo, ki ţe od prvega letnika gimnazije razmišlja kako bo 

šel na medicino in bo imel tistih 10.000€ in kliniko, samo zaradi denarja. Ta je 

najosnovnejša. Šolstvo se bi spremenilo sto reformo. Zaprla se bi večina fakultet. 

 

Intervju B; (v longitudinalni študiji obravnavana, kot oseba D) 

1. Poljubno opiši, kako dojameš posamezne dejavnike, ki so prisotni v tvojem ţivljenju? 

Starši: Starše dojamem, kot nekoga ki nas usmerjajo v pravo ţivljenjsko pot in nas 

vzgajajo in nam dajejo neke vrednote v ţivljenju. Naj bi dajali. Predvsem mama me 

usmerja, in hoče da naredim najprej šolo. Oče daje neko podporo vendar jo ne izraţa, 

vendar veš da misli isto. 

Šolanje: Predstavlja mi, da mi daje neko splošno razgledanost, da nismo neki laiki, da  

neki znamo. Ni pa pomemben faktor za naprej v ţivljenju. 

Študentsko delo: Denar. Vir zasljuška, da sem neodvisna od staršev in neke izkušnje za 

naprej. Dobro da je v taki situaciji, ki trenutno vlada. 

Redna zaposlitev: Temelj ţivljenja, brez tega ni nič. 

Denar: Tega pa nisem nikoli razmišljala kaj mi predstavlja denar. V današnjem času mi 

predstavlja veliko, ker ga nimam. Predstavlja mi splošno varnost, brez njega ne 

moremo, vedno smo odvisni od njega in vedno bomo. 

Slovenska (mladinska) politika: Smo zelo razvajeni, imamo preveč vsega. Imamo 

študensko delo, brezplačno šolstvo in vse. Razvajajo nas da nas slepijo. 

Slovenska druţba: Egoistična druţba, ki gleda najprej za svoje interese, drugim ne 

pomagamo dokler nimamo mi koristi od tega. 

Lastno gospodinjstvo: Svoboda. Ko bom imela redno zaposlitev in lastno 

gospodinjstvo bom svobodna brez drugih. 



 

 

 

Biti mati: Zelo velika odgovornost. Ko bom če bom kdaj mati, bom skušala nudit 

otroku kar se da, najprej pa moje izkušnje, znanje, da bom lahko vzgajala jih na pravi 

poti. Ko se bom čutila dovolj zrela. Mi pa ne predstavlja enega velike točke v 

ţivljenju. Kar pride skupi z partnerskim odnosom, izziv. 

Partner: Moj partner more biti moj najboljši prijatelj.  Mi nuditi finančna, osebna opora. 

2. Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako naprej?) 

Mati pričakuje samo kdaj bom čimprej diplomirala. O partnerju in kdaj bom mati, niti 

ne govori o tem, ker pomoje upa da bom čim bolj pozno ali da bom ostala sama. V 

glavnem vedno je bila šola, šola, šola. Oni mislijo da s šolo pride zaposlitev. 

3. Kaj meniš, da druţba  pričakuje od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako misliš da druţba 

vpliva na tvoje odločitve?) 

Druţba je trenutno zelo razcepljena na mlade in starejše. Zato kr mladi so predvsem 

drugačni zaradi teh stisk in zaradi  načina ţivljenja prihaja do tega razcepa. V 

splošnem veljajo neka druţbena pravila, ki so omejena predvsem na starejše, ki so 

jedro druţbe, ker imajo moč, imajo redno zaposlitev pa pričakujejo delo, šolanje, še 

enkrat delo in seveda druţino. 

4. Kaj meniš, kako drţava usmerja tvoje ţivljenjske odločitve? 

Drţava nas s temi zakoni sili, da vlečemo šolanje v nedogled, in potem postane 

prepozno tako za partnerja, druţino in lastno gospodinjstvo in za dobit sluţbo, in 

vprašanje sploh če jo bomo dobili glede na tok kako je ta zakonodaja narejena. Z 

takim sistemom zakonodaji, ţelijo določene probleme premestit na kasnejše obdobje. 

5. Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner (v primeru, če ga imaš) od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? 

Zaposlitev, status da si zaposlen. Potem pridejo čustva in podporo, da ima nek cilj v 

ţivljenju. 

6. Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo prošnjo o zaposlitvi? 

Prvo zakaj ne? Pole pa ugotoviš, da je sama druţba kriva, ker študentsko delo nam ne 

daje neke izkušnje, ki bile relevantne za zaposlitev. Je samoumevno, da podjetje bo 

najprej vzelo nekoga, ki ima konkretne delovne izkušnje, kot mene ki jih nimam. 

Bistvu se, dam v njihovo koţo, kaj bi jaz naredila če bi imela podjetje. 

7. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s starši? 

Se ne odzovem. Povem svoje mnenje in se umaknem. Če se ne reši nič, se pač ţivi s 

tem naprej. 

8. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s partnerjem (v primeru če ga ima)? 

Ga nimam. 

9. Kako se odzivaš, če se znajdeš v negotovi finančni krizi? (fizično/psihično) 

Bedno. Glede na to da delam ţe od 17leta, nimam prešparano niti 5 €. Delam zato, da 

preţivim svojo druţino in ne za to, da sluţim sebe svoj kruh. S študentskim delom se 

omogočila, da moja druţina preţivi. Čutila sem se osramočeno. 

10. Kako se odzivaš, na neugodne spremembe politike mladih (npr. ukinitev brezplačnega 

vrtca, višanje davkov,šolske reforme itd.)? 

Sploh ne poslušam teh stvari, ker me naredijo ţivčno in ne morem nič sama storiti. 

Zato se distanciram od problema, da mi ni še slabši. 

11. Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi stiski? 

Najprej tri dni sama doma in samo razmišljam in potem pa povem sestri. Glavno da 

komu poveš. 

12. Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za mlade? Kaj bi morala izboljšati? 



 

 

 

Poskrbi za mlade še preveč, imamo štipendije, domove, subvencionirane malice in 

študensko delo, ki ne vidiš nikjer po svetu.  Sicer koliko mi potem odnesemo od šole, 

pustimo stati. Namen je prav ta, da te spodbuja da se šolaš, da si tiho in potem bomo 

ţe vidli čez 10let, kje bomo. Mladi, ki se odločajo končati šolanje in stopiti v 

druţinsko pot in zaposlitev, pa drţaba dvigne roke v zrak in jim prav nič ne pomaga. 

Mislim, da tudi druţba ne sprejema mlade med starejše. 

13. Kdaj misliš, da starejši mlade sprejmejo kot odrasle? 

Vzamejo, vendar kadar imamo izpolnjene te pogoje, druţina, partner, zaposlitev. 

Drugače nas vzamejo kot šmrkovce, kaj si ti da lahko veš kaj je to firma,.. 

14. Imaš občutek, da so mladi izločeni, ko se gre za odločanje o pomembnih temah? 

Mladi tudi se ne zavzemajo, da bi izraţali svoje mnenje v druţbi, zato tudi njihovo 

mnenje nima teţe v druţbi. Samo kar je politika in penzionisti. Se sploh ne triudimo 

biti glasni. 

15. Kako se bi odločil/a, če bi imel na razpolago se odločiti o tvoji prihodnosti tako, da 

postane drţava glavi vir varnosti in ti nudi redno sluţbo, pomoč pri ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v zameno za svobodno izbiro o tvoji ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri odločanju za svojo ţivljenjsko pot s tem, da je vse odvisno samo 

od tvojih odločitev, kjer drţava ti ne nudi nobene varnosti in ugodnosti? 

Teţko vprašanje. Zdaj  imamo dovolj svobode, saj zato smo tam kje smo. Potem ko 

postaneš dovolj star in ko ugotovimo da ne dobimo dela, vzamemo kar nam drţava 

ponuja. Svobodni smo dokler smo lahko, potem pa bom vzela tisto delo ki ni primerno 

moji izobrazbi samo da bom v skladu druţbe. 

16. Kako se vidiš čez 10let? 

10 let?! Lastno gospodinjstvo, pa četudi bo to 15m3, samo da bo moje. Delo k me 

veseli, to je glavno. Osati v stikih, s prijatelji k so mi prijatelji. In potem pustimo se 

presenetiti, ali bo partner in druţina, vendar mi ni glavno. Pomembno mi je da sem 

sam svoj gospodar. 

17. Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

Sama politika v drţavi, druga druţba tretje pa si sam ti. Sama sem odgovorna, ker se 

ne uprem tem razmeram. 

18. Če bi imel/a moţnost, kaj bi spremenil/a, da bi lahko uresničila tvoje vizije? 

Prvo, bi spremenila šolski sistem. Da se ne bi študiralo več do 26let, ker menim da pri 

18 letih si dovolj star da bi vedel kaj bi. Drugo bi pa uvedla prakso na vseh šolah. 

Potem pa mislim, da bi le vse začelo spreminjati v drugo smer. Delovna mesta pa bi 

vsi radi začarali, d bi jih bilo več. Druţbeno zastopanost mladih, bi povečali z 

ukinitvijo vseh teh naših »privilegijev« . Sicer teţko da bi prišlo do tega, ker vsi 

ţivimo z dneva v dan. Ni več smisel druţina, osamosvojitev, nimajo ciljev pred sabo. 

Sam pri sebi smo krivi, da ne ukrepamo. 

 

Intervju C; (v longitudinalni študiji obravnavana, kot oseba C) 

1. Poljubno opiši, kako dojameš posamezne dejavnike, ki so prisotni v tvojem ţivljenju? 

Starši: Ţivljenjsko usmerjanje, s katerimi se enkrat strinjam drugič ne. Vsekakor, če bi 

imela dovolj druţbene moči, se ne bi usmerjala po njihovih priporočilih. 

Šolanje: Vseţivljenjsko šolanje, z novimi informacijami, pogledi, nekaj kar mi 

predstavlja dopolnitev ţivljenjskim izkušnjam. 

Študentsko delo: Ogromno različnih del, na enem mestu, ki zamenjuje redno 

zaposlitev mladih. V ta sistem si primoran se vključiti, da lahko sluţiš dohodek. Ne da 

ti pa relevantnih izkušenj, katere bi ti pri iskanju redne zaposlitve uporabil. 



 

 

 

Redna zaposlitev: Negotovost, varnost, redna plača, istočasno pa tudi obvezo, kljub 

delovnimi pogoji, okoljem in zadovoljstvom. Če obstaja dobro in harmonično delovno 

okolje ti daje smisel in motivacijo, te dopoljnjuje, v nasprotnem primeru je samo 

obveza zaradi denarja. 

Denar: Največja igiocija, ki se je zgodila na tem svetu! Denar je nesvoboda, dela 

revščino in statusne razlike. Če imaš denar, moraš nujno še trošit, da ta denar dobi 

smisel, v nasprotnem primeru je pojem brez predmetnosti, ki izraţa samo moč 

posameznika. 

Slovenska (mladinska) politika: Politika, ki navidezno prekriva neke namene. Izvaja 

distanco mladih do druţbe. Dokler se mladi šolajo jim nudi ogromno ugodnosti, ko pa 

se skušajo vključiti v trg dela in ustvariti druţino jih drţava z zakonodajo kaznuje. 

Neproduktivna politika. 

Slovenska druţba: Individualistična, zaprta, nedostopna, podlega nekim skupnim 

pogledom in se ne vpraša ali je prav kaj se dogaja. Zelo je tiha in poniţna, edini ki se 

še izraţajo penzionisti. Propadla druţba, sploh ne velja več pojem druţbe. Vidimo da 

ni več druţenja med generacijami, niti ne med seboj, vsi se skrivajo doma. Ni skupnih 

projektov, druţenja, praznovanja in izraţanja. Primer. Koliko se ne piše o drogah med 

zelo mladimi tam 15let, sploh se veliko ne obravnava te tematike, ampak uţivanje 

kokajina je pri mlajših v neverjetnem porastu. Starejši mladi pa tega ne obsojamo, se 

ne potegnemo za naše mlajše generacije, zelo je hudo spremljati tako situacijo. Ni več 

odgovornosti več do mobenega, ker nas ne briga razen za nas. 

Lastno gospodinjstvo: Lastna kuhinja (smeh), mir, samostojnost, nadzor nad 

ţivljenjem. 

Biti mati:  Grozno, ker bi morala biti dovolj psihično stabilna da bi bila zmoţna 

vzgajati neko bitje. Preveč je dejavnikov in nerazrešenih situacij, ki me ovirajo pri tem 

da se počutim zmoţna postati mati. Po drugi strani pa je lahko tudi brca v zadnjico, ki 

te poţene naprej brez pomisleka, takrat ni časa razmišljati o problemih. 

Partner: Tisti, ki je moj sopotnik, na dolgem potovanju, katero je zelo utrujajoče in 

teţko. Potovanje polno izzivov in kriznih trenutkov in ob tem mi stoji ob strani. 

Predvsem pa da gre zmano do konca, do cilja. Nudi varnost, moč, smisel. 

2. Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako naprej?) 

Predvsem si ţelijo da diplomiram in dobim sluţbo ali se samozaposlim ter me 

usmerjajo pri urejanju lastnega gospodinjstva. 

3. Kaj meniš, da druţba  pričakuje od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako misliš da druţba 

vpliva na tvoje odločitve?) 

Da študiram v nedogled in se obnašam primerno moji skupini. Torej neracionalno 

trošim denar, potujem, študiram, delam preko študentskega, grem na erasmus, ţuram, 

trošim, spremljam neumne spletne portale, itd. Ker to je primerno za moja leta, da sem 

neodgovorna, nepremišljena, potrošnja,…luksuz taborišče, talni virtualni svet. 

4. Kaj meniš, kako drţava usmerja tvoje ţivljenjske odločitve? 

Zelo podobno kot druţba. Namerno podaljšuje mladost, da se izogne kritikam, 

uporom, veliki brezposelnosti, zgubili bi moč,.. 

5. Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner (v primeru, če ga imaš) od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? 

Čim manj pritiskov, da ne vpletam preveč mojih ţelja v odnos, da ne potenciram 

naglih odločitev in rešitev, da se zaposlim. 

6. Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo prošnjo o zaposlitvi? 



 

 

 

Tesnoba, naval nemoči, potem sledi pomiritev, potem iščem naprej delo pri tem pa 

zniţam kriterije. Občasno postanem apatična. 

7. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s starši? 

Najprej povem, potem če me ne razumejo se spustim v konflikt. Če se nič ne reši, se 

odmaknem nekam kjer sem sama. Kasneje poskušam dobiti kompromis, predvsem 

hočem da so razumljivi do mojih stališč. 

8. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s partnerjem (v primeru če ga ima)? 

Vse je bolj občutljivo, zato se prej spustim v pogovor, prej ko nastane problem. Ne 

reagiram tako agresivno, vendar se prej odmaknem proč od problema oz od njega. 

9. Kako se odzivaš, če se znajdeš v negotovi finančni krizi? (fizično/psihično) 

Se zaprem v hišo, hitro začnem razmišljat koliko ga bom nujno rabila in kako ga bom 

zasluţim. Kasneje pa se počutim nemirna, strah me je da se mi plan ne bo obnesel in 

da ne bom imela za poravnati obveznih stroškov. 

10. Kako se odzivaš, na neugodne spremembe politike mladih (npr. ukinitev brezplačnega 

vrtca, višanje davkov,šolske reforme itd.)? 

Postanem zelo nemirna in me zelo razjezi. Naslednje dni postanem zelo agresivna v 

odločitvah, razmišljam kako bi to spremenila, dokler ne sledi pomiritev in sprijaznitev 

s tem da sem nemočna in sama ne morem nič spremeniti. Vendar vsakič ko ponovno 

poslušam me še bolj zafrustrira in postanem še bolj nemirna. 

11. Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi stiski? 

Najprej se zaprem v sobo in potem ko se hočem pogovoriti, se zatečem h partnerju. 

Kasneje se pogovorim tudi s prijatelji. 

12. Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za mlade? Kaj bi morala izboljšati? 

Ogromno poskrbi za mlade, ki se šolajo. Za mlade, ki hočejo iz tega izstopiti pa jih 

kaznuje. Prvotno bi morali vključiti mlade v določene funkcije, kjer bi imeli moţnost 

izraţati svoja mnenja. Le tako bi lahko bolje formirali zakonodajo. Korenite reforme. 

 

13. Kdaj misliš, da starejši mlade sprejmejo kot odrasle? 

Ko je dovolj fizično in psihično zrel. Imeti mora sluţbo,kjer je prisoten toliko časa da 

si izbori status, lastno gospodinjstvo ali vsaj posebej gospodinjstvo, in posebno noto 

da vsekakor ustvarjenje druţine. 

14. Imaš občutek, da so mladi izločeni, ko se gre za odločanje o pomembnih temah? 

Mladi se sami izločajo iz druţbenega konteksta, zato ker se ne čutijo dovolj sprejete 

med starejšimi. Mladi se ne trudijo da bi se vklopili. 

15. Kako se bi odločil/a, če bi imel na razpolago se odločiti o tvoji prihodnosti tako, da 

postane drţava glavi vir varnosti in ti nudi redno sluţbo, pomoč pri ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v zameno za svobodno izbiro o tvoji ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri odločanju za svojo ţivljenjsko pot s tem, da je vse odvisno samo 

od tvojih odločitev, kjer drţava ti ne nudi nobene varnosti in ugodnosti? 

Odločila se bi za drţavno varnost, svobode pa ljudje ne potrebujemo v tolikšni meri 

kot jo ţelimo. Pomembno je da imaš pokrite osnovne potrebe po preţivetju, delo in 

druţenje in ustvarjanje, kajti le tako se boš lahko tudi psihološko razvil v stanovitno 

odraslo osebo. 

16. Kako se vidiš čez 10let? 

Stabilno finančno in psihološko ţivljenje. Lastno gospodinjstvo, lastno dejavnost, kjer 

bi lahko dala največ. Če bi si s partnerjem ţelela bi si ustvarila tudi druţino. 

17. Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 



 

 

 

So predvsem moje notranje negotovosti, za katere pa se ne čutim v celoti odgovorna 

jaz. Zame so glavni krivci , sile razmer, torej drţavna zakonodaja- drţava ter druţba ki 

se na te spremembe ne zmeni in je individualistična. Igra razporejanja moči, 

potrošništvo, usmerjeno v ciljno skupino mladih. Načeloma pa sem sama kriva kr tega 

ne skušam spremeniti. 

18. Če bi imel/a moţnost, kaj bi spremenil/a, da bi lahko uresničila tvoje vizije? 

Korenite spremembe, spremenila bi drţavne kadre, ostali bi le osebe ki so podkovane z 

znanjem, z močnejšo zakonodajo bi omejila ekonomske in politične manipulacije in 

lobiranje. Zdruţila bi mlade z idejami in starejše z izkušnjami.  Drugo bi ukinila 

dolgoročno šolanje, omejila štipendije, uvedla obvezno prakso, ki bi vključevala letno 

prakso  v podjetjih po končanem šolanju pri katerih bi bile podjetje zakonodajno 

primorane sprejeti. Ukinila bi študentsko delo, zamenjalo bi ga le praksa, ki bi bila 

primerna izobrazbi. Podpirala bi mlade pri podjetništvu, omogočala bi subvencije pri 

dobro osnovanih idejah in pomoč pri ustvarjanju novih podjetji. Poostrila se bi 

zakonodaja vodenja gospodarstva, kaznovalo se bi tajkune. Potekale bi celovite akcije 

prečiščevanja podjetji. Odprla slovenski trg tudi tujim investitorjem. Poglobila 

socialne dobrine, ki bi bile opredmetene, ne bi pa vključevale denarnih nadomestil. 

Npr. dostopne brezplačne vrtce, ki bi bile del vsakega podjetja. Čim manj razlik, 

poenotila sistem zdravstva, zavarovanj,itd..vsi plačujemo enako. V osnovi bi za 50% 

zniţala davke, davek na luksuz bi pa dodatno obdavčila. Ustvarila bi več agencij za 

nadzor kapitala, za oceno kapitala. Več pravil, omejitev. Glede brezposelnosti bi 

organizirala javna dela, kjer ne bi si prisluţil denarja ampak točke, s katerimi bi lahko 

unovčil pri nakupu hrane v drţavni trgovini, obleke, ali plačevanju poloţnic osnovnih 

energentov, vode, elektrike. Sicer je še ogromno dobrih reform, ki bi jih lahko izvedli, 

ampak te so dokaj osnovne. 

 

Intervju D; (v longitudinalni študiji obravnavana, kot oseba E) 

1. Poljubno opiši, kako dojameš posamezne dejavnike, ki so prisotni v tvojem ţivljenju? 

Starši: Oporo, so nekje v ozadju, so ob meni ko jih potrebujem. 

Šolanje: Nadgradnja mojih sposonosti, znanj, povečujem razgledanost na vseh 

področjih. V ţivljenju mi veliko pomeni. 

Študentsko delo: Vir preţivetja 

Redna zaposlitev: Trenutno je nimam, skoraj nemogoče jo je dobiti. Ţelim si je, saj bi 

mi predstavljala varnost in konstanto v ţivljenju, saj je študentsko delo bolj kot ne 

izhod v sili, kratkoročna rešitev. 

Denar: Lepo bi ga bilo imeti čimveč, čeprav nisem z njim imela nikoli teţav, saj sicer 

nisem velik potrošnik. Predstavlja mi sredstvo za preţivetje. 

Slovenska (mladinska) politika: Je ni. Sicer obstajata dva mlada foruma, ki sta sama 

sebi namen. Mlade sicer politika ne zanima preveč. 

Slovenska druţba: Trpeţna, ker kljub stanju v drţavi ni nobenih večjih protestov. V 

njej so še vedno zasidrane krščanske vrednote. 

Lastno gospodinjstvo: Ţelja v bliţnji prihodnosti, svoboda… 

Biti mati: En izmed ciljev v prihodnosti, nekaj lepega, nekaj dobrega. 

Partner: Varnost, opora, nekdo, ki je ob tebi. 

2. Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako naprej?) 

Da bi se čimprej osamovojila, dobila redno zaposlitev, si ustvarila druţino, bila srečna. 

3. Kaj meniš, da druţba  pričakuje od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako misliš da druţba 

vpliva na tvoje odločitve?) 



 

 

 

Da končam fakulteto, imam druţino, zaposlitev, se zgledno obnašam, skratka podobno 

kar starši pričakujejo od mene. 

 

4. Kaj meniš, kako drţava usmerja tvoje ţivljenjske odločitve? 

Da bom plačevala davke. Da bom hodila v šolo, ker delovnih mest ni. 

5. Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner (v primeru, če ga imaš) od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? 

Resnost na vseh področjih-v zvezi, v sluţbi. 

6. Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo prošnjo o zaposlitvi? 

V začetni fazi sem razočarana, nato zavrnitev jemljem kot še eno izkušnjo, ki me 

naredi močnejšo. 

7. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s starši? 

Sem v vlogi mediatorja-teţavo poskušam rešit, če se je na da se umaknem. 

8. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s partnerjem (v primeru če ga ima)?/ 

9. Kako se odzivaš, če se znajdeš v negotovi finančni krizi? (fizično/psihično) 

Skoraj nemogoče, da se mi to zgodi, ker imam planirane finance za nekaj mesecev 

vnaprej, s planiranjem skušam onemogočiti tako situacijo 

10. Kako se odzivaš, na neugodne spremembe politike mladih (npr. ukinitev brezplačnega 

vrtca, višanje davkov,šolske reforme itd.)? 

Ni mi vseeno, sem proti, ampak vseeno ne čutim da bi me spremembe osebno 

prizadele, zato se ne čustveno odzivam nanje. 

11. Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi stiski? 

Najprej poiščem mir, grem nekam na samo in potem poskušam rešiti teţavo. 

12. Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za mlade? Kaj bi morala izboljšati? 

Drţava mi omogoča šolanje, študentsko delo, ki mi omogča preţivetje, premalo pa 

stori na področju rednega zaposlovanja. 

13. Kdaj misliš, da starejši mlade sprejmejo kot odrasle? 

Ko imajo druţino in se zaposlijo. 

14. Imaš občutek, da so mladi izločeni, ko se gre za odločanje o pomembnih temah? 

Da, vedno je mnenje starejših bolj spoštovano, to je verjetno še ostanek prejšnjega 

reţima. 

15. Kako se bi odločil/a, če bi imel na razpolago se odločiti o tvoji prihodnosti tako, da 

postane drţava glavi vir varnosti in ti nudi redno sluţbo, pomoč pri ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v zameno za svobodno izbiro o tvoji ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri odločanju za svojo ţivljenjsko pot s tem, da je vse odvisno samo 

od tvojih odločitev, kjer drţava ti ne nudi nobene varnosti in ugodnosti? 

Izbrala bi večjo varnost in s tem posledično manjšo moţnost izbire. 

16. Kako se vidiš čez 10let? 

Na pomembni funkciji v dobro poslujočem podjetju, ali lastno dejavnost, druţino 

z dvema otroki, hišo na podeţelju. 

17. Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

V največji meri krivdo pripišem sebi, nekaj malega okoliščinam. 

18. Če bi imel/a moţnost, kaj bi spremenil/a, da bi lahko uresničila tvoje vizije? 

Nič. 

 

Intervju E; (v longitudinalni študiji obravnavana, kot oseba F) 

1. Poljubno opiši, kako dojameš posamezne dejavnike, ki so prisotni v tvojem ţivljenju? 

Starši: Varnost, trenutno predvsem finančno varnost, zaledje v morebitni stiski. 



 

 

 

Šolanje: Zahteve druţbe. 

Študentsko delo: Ga opravljam dalj časa. Zgrešena iznajdba. 

Redna zaposlitev: Osamosvojitev, prehod v odraslost. 

Denar: Brez njega ne gre. Edina večja vrednota je zdravje. Z denarjem se da doseči 

marsikaj. 

Slovenska (mladinska) politika: Slaba, zgrešene ideje, premalo je usmerjena v mlade. 

Nebi smela dopuščat študentskega dela. 

Slovenska druţba: Razdrobljena, pokvarjena, kapitalistična. 

Lastno gospodinjstvo: Samostojnost, osnova za prehod v odraslo ţivljenje. 

Biti oče: Pozitivna stvar, šk v primeru da bi bil nenačrtovano. 

Partner: Veselje, srečo. 

2. Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako naprej?) 

Zaposlitev, da se razumem z njimi. 

3. Kaj meniš, da druţba  pričakuje od tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako misliš da druţba 

vpliva na tvoje odločitve?) 

Da sprejmeš bilo katero zaposlitev ne glede na izobrazbo. 

4. Kaj meniš, kako drţava usmerja tvoje ţivljenjske odločitve? 

Da bi imela največ od mene-torej da delam, kupujem in posledično plačujem davke na 

vsakem koraku. 

5. Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner (v primeru, če ga imaš) od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? 

Usmerja  kaj naj bi delal-predvsem k študiju in potrošnji. 

6. Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo prošnjo o zaposlitvi? 

Neprijeten občutek, da nisem sam kriv, da so se odločili na podlagi 

simpatij/poznanstev in ne kompetenc. Izgubim precej motivacije za nadaljnje iskanje. 

7. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s starši? 

Ko sem bil mlajši sem se z njimi sprl in poskušal rešit na bolj agresiven način-

povzdigovanje glasu itd. Sedaj se raje odmaknem oziroma se skušam prej na miren 

način pogovoriti. 

8. Kako se odzivaš, če nastanejo trenja v odnosu s partnerjem (v primeru če ga ima)?// 

9. Kako se odzivaš, če se znajdeš v negotovi finančni krizi? (fizično/psihično) 

Jezo, nemoč, poskušam najti rešitev. 

10. Kako se odzivaš, na neugodne spremembe politike mladih (npr. ukinitev brezplačnega 

vrtca, višanje davkov,šolske reforme itd.)? 

Čeprav se me veliko sprememb sploh ne tiče (kot ţe omenjeno politika za mlade ne 

stori skoraj nič) določene odobravam, določene ne. 

11. Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi stiski? 

Grem športat, tako najlaţje premislim o stvareh in se postavim na noge. 

12. Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za mlade? Kaj bi morala izboljšati? 

Ne, saj smo bili pred leti navajeni zalo dobro ţivet. Več bi morala storiti za 

drţavljane nasploh, v prvi vrsti ustvarjati nova delovna mesta. 

13. Kdaj misliš, da starejši mlade sprejmejo kot odrasle? 

Ko dobiš redno zaposlitev, imaš resnega partnerja. 

14. Imaš občutek, da so mladi izločeni, ko se gre za odločanje o pomembnih temah? 

Da. 

15. Kako se bi odločil/a, če bi imel na razpolago se odločiti o tvoji prihodnosti tako, da 

postane drţava glavi vir varnosti in ti nudi redno sluţbo, pomoč pri ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v zameno za svobodno izbiro o tvoji ţivljenjski poti    ALI 



 

 

 

bi raje imel več svobode pri odločanju za svojo ţivljenjsko pot s tem, da je vse odvisno samo 

od tvojih odločitev, kjer drţava ti ne nudi nobene varnosti in ugodnosti? 

Izbral bi varno okolje, kjer nebi bilo toliko razlik med ljudmi, kjer bi bilo okolje 

varnejše. 

16. Kako se vidiš čez 10let? 

Nimam pojma, o tem ne razmišljam preveč, ker se bodo razmere radikalno spremenile. 

Razmišljal pa sem o novem začetku v tujini, novem okolju, zaposlitvi, druţini. 

17. Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

Jaz sam. 

18. Če bi imel/a moţnost, kaj bi spremenil/a, da bi lahko uresničila tvoje vizije? 

Najprej bi ukinil tri četrtine fakultet. Promoviral bi predvsem tehnične in zdravstvene 

poklice. Zmanjšal bi razlike med plačami, ukinil bi študentsko delo. Legaliziral bi 

marihuano-tako bi privabil veliko turistov. 

  



 

 

 

Priloga 5: Vabilo k sodelovanju  

RAZISKAVA O PRILAGAJANJU IN OBVLADOVANJU KULTURNIH SPREMEMB 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Maja Brešan, študentka podiplomskega študijskega programa Medkulturni management 

in izvajam raziskavo na področju obvladovanja in prilagajanju mladih na kulturne spremembe 

v Slovenskem prostoru, za namen magistrskega dela. 

Namen raziskave je empirično ugotoviti, kako mladi obvladujejo in se prilagajajo na kulturne 

spremembe v času prehajanja v odraslost in v času zgodnje odraslosti. Raziskava je 

longitudinalne narave. V raziskavo so povabljene osebe, ki so pred petimi oziroma šestimi leti 

bile vključene v podobno raziskavo bodisi pri sodelovanju v fokusni skupni ali preko 

intervjujev. Tvoja odzivnost na ta intervju je ključna za izvedbo te raziskave! Zato te vabim, 

da me kontaktiraš na e-mail naslov bresan.maja@gmail.com in mi sporočiš, kdaj si na 

razpolago za izvedbo intervjuja. 

Vprašanja so preprosta in ni potrebnega nobenega posebnega znanja. Vprašalnik je sestavljen 

iz 23 vprašanj. Če smatraš, da se katerokoli vprašanje dotika etičnih oziroma preveč osebnih 

podatkov, lahko zavrneš vprašanje. Za vse dodatne informacije me lahko kontaktiraš na 

telefonsko številko 030 654 079 ali pišeš na e-mail bresan.maja@gmail.com. Vsi podatki so 

zaupne narave in ne bodo kakorkoli uporabljeni za kršenje etičnih in moralnih pravil. Vsi 

podatki bodo ostali anonimni in uporabljeni le v namen raziskave!  

 

Za sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem! 

 

 Maja Brešan 

  

mailto:bresan.maja@gmail.com
mailto:bresan.maja@gmail.com


 

 

 

Priloga 6: Vprašanja intervju 2016 

1. Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot oseba? (Osebnostno, karakterno, značilnosti) 

2. Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, partner? 

3. Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

4. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

5. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še študent (če 

še študiraš lahko dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

6. Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako? 

7. So se vaše predstave iz študentskih let o ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

8. Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

9. Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

10. Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

11. Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

12. Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti? Se počutiš, 

da imaš svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti? 

13. Na kaj ste najbolj ponosni v vašem ţivljenju? 

14. Lahko navedete dejavnike, ki so vam izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

15. Lahko navedete dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 

16. Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga ţiviš 

danes? 

17. Kakšno vlogo ima politika v tvojem ţivljenju? 

18. Kako dojameš demokracijo, ter kakšno mnenje imaš o njej? 

19. Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji?  

20. Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

21. Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: Varno delovno mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez napredovanja ALI atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost napredovanja in višje plače, vendar časovna 

omejitev tega dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral?  

22. Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

23. Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

Profil osebe: 

Spol:  

Starost:  



 

 

 

Končana izobrazba: Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 

1(zelo nizki prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine):   



 

 

 

Priloga 7: Transkript intervjujev 2016 (A, B, C, D, E, F) 

 

Intervju A 

1. Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot oseba? (Osebnostno, karakterno, značilnosti) 

Odgovor: Vztrajen, organiziran, natančen, vzkipljiv. 

2. Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, partner? 

Odgovor: Natančen, organiziran vzkipljiv, delaven, zvest, druţinski človek. 

3. Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Odgovor: Načeloma me dojamejo kot arogantnega in površinskega, vsekakor pa me 

res ne zanima kako me vidijo vsi ostali  

4. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 8 

5. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še študent (če 

še študiraš lahko dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 8 

6. Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako? 

Odgovor: Razlika je predvsem v situaciji v kateri se znajdeš. Prej si brezposeln in 

razigran študent (ima svoje prednosti in slabosti). Potem pa delaven in odgovoren starš 

(ki ravno tako ima svoje dobre in slabe lastnosti. 

7. So se vaše predstave iz študentskih let o ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Odgovor: Do določene mere… Poslovno ne preveč. Osebno pa kar precej drugače. 

8. Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

Odgovor: Predvsem poslovne ambicije, ki jih trenutno poskušam uresničevati. 

9. Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

Odgovor: Ja. Ponovna vrnitev v domači kraj in ţivljenje s starši. 

10. Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Odgovor: Definitivno da. Prej sem imel dosti manj obveznosti in dolţnosti. Sedaj z 

druţino in otroci je precej več obveznosti. 

11. Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Odgovor: Da, z občasnimi momenti in situacijam kjer ga ţal nimam. 

12. Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti? Se počutiš, 

da imaš svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Odgovor: Bolj vredno verjetno da. Svobodo mišljenja sigurno. Svobodo izraţanja 

načeloma tudi čeprav se človek z leti nauči kakšno stvar zamolčati da ne prizadene 

drugih. 

13. Na kaj ste najbolj ponosni v vašem ţivljenju? 

Odgovor: Na izkušnje, ki sem jih nabral in na svojega otroka. 

14. Lahko navedete dejavnike, ki so vam izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Odgovor: Ne da se jih našteti. Predvsem so to izkušnje  

(tako dobre kot slabe) ki jih nabereš po poti tiste ki ti izboljšujejo ţivljenje. 



 

 

 

15. Lahko navedete dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 

Odgovor: Kot omenjeno izkušnje… dobre in slabe. 

16. Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga ţiviš 

danes? 

Odgovor: Predvsem jaz in morda tudi nekoliko splet okoliščin. 

17. Kakšno vlogo ima politika v tvojem ţivljenju? 

Odgovor: Ne pretirane čeprav ji sledim. 

18. Kako dojameš demokracijo, ter kakšno mnenje imaš o njej? 

Odgovor: Demokracija naj bi bila oblika vladavine v kateri vlada ljudstvo oz njegovi 

predstavniki, vendar se demokracija kot jo poznamo danes lahko hitro spremeni v 

reţim, kjer posamezniki (kot tudi podjetja) lahko vplivajo na vladavino. Poleg tega je 

potrebno še vedeti da smo tudi v EU, kar pa pomeni da v kolikor bodo večje drţave 

ţelele da se stvari delajo kot hočejo one (oz. posamezni politiki) bodo manjše drţave 

kot je tudi Slovenija to delali in pika. 

19. Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji? 

Odgovor: V današnji Demokratični Sloveniji 

20. Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

Odgovor: Samo-izpolnitev. 

21. Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: Varno delovno mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez napredovanja ALI atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost napredovanja in višje plače, vendar časovna 

omejitev tega dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral?  

Odgovor: Sluţbo, ki bi bila odvisna od uspehov! 

22. Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od sledečih: 

d) Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha. 

e) Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju. 

f) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

Odgovor: No pain, no gain! Tako v poslovni kot v privatni sferi. Če ne daš nič od sebe 

ne pričakuj da bo kaj iz tega nastalo. 

23. Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 

Odgovor: Poslovno v istem podjetju vendar s precej spremembami v poslovanju. 

Zasebno pa z druţino in veliko otrok! 

Profil osebe: 

Spol: M 

Starost: 32 let 

Končana izobrazba: Uni. Dipl. OEC 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): 9 

 

Intervju B 

1. Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot oseba? (Osebnostno, karakterno, značilnosti) 

Odgovor: Natančna, organizirana, trmasta, urejena, druţabna… 

2. Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, partner? 

Odgovor: Najbrţ podobno kot sem se sama…partner bi dodal še sitna ;)  



 

 

 

3. Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Odgovor: Mogoče kot malo zaprto, saj se sprostim šele ko človeka bolje spoznam. 

4. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 7 

5. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še študent (če 

še študiraš lahko dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 8-9 

6. Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako? 

Odgovor: Trenutno sem v situaciji iskanja redne zaposlitve, sprejemanju 

pomembnejših odločitev in sprememb, zato je zaenkrat zadovoljstvo slabše, ker se vse 

ne odvija po načrtih. 

7. So se vaše predstave iz študentskih let o ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Odgovor: Realnost je precej takšna kot sem pričakovala, ţelje pa so bile drugačne. 

8. Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

Odgovor: Ne spomnim se nič konkretnega… 

9. Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

Odgovor: Seveda je obstajal strah in trepet pri iskanju primerne zaposlitve, zaradi 

trenutnih gospodarskih razmer v drţavi smo večina mladih v kar podobnih situacijah. 

10. Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Odgovor: Manj, zdaj sem vseeno bolj neodvisna. 

11. Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Odgovor: da 

12. Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti? Se počutiš, 

da imaš svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Odgovor: Nevem, mogoče res. 

13. Na kaj ste najbolj ponosni v vašem ţivljenju? 

Odgovor: Na pridobljeno izobrazbo. 

14. Lahko navedete dejavnike, ki so vam izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Odgovor: Finance, materialne dobrine, dostop do informacij 

15. Lahko navedete dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 

Odgovor: Pojma nimam  

16. Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga ţiviš 

danes? 

Odgovor: Predvsem sama, pa tudi druţina, druţba… 

17. Kakšno vlogo ima politika v tvojem ţivljenju? 

Odgovor: Spremljam, se pa ne aktivno udejstvujem. 

18. Kako dojameš demokracijo, ter kakšno mnenje imaš o njej? 

Odgovor: Osnovna ideja je dobra, če obstajajo varnostni mehanizmi. 

19. Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji? 



 

 

 

Odgovor: V današnji Sloveniji. 

20. Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

Odgovor: Teţko rečem. 

21. Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: Varno delovno mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez napredovanja ALI atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost napredovanja in višje plače, vendar časovna 

omejitev tega dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral?  

Odgovor: Poskusila bi z drugim. 

22. Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

23. Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 

Odgovor: Ţelim si zanimive sluţbe, ki bi jo vsaj večino časa z veseljem opravljala, 

lepo hiško z vrtom nekje na obali in vse kar spada zraven  

Profil osebe: 

Spol: Ţ / M 

Starost: __27____ 

Končana izobrazba: bolonjski magisterij 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): 8-9 

 

Intervju C 

1. Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot oseba? (Osebnostno, karakterno, značilnosti) 

Odgovor: Ambiciozna, ustvarjalna, neučakana, polna idej, spoštljiva. 

2. Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, partner? 

Odgovor: Vedno mi govorijo da sem zelo pridna, da ne dvomijo vame, drugače pa 

vztrajna, trmasta, sposobna. 

3. Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Odgovor: Tisti ki me poznajo od prej verjetno zadrţana in kratke pameti, zelo kitična, 

negativna. Tisti, ki so me spoznali kasneje oz s katerimi ostajam vse do danes v stikih, 

svetovljanska, študentka, visoka, ful govorim, vsiljiva. 

4. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 8 

5. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še študent (če 

še študiraš lahko dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 4 

6. Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako? 

Odgovor: Pred leti sem se počutila kot da nimam nadzora nad mojimi 

odločitvami/ţivljenjem, bolj sem bila odvisna od staršev kateri so mi diktirali kaj 

moram delat. Zdaj ni več tako. 



 

 

 

7. So se vaše predstave iz študentskih let o ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Odgovor: Da in Ne. Nekako sem imela negativno predstavo, da ko bom odrasla bodo 

samo še finančne skrbi in nič več ţivljenja. Tista negotovost ko nisem bila prepričana 

kako bo, me je ubijala. In ko bo prišla druţina bo konec z mojimii ambiciji, tam bom 

pač ostala. No saj malček se tega še vedno bojim 

8. Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

Odgovor: . Ţelela sem si potovati, kar sem kasneje tudi uresničila. Drugo se je vrtelo 

predvsem kako in kakšno sluţbo bom dobila. Pa tudi imeti svoje stanovanje, katero 

sem si v študentskih letih uštimala. 

9. Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

Odgovor: Predvsem da je teţko dobiti sluţbo, in res je ampak če si malo 

samoiniciativen in se vklapljaš v različne mreţe spoznaš veliko ljudi ki ti lahko 

odprejo vrata. Takrat, pač nisem imela še veliko poznanstev, kar je normalno. 

10. Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Odgovor: Manj svobodno sem se počutila, ker sem se počutila kot da nimam moţnosti 

odločitve. 

11. Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Odgovor: Da 

12. Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti? Se počutiš, 

da imaš svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Odgovor: Da. Kakšen krat na širši ravni, lahko se moje mnenje izgubi – drţava in 

politika. 

13. Na kaj ste najbolj ponosni v vašem ţivljenju? 

Odgovor: Na to da sem in še vedno premagujem strahove. Da sem bila dovolj 

pogumna in odpotovala v tujino, delat, študirat. Da sem si sama uštimala mansardo. 

Da sem bila sposobna preklopa v glavi, ki mi je omogočil da ţivim bolj srečno in 

odprto. 

14. Lahko navedete dejavnike, ki so vam izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Odgovor: Nove izkušnje, izobrazba, prijateljstva, partnerstvo, višja samozavest, ne 

delam samo ker moram ampak zbiram delo glede na všečnost in kolektiv. 

15. Lahko navedete dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 

Odgovor:/ 

16. Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga ţiviš 

danes? 

Odgovor: V večini sama. 

17. Kakšno vlogo ima politika v tvojem ţivljenju? 

Odgovor: Nima velike vloge, čeprav zadnje čase se bolj zanimam zanjo. 

18. Kako dojameš demokracijo, ter kakšno mnenje imaš o njej? 

Odgovor: Trenutno najboljša izbira, ki jo imamo. Mislim da je nismo še povsem 

sprejeli. 

19. Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji? 

Odgovor:  



 

 

 

Ostanem kar v Sloveniji. 

20. Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

Odgovor: Samoizpolnitev 

21. Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: Varno delovno mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez napredovanja ALI atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost napredovanja in višje plače, vendar časovna 

omejitev tega dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral?  

Odgovor: Drugo 

22. Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

23. Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 

Odgovor: Heh, najraje se bi vidla v svojem podjetju ali na nekem visokem poloţaju, z 

dobro plačo in kvaliteto ţivljenja. Sicer glede na leta vem da bom mogla 

Profil osebe: 

Spol: Ţ / M 

Starost: __28____ 

Končana izobrazba: ________Magister __________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___5_____ 

 

Intervju D 

1. Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot oseba? (Osebnostno, karakterno, značilnosti) 

Odgovor: Empatična, zasanjana, delovna, čustvena. tiha 

2. Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, partner? 

Odgovor: Čustvena, delovna, redkobesedna, egoistična 

3. Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Odgovor: Redkobesedna, zasanjana, vzkipljiva 

4. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 7 

5. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še študent (če 

še študiraš lahko dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 8 

6. Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako? 

Odgovor: / 

7. So se vaše predstave iz študentskih let o ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Odgovor: Ko si študent, nimaš skrbi, delaš preko servisa, denar porabiš za lepše 

ţivljenje. Ko pa si odrasel, si omejen in finančno, boj za preţivetje. 

8. Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 



 

 

 

Odgovor: Več ambicij sem imela v študentskih letih, kot pa sedaj, npr. Ustanovitev 

lastnega podjetja pa zaradi financ ni šlo 

9. Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

Odgovor: Da ne bom dobila sluţbe, glede na izborazbo. Tako velja tudi sedaj, ko 

delam kot prodajalka z diplomo 

10. Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Odgovor: Definitivno bolj svobodno. Ko si študent nimaš praktično nobenih skrbi, 

sam šolo, pa veliko več prostega časa je bilo. Ko pa so odrasel, te ţe sama drţava 

obremenjuje. 

11. Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Odgovor: Niti ne 

12. Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti? Se počutiš, 

da imaš svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Odgovor: Ne 

13. Na kaj ste najbolj ponosni v vašem ţivljenju? 

Odgovor: Da se smatram za dobro osebo, katera vedno pomaga drugim in jih posluša. 

14. Lahko navedete dejavnike, ki so vam izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Odgovor: Delo, delo, delo, izkušnje 

15. Lahko navedete dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 

Odgovor: Selitev v drugo mesto, večraznolika dela 

16. Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga ţiviš 

danes? 

Odgovor: drţava 

17. Kakšno vlogo ima politika v tvojem ţivljenju? 

Odgovor: Je nima 

18. Kako dojameš demokracijo, ter kakšno mnenje imaš o njej? 

Odgovor: Metanje peska v oči. Mislim da smo ljudje nepomembni za našo drţavo 

19. Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji? 

Odgovor: Glede na to da trenutno ţivim v »demokratični« drţavi, bo mogoče raje 

ţivela v Jugoslaviji, da vidim kako je. 

20. Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

Odgovor: Socialna varnost  

21. Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: Varno delovno mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez napredovanja ALI atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost napredovanja in višje plače, vendar časovna 

omejitev tega dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral?  

Odgovor: Atraktivno delovno mesto 

22. Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju 

23. Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 



 

 

 

Odgovor: Upam da sluţba primerna izobrazbi, druţina, otroci, mogoče celo tujina. 

Spol: Ţ / M 

Starost: _27_____ 

Končana izobrazba: ___diplomirana druţboslovka_______________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ______5__ 

 

Intervju E 

1. Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot oseba? (Osebnostno, karakterno, značilnosti) 

Odgovor: Muhasta, občutljiva, realna, stojim na trdih tleh, odgovorna, odrasla, 

prepričljiva,… 

2. Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, partner? 

Odgovor: Iznajdljiva, nikoli se ne bom »izgubila«, vztrajna v kolikor imam prav, 

neodstopam od vrednot kot so iskrenost, direktnost, zaupanje. 

3. Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Odgovor:9 

4. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 9 

5. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še študent (če 

še študiraš lahko dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: / 

6. Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako? 

Odgovor: Niti ne. 

7. So se vaše predstave iz študentskih let o ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Odgovor: v študentskih letih sem dosegla vse kar sem si zadala. 

8. Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

Odgovor: Da. Svoboda je odvisna od vsakega posameznika torej kako on sam si 

»uredi« ţivljenje ter ljudi okoli sebe ter koliko dopušča, da ostali vodijo njegov čas in 

dejavnosti. Jaz s tem nisem imela teţav. 

9. Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

Odgovor: Ne 

10. Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Odgovor: Da . Svoboda je odvisna od vsakega posameznika torej kako on sam si 

»uredi« ţivljenje ter ljudi okoli sebe ter koliko dopušča, da ostali vodijo njegov čas in 

dejavnosti. Jaz s tem nisem imela teţav. 

11. Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Odgovor: Da 

12. Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti? Se počutiš, 

da imaš svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Odgovor: Moje mnenje je sigurno sedaj bolj upoštevano saj izkušnje ter dogodki so 

potrjevali, da sem imela »prav«. Večja verodostojnost. Svoboda lastnega mišljenje ter 



 

 

 

izraţanja v javnosti je sedaj malo pogojena z delovnim mestom ki ga opravljam. Saj 

mogoče določena lastna prepričanja niso v skladu s politiko podjetja. Reši pa se lahko 

tako, da se pove isto stvar ampak na bolj »mehak« način. 

13. Na kaj ste najbolj ponosni v vašem ţivljenju? 

Odgovor: Na stabilnost ţivljenja, urejenost ter mirnost. 

14. Lahko navedete dejavnike, ki so vam izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Odgovor: Zaupanje v samega sebe, da se doseţe zastavljene cilje. 

15. Lahko navedete dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 

Odgovor: Psihoanaliza (pomoč pri reševanju »blokad«) 

16. Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga ţiviš 

danes? 

Odgovor: Sama sem odgovorna – dogodki te pripeljejo do določenih preprek, ki jih 

moraš, če ţeliš iti naprej, jih najprej sam obdelati ter odstraniti. 

17. Kakšno vlogo ima politika v tvojem ţivljenju? 

Odgovor: Srednjo 

18. Kako dojameš demokracijo, ter kakšno mnenje imaš o njej? 

Odgovor: Demokracija kot svoboda govora, vsak lahko dela kar hoče brez posebnih 

omejitev ali pravil. 

19. Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji? 

Odgovor: Ne bi znala odgovorit, saj sem premalo časa preţivela v Jugoslaviji. 

Mogoče pa bi ţivela v Sloveniji z nijansami Jugoslavije. Pobrala bi najboljše dele ene 

in druge in jih povezala. 

20. Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

Odgovor: Eno povezano z drugim. 

21. Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: Varno delovno mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez napredovanja ALI atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost napredovanja in višje plače, vendar časovna 

omejitev tega dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral?  

Odgovor: Nič od tega oz. oboje. Varno atraktivno delovno mesto, brez večjih 

vsakodnevnih skrbi, s višje povprečno plačo. 

22. Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: Vse je odvisno od samega sebe. 

23. Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 

Odgovor: Čez 10 let bom z dvema otrokoma, na istem delovnem mestu kot sedaj, 

zaposlena po projektih ali za 4urni delavnik, zraven bom imela manjšo turistično 

kmetijo, ter uţivala v naravi  

Spol: Ţ / M 

Starost: ____33__ 

Končana izobrazba: _dipl.ekon.(UN)_________________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ____6-7____ 

 



 

 

 

Intervju F 

1. Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot oseba? (Osebnostno, karakterno, značilnosti) 

Odgovor: resen, delaven,neoptimističen vsaj kar se prihodnosti tiče, ter realen 

2. Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, partner? 

Odgovor: Osebo ki skritizira use  

3. Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Odgovor: Najbrţ kot delavnega in resnega. 

4. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: 8 

5. Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še študent (če 

še študiraš lahko dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

Odgovor: začetek študija 10 potem pa 5 ali manj  

6. Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako? 

Odgovor: Med študijem sem spoznal da si s šolo nebom kaj dosti doprinesel, vsaj kar 

se sluţbe tiče. Ampak stvar se je potem obrnila v dobro smer. Kar  se tiče ţivljenja 

samega pa definitvno je bilo manj obveznosti in skrbi med samim študijem. 

7. So se vaše predstave iz študentskih let o ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Odgovor: V času študija sem bil zelo črnogled glede prihodnosti. Nisem si pa 

predstavljal da tudi nekoliko boljša sluţa prinaša ogromno več skrbi ţivčnosti. 

8. Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

Odgovor: Ubistvu nisem vedel kaj bi sam s sabo in temu je bila primerna tudi izbira 

študija. 

9. Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

Odgovor: Bil se prepričan da razen proizvodnega dela bom teţko dobil kaj boljšega – 

zmotno. 

10. Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Odgovor: Počutil sem se bolj svobodnega ja, sicer pa sem se predavanj udeleţeval bolj 

ali manj redno – nisem zabušaval, da bi sedaj čutil posledice neresnosti v preteklosti. 

11. Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Odgovor: deloma 

12. Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti? Se počutiš, 

da imaš svobodo lastnega mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Odgovor: Vsekakor, vedno trdim in se borim za svoj prav, četudi se izkaţe da to 

potem ni. 

13. Na kaj ste najbolj ponosni v vašem ţivljenju? 

Odgovor: na uspehe v kickboksu. 

14. Lahko navedete dejavnike, ki so vam izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Odgovor: Navajenost na delavnost oz. Resnost pri delu – izhaja iz druţinskega okolja, 

občasna strogost staršev vsaj v najstniških letih.  

15. Lahko navedete dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 



 

 

 

Odgovor:/ 

16. Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga ţiviš 

danes? 

Odgovor: Predvsem vzgoja doma, ter samoiniciativnost 

17. Kakšno vlogo ima politika v tvojem ţivljenju? 

Odgovor: bolj ali manj redno spremljam novice iz političenega dogajanja. Pri tem pa 

povdarjam da nisem zagovnornik nobenega polit. bloka temveč podpiram zdrav razum 

pri odločitvah. 

18. Kako dojameš demokracijo, ter kakšno mnenje imaš o njej? 

Odgovor: Zamisel je odlična v praksi pa bolj spominja na demo-goljufijo  

19. Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji? 

Odgovor: Najbrţ v socializmu, sluţbe so bile večne, plače redne, to pa omogoča 

človeku da si kaj ustvari in osamosvoji na lastnih plečah. 

20. Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

Odgovor: / 

21. Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: Varno delovno mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez napredovanja ALI atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost napredovanja in višje plače, vendar časovna 

omejitev tega dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral?  

Odgovor: Drugo opcijo 

22. Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, brez pretresov predstavlja harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

23. Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 

Odgovor: Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, itd.. upam da bom še vedno imel 

sluţbo, v Sloveniji. Ter svoje stanovanje/vsaj prizidek k hiši  

Spol: Ţ / M 

Starost: ___27___ 

Končana izobrazba: ________dipl. druţboslovec__________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ____7____ 

  



 

 

 

Priloga 8: Prva faza longitudinalne analize 2016 – načrt zdruţevanja 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

 

Identiteta  Se počutite s strani starejših 

obravnavani kot mladostnik 

ali odrasla oseba? Navedite 

zakaj? 

 

Se vam je kdaj dogodilo, da 

so vas, zaradi tega, ker ste 

mladostniki, obravnavali 

drugače, kot odrasle 

osebe?(pri iskanju dela, v 

šoli, doma...) 

 

Poljubno opiši, kako 

dojameš posamezne 

dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno 

besedo ali z več stavki) 

STARŠI 

SLOVENSKA DRUŢBA 

(splošno) 

PARTNER 

 

Kaj meniš, da pričakujejo 

tvoji starši od tvojih 

ţivljenjskih odločitev? 

(Kako naprej?) 

 

Kaj meniš, da druţba  

pričakuje od tvojih 

ţivljenjskih odločitev? 

(Kako misliš da druţba 

vpliva na tvoje 

odločitve?) 

 

Kaj meniš, da pričakuje 

tvoj partner (v primeru, če 

ga imaš) od tvojih 

ţivljenjskih odločitev? 

 

Kdaj misliš, da starejši 

mlade sprejmejo kot 

odrasle? 

Prosim, če v nekaj 

stavkih se opišeš 

kot oseba? 

(Osebnostno, 

karakterno, 

značilnosti) 

 

Kako te bi opisali 

tvoji najbliţji, 

druţina, partner? 

Kako misliš da te 

dojamejo oz. 

ocenijo vsi ostali, ki 

te manj poznajo? 

 

Meniš, da je tvoje 

mnenje bolj 

vrednoteno v 

druţbi, kot je bilo 

pred leti? 

 

Se počutiš, da imaš 

svobodo lastnega 

mišljenja in 

izraţanja v 

javnosti? 

 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

 

Koherentnost Ali ste kakorkoli odvisni od 

svojih staršev? Kako? 

 

Imaš občutek, da so 

mladi izločeni, ko se 

gre za odločanje o 

Ste se pred leti 

počutili, da ţivite 

bolj ali manj 



 

 

 

Na katerih področjih pa ste 

neodvisni? 

 

Zakaj na področjih, na 

katerih ste odvisni od svojih 

staršev, ne morete postati 

neodvisni? 

 

So področja, kjer vam 

ustreza odvisnost od vaših 

staršev? 

Kaj vam predstavlja druţina, 

oporo ali oviro v trenutkih 

odločitev? 

 

Če bi izbirali, bi stanovali v 

neposredni bliţini vaših 

staršev ali posebej na drugi 

lokaciji? Zakaj? 

pomembnih temah? svobodno? Kratko 

utemelji. 

 

Se počutiš, da imaš 

nadzor nad lastnim 

ţivljenjem, 

odločitvami? 

 

Meniš, da je tvoje 

mnenje bolj 

vrednoteno v druţbi, 

kot je bilo pred leti?  

 

Parameter Fokusna Skupina 

2010 

Intervju 2012 Intervju 2016 

Ţivljenjske usmeritve  

Izobraţevanje, 

delo 

Mislite, da vas bi 

odraslost 

prikrajšala česa, kar 

vas mladost ne? 

 

Ali si ţelite redne 

sluţbe? Zakaj si 

ţelite redne sluţbe 

oziroma zakaj ne? 

 

Kako si 

predstavljate vašo 

sluţbo v 

prihodnosti? 

 

V primeru, da ob 

koncu šolanja ne bi 

dobili zaposlitve, ki 

ustreza vaši stopnji 

izobrazbe, bi 

nadaljevali šolanje 

ali bi sprejeli 

Poljubno opiši, 

kako dojameš 

posamezne 

dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem 

ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno 

besedo ali z več 

stavki) 

ŠOLANJE 

ŠTUDENSKO 

DELO 

REDNA 

ZAPOSLITEV 

DENAR 

 

 

 

So se vaše predstave iz 

študentskih let o ţivljenju po 

njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

 

Se spomnite, ali ste imeli 

kakšne aspiracije ali ambicije v 

študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

 

Če bi imel na izbiro, le ti dve 

moţnosti: Varno delovno 

mesto, 8h delovnik, povprečna 

plača, brez večjih skrbi, brez 

napredovanja ALI  

atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, 

moţnost napredovanja in višje 

plače, vendar časovna omejitev 

tega dela bi bila odvisna od 

uspehov. Kaj bi izbral? 



 

 

 

sluţbo z niţjo 

kvalifikacijo? 

 

Izberi, kakšen moto ti je 

najbliţji od sledečih: 

a) Ambicioznost, 

kreativnost in 

inovativnost so ključ do 

uspeha. 

b) Varno in druţinsko 

ţivljenje, brez pretresov 

predstavlja harmonijo v 

ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2012 Intervju 2016 

Ţivljenjske usmeritve   

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Mislite, da individualizem 

dandanes predstavlja 

problem? Po vašem 

mnenju, kako 

individualizem vpliva na 

današnjo druţbo? 

Kako se soočate vi z 

individualizmom? 

 

Druţina: 

Si ţelite druţine? 

 

Kdaj se boste odločili 

zanjo in zakaj? 

 

Kakšen je glavni dejavnik, 

ki vas odvrača od tega da 

bi postali starš? 

Poljubno opiši, kako 

dojameš posamezne 

dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo 

ali z več stavki) 

BITI MATI/OČE 

LASTNO 

GOSPODINJSTVO 

 

Kaj oz. kdo je odgovoren, da 

danes ne moreš izpolniti teh 

pričakovanj? 

 

 

Na kaj ste najbolj 

ponosni v vašem 

ţivljenju? 

 

Lahko navedete 

dejavnike, ki so 

vam izboljšali 

kvaliteto ţivljenja 

danes? 

 

Lahko navedete 

dejavnike, ki so 

posredno ali 

neposredno 

vplivali na vašo 

kvaliteto ţivljenja 

danes? 

 

Kdo ali kaj meniš, 

da je odgovoren 

za stopnjo 

kvalitete tvojega 

ţivljenja, ki ga 

ţiviš danes? 

 



 

 

 

Parameter Fokusna Skupina 

2010 

Intervju 2012 Intervju 2016 

Ţivljenjske usmeritve  

Politika in 

ideje 

Zaupate drţavnim 

ustanovam? 

 

Menite, da drţava 

nudi dovolj opore 

mladostnikom pri 

iskanju in ohranjanju 

sluţbe? 

 

Menite, da drţava  

nudi dovolj opore 

mladostnikom, ki se 

odločijo za naraščaj 

in formiranje 

druţine? 

 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? 

(lahko opišeš kratko z eno 

besedo ali z več stavki) 

SLOVENSKA POLITIKA 

MLADIH 

 

Kaj meniš, kako drţava usmerja 

tvoje ţivljenjske odločitve? 

 

Se ti zdi, da drţava dovolj 

poskrbi za mlade? Kaj bi morala 

izboljšati? 

 

Kako se bi odločil/a, če bi imel 

na razpolago se odločiti o tvoji 

prihodnosti tako, da postane 

drţava glavi vir varnosti in ti 

nudi redno sluţbo, pomoč pri 

ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v 

zameno za svobodno izbiro o 

tvoji ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri 

odločanju za svojo ţivljenjsko 

pot s tem, da je vse odvisno 

samo od tvojih odločitev, kjer 

drţava ti ne nudi nobene 

varnosti in ugodnosti? 

Kakšno vlogo ima 

politika v tvojem 

ţivljenju? 

 

Kako dojameš 

demokracijo, ter 

kakšno mnenje imaš 

o njej? 

 

Če bi imel na izbiro 

le dve moţnosti, kje 

bi raje ţivel: v 

Socialistični 

Jugoslaviji ali v 

današnji 

Demokratični 

Sloveniji? 

 

 

 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2012 Intervju 2016 

Negotovost in tveganja proti zadovoljstvu 

Negotovost Kaj vam trenutno 

predstavlja glavi 

dejavnik, ki vam 

onemogoča svobodno in 

neodvisno ţivljenje? 

Zakaj? 

Kako se odzivaš, če 

zavrnejo tvojo prošnjo 

o zaposlitvi? 

 

Kako se odzivaš, če 

nastanejo trenja v 

Se spomnite, ali ste imeli 

kakšne negativne 

predstave v študentskih 

letih o ţivljenju v 

odraslosti/po 

zaključenem študiju? 



 

 

 

 

Vidim da velikokrat 

uporabljate besedo 

odvisno, kot da bi bili 

nekako nesigurni v vaših 

odgovorih…je ta 

nesigurnost posledica 

trenutne situacije, razmer 

v katerih ţivimo, tega da 

ne veste kaj vas čaka 

jutri…? 

 

Menite, da obstajajo 

ovire pri mladih iskalcih 

zaposlitve? 

 

Vam te ovire odvzamejo 

motivacijo ali vas 

dodatno motivirajo pri 

iskanju sluţbe? 

odnosu s starši? 

 

Kako se odzivaš, če 

nastanejo trenja v 

odnosu s partnerjem (v 

primeru če ga ima)? 

 

Kako se odzivaš, če se 

znajdeš v negotovi 

finančni krizi? 

(fizično/psihično) 

 

Kako se odzivaš, na 

neugodne spremembe 

politike mladih (npr. 

ukinitev brezplačnega 

vrtca, višanje 

davkov,šolske reforme 

itd.)? 

 

Kam se zatečeš, ko se 

znajdeš v hudi stiski? 

Kakšne so bile in/ali so 

se katere od njih 

uresničile? 

 

Kaj ti je bolj pomembno, 

socialna varnost ali 

samo-izpolnitev/samo-

aktualizacija? 

 

 

 

Parameter Fokusna 

Skupina 

2010 

Intervju 

2012 

Intervju 2016 

Negotovost in tveganja proti zadovoljstvu 

Zadovoljstvo   Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem 

danes, na lestvici od 1 do 10? (1-popolnoma 

nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

 

Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim ţivljenjem pred 

nekaj leti, ko si bil še študent (če še študiraš lahko 

dogovarjaš za obdobje takoj po srednji šoli), na 

lestvici od 1 do 10? (1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 

 

Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in pred leti, 

ali lahko na kratko utemeljiš zakaj je tako? 

 

Parameter Fokusna 

Skupina 

2010 

Intervju 2012 Intervju 2016 



 

 

 

Dolgoročne 

orientacije 

 Kako se vidiš čez 10let? 

Če bi imel/a moţnost, kaj bi 

spremenil/a, da bi lahko 

uresničila tvoje vizije? 

Ali lahko napišeš, kje se vidiš 

čez 10 let? Kakšne so tvoje 

ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 

 



 

 

 

Priloga 9: Primerjalni transkripti za Osebo A 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

 

Identiteta Se počutite s strani starejših 

obravnavani kot mladostnik 

ali odrasla oseba? Navedite 

zakaj? 

Kar se tiče v sluţbi, recimo je 

kot mladostnik, koliko ji 

lahko rečemo »sluţba«, 

drugače doma pa se ne 

»sikiram«, tako da nobeden 

odgovor ne bi bil pravi. 

Je razlika če je to domače 

podjetje, ki delajo iz čisto 

drugih vidikov ali pa delaš 

pri podjetju kjer moraš delat 

delo, ki jo moraš, osem ur na 

dan in »caou«. 

 

Se vam je kdaj dogodilo, da 

so vas, zaradi tega, ker ste 

mladostniki, obravnavali 

drugače, kot odrasle 

osebe?(pri iskanju dela, v 

šoli, doma...) 

/ 

Moderator: Kako ste doma 

obravnavani? 

S strani mame, sigurno takrat 

ko kriči: »Pridi na 

večerjo!«(smeh) 

Razlika je v tem kako te 

obravnavajo, recimo tvoj 

predlog koliko mu dajo teţo. 

 

Moderator: Iz vašega stališča 

se vi obravnavate kot 

mladostnik, ali kot odrasla 

oseba? 

 

Odvisno od primera. Stvar je 

v temu, kašen krat imam tisti 

pimp my ride in je totalno 

Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot 

oseba? (Osebnostno, karakterno, 

značilnosti) 

Vztrajen, organiziran, natančen, vzkipljiv. 

 

Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, 

partner? 

Natančen, organiziran vzkipljiv, delaven, 

zvest, druţinski človek. 

 

 

Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo vsi 

ostali, ki te manj poznajo? 

Načeloma me dojamejo kot arogantnega in 

površinskega, vsekakor pa me res ne 

zanima kako me vidijo vsi ostali  

 

 

Se počutiš, da imaš svobodo lastnega 

mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Da, z občasnimi momenti in situacijam kjer 

ga ţal nimam. 



 

 

 

mladostniško, ko je tisto 

uredi se počutim odraslo, je 

tista linija rabin nek del ki ga 

vzdrţujem… 

 

Koherentnost Ali ste kakorkoli odvisni od 

svojih staršev? Kako? 

Mislim, da je vsak od nas 

med študijem v drugih krajih 

izkusil da je lepše ţivet 

ločeno od staršev 

 

Na katerih področjih pa ste 

neodvisni? 

V zasebnem ţivljenju, s 

partnerjem. 

 

Zakaj na področjih, na 

katerih ste odvisni od svojih 

staršev, ne morete postati 

neodvisni? 

/ 

 

So področja, kjer vam ustreza 

odvisnost od vaših staršev? 

/ 

 

Kaj vam predstavlja druţina, 

oporo ali oviro v trenutkih 

odločitev? 

Zelo različno, odvisno v kaj 

se spuščam. 

Da bi se mogli usest v avto za 

prit k meni. 

 

Če bi izbirali, bi stanovali v 

neposredni bliţini vaših 

staršev ali posebej na drugi 

lokaciji? Zakaj? 

Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali 

manj svobodno? Kratko utemelji. 

Definitivno da. Prej sem imel dosti manj 

obveznosti in dolţnosti. Sedaj z druţino in 

otroci je precej več obveznosti. 

 

Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim 

ţivljenjem, odločitvami? 

Da, z občasnimi momenti in situacijam kjer 

ga ţal nimam. 

 

Meniš, da je tvoje mnenje bolj vrednoteno v 

druţbi, kot je bilo pred leti?  

Bolj vredno verjetno da. Svobodo mišljenja 

sigurno. Svobodo izraţanja načeloma tudi 

čeprav se človek z leti nauči kakšno stvar 

zamolčati da ne prizadene drugih. 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Mislite, da vas bi odraslost 

prikrajšala česa, kar vas 

mladost ne? 

/ 

Ali si ţelite redne sluţbe? 

Zakaj si ţelite redne sluţbe 

So se vaše predstave iz študentskih let o 

ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Do določene mere… Poslovno ne preveč. 

Osebno pa kar precej drugače. 

 



 

 

 

oziroma zakaj ne? 

Preveč je komot bit študent 

ja, čeprav imamo druţinsko 

podjetje in moram it delat 

bilokdaj me pokličejo ne 

uidem. Stalna sluţba me 

sploh ne sekira ker bi jo dobil 

takoj. 

Replika na: »Tukaj bi lahko 

imela moţnost kariere, če bi 

se preselila tja bi morala 

poprijet za kako drugo delo, 

ki ni primerno moji izobrazbi 

in ki me ne veseli recimo.« 

Potem se odločiš med 

racionalnim in 

neracionalnim. 

 

Kako si predstavljate vašo 

sluţbo v prihodnosti? 

Moja idealna sluţba bi se 

začela ob osmih zjutraj in 

končala ob štirih popoldne. 

Vidim pa se bolj ali manj v 

vlogi menedţerja in vodenja 

podjetij. 

Taka bi bila idealna sluţba, 

realnost je od osmih zjutro do 

sedmih zvečer, pač bo treba 

verjetno bit fleksibilen. 

 

V primeru, da ob koncu 

šolanja ne bi dobili 

zaposlitve, ki ustreza vaši 

stopnji izobrazbe, bi 

nadaljevali šolanje ali bi 

sprejeli sluţbo z niţjo 

kvalifikacijo? 

Ne sprejmem. 

Da bi z ekonomskim faksom 

sprejel delo za ekonomskega 

tehnika? Ne nebi…Saj 

občasno delam tud taka dela, 

ampak da bi konstantno nekaj 

takega delal nebi. 

 

Moderator: Torej bi 

nadaljevali šolanje? 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne aspiracije 

ali ambicije v študentskih letih? Kakšne so 

bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

Predvsem poslovne ambicije, ki jih trenutno 

poskušam uresničevati. 

 

Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: 

Varno delovno mesto, 8h delovnik, 

povprečna plača, brez večjih skrbi, brez 

napredovanja ALI  

atraktivno delovno mesto, z fleksibilnim 

delovnikom, moţnost napredovanja in višje 

plače, vendar časovna omejitev tega dela bi 

bila odvisna od uspehov. Kaj bi izbral? 

Sluţbo, ki bi bila odvisna od uspehov! 

 

Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od 

sledečih: 

d) Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do uspeha. 

e) Varno in druţinsko ţivljenje, brez 

pretresov predstavlja harmonijo v 

ţivljenju. 

f) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: No pain, no gain! Tako v poslovni 

kot v privatni sferi. Če ne daš nič od sebe ne 

pričakuj da bo kaj iz tega nastalo. 



 

 

 

Ne, iskal bi kje drugje, tujina 

je vedno odprta. Ne grem 

študirat in ne sprejmem 

sluţbe izpod nekega nivoja. 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Mislite, da individualizem 

dandanes predstavlja 

problem? 

Po vašem mnenju, kako 

individualizem vpliva na 

današnjo druţbo? Kako se 

soočate vi z 

individualizmom? 

V Ameriki firme delujejo 

precej individualistično, ni 

toliko medsebojne 

komunikacije, nasprotno na 

Japonskem, so veliko bolj 

kolektivni… 

S tem ko posameznik dela 

korist zase, dela korist za 

drugega in stvar kroţi. 

 

Druţina: 

Si ţelite druţine? 

Definitivno, minimalno 6 

otrok, samo da dobim 

partnerko, ki mi jih bo 

naredila. 

 

Kdaj se boste odločili zanjo 

in zakaj? 

Ko bo prava oseba ob meni. 

Ni nobenih materialnih ali 

drugih ovir pri tem. 

Replika na: »…kosi jo bom 

lahko privoščila.« 

To so samo izgovori. 

Če pogledamo naše starše, 

večina ni imela še lastnega 

stanovanja ko so nas imeli in 

tudi nekega materialnega 

izobilja ne. 

 

Kakšen je glavni dejavnik, ki 

vas odvrača od tega da bi 

postali starš? 

/ 

Na kaj ste najbolj ponosni v vašem 

ţivljenju? 

Na izkušnje, ki sem jih nabral in na svojega 

otroka. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so vam 

izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Ne da se jih našteti. Predvsem so to 

izkušnje  

(tako dobre kot slabe) ki jih nabereš po poti 

tiste ki ti izboljšujejo ţivljenje. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so posredno 

ali neposredno vplivali na vašo kvaliteto 

ţivljenja danes? 

Kot omenjeno izkušnje… dobre in slabe. 

 

Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za 

stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga 

ţiviš danes? 

Predvsem jaz in morda tudi nekoliko splet 

okoliščin. 



 

 

 

Politika in 

ideje 

Zaupate drţavnim 

ustanovam? 

Ne. 

 

Menite, da drţava nudi 

dovolj opore mladostnikom 

pri iskanju in ohranjanju 

sluţbe? 

/ 

Menite, da drţava  nudi 

dovolj opore mladostnikom, 

ki se odločijo za naraščaj in 

formiranje druţine? 

Ne vidim je. 

Kakšno vlogo ima politika v tvojem 

ţivljenju? 

Ne pretirane čeprav ji sledim. 

 

Kako dojameš demokracijo, ter kakšno 

mnenje imaš o njej? 

Demokracija naj bi bila oblika vladavine v 

kateri vlada ljudstvo oz njegovi 

predstavniki, vendar se demokracija kot jo 

poznamo danes lahko hitro spremeni v 

reţim, kjer posamezniki (kot tudi podjetja) 

lahko vplivajo na vladavino. Poleg tega je 

potrebno še vedeti da smo tudi v EU, kar pa 

pomeni da v kolikor bodo večje drţave 

ţelele da se stvari delajo kot hočejo one (oz. 

posamezni politiki) bodo manjše drţave kot 

je tudi Slovenija to delali in pika. 

 

Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje bi 

raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji ali v 

današnji Demokratični Sloveniji? 

V današnji Demokratični Sloveniji 

Negotovost in tveganja proti zadovoljstvu 

Negotovost Kaj vam trenutno predstavlja 

glavi dejavnik, ki vam 

onemogoča svobodno in 

neodvisno ţivljenje? Zakaj? 

Recimo druţina ti lahko 

predstavlja svobodo ali oviro, 

enako delo, odvisno, če v 

stvareh uţivaš si svoboden. 

Jaz sem recimo nesvoboden v 

odločitvi kariere, ker je pač 

druţinsko ţivljenje… 

 

Vidim da velikokrat 

uporabljate besedo odvisno, 

kot da bi bili nekako 

nesigurni v vaših 

odgovorih…je ta nesigurnost 

posledica trenutne situacije, 

razmer v katerih ţivimo, tega 

da ne veste kaj vas čaka 

jutri…? 

Danes če imaš faks lahko 

dobiš kolikor toliko solidno 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne negativne 

predstave v študentskih letih o ţivljenju v 

odraslosti/po zaključenem študiju? Kakšne 

so bile in/ali so se katere od njih uresničile? 

Ja. Ponovna vrnitev v domači kraj in 

ţivljenje s starši. 

 

Kaj ti je bolj pomembno, socialna varnost 

ali samo-izpolnitev/samo-aktualizacija? 

Samo-izpolnitev. 

 

 



 

 

 

delo, če imaš kaj več, 

magisterij itd. te ne vzamejo 

nikjer, razen na faksu. 

 

Menite, da obstajajo ovire pri 

mladih iskalcih zaposlitve? 

 

Vam te ovire odvzamejo 

motivacijo ali vas dodatno 

motivirajo pri iskanju sluţbe? 

Replika na: »Ja sedaj rastejo 

univerze na vsakem vogalu, 

vsak idiot gre študirat, potem 

če se potrebuje smetarja se ga 

ne dobi. Morali bi uvest 

šolnino ali selekcijo.« 

Za taka dela obstajajo drugi 

narodi. 

 

Zadovoljstvo  Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-popolnoma 

zadovoljen) 8 

 

Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še 

študent (če še študiraš lahko dogovarjaš za 

obdobje takoj po srednji šoli), na lestvici od 

1 do 10? (1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 8 

 

Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes in 

pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš zakaj 

je tako? 

Razlika je predvsem v situaciji v kateri se 

znajdeš. Prej si brezposeln in razigran 

študent (ima svoje prednosti in slabosti). 

Potem pa delaven in odgovoren starš (ki 

ravno tako ima svoje dobre in slabe 

lastnosti. 

Dolgoročne 

orientacije 

 Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? 

Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, plani, 

itd.. 

Poslovno v istem podjetju vendar s precej 

spremembami v poslovanju. Zasebno pa z 

druţino in veliko otrok! 



 

 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___32___ 

Končana izobrazba: _________Uni.Dipl.OEC_________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___9_____ 

 

  



 

 

 

Priloga 10: Primerjalni transkripti za Osebo B 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Se počutite s strani starejših 

obravnavani kot mladostnik ali 

odrasla oseba? Navedite zakaj? 

Odvisno od katerih, v sluţbi se 

počutim kot odrasla oseba, doma se 

počutim kot otrok, mladostnik. 

 

Se vam je kdaj dogodilo, da so vas, 

zaradi tega, ker ste mladostniki, 

obravnavali drugače, kot odrasle 

osebe?(pri iskanju dela, v šoli, 

doma...)  

Ja odvisno, kdaj in zakaj. Ko grem 

kam ven moram poklicat,…ko se 

ga pa napijem mi pa da mir. To je 

»ful« odvisno.  

 

Moderator: Iz vašega stališča se vi 

obravnavate kot mladostnik, ali kot 

odrasla oseba? 

Mladostna. 

 

Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš 

kot oseba? (Osebnostno, karakterno, 

značilnosti) 

Natančna, organizirana, trmasta, 

urejena, druţabna… 

 

Kako te bi opisali tvoji najbliţji, 

druţina, partner? 

Najbrţ podobno kot sem se 

sama…partner bi dodal še sitna ;) 

 

Kako misliš da te dojamejo oz. 

ocenijo vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Mogoče kot malo zaprto, saj se 

sprostim šele ko človeka bolje 

spoznam. 

 

Se počutiš, da imaš svobodo lastnega 

mišljenja in izraţanja v javnosti? Da 

 

Koherentnost Ali ste kakorkoli odvisni od svojih 

staršev? Kako? 

Finančno 

Replika: Ma ne ne, odvisno od 

staršev, meni je v redu bit z njimi. 

Na katerih področjih pa ste 

neodvisni? 

/ 

 

Zakaj na področjih, na katerih ste 

odvisni od svojih staršev, ne morete 

postati neodvisni? 

Sluţba. 

 

So področja, kjer vam ustreza 

odvisnost od vaših staršev? 

Da, bom kar priznala. 

 

Kaj vam predstavlja druţina, oporo 

Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj 

ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Manj, zdaj sem vseeno bolj 

neodvisna. 

 

Se počutiš, da imaš nadzor nad 

lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Da. 

 

Meniš, da je tvoje mnenje bolj 

vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred 

leti?  

Nevem, mogoče res. 



 

 

 

ali oviro v trenutkih odločitev? 

Oporo. 

 

Če bi izbirali, bi stanovali v 

neposredni bliţini vaših staršev ali 

posebej na drugi lokaciji? Zakaj? 

Odvisno kako gledaš, bi bila blizu. 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Mislite, da vas bi odraslost 

prikrajšala česa, kar vas mladost 

ne? 

Samo ne moreš biti odrasel če nisi 

odgovoren. Ne morem odgovorit. 

 

Ali si ţelite redne sluţbe? Zakaj si 

ţelite redne sluţbe oziroma zakaj 

ne? 

No, jaz je pa nočem. 

 

Kako si predstavljate vašo sluţbo v 

prihodnosti? 

Nekaj s fleksibilnim urnikom, da 

mi ni treba vstat ob osmih zjutraj in 

sedet do štirih popoldne v pisarni. 

Bolj delo po projektih, da imam 

recimo nekaj za naredit do 

določenega datuma. Nebi bila rada 

v pisarni na nekem zamorjenem 

delu z nekim tečnim šefom. 

Kaj pa plača? 

Ja višja kot jo, boljše je. Odvisno je 

tudi od tega kakšno sluţbo bi imel 

moj moţ. Če bi dobro zasluţil bi 

bila zadovoljna tud z delom, ki ni 

dobro plačano ampak me veseli, če 

pa on nebi sluţil ravno velikih vsot 

in da bi bilo treba poskrbet za 

druţino bi poprijela tudi za katero 

manj priljubljeno ampak bolje 

plačano delo. 

 

V primeru, da ob koncu šolanja ne 

bi dobili zaposlitve, ki ustreza vaši 

stopnji izobrazbe, bi nadaljevali 

šolanje ali bi sprejeli sluţbo z niţjo 

So se vaše predstave iz študentskih let 

o ţivljenju po njem, močno 

razlikovale od tistega kar ţivite 

danes? 

Realnost je precej takšna kot sem 

pričakovala, ţelje pa so bile drugačne. 

 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

aspiracije ali ambicije v študentskih 

letih? Kakšne so bile in/ali so se 

katere od njih uresničile? 

Ne spomnim se nič konkretnega… 

 

Če bi imel na izbiro, le ti dve 

moţnosti: Varno delovno mesto, 8h 

delovnik, povprečna plača, brez 

večjih skrbi, brez napredovanja ALI  

atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost 

napredovanja in višje plače, vendar 

časovna omejitev tega dela bi bila 

odvisna od uspehov. Kaj bi izbral? 

Poskusila bi z drugim. 

 

Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od 

sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do 

uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, 

brez pretresov predstavlja 

harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 



 

 

 

kvalifikacijo? 

Ja, jaz nebi sprejela, bi se 

preusmerila ali pa nadaljevala 

študij. 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Mislite, da individualizem 

dandanes predstavlja problem? 

Po vašem mnenju, kako 

individualizem vpliva na današnjo 

druţbo? Kako se soočate vi z 

individualizmom? 

Meni se zdi to normalen razvoj 

druţbe. 

 

Druţina: 

Si ţelite druţine? 

Ne vem, danes ne vem. Ne vem kaj 

bi rekla. 

Po eni strani bi bilo lepo imet 

moţa, otroke, mucke, psa, 

druţinsko hišo itd., po drugi strani 

bi imela kariero in bi potem druţina 

predstavljala oviro. 

 

Kdaj se boste odločili zanjo in 

zakaj? 

Če so bom odločila jih imet bo to 

verjetno nekje do tridesetega leta, 

če bo ratalo prepozno jih verjetno 

ne bom imela več. 

 

Kakšen je glavni dejavnik, ki vas 

odvrača od tega da bi postali starš? 

Ja to sem pozabila, če bom imela jo 

bom imela kosi jo bom lahko 

privoščila. 

 

Replika na: »Ljudje preveč 

odlašajo, najprej sluţba potem to 

potem ono in posledično pride 

potem še do problemov z 

zanositvijo ker se ljudje preveč 

sekirajo.« Veš koliko stane voziček, 

računalnik, avto… 

 

Na kaj ste najbolj ponosni v vašem 

ţivljenju? 

Na pridobljeno izobrazbo. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so vam 

izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Finance, materialne dobrine, dostop 

do informacij 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so 

posredno ali neposredno vplivali na 

vašo kvaliteto ţivljenja danes? 

Pojma nimam  

 

Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za 

stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki 

ga ţiviš danes? 

Predvsem sama, pa tudi druţina, 

druţba… 

Politika in 

ideje 

Zaupate drţavnim ustanovam? 

Ne. 

 

Menite, da drţava nudi dovolj 

Kakšno vlogo ima politika v tvojem 

ţivljenju? 

Spremljam, se pa ne aktivno 

udejstvujem. 



 

 

 

opore mladostnikom pri iskanju in 

ohranjanju sluţbe? 

Da, mislim, da drţava dobro 

poskrbi, saj delo je, ampak ljudje ga 

ne sprejmejo. 

 

Menite, da drţava  nudi dovolj 

opore mladostnikom, ki se odločijo 

za naraščaj in formiranje druţine? 

/ 

 

 

Kako dojameš demokracijo, ter 

kakšno mnenje imaš o njej? 

Osnovna ideja je dobra, če obstajajo 

varnostni mehanizmi. 

 

Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, 

kje bi raje ţivel: v Socialistični 

Jugoslaviji ali v današnji 

Demokratični Sloveniji? 

V današnji Sloveniji. 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Kaj vam trenutno predstavlja glavi 

dejavnik, ki vam onemogoča 

svobodno in neodvisno ţivljenje? 

Zakaj? 

Teţko odgovorit. Ne morem bit 

svobodna in neodvisna in hkrati še 

odgovorna. 

 

Vidim da velikokrat uporabljate 

besedo odvisno, kot da bi bili 

nekako nesigurni v vaših 

odgovorih…je ta nesigurnost 

posledica trenutne situacije, razmer 

v katerih ţivimo, tega da ne veste 

kaj vas čaka jutri…? 

Ne, zakaj? Saj je ţivljenje nasploh 

stresno, nikoli ne veš kaj te čaka… 

 

 

Menite, da obstajajo ovire pri 

mladih iskalcih zaposlitve? 

Ja sedaj rastejo univerze na vsakem 

vogalu, vsak idiot gre študirat, 

potem če se potrebuje smetarja se 

ga ne dobi. Morali bi uvest šolnino 

ali selekcijo. 

Vsi jamrajo, da ni dela, delo je, 

samo je fizično in ga noben ne 

vzame in potem pridejo tisti drugi 

narodi. 

 

 

Vam te ovire odvzamejo motivacijo 

ali vas dodatno motivirajo pri 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

negativne predstave v študentskih 

letih o ţivljenju v odraslosti/po 

zaključenem študiju? Kakšne so bile 

in/ali so se katere od njih uresničile? 

Seveda je obstajal strah in trepet pri 

iskanju primerne zaposlitve, zaradi 

trenutnih gospodarskih razmer v 

drţavi smo večina mladih v kar 

podobnih situacijah. 

 

Kaj ti je bolj pomembno, socialna 

varnost ali samo-izpolnitev/samo-

aktualizacija? 

Teţko rečem. 



 

 

 

iskanju sluţbe? 

Bolj replika na: »Jaz bom vzel prvo, 

ki ga bom dobil.« Potem ima 

nekdo, ki je dobil diplomo v eni 

zakotni šoli preko vez v neko firmo 

in se firma sesuje in 15.000 ljudi 

ostane brez dela. 

Replika na: »To je nekako tudi 

odsev stanja druţbe, verjetno dijaki 

niso danes bolj neumni kot so bili 

pred 5, 10 leti« Sej kdo pade 

maturo? Maturo narediš z levo 

roko. 

 

Zadovoljstvo  Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 

10? (1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 7 

 

Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še 

študent (če še študiraš lahko 

dogovarjaš za obdobje takoj po 

srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 8 - 9 

 

Če obstajajo razlike v zadovoljstvu 

danes in pred leti, ali lahko na kratko 

utemeljiš zakaj je tako? 

Trenutno sem v situaciji iskanja redne 

zaposlitve, sprejemanju 

pomembnejših odločitev in 

sprememb, zato je zaenkrat 

zadovoljstvo slabše, ker se vse ne 

odvija po načrtih. 

 

Dolgoročne 

orientacije 

 Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 

let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, 

ţelje, plani, itd.. 

Ţelim si zanimive sluţbe, ki bi jo vsaj 

večino časa z veseljem opravljala, 

lepo hiško z vrtom nekje na obali in 

vse kar spada zraven  

 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___27___ 

Končana izobrazba: ______bolonjski magisterij____________ 



 

 

 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___8-9_____ 

 

  



 

 

 

Priloga 11: Primerjalni transkripti za Osebo C 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta 

 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

STARŠI - Ţivljenjsko usmerjanje, 

s katerimi se enkrat strinjam drugič 

ne. Vsekakor, če bi imela dovolj 

druţbene moči, se ne bi usmerjala 

po njihovih priporočilih. 

SLOVENSKA DRUŢBA 

(splošno) - Individualistična, 

zaprta, nedostopna, podlega nekim 

skupnim pogledom in se ne vpraša 

ali je prav kaj se dogaja. Zelo je 

tiha in poniţna, edini ki se še 

izraţajo penzionisti. Propadla 

druţba, sploh ne velja več pojem 

druţbe. Vidimo da ni več druţenja 

med generacijami, niti ne med 

seboj, vsi se skrivajo doma. Ni 

skupnih projektov, druţenja, 

praznovanja in izraţanja. Primer. 

Koliko se ne piše o drogah med 

zelo mladimi tam 15let, sploh se 

veliko ne obravnava te tematike, 

ampak uţivanje kokajina je pri 

mlajših v neverjetnem porastu. 

Starejši mladi pa tega ne 

obsojamo, se ne potegnemo za 

naše mlajše generacije, zelo je 

hudo spremljati tako situacijo. Ni 

več odgovornosti več do 

mobenega, ker nas ne briga razen 

za nas. 

 

PARTNER - Tisti, ki je moj 

sopotnik, na dolgem potovanju, 

katero je zelo utrujajoče in teţko. 

Potovanje polno izzivov in kriznih 

trenutkov in ob tem mi stoji ob 

Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš 

kot oseba? (Osebnostno, karakterno, 

značilnosti) 

Ambiciozna, ustvarjalna, neučakana, 

polna idej, spoštljiva. 

 

Kako te bi opisali tvoji najbliţji, 

druţina, partner? 

Vedno mi govorijo da sem zelo pridna, 

da ne dvomijo vame, drugače pa 

vztrajna, trmasta, sposobna. 

 

 

Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo 

vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Tisti ki me poznajo od prej verjetno 

zadrţana in kratke pameti, zelo kitična, 

negativna.  

Tisti, ki so me spoznali kasneje oz s 

katerimi ostajam vse do danes v stikih, 

svetovljanska, študentka, visoka, ful 

govorim, vsiljiva. 

  

Se počutiš, da imaš svobodo lastnega 

mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Da.  

 

 

 



 

 

 

strani. Predvsem pa da gre zmano 

do konca, do cilja. Nudi varnost, 

moč, smisel. 

 

Kaj meniš, da pričakujejo tvoji 

starši od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? (Kako naprej?) 

Predvsem si ţelijo da diplomiram 

in dobim sluţbo ali se 

samozaposlim ter me usmerjajo pri 

urejanju lastnega gospodinjstva. 

 

Kaj meniš, da druţba  pričakuje od 

tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako 

misliš da druţba vpliva na tvoje 

odločitve?) 

Da študiram v nedogled in se 

obnašam primerno moji skupini. 

Torej neracionalno trošim denar, 

potujem, študiram, delam preko 

študentskega, grem na erasmus, 

ţuram, trošim, spremljam neumne 

spletne portale, itd. Ker to je 

primerno za moja leta, da sem 

neodgovorna, nepremišljena, 

potrošnja,…luksuz taborišče, talni 

virtualni svet .. 

 

Kaj meniš, da pričakuje tvoj 

partner (v primeru, če ga imaš) od 

tvojih ţivljenjskih odločitev? 

Čim manj pritiskov, da ne vpletam 

preveč mojih ţelja v odnos, da ne 

potenciram naglih odločitev in 

rešitev, da se zaposlim. 

 

Kdaj misliš, da starejši mlade 

sprejmejo kot odrasle? 

Ko je dovolj fizično in psihično 

zrel. Imeti mora sluţbo, kjer je 

prisoten toliko časa da si izbori 

status, lastno gospodinjstvo ali vsaj 

posebej gospodinjstvo, in posebno 

noto da vsekakor ustvarjenje 

druţine. 

 

 



 

 

 

Koherentnost Imaš občutek, da so mladi izločeni, 

ko se gre za odločanje o 

pomembnih temah? 

Mladi se sami izločajo iz 

druţbenega konteksta, zato ker se 

ne čutijo dovolj sprejete med 

starejšimi. Mladi se ne trudijo da 

bi se vklopili. 

 

Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj 

ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Manj svobodno sem se počutila, ker 

sem se počutila kot da nimam 

moţnosti odločitve. 

 

Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim 

ţivljenjem, odločitvami? 

Da. 

 

Meniš, da je tvoje mnenje bolj 

vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred 

leti?  

Da. Kakšen krat na širši ravni, lahko se 

moje mnenje izgubi – drţava in 

politika. 

 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

 

ŠOLANJE - Vseţivljenjsko 

šolanje, z novimi informacijami, 

pogledi, nekaj kar mi predstavlja 

dopolnitev ţivljenjskim izkušnjam. 

 

ŠTUDENSKO DELO - Ogromno 

različnih del, na enem mestu, ki 

zamenjuje redno zaposlitev 

mladih. V ta sistem si primoran se 

vključiti, da lahko sluţiš dohodek. 

Ne da ti pa relevantnih izkušenj, 

katere bi ti pri iskanju redne 

zaposlitve uporabil. 

 

REDNA ZAPOSLITEV - 

Negotovost, varnost, redna plača, 

istočasno pa tudi obvezo, kljub 

delovnimi pogoji, okoljem in 

zadovoljstvom. Če obstaja dobro 

in harmonično delovno okolje ti 

daje smisel in motivacijo, te 

So se vaše predstave iz študentskih let 

o ţivljenju po njem, močno razlikovale 

od tistega kar ţivite danes? 

Da in Ne. Nekako sem imela 

negativno predstavo, da ko bom 

odrasla bodo samo še finančne skrbi in 

nič več ţivljenja. Tista negotovost ko 

nisem bila prepričana kako bo, me je 

ubijala. In ko bo prišla druţina bo 

konec z mojimii ambiciji, tam bom pač 

ostala. No saj malček se tega še vedno 

bojim 

 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

aspiracije ali ambicije v študentskih 

letih? Kakšne so bile in/ali so se katere 

od njih uresničile? 

Ţelela sem si potovati, kar sem kasneje 

tudi uresničila. Drugo se je vrtelo 

predvsem kako in kakšno sluţbo bom 

dobila. Pa tudi imeti svoje stanovanje, 

katero sem si v študentskih letih 

uštimala. 

 

Če bi imel na izbiro, le ti dve 

moţnosti: Varno delovno mesto, 8h 

delovnik, povprečna plača, brez večjih 



 

 

 

dopoljnjuje, v nasprotnem primeru 

je samo obveza zaradi denarja. 

 

DENAR - Največja igiocija, ki se 

je zgodila na tem svetu! Denar je 

nesvoboda, dela revščino in 

statusne razlike. Če imaš denar, 

moraš nujno še trošit, da ta denar 

dobi smisel, v nasprotnem primeru 

je pojem brez predmetnosti, ki 

izraţa samo moč posameznika. 

 

 

 

skrbi, brez napredovanja ALI  

atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost 

napredovanja in višje plače, vendar 

časovna omejitev tega dela bi bila 

odvisna od uspehov. Kaj bi izbral? 

Drugo. 

 

Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od 

sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do 

uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, 

brez pretresov predstavlja 

harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

 

BITI MATI/OČE - Grozno, ker bi 

morala biti dovolj psihično 

stabilna da bi bila zmoţna vzgajati 

neko bitje. Preveč je dejavnikov in 

nerazrešenih situacij, ki me ovirajo 

pri tem da se počutim zmoţna 

postati mati. Po drugi strani pa je 

lahko tudi brca v zadnjico, ki te 

poţene naprej brez pomisleka, 

takrat ni časa razmišljati o 

problemih. 

 

LASTNO GOSPODINJSTVO - 

Lastna kuhinja (smeh), mir, 

samostojnost, nadzor nad 

ţivljenjem. 

 

 

Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes 

ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

Sama politika v drţavi, druga 

druţba tretje pa si sam ti. Sama 

sem odgovorna, ker se ne uprem 

Na kaj ste najbolj ponosni v vašem 

ţivljenju? 

Na to da sem in še vedno premagujem 

strahove. Da sem bila dovolj pogumna 

in odpotovala v tujino, delat, študirat. 

Da sem si sama uštimala mansardo. Da 

sem bila sposobna preklopa v glavi, ki 

mi je omogočil da ţivim bolj srečno in 

odprto. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so vam 

izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Nove izkušnje, izobrazba, prijateljstva, 

partnerstvo, višja samozavest, ne 

delam samo ker moram ampak zbiram 

delo glede na všečnost in kolektiv. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so 

posredno ali neposredno vplivali na 

vašo kvaliteto ţivljenja danes? 

/ 

 

Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za 

stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki 

ga ţiviš danes? 

V večini sama. 

 



 

 

 

tem razmeram. 

 

Politika in 

ideje 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

  

SLOVENSKA POLITIKA 

MLADIH - Politika, ki navidezno 

prekriva neke namene. Izvaja 

distanco mladih do druţbe. Dokler 

se mladi šolajo jim nudi ogromno 

ugodnosti, ko pa se skušajo 

vključiti v trg dela in ustvariti 

druţino jih drţava z zakonodajo 

kaznuje. Neproduktivna politika. 

 

 

Kaj meniš, kako drţava usmerja 

tvoje ţivljenjske odločitve? 

Zelo podobno kot druţba. 

Namerno podaljšuje mladost, da se 

izogne kritikam, uporom, veliki 

brezposelnosti, zgubili bi moč,.. 

 

Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi 

za mlade? Kaj bi morala 

izboljšati? 

Ogromno poskrbi za mlade, ki se 

šolajo. Za mlade, ki hočejo iz tega 

izstopiti pa jih kaznuje. Prvotno bi 

morali vključiti mlade v določene 

funkcije, kjer bi imeli moţnost 

izraţati svoja mnenja. Le tako bi 

lahko bolje formirali zakonodajo. 

Korenite reforme. 

 

 

Kako se bi odločil/a, če bi imel na 

razpolago se odločiti o tvoji 

prihodnosti tako, da postane 

drţava glavi vir varnosti in ti nudi 

redno sluţbo, pomoč pri 

ustvarjanju lastnega gospodinjstva 

in druţine v zameno za svobodno 

izbiro o tvoji ţivljenjski poti    ALI 

Kakšno vlogo ima politika v tvojem 

ţivljenju? 

Nima velike vloge, čeprav zadnje čase 

se bolj zanimam zanjo. 

 

Kako dojameš demokracijo, ter kakšno 

mnenje imaš o njej? 

Trenutno najboljša izbira, ki jo imamo. 

Mislim da je nismo še povsem sprejeli. 

 

Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, 

kje bi raje ţivel: v Socialistični 

Jugoslaviji ali v današnji 

Demokratični Sloveniji? 

Ostanem kar v Sloveniji. 

 

Kaj ti je bolj pomembno, socialna 

varnost ali samo-izpolnitev/samo-

aktualizacija? 

Samoizpolnitev. 



 

 

 

bi raje imel več svobode pri 

odločanju za svojo ţivljenjsko pot s 

tem, da je vse odvisno samo od 

tvojih odločitev, kjer drţava ti ne 

nudi nobene varnosti in 

ugodnosti? 

Odločila se bi za drţavno varnost, 

svobode pa ljudje ne potrebujemo 

v tolikšni meri kot jo ţelimo. 

Pomembno je da imaš pokrite 

osnovne potrebe po preţivetju, 

delo in druţenje in ustvarjanje, 

kajti le tako se boš lahko tudi 

psihološko razvil v stanovitno 

odraslo osebo. 

 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo 

prošnjo o zaposlitvi? 

Tesnoba, naval nemoči, potem 

sledi pomiritev, potem iščem 

naprej delo pri tem pa zniţam 

kriterije. Občasno postanem 

apatična. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo 

trenja v odnosu s starši? 

Najprej povem, potem če me ne 

razumejo se spustim v konflikt. Če 

se nič ne reši, se odmaknem nekam 

kjer sem sama. Kasneje poskušam 

dobiti kompromis, predvsem 

hočem da so razumljivi do mojih 

stališč. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo 

trenja v odnosu s partnerjem (v 

primeru če ga ima)? 

Vse je bolj občutljivo, zato se prej 

spustim v pogovor, prej ko nastane 

problem. Ne reagiram tako 

agresivno, vendar se prej 

odmaknem proč od problema oz 

od njega. 

 

Kako se odzivaš, če se znajdeš v 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

negativne predstave v študentskih letih 

o ţivljenju v odraslosti/po zaključenem 

študiju? Kakšne so bile in/ali so se 

katere od njih uresničile? 

Predvsem da je teţko dobiti sluţbo, in 

res je ampak če si malo 

samoiniciativen in se vklapljaš v 

različne mreţe spoznaš veliko ljudi ki 

ti lahko odprejo vrata. Takrat, pač 

nisem imela še veliko poznanstev, kar 

je normalno. 



 

 

 

negotovi finančni krizi? 

(fizično/psihično) 

Se zaprem v hišo, hitro začnem 

razmišljat koliko ga bom nujno 

rabila in kako ga bom zasluţim. 

Kasneje pa se počutim nemirna, 

strah me je da se mi plan ne bo 

obnesel in da ne bom imela za 

poravnati obveznih stroškov. 

 

Kako se odzivaš, na neugodne 

spremembe politike mladih (npr. 

ukinitev brezplačnega vrtca, 

višanje davkov,šolske reforme 

itd.)? 

Postanem zelo nemirna in me zelo 

razjezi. Naslednje dni postanem 

zelo agresivna v odločitvah, 

razmišljam kako bi to spremenila, 

dokler ne sledi pomiritev in 

sprijaznitev s tem da sem nemočna 

in sama ne morem nič spremeniti. 

Vendar vsakič ko ponovno 

poslušam me še bolj zafrustrira in 

postanem še bolj nemirna. 

 

Kam se zatečeš, ko se znajdeš v 

hudi stiski? 

Najprej se zaprem v sobo in potem 

ko se hočem pogovoriti, se 

zatečem h partnerju. Kasneje se 

pogovorim tudi s prijatelji. 

 

Zadovoljstvo  Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 

10? (1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 8 

 

Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še 

študent (če še študiraš lahko 

dogovarjaš za obdobje takoj po srednji 

šoli), na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 4 

 

Če obstajajo razlike v zadovoljstvu 

danes in pred leti, ali lahko na kratko 



 

 

 

utemeljiš zakaj je tako? 

Pred leti sem se počutila kot da nimam 

nadzora nad mojimi 

odločitvami/ţivljenjem, bolj sem bila 

odvisna od staršev kateri so mi 

diktirali kaj moram delat. Zdaj ni več 

tako. 

 

Dolgoročne 

orientacije 

 

Kako se vidiš čez 10let? 

Stabilno finančno in psihološko 

ţivljenje. Lastno gospodinjstvo, 

lastno dejavnost, kjer bi lahko dala 

največ. Če bi si s partnerjem ţelela 

bi si ustvarila tudi druţino. 

 

Če bi imel/a moţnost, kaj bi 

spremenil/a, da bi lahko uresničila 

tvoje vizije? 

Korenite spremembe, spremenila 

bi drţavne kadre, ostali bi le osebe 

ki so podkovane z znanjem, z 

močnejšo zakonodajo bi omejila 

ekonomske in politične 

manipulacije in lobiranje. Zdruţila 

bi mlade z idejami in starejše z 

izkušnjami.  Drugo bi ukinila 

dolgoročno šolanje, omejila 

štipendije, uvedla obvezno prakso, 

ki bi vključevala letno prakso  v 

podjetjih po končanem šolanju pri 

katerih bi bile podjetje 

zakonodajno primorane sprejeti. 

Ukinila bi študentsko delo, 

zamenjalo bi ga le praksa, ki bi 

bila primerna izobrazbi. Podpirala 

bi mlade pri podjetništvu, 

omogočala bi subvencije pri dobro 

osnovanih idejah in pomoč pri 

ustvarjanju novih podjetji. 

Poostrila se bi zakonodaja vodenja 

gospodarstva, kaznovalo se bi 

tajkune. Potekale bi celovite akcije 

prečiščevanja podjetji. Odprla 

slovenski trg tudi tujim 

investitorjem. Poglobila socialne 

dobrine, ki bi bile opredmetene, ne 

bi pa vključevale denarnih 

nadomestil. Npr. dostopne 

Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 

let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, 

ţelje, plani, itd.. 

Heh, najraje se bi vidla v svojem 

podjetju ali na nekem visokem 

poloţaju, z dobro plačo in kvaliteto 

ţivljenja. Sicer glede na leta vem da 

bom mogla vključiti tudi druţino, kar 

je kontradiktorno. Malo kolebam, ma 

menim da bom ţe nekako vse izpeljala 

da bo se izšlo. 



 

 

 

brezplačne vrtce, ki bi bile del 

vsakega podjetja. Čim manj razlik, 

poenotila sistem zdravstva, 

zavarovanj,itd..vsi plačujemo 

enako. V osnovi bi za 50% zniţala 

davke, davek na luksuz bi pa 

dodatno obdavčila. Ustvarila bi 

več agencij za nadzor kapitala, za 

oceno kapitala. Več pravil, 

omejitev. Glede brezposelnosti bi 

organizirala javna dela, kjer ne bi 

si prisluţil denarja ampak točke, s 

katerimi bi lahko unovčil pri 

nakupu hrane v drţavni trgovini, 

obleke, ali plačevanju poloţnic 

osnovnih energentov, vode, 

elektrike. Sicer je še ogromno 

dobrih reform, ki bi jih lahko 

izvedli, ampak te so dokaj 

osnovne. 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: __28____ 

Končana izobrazba: _______Magister ___________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ____5____ 

 

  



 

 

 

Priloga 12: Primerjalni transkripti za Osebo D 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

STARŠI - Starše dojamem, kot 

nekoga ki nas usmerjajo v pravo 

ţivljenjsko pot in nas vzgajajo in 

nam dajejo neke vrednote v 

ţivljenju. Naj bi dajali. Predvsem 

mama me usmerja, in hoče da 

naredim najprej šolo. Oče daje neko 

podporo vendar jo ne izraţa, vendar 

veš da misli isto. 

 

SLOVENSKA DRUŢBA (splošno) - 

Egoistična druţba, ki gleda najprej 

za svoje interese, drugim ne 

pomagamo dokler nimamo mi koristi 

od tega. 

 

PARTNER - Moj partner more biti 

moj najboljši prijatelj.  Mi nuditi 

finančna, osebna opora. 

 

Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši 

od tvojih ţivljenjskih odločitev? 

(Kako naprej?) 

Mati pričakuje samo kdaj bom 

čimprej diplomirala. O partnerju in 

kdaj bom mati, niti ne govori o tem, 

ker pomoje upa da bom čim bolj 

pozno ali da bom ostala sama. V 

glavnem vedno je bila šola, šola, 

šola. Oni mislijo da s šolo pride 

zaposlitev. 

 

Kaj meniš, da druţba  pričakuje od 

tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako 

misliš da druţba vpliva na tvoje 

odločitve?) 

Druţba je trenutno zelo razcepljena 

Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš 

kot oseba? (Osebnostno, karakterno, 

značilnosti) 

Empatična, zasanjana, delovna, 

čustvena. tiha 

 

Kako te bi opisali tvoji najbliţji, 

druţina, partner? 

Čustvena, delovna, redkobesedna, 

egoistična 

 

 

Kako misliš da te dojamejo oz. 

ocenijo vsi ostali, ki te manj 

poznajo? 

Redkobesedna, zasanjana, vzkipljiva 

 

Se počutiš, da imaš svobodo 

lastnega mišljenja in izraţanja v 

javnosti? 

Niti ne 



 

 

 

na mlade in starejše. Zato kr mladi so 

predvsem drugačni zaradi teh stisk in 

zaradi  načina ţivljenja prihaja do 

tega razcepa. V splošnem veljajo 

neka druţbena pravila, ki so omejena 

predvsem na starejše, ki so jedro 

druţbe, ker imajo moč, imajo redno 

zaposlitev pa pričakujejo delo, 

šolanje, še enkrat delo in seveda 

druţino. 

 

Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner 

(v primeru, če ga imaš) od tvojih 

ţivljenjskih odločitev? 

Zaposlitev, status da si zaposlen. 

Potem pridejo čustva in podporo, da 

ima nek cilj v ţivljenju. 

 

Kdaj misliš, da starejši mlade 

sprejmejo kot odrasle? 

Vzamejo, vendar kadar imamo 

izpolnjene te pogoje, druţina, 

partner, zaposlitev. Drugače nas 

vzamejo kot šmrkovce, kaj si ti da 

lahko veš kaj je to firma,.. 

 

 

Koherentnost Imaš občutek, da so mladi izločeni, 

ko se gre za odločanje o pomembnih 

temah? 

Mladi tudi se ne zavzemajo, da bi 

izraţali svoje mnenje v druţbi, zato 

tudi njihovo mnenje nima teţe v 

druţbi. Samo kar je politika in 

penzionisti. Se sploh ne triudimo biti 

glasni. 

 

Ste se pred leti počutili, da ţivite 

bolj ali manj svobodno? Kratko 

utemelji. 

Definitivno bolj svobodno. Ko si 

študent nimaš praktično nobenih 

skrbi, sam šolo, pa veliko več 

prostega časa je bilo. Ko pa so 

odrasel, te ţe sama drţava 

obremenjuje. 

 

Se počutiš, da imaš nadzor nad 

lastnim ţivljenjem, odločitvami? 

Niti ne 

 

Meniš, da je tvoje mnenje bolj 

vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred 

leti?  

NE 

 



 

 

 

Ţivljenjske 

usmeritve 

 

Izobraţevanje, 

delo 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

ŠOLANJE - Predstavlja mi, da mi 

daje neko splošno razgledanost, da 

nismo neki laiki, da  neki znamo. Ni 

pa pomemben faktor za naprej v 

ţivljenju. 

 

ŠTUDENSKO DELO - Denar. Vir 

zasljuška, da sem neodvisna od 

staršev in neke izkušnje za naprej. 

Dobro da je v taki situaciji, ki 

trenutno vlada. 

 

REDNA ZAPOSLITEV - Temelj 

ţivljenja, brez tega ni nič. 

 

DENAR - Tega pa nisem nikoli 

razmišljala kaj mi predstavlja denar. 

V današnjem času mi predstavlja 

veliko, ker ga nimam. Predstavlja mi 

splošno varnost, brez njega ne 

moremo, vedno smo odvisni od 

njega in vedno bomo. 

 

 

 

So se vaše predstave iz študentskih 

let o ţivljenju po njem, močno 

razlikovale od tistega kar ţivite 

danes? 

Ko si študent, nimaš skrbi, delaš 

preko servisa, denar porabiš za lepše 

ţivljenje. Ko pa si odrasel, si omejen 

in finančno, boj za preţivetje. 

 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

aspiracije ali ambicije v študentskih 

letih? Kakšne so bile in/ali so se 

katere od njih uresničile? 

Več ambicij sem imela v študentskih 

letih, kot pa sedaj, npr. Ustanovitev 

lastnega podjetja pa zaradi financ ni 

šlo 

 

Če bi imel na izbiro, le ti dve 

moţnosti: Varno delovno mesto, 8h 

delovnik, povprečna plača, brez 

večjih skrbi, brez napredovanja ALI  

atraktivno delovno mesto, z 

fleksibilnim delovnikom, moţnost 

napredovanja in višje plače, vendar 

časovna omejitev tega dela bi bila 

odvisna od uspehov. Kaj bi izbral? 

Atraktivno delovno mesto 

 

Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od 

sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do 

uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, 

brez pretresov predstavlja 

harmonijo v ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: Varno in druţinsko 

ţivljenje, brez pretresov predstavlja 

harmonijo v ţivljenju 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

Na kaj ste najbolj ponosni v vašem 

ţivljenju? 

Da se smatram za dobro osebo, 



 

 

 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

BITI MATI/OČE - Zelo velika 

odgovornost. Ko bom če bom kdaj 

mati, bom skušala nudit otroku kar 

se da, najprej pa moje izkušnje, 

znanje, da bom lahko vzgajala jih na 

pravi poti. Ko se bom čutila dovolj 

zrela. Mi pa ne predstavlja enega 

velike točke v ţivljenju. Kar pride 

skupi z partnerskim odnosom, izziv. 

LASTNO GOSPODINJSTVO - 

Svoboda. Ko bom imela redno 

zaposlitev in lastno gospodinjstvo 

bom svobodna brez drugih. 

 

Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes 

ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

Sama politika v drţavi, druga druţba 

tretje pa si sam ti. Sama sem 

odgovorna, ker se ne uprem tem 

razmeram. 

 

katera vedno pomaga drugim in jih 

posluša. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so vam 

izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Delo, delo, delo, izkušnje 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so 

posredno ali neposredno vplivali na 

vašo kvaliteto ţivljenja danes? 

Selitev v drugo mesto, večraznolika 

dela 

 

Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren 

za stopnjo kvalitete tvojega 

ţivljenja, ki ga ţiviš danes? 

drţava 

Politika in 

ideje 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

SLOVENSKA POLITIKA MLADIH 

- Smo zelo razvajeni, imamo preveč 

vsega. Imamo študensko delo, 

brezplačno šolstvo in vse. Razvajajo 

nas da nas slepijo. 

 

 

Kaj meniš, kako drţava usmerja 

tvoje ţivljenjske odločitve? 

Drţava nas s temi zakoni sili, da 

vlečemo šolanje v nedogled, in 

potem postane prepozno tako za 

partnerja, druţino in lastno 

gospodinjstvo in za dobit sluţbo, in 

vprašanje sploh če jo bomo dobili 

glede na tok kako je ta zakonodaja 

narejena. Z takim sistemom 

zakonodaji, ţelijo določene probleme 

premestit na kasnejše obdobje. 

 

Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za 

mlade? Kaj bi morala izboljšati? 

Kakšno vlogo ima politika v tvojem 

ţivljenju? 

Je nima 

 

Kako dojameš demokracijo, ter 

kakšno mnenje imaš o njej? 

Metanje peska v oči. Mislim da smo 

ljudje nepomembni za našo drţavo. 

 

Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, 

kje bi raje ţivel: v Socialistični 

Jugoslaviji ali v današnji 

Demokratični Sloveniji? 

Glede na to da trenutno ţivim v 

»demokratični« drţavi, bo mogoče 

raje ţivela v Jugoslaviji, da vidim 

kako je. 

 

Kaj ti je bolj pomembno, socialna 

varnost ali samo-izpolnitev/samo-

aktualizacija? 

Socialna varnost 



 

 

 

Poskrbi za mlade še preveč, imamo 

štipendije, domove, subvencionirane 

malice in študensko delo, ki ne vidiš 

nikjer po svetu.  Sicer koliko mi 

potem odnesemo od šole, pustimo 

stati. Namen je prav ta, da te 

spodbuja da se šolaš, da si tiho in 

potem bomo ţe vidli čez 10let, kje 

bomo. Mladi, ki se odločajo končati 

šolanje in stopiti v druţinsko pot in 

zaposlitev, pa drţaba dvigne roke v 

zrak in jim prav nič ne pomaga. 

Mislim, da tudi druţba ne sprejema 

mlade med starejše. 

 

Kako se bi odločil/a, če bi imel na 

razpolago se odločiti o tvoji 

prihodnosti tako, da postane drţava 

glavi vir varnosti in ti nudi redno 

sluţbo, pomoč pri ustvarjanju 

lastnega gospodinjstva in druţine v 

zameno za svobodno izbiro o tvoji 

ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri 

odločanju za svojo ţivljenjsko pot s 

tem, da je vse odvisno samo od tvojih 

odločitev, kjer drţava ti ne nudi 

nobene varnosti in ugodnosti? 

Teţko vprašanje. Zdaj  imamo dovolj 

svobode, saj zato smo tam kje smo. 

Potem ko postaneš dovolj star in ko 

ugotovimo da ne dobimo dela, 

vzamemo kar nam drţava ponuja. 

Svobodni smo dokler smo lahko, 

potem pa bom vzela tisto delo ki ni 

primerno moji izobrazbi samo da 

bom v skladu druţbe. 

 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo 

prošnjo o zaposlitvi? 

Prvo zakaj ne? Pole pa ugotoviš, da 

je sama druţba kriva, ker študentsko 

delo nam ne daje neke izkušnje, ki 

bile relevantne za zaposlitev. Je 

samoumevno, da podjetje bo najprej 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

negativne predstave v študentskih 

letih o ţivljenju v odraslosti/po 

zaključenem študiju? Kakšne so bile 

in/ali so se katere od njih 

uresničile? 

Da ne bom dobila sluţbe, glede na 



 

 

 

vzelo nekoga, ki ima konkretne 

delovne izkušnje, kot mene ki jih 

nimam. Bistvu se, dam v njihovo 

koţo, kaj bi jaz naredila če bi imela 

podjetje. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo trenja 

v odnosu s starši? 

Se ne odzovem. Povem svoje mnenje 

in se umaknem. Če se ne reši nič, se 

pač ţivi s tem naprej. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo trenja 

v odnosu s partnerjem (v primeru če 

ga ima)? 

Ga nimam. 

 

Kako se odzivaš, če se znajdeš v 

negotovi finančni krizi? 

(fizično/psihično) 

Bedno. Glede na to da delam ţe od 

17leta, nimam prešparano niti 5 €. 

Delam zato, da preţivim svojo 

druţino in ne za to, da sluţim sebe 

svoj kruh. S študentskim delom se 

omogočila, da moja druţina preţivi. 

Čutila sem se osramočeno. 

 

Kako se odzivaš, na neugodne 

spremembe politike mladih (npr. 

ukinitev brezplačnega vrtca, višanje 

davkov,šolske reforme itd.)? 

Sploh ne poslušam teh stvari, ker me 

naredijo ţivčno in ne morem nič 

sama storiti. Zato se distanciram od 

problema, da mi ni še slabši. 

 

Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi 

stiski? 

Najprej tri dni sama doma in samo 

razmišljam in potem pa povem sestri. 

Glavno da komu poveš. 

 

izborazbo. Tako velja tudi sedaj, ko 

delam kot prodajalka z diplomo. 

Zadovoljstvo / Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 

10? (1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 7 

 



 

 

 

Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil 

še študent (če še študiraš lahko 

dogovarjaš za obdobje takoj po 

srednji šoli), na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 8 

 

Če obstajajo razlike v zadovoljstvu 

danes in pred leti, ali lahko na 

kratko utemeljiš zakaj je tako?// 

Dolgoročne 

orientacije 

Kako se vidiš čez 10let? 

10 let?! Lastno gospodinjstvo, pa 

četudi bo to 15m3, samo da bo moje. 

Delo k me veseli, to je glavno. Osati 

v stikih, s prijatelji k so mi prijatelji. 

In potem pustimo se presenetiti, ali 

bo partner in druţina, vendar mi ni 

glavno. Pomembno mi je da sem sam 

svoj gospodar. 

 

Če bi imel/a moţnost, kaj bi 

spremenil/a, da bi lahko uresničila 

tvoje vizije? 

Prvo, bi spremenila šolski sistem. Da 

se ne bi študiralo več do 26let, ker 

menim da pri 18 letih si dovolj star 

da bi vedel kaj bi. Drugo bi pa 

uvedla prakso na vseh šolah. Potem 

pa mislim, da bi le vse začelo 

spreminjati v drugo smer. Delovna 

mesta pa bi vsi radi začarali, d bi jih 

bilo več. Druţbeno zastopanost 

mladih, bi povečali z ukinitvijo vseh 

teh naših »privilegijev« . Sicer teţko 

da bi prišlo do tega, ker vsi ţivimo z 

dneva v dan. Ni več smisel druţina, 

osamosvojitev, nimajo ciljev pred 

sabo. Sam pri sebi smo krivi, da ne 

ukrepamo. 

 

Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 

let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, 

ţelje, plani, itd.. 

Upam da sluţba primerna izobrazbi, 

druţina, otroci, mogoče celo tujina. 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___27___ 

Končana izobrazba: _______diplomirana druţboslovka___________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___5_____ 

 

  



 

 

 

Priloga 13: Primerjalni transkripti za Osebo E 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? 

(lahko opišeš kratko z eno 

besedo ali z več stavki) 

STARŠI - Oporo, so nekje v 

ozadju, so ob meni ko jih 

potrebujem. 

SLOVENSKA DRUŢBA 

(splošno) - Trpeţna, ker kljub 

stanju v drţavi ni nobenih večjih 

protestov. V njej so še vedno 

zasidrane krščanske vrednote. 

PARTNER - Varnost, opora, 

nekdo, ki je ob tebi. 

 

Kaj meniš, da pričakujejo tvoji 

starši od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? (Kako naprej?) 

Da bi se čimprej osamovojila, 

dobila redno zaposlitev, si 

ustvarila druţino, bila srečna. 

 

Kaj meniš, da druţba  pričakuje 

od tvojih ţivljenjskih odločitev? 

(Kako misliš da druţba vpliva 

na tvoje odločitve?) 

Da končam fakulteto, imam 

druţino, zaposlitev, se zgledno 

obnašam, skratka podobno kar 

starši pričakujejo od mene. 

 

Kaj meniš, da pričakuje tvoj 

partner (v primeru, če ga imaš) 

od tvojih ţivljenjskih odločitev? 

Resnost na vseh področjih-v 

zvezi, v sluţbi. 

 

Kdaj misliš, da starejši mlade 

sprejmejo kot odrasle? 

Ko imajo druţino in se 

Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot 

oseba? (Osebnostno, karakterno, 

značilnosti) 

– Muhasta, občutljiva, realna, stojim na 

trdih tleh, odgovorna, odrasla, 

prepričljiva,… 

 

Kako te bi opisali tvoji najbliţji, druţina, 

partner? 

Iznajdljiva, nikoli se ne bom »izgubila«, 

vztrajna v kolikor imam prav, ne 

odstopam od vrednot kot so iskrenost, 

direktnost, zaupanje. 

 

 

Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo 

vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Arogantna, nedostopna, »teţka«, 

neprilagodljiva, 

 

 

Se počutiš, da imaš svobodo lastnega 

mišljenja in izraţanja v javnosti? 

Da. 



 

 

 

zaposlijo. 

 

 

Koherentnost Imaš občutek, da so mladi 

izločeni, ko se gre za odločanje 

o pomembnih temah? 

Da, vedno je mnenje starejših 

bolj spoštovano, to je verjetno 

še ostanek prejšnjega reţima. 

Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj ali 

manj svobodno? Kratko utemelji. 

DA 

Svoboda je odvisna od vsakega 

posameznika torej kako on sam si 

»uredi« ţivljenje ter ljudi okoli sebe ter 

koliko dopušča, da ostali vodijo njegov 

čas in dejavnosti. Jaz s tem nisem imela 

teţav. 

 

Se počutiš, da imaš nadzor nad lastnim 

ţivljenjem, odločitvami? 

DA 

 

Meniš, da je tvoje mnenje bolj 

vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred leti?  

Moje mnenje je sigurno sedaj bolj 

upoštevano saj izkušnje ter dogodki so 

potrjevali, da sem imela »prav«. Večja 

verodostojnost. Svoboda lastnega 

mišljenje ter izraţanja v javnosti je sedaj 

malo pogojena z delovnim mestom ki ga 

opravljam. Saj mogoče določena lastna 

prepričanja niso v skladu s politiko 

podjetja. Reši pa se lahko tako, da se 

pove isto stvar ampak na bolj »mehak« 

način. 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? 

(lahko opišeš kratko z eno 

besedo ali z več stavki) 

ŠOLANJE - Nadgradnja mojih 

sposobnosti, znanj, povečujem 

razgledanost na vseh področjih. 

V ţivljenju mi veliko pomeni. 

ŠTUDENSKO DELO - Vir 

preţivetja 

REDNA ZAPOSLITEV - 

Trenutno je nimam, skoraj 

nemogoče jo je dobiti. Ţelim si 

So se vaše predstave iz študentskih let o 

ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

Niti ne. 

 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

aspiracije ali ambicije v študentskih 

letih? Kakšne so bile in/ali so se katere 

od njih uresničile? 

v študentskih letih sem dosegla vse kar 

sem si zadala. 

 

Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: 

Varno delovno mesto, 8h delovnik, 



 

 

 

je, saj bi mi predstavljala 

varnost in konstanto v ţivljenju, 

saj je študentsko delo bolj kot ne 

izhod v sili, kratkoročna rešitev. 

DENAR - : Lepo bi ga bilo 

imeti čimveč, čeprav nisem z 

njim imela nikoli teţav, saj sicer 

nisem velik potrošnik. 

Predstavlja mi sredstvo za 

preţivetje. 

 

 

 

 

povprečna plača, brez večjih skrbi, brez 

napredovanja ALI  

atraktivno delovno mesto, z fleksibilnim 

delovnikom, moţnost napredovanja in 

višje plače, vendar časovna omejitev tega 

dela bi bila odvisna od uspehov. Kaj bi 

izbral? 

Nič od tega oz. oboje. Varno atraktivno 

delovno mesto, brez večjih vsakodnevnih 

skrbi, s višje povprečno plačo. 

 

Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od 

sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in druţinsko ţivljenje, brez 

pretresov predstavlja harmonijo v 

ţivljenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: Vse je odvisno od samega sebe. 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? 

(lahko opišeš kratko z eno 

besedo ali z več stavki) 

BITI MATI/OČE - En izmed 

ciljev v prihodnosti, nekaj 

lepega, nekaj dobrega. 

 

LASTNO GOSPODINJSTVO - 

Ţelja v bliţnji prihodnosti, 

svoboda… 

 

 

Kaj oz. kdo je odgovoren, da 

danes ne moreš izpolniti teh 

pričakovanj? 

V največji meri krivdo pripišem 

sebi, nekaj malega okoliščinam. 

 

Na kaj ste najbolj ponosni v vašem 

ţivljenju? 

Na stabilnost ţivljenja, urejenost ter 

mirnost. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so vam 

izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Zaupanje v samega sebe, da se doseţe 

zastavljene cilje. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so 

posredno ali neposredno vplivali na vašo 

kvaliteto ţivljenja danes? 

Psihoanaliza (pomoč pri reševanju 

»blokad«) 

 

Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za 

stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga 

ţiviš danes? 

Sama sem odgovorna – dogodki te 

pripeljejo do določenih preprek, ki jih 

moraš, če ţeliš iti naprej, jih najprej sam 

obdelati ter odstraniti. 

 

Politika in 

ideje 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? 

Kakšno vlogo ima politika v tvojem 

ţivljenju? 

Srednjo 



 

 

 

(lahko opišeš kratko z eno 

besedo ali z več stavki) 

SLOVENSKA POLITIKA 

MLADIH - Je ni. Sicer obstajata 

dva mlada foruma, ki sta sama 

sebi namen. Mlade sicer politika 

ne zanima preveč. 

 

Kaj meniš, kako drţava usmerja 

tvoje ţivljenjske odločitve? 

Da bom plačevala davke. Da 

bom hodila v šolo, ker delovnih 

mest ni. 

 

Se ti zdi, da drţava dovolj 

poskrbi za mlade? Kaj bi 

morala izboljšati? 

Drţava mi omogoča šolanje, 

študentsko delo, ki mi omogča 

preţivetje, premalo pa stori na 

področju rednega zaposlovanja. 

 

Kako se bi odločil/a, če bi imel 

na razpolago se odločiti o tvoji 

prihodnosti tako, da postane 

drţava glavi vir varnosti in ti 

nudi redno sluţbo, pomoč pri 

ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v 

zameno za svobodno izbiro o 

tvoji ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri 

odločanju za svojo ţivljenjsko 

pot s tem, da je vse odvisno 

samo od tvojih odločitev, kjer 

drţava ti ne nudi nobene 

varnosti in ugodnosti? 

Izbrala bi večjo varnost in s tem 

posledično manjšo moţnost 

izbire. 

 

 

Kako dojameš demokracijo, ter kakšno 

mnenje imaš o njej? 

Demokracija kot svoboda govora, vsak 

lahko dela kar hoče brez posebnih 

omejitev ali pravil 

 

Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje 

bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji 

ali v današnji Demokratični Sloveniji? 

Ne bi znala odgovorit, saj sem premalo 

časa preţivela v Jugoslaviji. Mogoče pa 

bi ţivela v Sloveniji z nijansami 

Jugoslavije. Pobrala bi najboljše dele ene 

in druge in jih povezala. 

 

Kaj ti je bolj pomembno, socialna 

varnost ali samo-izpolnitev/samo-

aktualizacija? 

Eno povezano z drugim. 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Kako se odzivaš, če zavrnejo 

tvojo prošnjo o zaposlitvi? 

V začetni fazi sem razočarana, 

nato zavrnitev jemljem kot še 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

negativne predstave v študentskih letih o 

ţivljenju v odraslosti/po zaključenem 

študiju? Kakšne so bile in/ali so se katere 



 

 

 

eno izkušnjo, ki me naredi 

močnejšo. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo 

trenja v odnosu s starši? 

Sem v vlogi mediatorja-teţavo 

poskušam rešit, če se je na da se 

umaknem. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo 

trenja v odnosu s partnerjem (v 

primeru če ga ima)? 

Nimam. 

 

Kako se odzivaš, če se znajdeš v 

negotovi finančni krizi? 

(fizično/psihično) 

Skoraj nemogoče, da se mi to 

zgodi, ker imam planirane 

finance za nekaj mesecev 

vnaprej, s planiranjem skušam 

onemogočiti tako situacijo 

 

Kako se odzivaš, na neugodne 

spremembe politike mladih (npr. 

ukinitev brezplačnega vrtca, 

višanje davkov,šolske reforme 

itd.)? 

Ni mi vseeno, sem proti, ampak 

vseeno ne čutim da bi me 

spremembe osebno prizadele, 

zato se ne čustveno odzivam 

nanje. 

 

Kam se zatečeš, ko se znajdeš v 

hudi stiski? 

Najprej poiščem mir, grem 

nekam na samo in potem 

poskušam rešiti teţavo. 

 

od njih uresničile? 

NE. 

Zadovoljstvo / Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 10? 

(1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 

9 

 

Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še 



 

 

 

študent (če še študiraš lahko dogovarjaš 

za obdobje takoj po srednji šoli), na 

lestvici od 1 do 10? (1-popolnoma 

nezadovoljen, 10-popolnoma zadovoljen) 

9 

 

 

Če obstajajo razlike v zadovoljstvu danes 

in pred leti, ali lahko na kratko utemeljiš 

zakaj je tako 

/ 

Dolgoročne 

orientacije 

Kako se vidiš čez 10let? 

Na pomembni funkciji v dobro 

poslujočem podjetju, ali lastno 

dejavnost, druţino z dvema 

otroki, hišo na podeţelju. 

 

Če bi imel/a moţnost, kaj bi 

spremenil/a, da bi lahko 

uresničila tvoje vizije? 

Nič. 

Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 let? 

Kakšne so tvoje ambicije, cilji, ţelje, 

plani, itd.. 

Čez 10 let bom z dvema otrokoma, na 

istem delovnem mestu kot sedaj, 

zaposlena po projektih ali za 4urni 

delavnik, zraven bom imela manjšo 

turistično kmetijo, ter uţivala v naravi  

Spol: Ţ / M 

Starost: ___33___ 

Končana izobrazba: ___________ dipl.ekon.(UN)_______ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___6-7_____ 

 

  



 

 

 

Priloga 14: Primerjalni transkripti za Osebo F 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

STARŠI - Varnost, trenutno 

predvsem finančno varnost, 

zaledje v morebitni stiski. 

 

SLOVENSKA DRUŢBA 

(splošno) - Razdrobljena, 

pokvarjena, kapitalistična. 

PARTNER - Veselje, srečo. 

 

Kaj meniš, da pričakujejo tvoji 

starši od tvojih ţivljenjskih 

odločitev? (Kako naprej?) 

Zaposlitev, da se razumem z 

njimi. 

 

Kaj meniš, da druţba  pričakuje 

od tvojih ţivljenjskih odločitev? 

(Kako misliš da druţba vpliva na 

tvoje odločitve?) 

Da sprejmeš bilo katero 

zaposlitev ne glede na izobrazbo. 

 

Kaj meniš, da pričakuje tvoj 

partner (v primeru, če ga imaš) 

od tvojih ţivljenjskih odločitev? 

Usmerja  kaj naj bi delal-

predvsem k študiju in potrošnji. 

Kdaj misliš, da starejši mlade 

sprejmejo kot odrasle? 

Ko dobiš redno zaposlitev, imaš 

resnega partnerja. 

 

 

Prosim, če v nekaj stavkih se opišeš kot 

oseba? (Osebnostno, karakterno, 

značilnosti) 

Resen, delaven, ne optimističen vsaj kar 

se prihodnosti tiče, ter realen 

 

Kako te bi opisali tvoji najbliţji, 

druţina, partner? 

Osebo ki skritizira use  

 

 

Kako misliš da te dojamejo oz. ocenijo 

vsi ostali, ki te manj poznajo? 

Najbrţ kot delavnega in resnega. 

 

Se počutiš, da imaš svobodo lastnega 

mišljenja in izraţanja v javnosti? 

deloma 

 

Koherentnost Imaš občutek, da so mladi 

izločeni, ko se gre za odločanje o 

pomembnih temah? 

Ste se pred leti počutili, da ţivite bolj 

ali manj svobodno? Kratko utemelji. 

Počutil sem se bolj svobodnega ja, sicer 



 

 

 

Da. 

 

pa sem se predavanj udeleţeval bolj ali 

manj redno – nisem zabušaval, da bi 

sedaj čutil posledice neresnosti v 

preteklosti. 

 

Meniš, da je tvoje mnenje bolj 

vrednoteno v druţbi, kot je bilo pred 

leti?  

Vsekakor, vedno trdim in se borim za 

svoj prav, četudi se izkaţe da to potem 

ni. 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

ŠOLANJE - Zahteve druţbe. 

ŠTUDENSKO DELO - Ga 

opravljam dalj časa. Zgrešena 

iznajdba. 

REDNA ZAPOSLITEV - 

Osamosvojitev, prehod v 

odraslost. 

DENAR - Brez njega ne gre. 

Edina večja vrednota je zdravje. 

Z denarjem se da doseči marsikaj. 

 

 

 

So se vaše predstave iz študentskih let o 

ţivljenju po njem, močno razlikovale od 

tistega kar ţivite danes? 

V času študija sem bil zelo črnogled 

glede prihodnosti. Nisem si pa 

predstavljal da tudi nekoliko boljša 

sluţa prinaša ogromno več skrbi 

ţivčnosti. 

 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

aspiracije ali ambicije v študentskih 

letih? Kakšne so bile in/ali so se katere 

od njih uresničile? 

Ubistvu nisem vedel kaj bi sam s sabo 

in temu je bila primerna tudi izbira 

študija. 

 

Če bi imel na izbiro, le ti dve moţnosti: 

Varno delovno mesto, 8h delovnik, 

povprečna plača, brez večjih skrbi, brez 

napredovanja ALI  

atraktivno delovno mesto, z fleksibilnim 

delovnikom, moţnost napredovanja in 

višje plače, vendar časovna omejitev 

tega dela bi bila odvisna od uspehov. 

Kaj bi izbral? 

Drugo opcijo 

 

Izberi, kakšen moto ti je najbliţji od 

sledečih: 

a) Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do uspeha. 

b) Varno in družinsko življenje, 



 

 

 

brez pretresov predstavlja 

harmonijo v življenju. 

c) Vse je odvisno od sreče. 

Drugo: 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

BITI MATI/OČE - Pozitivna 

stvar, šk v primeru da bi bil 

nenačrtovano. 

LASTNO GOSPODINJSTVO - 

Samostojnost, osnova za prehod v 

odraslo ţivljenje. 

 

Kaj oz. kdo je odgovoren, da 

danes ne moreš izpolniti teh 

pričakovanj? 

Jaz sam. 

 

Na kaj ste najbolj ponosni v vašem 

ţivljenju? 

Na uspehe v kickboksu. 

 

Lahko navedete dejavnike, ki so vam 

izboljšali kvaliteto ţivljenja danes? 

Navajenost na delavnost oz. Resnost pri 

delu – izhaja iz druţinskega okolja, 

občasna strogost staršev vsaj v 

najstniških letih. 

 

Kdo ali kaj meniš, da je odgovoren za 

stopnjo kvalitete tvojega ţivljenja, ki ga 

ţiviš danes? 

Predvsem vzgoja doma, ter 

samoiniciativnost 

 

Politika in 

ideje 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so 

prisotni v tvojem ţivljenju? (lahko 

opišeš kratko z eno besedo ali z 

več stavki) 

SLOVENSKA POLITIKA 

MLADIH - Slaba, zgrešene ideje, 

premalo je usmerjena v mlade. 

Nebi smela dopuščat 

študentskega dela. 

 

Kaj meniš, kako drţava usmerja 

tvoje ţivljenjske odločitve? 

Da bi imela največ od mene-torej 

da delam, kupujem in posledično 

plačujem davke na vsakem 

koraku. 

 

Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi 

za mlade? Kaj bi morala 

izboljšati? 

Ne, saj smo bili pred leti navajeni 

zalo dobro ţivet. Več bi morala 

storiti za drţavljane nasploh, v 

prvi vrsti ustvarjati nova delovna 

mesta. 

 

Kakšno vlogo ima politika v tvojem 

ţivljenju? 

Bolj ali manj redno spremljam novice 

iz političenega dogajanja. Pri tem pa 

povdarjam da nisem zagovnornik 

nobenega polit. bloka temveč podpiram 

zdrav razum pri odločitvah. 

 

Kako dojameš demokracijo, ter kakšno 

mnenje imaš o njej? 

Zamisel je odlična v praksi pa bolj 

spominja na demo-goljufijo  

 

Če bi imel na izbiro le dve moţnosti, kje 

bi raje ţivel: v Socialistični Jugoslaviji 

ali v današnji Demokratični Sloveniji? 

Najbrţ v socializmu, sluţbe so bile 

večne, plače redne, to pa omogoča 

človeku da si kaj ustvari in osamosvoji 

na lastnih plečah. 

 

Kaj ti je bolj pomembno, socialna 

varnost ali samo-izpolnitev/samo-

aktualizacija? 

/ 



 

 

 

Kako se bi odločil/a, če bi imel na 

razpolago se odločiti o tvoji 

prihodnosti tako, da postane 

drţava glavi vir varnosti in ti 

nudi redno sluţbo, pomoč pri 

ustvarjanju lastnega 

gospodinjstva in druţine v 

zameno za svobodno izbiro o tvoji 

ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri 

odločanju za svojo ţivljenjsko pot 

s tem, da je vse odvisno samo od 

tvojih odločitev, kjer drţava ti ne 

nudi nobene varnosti in 

ugodnosti? 

Izbral bi varno okolje, kjer nebi 

bilo toliko razlik med ljudmi, kjer 

bi bilo okolje varnejše. 

 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Kako se odzivaš, če zavrnejo 

tvojo prošnjo o zaposlitvi? 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo 

trenja v odnosu s starši? 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo 

trenja v odnosu s partnerjem (v 

primeru če ga ima)? 

 

Kako se odzivaš, če se znajdeš v 

negotovi finančni krizi? 

(fizično/psihično) 

 

Kako se odzivaš, na neugodne 

spremembe politike mladih (npr. 

ukinitev brezplačnega vrtca, 

višanje davkov,šolske reforme 

itd.)? 

 

Kam se zatečeš, ko se znajdeš v 

hudi stiski? 

Se spomnite, ali ste imeli kakšne 

negativne predstave v študentskih letih 

o ţivljenju v odraslosti/po zaključenem 

študiju? Kakšne so bile in/ali so se 

katere od njih uresničile? 

Bil se prepričan da razen proizvodnega 

dela bom teţko dobil kaj boljšega – 

zmotno. 

Zadovoljstvo  Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem danes, na lestvici od 1 do 

10? (1-popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) 8 



 

 

 

 

Kako bi ocenil zadovoljstvo s svojim 

ţivljenjem pred nekaj leti, ko si bil še 

študent (če še študiraš lahko 

dogovarjaš za obdobje takoj po srednji 

šoli), na lestvici od 1 do 10? (1-

popolnoma nezadovoljen, 10-

popolnoma zadovoljen) začetek študija 

10 potem pa 5 ali manj  
 

Če obstajajo razlike v zadovoljstvu 

danes in pred leti, ali lahko na kratko 

utemeljiš zakaj je tako? 

Med študijem sem spoznal da si s šolo 

nebom kaj dosti doprinesel, vsaj kar se 

sluţbe tiče. Ampak stvar se je potem 

obrnila v dobro smer. Kar  se tiče 

ţivljenja samega pa definitvno je bilo 

manj obveznosti in skrbi med samim 

študijem. 

 

Dolgoročne 

orientacije 

Kako se vidiš čez 10let? 

Nimam pojma, o tem ne 

razmišljam preveč, ker se bodo 

razmere radikalno spremenile. 

Razmišljal pa sem o novem 

začetku v tujini, novem okolju, 

zaposlitvi, druţini. 

 

Če bi imel/a moţnost, kaj bi 

spremenil/a, da bi lahko 

uresničila tvoje vizije? 

Najprej bi ukinil tri četrtine 

fakultet. Promoviral bi predvsem 

tehnične in zdravstvene poklice. 

Zmanjšal bi razlike med plačami, 

ukinil bi študentsko delo. 

Legaliziral bi marihuano-tako bi 

privabil veliko turistov. 

 

Ali lahko napišeš, kje se vidiš čez 10 

let? Kakšne so tvoje ambicije, cilji, 

ţelje, plani, itd.. 

Upam da bom še vedno imel sluţbo, v 

Sloveniji. Ter svoje stanovanje/vsaj 

prizidek k hiši  

Spol: Ţ / M 

Starost: _27_____ 

Končana izobrazba: _______diplomiran druţboslovec___________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___7_____ 

 

  



 

 

 

Priloga 15: Primerjalni transkripti za Osebo G 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2012 

 

Identiteta Se počutite s strani starejših 

obravnavani kot mladostnik ali 

odrasla oseba? Navedite zakaj? 

V sluţbi jaz ne kot mladostnik, bolj 

kot v podrejenem poloţaju… 

To ni enako. Je razlika. Eno je, da 

jim ne zaupajo dela… 

 

Se vam je kdaj dogodilo, da so vas, 

zaradi tega, ker ste mladostniki, 

obravnavali drugače, kot odrasle 

osebe? (pri iskanju dela, v šoli, 

doma...) 

Ko si študent si itak nekaj manj, mi 

smo itak »hard«. To nas 

obravnavajo, kot podrejen poloţaj, 

ne kot mladost. Potem nam ne bi 

zaupali tudi odgovornih nalog, če 

nas bi obravnavali kot mladostnike. 

 

Ko si študent si itak nekaj manj, mi 

smo itak »hard«. To nas 

obravnavajo, kot podrejen poloţaj, 

ne kot mladost. Potem nam ne bi 

zaupali tudi odgovornih nalog, če 

nas bi obravnavali kot mladostnike. 

Sej redko kdo je odrasla oseba. 

Spet kje to gledaš. Kakšno smer. 

»Odrasli« so velikokrat otroci v 

zrelem telesu. Spet odvisno koliko te 

kdo pozna, lahko da telesno zgledaš 

odrasel in tako te nekdo, ki ima 

beţne odnose s tabo jemlje kot 

odraslega, ti si pa vse prej kot to in 

obratno. Tudi odvisno od situacije, 

se mi zdi da v sluţbi se gleda bolj 

poloţaj (podrejenost, nadrejenost) 

kakor leta… 

 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

 

STARŠI - Mati in oče, so nekje, ne 

prav blizu ampak zdravem. 

 

SLOVENSKA DRUŢBA (splošno) - 

Razdrobljena, fregmentirana, brez 

vizije, brez prihodnosti,  

nezadovoljna. 

 

PARTNER - Podpora, skupni cilji, 

smisel, odgovornost. 

 

Kaj meniš, da pričakujejo tvoji starši 

od tvojih ţivljenjskih odločitev? 

(Kako naprej?) 

Da bom hodu v sluţbo, da bom 

obdrţal sluţbo, ţivel s partnerico in 

imel druţino. 

 

 

Kaj meniš, da druţba  pričakuje od 

tvojih ţivljenjskih odločitev? (Kako 

misliš da druţba vpliva na tvoje 

odločitve?) 

Druţba je trenutno zelo razcepljena 

na mlade in starejše. Zato kr mladi 

so predvsem drugačni zaradi teh 

stisk in zaradi  načina ţivljenja 

prihaja do tega razcepa. V splošnem 

veljajo neka druţbena pravila, ki so 

omejena predvsem na starejše, ki so 

jedro druţbe, ker imajo moč, imajo 

redno zaposlitev pa pričakujejo delo, 

šolanje, še enkrat delo in seveda 

druţino. 

 

Kaj meniš, da pričakuje tvoj partner 



 

 

 

(v primeru, če ga imaš) od tvojih 

ţivljenjskih odločitev? 

Pričakuje da bom čim prej ţivel z 

njo in da se bova čim prej 

osamosvojila in začela graditi 

prihodnost. 

 

 

Kdaj misliš, da starejši mlade 

sprejmejo kot odrasle? 

Predvsem, ko postane finančno 

samostojen, pa tudi ko ţivi v lastnem 

gospodinjstvu ali pa ne ţivi sam, ima 

pa druţino. 

 

 

Koherentnost Ali ste kakorkoli odvisni od svojih 

staršev? Kako? 

Replika na: »Bilo bi neumno, da bi 

šla ţivet na svoje če imaš prostor 

doma, da bi garala cele dneve samo 

za to, da bi si plačala najemnino in 

nič privoščila.« 

Ja seveda je neumno! 

Replika na: »Da, greš ţivet v najem 

in se zraven sluţbe ukvarjaš še s čim 

drugim« 

Da, legalno jih ne moreš zasluţit 

dovolj (smeh) 

 

Na katerih področjih pa ste 

neodvisni? 

Zgleda, da imamo srečo, da se noben 

ne vtika v naše zasebno ţivljenje, 

nam ne izbira partnerja itd (smeh). 

Drugače pa pri vsem ostalem, sem 

pa potem od drugih stvari odvisen. 

 

Zakaj na področjih, na katerih ste 

odvisni od svojih staršev, ne morete 

postati neodvisni? 

Ekonomski razlogi, trg dela, nasploh 

globalna situacija, nesigurnost, 

neperspektivnost. 

Tudi v Bosni ljudje zasluţijo 200 

evrov, kar se sliši malo, ampak kaj 

ko je najemnina in vse ostalo toliko 

cenejše. 

Imaš občutek, da so mladi izločeni, 

ko se gre za odločanje o pomembnih 

temah? 

Da. 



 

 

 

 

Saj dejansko imamo najmanj ugodno 

razmerje plače/cena stanovanj, 

najemnine v vsej Evropi, zadnjič so 

še pri Odmevih ta problem 

izpostavili. In za primerjavo…sem 

nedolgo nazaj bral raziskavo o 

najdraţjih mestih v Evropi 

(najemnina) in Ljubljana drţi 

bronasto medaljo takoj za Dunajem 

in Milanom. Vse je drago pri 

nas…cene rastejo, plače ne, očitno 

denar nekje zastaja, ostane v kakih 

ţepih. 

 

So področja, kjer vam ustreza 

odvisnost od vaših staršev? 

Ja sej smo ti ţe prej odgovorili, da 

nam več al manj paše da ni treba 

plačevat poloţnic, najemnine itd.  

 

Kaj vam predstavlja druţina, oporo 

ali oviro v trenutkih odločitev? 

Meni balast. Odločam se sam in ne 

upoštevam njihovega mnenja. 

 

Če bi izbirali, bi stanovali v 

neposredni bliţini vaših staršev ali 

posebej na drugi lokaciji? Zakaj? 

Če nebi bilo finančnih omejitev ne. 

 

Ţivljenjske 

usmeritve 

 

Izobraţevanje, 

delo 

Mislite, da vas bi odraslost 

prikrajšala česa, kar vas mladost 

ne? 

Hkrati repilka na: »Kakšna 

odraslost? Ti če hočeš lahko ţiviš 

tako kot zdaj..če hočeš, če se ţeliš 

izogibati odgovornosti…« 

Ja. Tudi odvisno odgovornost za kaj. 

 

Ali si ţelite redne sluţbe? Zakaj si 

ţelite redne sluţbe oziroma zakaj 

ne? 

Jaz bi tudi bil vesel, če bi dobil 

redno sluţbo. 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

 

ŠOLANJE - Knjige, sedenje za 

knjigami, jeza, ker ni pravilno 

zastavljeno, je kot neka obljuba: 

»Pridi se šolat, boš postal to in to ter 

boš imel več moţnosti za sluţbo, 

pravilo več znaš več veljaš.« Na 

zadnje pa ne dobiš nič od tega. 

Šolski sistem je nepravilen, drugače 

podpiram šolanje. 



 

 

 

 

Kako si predstavljate vašo sluţbo v 

prihodnosti? 

Čim manj dela za čim več 

denarja…lepo bi bilo tako. 

Predstavljaš in pričakuješ lahko 

marsikaj, ko prideš na delo pa je 

druga pesem. Itak eno delo ni enako 

drugemu, tako da je teţko govorit. 

Po eni strani bi rad »običajno« 8 

urno delo, vsak dan doma, 

posledično bolj ali manj utečeno, 

rutinsko ţivljenje, po drugi strani pa 

nekaj bolj razburljivega, kjer nikoli 

ne veš kdaj prideš domov, dan ni 

enak drugemu, nenehno 

učenje…Denarja se pa itak noben ne 

otepa. 

 

V primeru, da ob koncu šolanja ne 

bi dobili zaposlitve, ki ustreza vaši 

stopnji izobrazbe, bi nadaljevali 

šolanje ali bi sprejeli sluţbo z niţjo 

kvalifikacijo? 

DA 

Moderator: Torej bi nadaljevali 

šolanje? 

Saj sem ţe prej rekel, da se šolamo 

za nekaj in imamo predstave o 

nekem delu, ki ga nismo še 

opravljali…Ko pa potem prideš na 

tisto delo ugotoviš da ti sploh ni 

všeč ali karkoli. Lahko dobiš bolj 

všečno in bolje plačano delo za niţjo 

zahtevano stopnjo. Saj ne govorimo 

verjetno o neki drastični razliki med 

sluţbo in izobrazbo. Da z diplomo 

nebi pucal wc-jev ţe razumem, 

ampak… 

 

V tujini te pa pomoje prej izkoristijo 

za kaka umazana dela tud če imaš ne 

vem kakšno diplomo, razen če nisi 

ţe uveljavljen strokovnjak. 

 

Lahko recimo preusmeriš študij, ne 

nadaljuješ. 

 

 

ŠTUDENSKO DELO - M servis, črn 

madeţ v naši drţavi, še ena velika 

prevara, nateg. 

 

REDNA ZAPOSLITEV - Nekaj kar 

je dan danes teţko dosegljivo, 

predstavlja neko varnost in bi morala 

biti osnovna človekova pravica. 

 

DENAR - Svoboda, veliko denarja 

veliko svobode, brez pritiskov, 

potem je lahko tvoje ţivljenje bolj 

odvisno od tvojih ţelja, hote ali 

nehote denar te usmerja, določene 

odločitve si prisiljen sprejeti zaradi 

denarja. Z denarjem te ima nekdo v 

šahu. 

 

 

 



 

 

 

Ja, ne moreš vedet kaj te doleti…če 

in če…Mislim, da pri tej izbiri 

nismo vsi svobodni izbirat. Če boš 

lačen boš verjetno šel delat 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Mislite, da individualizem dandanes 

predstavlja problem? Po vašem 

mnenju, kako individualizem vpliva 

na današnjo druţbo? Kako se 

soočate vi z individualizmom? 

Da se vsak ukvarja samo s sabo, ni 

toliko egoizem mišljen tukaj. V 

današnji druţbi vsak misli samo 

nase, se osredotoča samo nase, vse 

pogosteje se ljudje druţijo med 

seboj izključno zaradi interesov, ni 

več pripadnosti druţbi, posameznik 

postavlja preveč sebe v ospredje, 

premalo kolektiv. 

 

Mislim, da vprašanje ni bilo dobro 

razumljeno. 

 

To je preveč ekonomsko gledano, 

mislim, da če nekdo dela korist 

izključno sebi naredi drugemu prej 

nekorist kot korist. 

 

Druţina: 

Si ţelite druţine? 

Podobno kot oseba B, so plusi in 

minusi. V bliţnji prihodnosti ne, v 

daljni ne vem. 

 

Kdaj se boste odločili zanjo in 

zakaj? 

Niso vse izgovori, obstajajo neki 

minimalni standardi. Od ljubezni se 

ne da ţivet. 

Pa perspektivo. Delo in dostopne 

cene stanovanj…razmere so bile 

neprimerljivo bolj ugodne kot danes. 

: Jih bomo dojili do desetega leta al 

kaj? (smeh) Ni treba da so vsi pogoji 

optimalno izpolnjeni, ampak neki 

minimalni standardi morajo bit. 

Ja itak, ampak minimalni materialni 

standardi morajo bit izpolnjeni! 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

 

BITI MATI/OČE - Nesvoboda, 

pritisk, odgovornost, pod določenimi 

pogoji pa en ţivljenjski izziv, 

motivacija za prihodnost, smisel. 

 

LASTNO GOSPODINJSTVO - 

Lastno stanovanje, ločeno od staršev, 

kar proč od staršev, svoboda. 

 

Kaj oz. kdo je odgovoren, da danes 

ne moreš izpolniti teh pričakovanj? 

Za to je drţava odgovorna, da ne 

morem izpolniti svojih vizij oziroma 

pričakovanj. 

 

 



 

 

 

Kakšen je glavni dejavnik, ki vas 

odvrača od tega da bi postali starš? 

Da, smo ţe odgovorili. Torej 

pomanjkanje ţelje, današnji trendi 

ţivljenja in ekonomski razlogi. 

 

Politika in 

ideje 

Zaupate drţavnim ustanovam? 

Da! (ironično) 

 

Menite, da drţava nudi dovolj opore 

mladostnikom pri iskanju in 

ohranjanju sluţbe? 

Da, saj imamo zavod za 

zaposlovanje na katerem je 

objavljeno 5 del in še ta imajo ţe 

vnaprej izbrane kandidate. (ironično) 

 

Menite, da drţava  nudi dovolj opore 

mladostnikom, ki se odločijo za 

naraščaj in formiranje druţine? 

Da, ciganom. 

Poljubno opiši, kako dojameš 

posamezne dejavnike, ki so prisotni v 

tvojem ţivljenju? (lahko opišeš 

kratko z eno besedo ali z več stavki) 

 

SLOVENSKA POLITIKA MLADIH 

- Sizifovo delo. Neuporabna politika. 

Politika, ki je sama sebi namen. 

Meče ljudstvu pesek v oči., niti ne, 

kajti mladi niso tako slepi in neumni. 

 

Kaj meniš, kako drţava usmerja 

tvoje ţivljenjske odločitve? 

Drţavo dejansko sploh ne brigajo 

naše ţivljenjske odločitve, drugače 

bi nekaj naredila, neke zakonodajo 

oz reforme da nas bi usmerila. 

Dejansko samo da bomo tiho. 

Trenutna vlada se zavzema samo da 

naša generacija bo tiho, ni vaţno ali 

so druţine, »drogeraši«, ali se 

odseljujejo ali študirajo do 40. leta, 

samo da ne kritizirajo. Ni norm, jih 

ne brigajo vrednote. 

 

 

Se ti zdi, da drţava dovolj poskrbi za 

mlade? Kaj bi morala izboljšati? 

(jeza)Je sploh potrebno to 

vprašanje?Skrbi drţava za 

mlade?Skrbi drţava za koga? 

Kaj se bi moglo spremeniti? Začeti 

bi morala delat za to kar je 

postavljena. Opravljati svoje delo. 

Zdaj se ukvarja sama seboj za 

ohranitev poloţaja, moči na kratko. 

 

Kako se bi odločil/a, če bi imel na 

razpolago se odločiti o tvoji 

prihodnosti tako, da postane drţava 

glavi vir varnosti in ti nudi redno 

sluţbo, pomoč pri ustvarjanju 



 

 

 

lastnega gospodinjstva in druţine v 

zameno za svobodno izbiro o tvoji 

ţivljenjski poti    ALI 

bi raje imel več svobode pri 

odločanju za svojo ţivljenjsko pot s 

tem, da je vse odvisno samo od tvojih 

odločitev, kjer drţava ti ne nudi 

nobene varnosti in ugodnosti? 

Zbral bi drţavno varnost, v 

nasprotnem primeru ne rabim 

drţave!!!Zato imamo drţavo, da nam 

nudi tisto!!!(preklinjanje)  Če obstaja 

taka drţava, potem je tudi svobodna 

drţava, da lahko zbereš po sebi. 

 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Kaj vam trenutno predstavlja glavi 

dejavnik, ki vam onemogoča 

svobodno in neodvisno ţivljenje? 

Zakaj? 

To da moraš delat da lahko ješ lahko 

ţe pomeni odvisnost. 

Lahko te omejuje preteklost…ali pa 

prihodnost… 

 

Vidim da velikokrat uporabljate 

besedo odvisno, kot da bi bili nekako 

nesigurni v vaših odgovorih…je ta 

nesigurnost posledica trenutne 

situacije, razmer v katerih ţivimo, 

tega da ne veste kaj vas čaka 

jutri…? 

Repilka na: »Če nimaš faksa nimaš 

nič, če imaš faks…« 

…nisi spet nič 

Ogromno ljudi ravno to dela, ne 

dobijo dela primernega izobrazbi po 

faksu in grejo naprej, upajo, da bo 

čez par let situacija boljša, oziroma 

tako imajo vsaj status študenta in 

lahko delajo prek študentskega. 

 

 

Menite, da obstajajo ovire pri 

mladih iskalcih zaposlitve? 

Replika na: »…ker vsi iščejo 

Kako se odzivaš, če zavrnejo tvojo 

prošnjo o zaposlitvi? 

Odvisno od načina, ali sem bil na 

razgovoru ali ne, ali sem se čutu 

kompetenten za delovno mesto, s to 

predpostavko nisem čutil nič 

posebnega, če pa sem potem zasledil 

na tistem delovnem mestu manj 

kompetentnega oz da izvem da je 

bilo vse ţe v naprej dogovorjeno, 

potem me razjezi. Če pa bi me na 

razgovoru prej seznanili, da imajo ţe 

izbranega kandidata, me situacija ne 

bi razjezila, ker v trenutni situaciji je 

normalno da si bliţnji  pomagajo. To 

je v človeški naravi. 

Deluje tudi na motivacijo, sicer je 

odvisno na momente od mojega 

psihološkega stanja, lahko trenutno 

mi zmanjša, drugi dan ekstremno 

poveča. Odvisno je tudi od poteka 

razgovora, koliko je bilo korektno 

izvedeno. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo trenja 

v odnosu s starši? 

Najprej lepo razloţim zakaj nimajo 

prav, nato sledi agresivnejše 

merjenje moči, nato mi ni več vaţno, 

nato ţivimo z njimi. Nesoglasja 



 

 

 

izkušnje in kje naj človek dobi 

izkušnje če te noben ne vzame delat 

brez izkušenj?« 

Ker tudi dejansko od stroke ne znaš 

nič, od dela nimaš pojma. 

Replika na: »Ker vas je preveč, vsi 

študirajo, na vašem faksu jih je tudi 

dosti in posledično konkurenca…« 

Ponudba, povpraševanje… Lobiji, 

korupcija, univerza je biznis zato je 

tako…nekomu se izplača. 

 

Vam te ovire odvzamejo motivacijo 

ali vas dodatno motivirajo pri 

iskanju sluţbe? 

To je nekako tudi odsev stanja 

druţbe, verjetno dijaki niso danes 

bolj neumni kot so bili pred 5, 10 

leti. Ker ni nobene selekcije ţe za 

gimnazije. 

razumem ţe kot konflikt. Tri faze so: 

politična, agresija in odmik. Vsake 

toliko časa se poskusi rešiti ali pa se 

kdaj radikalno poskuša rešiti enemu 

v prid. 

 

Kako se odzivaš, če nastanejo trenja 

v odnosu s partnerjem (v primeru če 

ga ima)? 

Moţno pri partnerstvu sledi prej 

umik kot agresija, da imaš čas še 

enkrat razmislit potem je še enkrat 

politično in potem je lahko agresija 

ali umik, različno na situacijo. 

Odmik sledi prav zato ker nisi 

prisiljen, ne ţiviš skupi, nisi poročen, 

te nič ne veţe. 

 

Kako se odzivaš, če se znajdeš v 

negotovi finančni krizi? 

(fizično/psihično) 

Najprej poiščeš delo, najprej sam se 

poskušaš skopat iz tega. Občutil sem 

jezo, mogoče zato ker sem bil 

razočaran, odvisno če si bil 

neodgovoren do situacije. Če pa 

nisem bil odgovoren za situacijo, 

sem se čutil izigran, 

nedostojanstveno, jeza, predvsem 

jeza, nemoč. Zaradi jeze in 

razočaranja ţelja po prestopanju 

norm in vrednot, maščevanje 

nekomu. Začel bi krasti iz jeze in 

protesta, ker prošnja je tisto kar 

hočejo in ne doseţeš nič, nobenega 

premika. Če hočeš kaj rešit samo z 

agresijo lahko rešiš, dopoveš. 

 

 

Kako se odzivaš, na neugodne 

spremembe politike mladih (npr. 

ukinitev brezplačnega vrtca, višanje 

davkov,šolske reforme itd.)? 

Čutim jezo in potrebo po distanci, 

ker drugače se veča jeza in 

frustracije. Bolj kot sem vpleten in 

bolj kot razmišljam, večja je jeza.  

Če bi jeza preveč narasla, se ne bi 



 

 

 

zgodilo nič, razen tega da bi se 

zapletel v nesoglasja z nekom ki ni  

nič kriv. Ker grof, ki odloča je za 

obzidjem znotraj gradu, in ne moreš 

do njega zato čutiš nemoč. Se pravi 

čim večjo distanco, čim manj ubogat 

kar grof reče in čim bolj zase in po 

svoji glavi delati. 

Kam se zatečeš, ko se znajdeš v hudi 

stiski? 

K partnerki, če pa mi je hudo zaradi 

nje, grem h ostalim prijateljem. 

Oziroma se odmaknem v samoto. 

Pomaga, da se zamotim z različnimi 

spletnimi stranmi (avto.net, 

pornografija) in zabavo z druţbo, da 

za tisti moment pozabim, kar mi daje 

intenzivne prijetne občutke, da vsaj 

za tisti moment pozabiš. 

 

Zadovoljstvo / / 

Dolgoročne 

orientacije 

/ Kako se vidiš čez 10let? 

Ne vem. Kako se lahko vidim, če ni 

odvisno od mene!! Lahko bo padla 

atomska, lahko ne bomo imeli več 

drţave. V tej drţavi oz. v tej druţbi 

se čutim precej nemočen odločati o 

svoji usodi, zato si ne upam govoriti 

v čem se vidim. Jaz ţe imam vizije, 

vendar tukaj se čutim preveč omejen 

oz. ujet. 

 

Če bi imel/a moţnost, kaj bi 

spremenil/a, da bi lahko uresničila 

tvoje vizije? 

Porazdelitev moči. Največje 

probleme v druţbi bi rešil 

univerzalen temeljni dohodek. Vsak 

kdo, tudi brez delat bi imel 

zagotovljeno eksistenco. Vsak kdo bi 

neki delal. Primer vsi ki gredo v 

penzijo, nekaj delajo. Tisti, ki so 

alkoholiki in lenuhi bodo to še vedno 

ostali. Lahko neki časa ne bi delali, 

ampak čez čas bi začeli. Lahko ne bi 

bilo toliko pretoka denarja, bi se 



 

 

 

povečalo pa pretok drugih dobrin. 

Delali bi z veseljem.  Kdor bi hotel 

bit bogat, bi lahko še vedno delal 20 

ur na dan. Bilo bi več umetnosti, 

športa, stvari katere ljudje v osnovi 

rabimo, kar jih naredi ljudi. Ne pa 

nek tehnološki napredek, ki nas 

naredi suţnje. Ljudje bi bili tako 

srečnejši. Več bi se druţili in s tem bi 

nastalo več skupnih projektov in 

idej. Več se bi delalo na polju, na 

zemlji. Mame bi skrbele za lastne 

otroke doma, ne pa dajale v jasli, 

vrtce. Enako je obravnavano za delo. 

Nekdo bi študiral medicino z vidika 

ker mu je res všeč in bi to delo 

opravljal z veseljem in kvalitetno kot 

nekdo, ki ţe od prvega letnika 

gimnazije razmišlja kako bo šel na 

medicino in bo imel tistih 10.000€ in 

kliniko, samo zaradi denarja. Ta je 

najosnovnejša. Šolstvo se bi 

spremenilo sto reformo. Zaprla se bi 

večina fakultet. 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___30___ 

Končana izobrazba: ______ gimnazic____________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ____/____ 

 

  



 

 

 

Priloga 16: Prva faza longitudinalne analize 2016 (A, B, C, D, E, F) 

 

Profil 1: Oseba A 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

 

Identiteta V sluţbi: mladostnik,  

Doma: se ne obremenjuje o vlogi ki 

jo ima, bolj odnos starši otrok v 

vsakdanjem ţivljenju, z 

upoštevanjem njegove osebnosti, 

individuuma (mnenja) 

Samopodoba: Ni definirano – 

določene odločitve in dejanja 

povezujem z mladostniškim 

vedenjem, nekatera druga pa z 

odraslim vedenjem. 

 

Sklep: V osnovi lahko zaznamo 

nedefinirano identiteto med 

mladostnikom in odraslo osebo. 

Oseba ima elemente prehajanja v 

odraslost, kjer identiteta odrasle 

osebe še ni definirana, kljub temu 

ni zaznati da bi mu v kolektivni 

sferi druţine to predstavljalo 

problem, ne nakazuje da bi rad 

drugačnega odnosa s starši. Na 

delovnem mestu, pa izkazuje 

podrejen poloţaj mladostnika. 

 

Definiranje sebe, samopodoba: 

vztrajen, organiziran, natančen, 

vzkipljiv. 

 

Definiranje kolektivne podobe: 

Natančen, organiziran vzkipljiv, 

delaven, zvest, druţinski človek. 

 

Definiranje javne podobe: Načeloma 

me dojamejo kot arogantnega in 

površinskega, vsekakor pa me res ne 

zanima kako me vidijo vsi ostali  

 

Sklep: Jasen in oblikovan značaj, 

navzven deluje tradicionalno, do 

kolektivne sfere, sam pa izraţa 

predvsem osebnostne lastnosti, ki 

izpostavljajo osebo v svoji 

edinstvenosti, diferenciacij, ne 

ozirajoč na druţbeno mnenje in 

pravila. Javni podobi ne daje velikega 

pomena.  

Izraţa svobodo lastnega mišljenja in 

izraţanja v javnosti, vendar ne ob 

vseh situacijah in ne vedno.  

 

Koherentnost Sklep: Preferenca je v samostojnem 

ţivljenju stran od staršev, tako da 

ni zaznati močne koherentnosti z 

druţino, razen na finančnem 

področju. Druţina predstavlja 

različno, lahko oporo lahko oviro, 

odvisno od situacije. Druţina naj bi 

se nahajala na distanci, »ko se 

moreš vsesti v avto, da prideš na 

obisk.« To kaţe, da še vedno 

obstaja neka zaţelena koherentnost 

med mladostnikom in druţino.  

Neodvisnost je prisotna v zasebnih 

Sklep: Pred leti večja svoboda, manj 

obveznosti to pomeni več prostega 

časa. Danes ima druţino in otroke, 

torej tudi več obveznosti in manj 

prostega časa. 

Prisoten je občutek nadzora in 

obvladovanja lastnega ţivljenja in 

ţivljenjskih potekov. 

Pred leti je bilo njegovo mnenje manj 

ovrednoteno v druţbi, še posebej 

svoboda mišljenja. Svoboda izraţanja 

pa tudi, čeprav pripomni, da se je 

verjetno naučil kakšno stvar 



 

 

 

odločitvah, zasebnem ţivljenju. zamolčati. Torej lahko sklepamo, da 

oseba pred leti je bila manj 

koherentna v odnosu do druţbe, 

vendar bolj v odnosu do druţine. 

Danes pa postaja bolj koherentna do 

druţbe in manj do druţine. Občutek 

nadzora potrjuje uveljavljanje v 

druţbi in vloge v njej – torej 

identitete. Prosti čas je primerno 

zmanjšan. 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Sklep: Izkoriščanje 

izobraţevalnega moratorija, v 

druţinskem podjetju čuti varnost – 

ni elementov tveganj oziroma 

negotovosti, kar povečuje občutja 

ugodja v podaljševanju prehoda v 

odraslost. V nasprotnem primeru 

oseba nakazuje na vrednote 

racionalnosti v izbiri ţivljenjskih 

poti. 

Idealna sluţba: Določen 8h 

delovnik, vodilni poloţaj. Ideal je 

protisloven, kaţe elemente 

tradicionalnega dela. Oseba 

poudarja da realnost je drugačna, 

kar nakazuje da oseba fleksibilnost 

tovrstnih delovnih mest umešča kot 

spremembo delovnega sistema. 

Oseba ni pripravljena sprejeti delo 

z niţjo kvalifikacijo, mogoče samo 

za občasno delo. Primerno delo bi 

iskal v tujini. 

 

Sklep: Pričakovanja o delu se niso 

veliko razlikovala od predstav v 

študentskih letih, večje razlike so bile 

v predstavah na osebnem področju.  

V študentskih letih so bile izraţene 

poslovne ambicije, za katere še vedno 

strmi. Danes se bi odločal za sluţbo, 

ki je odvisna od uspehov in v povezavi 

z osebnim motom: No pain no gain!, 

lahko ugotavljamo elemente 

postmodernističnih usmeritev: 

usmerjenost v uspeh, 

samoaktualizacija, aktivacija tako na 

poslovnem kot privatnem področju.  

 

 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Individualizem predstave: Amerika 

sinonim za individualizem, ki 

pomeni malo komunikacije, 

Japonci sinonim za kolektivizem, 

več komunikacije. Koristi 

posameznika, so dobre tudi za 

druţbo, ker nastane ciklus 

kroţenja.  

 

Druţina: Ţelja po veliki druţini. 

Odločitev za ustvarjanje druţine 

prelaga na trenutek, ko bo ob njem 

Odgovornost za lastno ţivljenje 

prelaga nase in nekoliko spletu 

okoliščin. Izkušnje so tisti dejavnik, ki 

so mu omogočili izboljšanje ţivljenja 

na dolgi rok. Najbolj vrednoti 

izkušnje in druţino – otroka. 

 



 

 

 

prava oseba. Materialne dobrine 

niso ovira. Meni da so materialne 

ovire izgovori za današnjo 

mladino, da prelaga odločitev za 

druţino. 

Politika in 

ideje 

Oseba ne zaupa drţavnim 

ustanovam in ne nudi dovolj 

podpore mladim pri formiranju 

druţine. 

 

Politiki ne preveč sledi in ji ne 

pripisuje prevelike vloge v ţivljenju. 

Demokracijo si predstavlja, kot 

»oblika vladavine v kateri vlada 

ljudstvo oz njegovi predstavniki, 

vendar se demokracija kot jo 

poznamo danes lahko hitro spremeni 

v reţim, kjer posamezniki (kot tudi 

podjetja) lahko vplivajo na 

vladavino«. Poleg tega pripisuje velik 

vpliv velikih drţav EU v odnosu do 

demokracije in oblikovanje le te. 

Oseba ne kaţe nostalgije po 

socialističnem reţimu. 

Negotovost in tveganja proti zadovoljstvu 

Negotovost Negotovosti ali ovire predstavlja v 

nekem trenutku tudi izvorna 

druţina, ki lahko deluje omejevalno 

na svobodo posameznika. Počuti se 

nesvoboden pri odločitvah kariere, 

ker se prepleta druţina in delovno 

okolje skupaj – druţinsko podjetje. 

Vrednoti izobraţevanje, kot nujo da 

lahko dobiš dokaj primerno 

zaposlitev, vendar če imaš 

previsoko kvalifikacijo (več kot 

magisterij) nisi več zaţelena 

delovna sila, teţje dobiš delo.  

Pri osebi je zaznat hiarhično 

razumevanje narodne pripadnosti, 

za določene narode obstajajo 

določena delovna mesta 

(razumljeno, kot narodi iz manj 

razvitih deţel). Potemtakem sebe in 

slovensko druţbo smatra za bolj 

razvito in moderno. 

V študentskih letih je neugodna 

občutja pri osebi predstavljala vrnitev 

v domači kraj in ponovno ţivljenje s 

starši. 

Oseba izraţa vrednote 

samoizpolnitve, pred socialno 

varnostjo, kar kaţe da je bolj 

nagnjena k tveganjih in sprejemanju 

negotovosti za uresničitev ciljev. 

 

 

Zadovoljstvo  Sklep: Oseba vrednoti zadovoljstvo z 

ţivljenjem od 1 – 10 z osmico, kar 

velja za visok rezultat zadovoljstva z 

ţivljenjem. Enako oceno je pripisala 

ţivljenju v študentskih letih. 



 

 

 

Utemeljuje, da razlika v zadovoljstvu 

se razlikuje glede na situacijo ki jo 

ţiviš, »Prej si brezposeln in razigran 

študent (ima svoje prednosti in 

slabosti). Potem pa delaven in 

odgovoren starš (ki ravno tako ima 

svoje dobre in slabe lastnosti« 

Oseba predstavi razlike v ţivljenju 

študenta in ţivljenju odrasle osebe. 

Lepo opiše prehod iz brezskrbnosti k 

odgovornosti in delu. 

Dolgoročne 

orientacije 

 Oseba loči poslovno področje od 

zasebnega. Na poslovnem področju si 

ţeli sprememb v samem poslovanju 

podjetja, v zasebnem paše več otrok. 

Spremljamo lahko močne elemente 

druţine in aktivnem delovanju na 

poslovnem področju. 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___32___ 

Končana izobrazba: _________Uni.Dipl.OEC_________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___9_____ 

 

Komentar: Moškega spola z univerzitetno izobrazbo na področju ekonomije, 32 let. Deluje v 

domačem podjetju, kjer zasleduje bolj postmaterialistične vrenote, v zasebni sferi pa bolj 

tradicionalne vrednote. Gre zapreplet tradicije z moderno. Iz subjektive ocene blaginje v 

mladosti lahko sklepamo, da oseba ni imela večjih finančnih skrbi, zato tudi negotovosti in 

ovire niso prišle tako do izraza pri odgovorih. Opaziti pa je postmaterilistične vrednote, 

katere so se razvijale v prehodnem obdobju – študentskem moratoriju, kar aplicira na 

druţinsko podjetje.  

 

Profil 2: Oseba B 

Parameter Fokusna Skupina 2010 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Sklep: 

Doma se čuti obravnavana kot 

otrok, mladostnik; V sluţbi kot 

odrasla oseba. Še vedno ostaja v 

vlogi mladostnika, saj svoje 

vedenje ostaja pod lupo staršev 

(klic domov). Starši ostajajo 

glavni moderator dejanj. 

 

Samopodoba: Mladostna 

Osebni Jaz: Natančna, organizirana, 

trmasta, urejena, druţabna… 

 

Domača podoba, kolektivna podoba: 

(Partner) Najbrţ podobno kot sem se 

sama…partner bi dodal še sitna ;) 

 

Zunanji jaz, javna podoba: Mogoče 

kot malo zaprto, saj se sprostim šele ko 

človeka bolje spoznam. 



 

 

 

 

Sklep: Ugotovimo lahko nejasno 

podobo med mladostnikom in 

odraslo osebo, mogoče se 

obravnava bolj mladostniško kot 

odraslo. 

 

Sklep: Osebni, kolektivni in zunanji jaz 

je izraţen iz prospektive osebnih 

lastnosti, kar izraţa usmerjenost iz 

lastne perspektive. Izraţa občutek 

svobodnega izraţanja v javnosti.  

 

Koherentnost Predvsem finančna odvisnost, 

mogoče lahko razumemo tudi 

čustveno odvisnost ali poloţaj 

mladostnika v odnosu z druţino, 

druţina nudi oporo v ţivljenskih 

situacijah. Neodvisnost 

onemogoča dejstvo, da nima 

sluţbe. 

Še vedno se ohranja odvisen 

odnos do druţinske institucije, kot 

opore. Tudi v prihodnosti se 

kaţejo ta nagnjenja, saj si ţeli v 

prihodnosti bivanja blizu staršev. 

 

V študentskih letih se je oseba počutila 

manj svobodno, mogoče lahko 

utemeljimo z dejstvom da je bila 

koherentnost do staršev višja kot je 

danes. Danes se čuti da ima nadzor 

nad lastnim ţivljenjem, in tudi vrednost 

mnenja je višja danes, kot je bilo pred 

leti. To nakazuje da se koherentnost do 

staršev odmika, in seli druţbo. 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Odraslost dojame na podlagi 

stopnjo odgovornosti. Oseba tudi 

si ne ţeli še redne sluţbe, 

predstavlja fleksibilno delovno 

mesto, projektno delo, z dobrim 

plačilom, vendar odvisno od dela 

ki ga bi imel partner. Izpostavila je 

vrednote kvalitete ţivljenja v 

sorazmerju z samoaktualizacijo, 

kar pomeni, da bi sprejela tudi 

slabše plačano delo, ki me bolj 

veseli, če bi vedela da partner 

sluţi dovolj za oba. Po koncu 

študiju ne bi bila pripravljena 

sprejeti dela z niţjo izobrazbo, kot 

jo je dosegla, raje bi nadaljevala 

študij ali se preusmerila. 

. 

Sklep: Pričakovanja se niso bistveno 

razlikovala od pričakovanja, predvsem 

so se razlikovale ţelje.  

Danes bi poskusila z delom ki je 

odvisna od uspehov, izbran moto je  

Če bi imel na izbiro, le ti dve 

moţnosti:Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do uspeha, kar 

nakazuje na post modernistični profil 

osebe, pri izbiri sluţbe. 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Individualistične predstave: 

normalen razvoj druţbe. 

 

Druţina: Neodločnost glede 

odločitve o druţini, v razpotju med 

izbiro tradicionalne druţine, 

Druţina in sama sta najbolj odgovorni 

za stopnjo kvalitete ţivljenja, ki jo ţivi 

danes, pa tudi druţba v kateri ţivi 

danes. Glavne vrednote, ki so osebi 

najbolj pomembne so izobrazba, 

materialne dobrine in dostop do 



 

 

 

ţivljenja in modernističnega 

načina ţivljenja, ki vključuje na 

prvem mestu kariero, kjer druţina 

nima mesta – osebno mnenje.  

Odločitev za druţino prelaga na 

obdobje do 30 let, če bo prepozno 

ne ţeli je imeti več. Oviro, katero 

smatra kot trenuten dejavnik je – 

finance, pravi »ko si jo bom lahko 

privoščila«. Ugotavljamo, da jo 

označi kot začrtan ţivljenjski 

projekt, načrtovan. Iz nadaljnje 

razprave lahko sklepamo, da 

privoščiti smatra dobrine, kot so 

voziček, računalnik, avto… 

 

informacij.  

 

Politika in 

ideje 

Oseba ne zaupa draţvnim 

ustanova, hkrati pa verjame, da 

drţava dobro poskrbi za ljudi, ki 

iščejo delo, saj delavna mesta so 

vendar ga ne sprejmejo.  

 

V politiko se ne aktivno vključuje, 

vendar jo spremlja.  

O demokraciji misli, da je osnovna 

ideja dobra, če obstajajo varnostni 

mehanizmi. Oseba ne kaţe nostalgije 

po bivšem sistemu. 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Ţivljenje vrednoti, kot stresno in 

spremenljivo, kar lahko sklepamo 

da sprejema negotovosti kot del 

nje.  Izpostavlja pa problem 

povečanega števila izobraţenih 

oseb, ki pridobijo izobrazbo 

preveč z lahkoto. Predlaga uvedbo 

šolnine ali selekcijo. Izpostavlja 

da delo je ampak fizično in potem 

nobeden noče sprejeti dela, in 

potem pridejo delat ta dela drugi 

narodi. Pravi da to je tudi odsev 

druţbe. Teţko ovrednoti svobodno 

ţivljenje, ker meni da ne more bit 

svobodna in neodvisna ob istem 

času. Razberemo lahko, da 

odraslost sprejema kot razcep med 

odvisnostjo in svobodo. 

 

V študentskih letih je obstajal strah 

pred iskanju primerne zaposlitve, 

zaradi trenutnih razmer v drţavi. 

Smatra, da so vsi mladi v enakih 

razmerah. Lahko ugotovimo, da so 

obstajale negotovosti, katere so enake 

vsem mladim. Oseba izraţa razpotje 

med vrednotami samo izpolnitve in 

varnosti. 

 

 

Zadovoljstvo  Sklep: Oseba vrednoti zadovoljstvo z 

ţivljenjem od 1 – 10 z sedmico, kar 

velja za relativno visok rezultat. V 

primerjavi z zadovoljstvom v 



 

 

 

študentskih vetih, kot je ocena znašala 

osem do devet, pomeni da se je 

zadovoljstvo danes občutljivo zniţalo. 

Utemeljuje, da je trenutno v taki 

situaciji, ko išče redno zaposlitev, v 

sprejemanju pomembnejših odločitev 

in sprememb. Tudi vse ne poteka po 

načrtih, zato je zadovoljstvo danes 

slabše vrednoteno. 

 

Dolgoročne 

orientacije 

 Oseba v svojih dolgoročnih 

orjentacijah zdruţuje vrednote dela in 

lepega ţivljenja, ko odgovarja da se 

vidi v zanimivo sluţbo, ki jo opravlja z 

veseljem, nekje na obali z hiško z 

vrtom. Vidimo lahko tudi vrednote 

kvalitete ţivljenja, prostega časa, ţelje 

po sluţbi ki jo veseli, .. 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___27___ 

Končana izobrazba: ______bolonjski magisterij____________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___8-9_____ 

 

Ţenskega spola z bolonjskim magisterijem, 27 let. Trenutno je v iskanju redne zaposlitve, 

zato lahko občutimo v komentarjih prisotnost več negotovosti in niţje stopnje zadovoljstva z 

ţivljenjem. V osnovi pa prihajajo v ospredje postmaterialističen profil osebe, kateri se 

strahovi in negotovosti povečujejo v obdobju iskanja zaposlitve in ţivljenjskih sprememb. Iz 

subjektivne ocene blaginje razberemo da oseba je v svoji mladosti bila deleţna zelo visoke 

blaginje v druţini, kar lahko sklepamo da ji je zmanjšalo prisotnost preţivetvenih vrednot in 

tako povečalo postmaterialistične. Lahko vidimo da kvaliteta ţivljenja v izobraţevalnem 

moratoriju je bila višja kot je danes.  

 

 

Profil 3: Oseba C 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta 

 

Starši predstavljajo ţivljenjsko 

usmeritev, oseba čuti odvisnost od 

druţine, predvsem pri odločitvah in 

usmeritvah. To lahko ugotavljamo 

tudi kot koherentnost do staršev na 

nivoju odločitev. Izpostavlja 

druţbeno moč, pravi da je nima 

Def. Sebe, samopodoba: 

Ambiciozna, ustvarjalna, neučakana, 

polna idej, spoštljiva. 

 

Def. Kolektivne podobe: zelo pridna, 

vztrajna, trmasta, sposobna. 

 



 

 

 

dovolj. Sklepamo, da se ne čuti 

reprezentirana v druţbi, samo preko 

svoje druţine, kot identiteta – 

izpostavljena kolektivna identiteta, 

pripadnost druţini, ker more. Starši 

osebo spodbujajo k dokončanju 

šolanja in zaposlovanju, tudi 

urejanju lastnega gospodinjstva. To 

pomeni, da gre za obojestranski 

proces osamosvajanja od kolektivne 

– druţinske celice. 

 

Oseba vidi slovensko druţbo kot 

individualistično – zaprto, 

nedostopno, hkrati podlega nekim 

kolektivističnim pogledom, 

nezainteresirano. Hkrati poniţna in 

tiha, zastopajo jo predvsem starejša 

populacija v pokoju. Opisano druţbo 

opisuje kot propadlo, ker se ne 

obnaša več druţbeno. Ni več 

medgeneracijskega druţenja in 

sodelovanja, prihaja do odmika v 

zasebno sfero. Oseba obsoja tudi 

mlado generacijo, ki se ne zavzema 

za svoje pravice, ne obsoja napačnih 

dejanj druţbe, pravi da je zmanjšana 

odgovornost med mlajšo generacijo, 

v ospredju so osebni interesi. Lahko 

ugotovimo, da oseba opisuje 

druţbene spremembe na negativen 

način, to pomeni da te spremembe ne 

odobrava. Ţeli si več kolektivistične 

energije. 

Utemeljuje, da druţba ţeli 

podaljševanja študeija in 

primernega obnašanja, trej 

mladostnega potrošništva ter porabe 

prostega časa, ker naj bi bilo to 

primerno temu časovnemu obdobju. 

Spet oseba opisuje dejanske 

spremembe druţbe, v negativnem 

smislu, to pomeni da ji te spremembe 

ne ugajajo. Smatramo, da dojame 

mladostništvo kot moratorij, kjer 

druţba ţeli zadrţevati mladino z  

namenom, da ohrani druţbeni mir. 

Parterja dojame, kot sopotnika na 

Def. Javne podobe: Loči na dve 

obdobji, tisto iz prejšnjega obdobja 

(zadrţana in kratke pameti, zelo 

kitična, negativna.) in danes 

(svetovljanska, študentka, visoka, ful 

govorim, vsiljiva). 

 

Sklep: Izraţen je značaj ambiciozne 

in ustvarjalne osebe, kar ustreza 

post materialnim vrednotam in 

usmeritvam in tudi deloma 

tradicionalne vrednote spoštovanja. 

Vidimo lahko neko spreminjanje v 

dojemanju podob, iz prej in potem. 

Prej bolj zadrţana in ne preveč 

razmišljujoča, kritična in danes bolj 

odprta, svetovljanska, študentka. 

Pridnost, vztrajnost in trma 

nakazujeta lahko tudi na 

tekmovalnost, in borbo za doseganje 

nekega ţeljenega cilja, statusa, itd. 

Hkrati oseba izraţa neodvisnost in 

svobodo pri izraţanju mnenja v 

javnosti in svobodnega mišljenja. 

 

 

 



 

 

 

dolgem potovanju, ki nudi varnost, 

moč in smisel. Oseba opisuje 

ţivljenje kot utrujajoče in teţko, 

polno izzivov in kriznih trenutkov. 

Hkrati pa pričakovanja od partnerja 

dojame, kot da sproščenega odnosa 

brez pritiskov, brez naglih odločitev, 

redne zaposlitve. 

Odrasla oseba pomeni fizični in 

psihično zrela oseba, ki ima sluţbo 

in pridobi status v druţbi. Imeti 

mora tudi lastno gospodinjstvo in 

ustvariti si mora druţino.  

 

 

Koherentnost Druţbena koherentnost mladih ni 

izraţena, ker pravi da se sami 

izključujejo iz konteksta. Vzrok 

navaja, da se ne čutijo sprejete 

oziroma lahko razumemo da se ne 

vrednotijo enakovredne starejšim.  

 

 

V mladosti se je oseba počutila manj 

svobodno, ker kot pravi je imela 

občutek, da nima moţnosti odločitve. 

Danes čuti da ima nadzor nad 

ţivljenjem in lastnim potekom. Tudi 

mnenje je danes bolj ovrednoteno v 

druţbi kot je bilo v študentskih letih. 

Izpostavlja da na drţavni ravni, se 

lahko svoje mnenje izgubi – 

domnevamo da namiguje na 

politično participacijo in glasovanje. 

Druţbena koherentnost je dosti bolj 

izrazita danes kot je bila pred leti, in 

druţinska manj, ko  je le ta bila 

prisotna bolj (sklep tudi iz prejšnjih 

vprašanj). 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Izobraţevanje oseba dojame, kot 

vseţivljenjsko učenje, nove 

informacije, pogledi, kot dopolnitev 

ţivljenjskim izkušnjam.  

Kot del študntskega ţivljenja 

opredeljuje študentsko delo, kot 

različna dela, ki prevzemajo vlogo 

redne in stalne zaposlitve, vendar si 

prisiljen podpirati ta način 

zaposlovanja če ţeliš nek dohodek. 

Ne da ti relevantnih izkušenj. V 

nasprotju vidi redno zaposlitev, kot 

negotovost, varnost, redno plačo, 

Sklep: Pričakovanja o odraslosti so 

bile predvsem finančne skrbi in po 

ustvarjeni druţini nič več ambicij, 

nič ţivljenja. Nekako negotovost 

kakšno bo ţivljenje o odraslosti je 

predstavljal nesigurnost, deloma se 

prestave o druţini še deloma 

nadelujejo. V študentskih letih je 

imela ţelje po potovanju izven 

drţave, in drugo so bile ţelje in 

aspiracije po sluţbi in lastnem 

gospodinjstvu. Iz odgovorov lahko 

razumemo da večino aspiracij je 



 

 

 

istočasno pa tudi obvezo delovnim 

pogojem, okolju, zadovoljstvo. 

Redno zaposlitev vrednoti kot dobro 

in harmonično delovno okolje ki ti 

daje smisel in motivacijo, te 

dopolnjuje, če ni tako je samo nuja 

za preţivetje. 

Vrednoto denarja enači z 

neenakostmi, nesvobodo, revščino, 

statusni poloţaj, trošenje, moč 

posameznika. 

 

 

 

oseba tudi uresničila.  

Danes se bi odločala predvsem za 

sluţbo, ki je odvisna  od uspehov in v 

povezavi z osebnim motom: 

Ambicioznost, kreativnost in 

inovativnost so ključ do uspeha, kar 

kaţe predvsem na usmerjenost na 

samouresničevanje in uspeh. 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Vrednote materinstva oseba dojame, 

kot negotovost in tveganje, ne čuti se 

dovolj odgovorna in psihično 

stabilna za vzgojo. Kljub temu pa 

označi kot »brco v zadnjico«, kjer 

moraš sprejeti odgovornosti in 

odrasti, kjer nimaš časa za 

razmislek. 

Lastno gospodinjstvo dojame, kot 

nadzor nad lastnim ţivljenjem, mir 

in samostojnost.  

Odgovornost za neizpolnitev lastnih 

potekov krivi predvsem drţavo, nato 

druţbo na zadnje pa sebe, kar kaţe 

na tipično postsocialistično 

mišljenje, ko je imela drţava veliko 

vlogo pri posameznikovem ţivljenju, 

kljub temu izraţa neke vrednote 

samostojnega odločevanja, ker pravi 

da je sama odgovorna za to ker nič 

ne naredi da bi se svoja situacija 

spremenila. 

 

Oseba izpostavlja premagovanje 

strahov, kot tisto vodilo v ţivljenju, 

pa tudi vrednote izobrazbe, pogum, 

delo, tujina, lastno stanovanje torej 

samostojnost in finančno 

neodvisnost. Zanimivo, da oseba 

izpostavlja preklop v glavi in ga 

opisuje kot spremembo miselnosti 

zaradi katere je danes bolj srečna in 

odprta kot je bila včasih. 

Izpostavlja da nove izkušnje, 

izobrazbe, prijateljstva, partnerstvo, 

višja samozavest, strmenje k 

samouresničevanju viša kakovost 

ţivljenja, ki ga ţivi danes. Lahko 

sklepamo da izraţa zelo post 

materialistične vrednote dela in 

izobraţevanja, vrednot prijateljstva 

in partnerstva izpostavlja kot ključna 

v ţivljenju, in vrednote samo 

aktualizacije. Odgovornost za svoje 

ţivljenje prelaga nase.  

 

Politika in 

ideje 

Politiko dojame kot ne 

transparentno, ki nekaj prekriva in 

izvaja distanco do mladih in ostale 

druţbe, poudarja da ji nudi ogromno 

ugodnosti do trenutka do se mladi 

ţelijo vključiti v trg dela, takrat ga 

pusti samemu sebi in jih kaznuje. 

Označuje jo kot neproduktivno 

politiko. 

Drţavo dojame podobno kot druţbo, 

kot tisti ki usmerja ţivljenje mladih z 

Politika pri osebi nima povsem 

velike vloge, čeprav ohranja neko 

osnovno zanimanje zanjo. 

Demokracijo dojame kot trenutno 

najboljšo izbiro, ki jo imamo, ter da 

jo ljudje nismo povsem sprejeli. 

Oseba raje ţivi v demokratični 

Sloveniji kot socialistični 

Jugoslaviji, vidimo da neke 

nostalgične vrednote ne prevladujejo 

pri odgovoru. Poudarja vrednote 



 

 

 

podaljševanjem mladosti, da se 

izogne kritikam, uporom, veliki 

brezposelnosti, da ne bi izgubila 

moč. Pravi, da prav zaradi tega 

drţava zelo dobro poskrbi za mlade, 

ki se šolajo, če pa izstopajo iz 

izobraţevalnega moratorija pa jih 

kaznuje. Pravi da ne prihaja do 

aktivnega vključevanja mladih v 

druţbene aktivnosti, jih nekako 

omeji od druţbenih zadev, zato mladi 

nimajo moţnosti svojega mnenja. 

Predlaga korenite reforme. 

Večjo vrednost ima socialna varnost. 

Svobodo ne potrebuje v tolikšni 

meri, kot mislimo da si jo ţelimo. Iz 

odgovorov lahko sklepamo da 

prevladujejo preţivetvene vrednote, 

hkrati pa tudi vrednote prijateljstva, 

ustvarjanja, pomen druţenja. 

Poudarja psihološko stanovitnost. 

 

samoizpolnitve. 

 

 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Z odgovori lahko sklepamo slednje: 

- Da oseba reagira z 

tesnobnim stanjem takoj ob 

pojavu negativnega odziva 

na poslano prošnjo za 

delovno mesto, kasneje sledi 

pomiritev in niţanje 

standarda, pojav apatičnosti 

do podobnih situacij. 

- Trenja z starši rešuje 

predvsem z odmikom v 

samoto, kasneje skuša 

pridobiti nek kompromis, išče 

razumevanje lastnih stališč. 

- Trenja z partnerjem rešuje s 

pogovorom ţe prej kot 

nastane problem, 

neagresivno, če ni skupnega 

jezika odmik proč od 

problema ali od njega. 

- Teţave z finančno 

neodvisnostjo rešuje tako da 

se odmakne v samoto, doma, 

Izpostavlja iskanje sluţbe kot glavno 

negotovost, ki jo je v mladosti 

sprejemala kot negotovost. Vendar 

danes ugotavlja da je vaţna 

samoiniciativa in vključevanje v 

različne skupine omogoča laţje 

iskanje primerne zaposlitve. Dodaja 

da danes ima več poznanstev kot jih 

je imela nekoč, zato je to danes dosti 

bolj lahko. 

 



 

 

 

razmišlja in poskuša teţavo 

čim bolj hitro rešiti, občuti 

nemir, strah pred neuspehom. 

- Na neugodne spremembe v 

političnem odločanju se 

odziva z nemirom in jezo, 

agresija v odločitvah, 

razmišljujoča kako bi lahko 

to spremenila, dokler ne sledi 

pomiritev in sprijaznitev da 

je nemočna. Povečujejo se 

frustracije in nemir. 

- Na hode stiske reagira z 

odmikom, in tudi s 

pogovorom s partnerjem in 

prijatelji. 

 

Zaznati je odmik v samoto, kot 

reakcijo na negotovosti, tveganja 

zaznava z zelo visokim nivojem 

neodobravanja in jezo.  

Zadovoljstvo  Sklep: Oseba vrednoti zadovoljstvo z 

ţivljenjem od 1 – 10 z osmico, kar 

velja za visok rezultat zadovoljstva z 

ţivljenjem. Oceno štiri pa si je 

dodelila za ţivljenje v študentskih 

letih, kar je kar velika razlika, 

utemeljuje da pred leti je imela 

občutek da nima nadzora nad 

odločitvami in ţivljenjem, odvisna je 

bila od staršev kateri so imeli nadzor 

nad njenimi odločitvami.  

 

Dolgoročne 

orientacije 

 

Oseba si ţeli na dolgi rok doseči 

stabilno finančno in psihološko 

ţivljenje, kar sklepamo da trenutno 

ga nima. Izpostavlja lastno 

gospodinjstvo torej samostojnost, 

lastno dejavnost torej vrednote 

samoaktualizacije, ter tudi druţino 

če se bi s partnerjem odločila.  

 

Oseba odgovarja, da če bi imela 

moţnost odločitve bi poostrila 

zakonodajo, da bi omejila 

ekonomske in politične manipulacije 

in lobiranje. To kaţe na zelo 

tradicionalen profil ljudi, kjer 

Oseba se čez 10 let vidi v svojem 

podjetju na visokem poloţaju, z 

dobro plačo in visoko kvaliteto 

ţivljenja. Ne ve če ta ţelja soupada 

tudi z ustvarjanjem druţine, ker 

pravi da si je kontradiktorna. 

Vendar ostaja pozitivna, ko pravi da 

se bo ţe vse izpeljalo prav. 

 

 



 

 

 

prevladuejo predvsem preţivetvene 

vrednote, pri takih primerih se 

izkaţe da si ţelijo bolj ostre 

zakonodaje, kot v nasprotju z 

demokracijo, kjer je več na druţbeni 

odgovornosti. 

Nadaljuje da bi omejila 

podaljševanje šolanja, štipendiranje, 

uvedla prakso, ukinila študentsko 

delo. Z druge strani pa podprla 

mlade pri podjetništvu, subvencije 

pri dobrih idejah, pomoč pri novih 

podjetjih, zdruţila bi obe generacije 

pri sodelovanju. Hkrati odprla trg za 

tuje investitorje, poglobila bi 

socialne dobrine, brez denarnih 

nadomstil,v obliki brezplačnih 

vrtecev v sklopu podjetji, … 

zmanjševala razlike, poenotila 

sistem zdravstva, zavarovanj,itd..vsi 

plačujemo enako. V osnovi bi za 

50% zniţala davke, davek na luksuz 

bi pa dodatno obdavčila. Ustvarila bi 

več agencij za nadzor kapitala, za 

oceno kapitala. Več pravil, omejitev. 

Glede brezposelnosti bi organizirala 

javna dela, kjer ne bi si prisluţil 

denarja ampak točke, s katerimi bi 

lahko unovčil pri nakupu hrane v 

drţavni trgovini, obleke, ali 

plačevanju poloţnic osnovnih 

energentov, vode, elektrike.  

Če povzamemo, lahko vidimi 

elemente tako tradicionalnih druţb 

in tako modernih, gre za preplet idej, 

ki so na osnovi socialne drţave z 

velikim vplivom in hkrati 

meodrnizacije. Ideje imajo nek 

odsev tranzicijskih idej Slovenije 

med prehodom iz socializma na 

demokracijo. 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: __28____ 

Končana izobrazba: _______Magister ___________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ____5____ 

 



 

 

 

Oseba je ţenskega spola, stara 28 let z končanim magisterijem. Na lestvici subjektiven ocene 

blaginje iz mladosti, lahko sklepamo da se je ocenila z petico, kar ni ne visoko in niti nizko, 

lahko pa pri odgovorih zasledimo veliko negotovosti in strahov in tudi odzivi nanj so dokaj 

močno izraţene z odmikom in jezo. Večkrat poudarjena ţelja po lastnem gospodinjstvu, 

finančni neodvisnosti in splošni stabilnosti, nakazuje da je le tega bila deleţna zelo malo. 

Danes lahko opazimo, da z dosego teh ţelja si ji je tudi izboljšala ocena kakovosti ţivljenja in 

tudi vrednote so usmerjene proti postmodernistični samoaktualizaciji. 

 

 

Profil 4: Oseba D 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Starši predstavljajo ţivljenjsko 

usmeritev, vzgojo, dajejo vrednote, 

izpostavlja da glavno vlogo ima mati, 

ki jo podpira pri izobrazbi, oče je bolj 

opora, ki si samo ţeli da čimprej 

konča šolanje, na nek način daje 

oporo. Iz strani mame dojame neko 

ţeljo po čimprejšnjem končanju 

šolanja, ker mislijo da s šolo pride 

zaposlitev. Oseba izrazi, da ima 

občutek da mama sploh noče se 

izrazit o partnerju in druţini, ker bi 

bilo bolje zanjo da ostane kar sama. 

 

Druţbo oseba dojame, kot egoistično 

katera gleda samo na svoje interese, 

gre se samo za lastne koristi – lahko 

vidimo da oseba opisuje druţbo kot 

individualistični in to negativno 

sprejema. Pravi da je druţba 

razcepljanja med dvema 

generacijama, mladi naj bi bili v 

stiski, in zaradi različnih načinov 

ţivljenja naj bi prihajalo do razcepa. 

Opredeli da starejši imajo moč ali 

status v druţbi z redno zaposlitvijo in 

hkrati pričakujejo od mladih da se 

šolajo delajo, in imajo druţino – 

nerealna pričakovanja. 

 

Partner mora biti najboljši prijatelj, 

hkrati tudi finančna in osebna opora. 

Poudarja da parter pričakuje najprej 

Definiranje sebe, samopodoba: 

Empatična, zasanjana, delovna, 

čustvena tiha. 

 

Definiranje kolektivne podobe v 

odnosu partner:  Čustvena, 

delovna, redkobesedna, egoistična. 

 

 

Definiranje javne podobe:  

Redkobesedna, zasanjana, 

vzkipljiva. 

 

 

Sklep: Oseba se definira zelo 

druţbeno primerno, torej delovna, 

čustveno tiha – ker je tako prav ker 

je ţenska, pa tudi empatična. 

Zasanjana, kaţe mogoče neke ţelje 

katere druţba vrednoti kot 

previsoke. 

Podobno se definira tudi v 

kolektivni podobi do partnerja, 

dodaja egoistična, kar lahko 

nakazuje na lastne interese ki niso 

zaţeleni v odnosu. 

Javna podoba pa naj bi bila bolj 

usmerjena v svoj svet, kjer ni ţelje 

da bi udejanjila svoje ţelje kot 

relevantne druţbi – zasanjane 

odobravanje druţbenih pravil v 

celoti.   

Izraţa, da nima prav svobode 



 

 

 

da imaš zaposlitev in status in potem 

pride odnos in čustva. Opazimo zelo 

tradicionalen pogled na partnerstvo. 

 

Oseba pravi da mladi dobijo nek 

status v druţbi ko dosegajo neke 

druţbene pogoje kot so druţina, 

partner, zaposlitve. V nasprotnem 

primeru do mladi le »šmrkovci«, 

kateri nimajo pravice svojega 

mnenja. 

lastnega mišljenja in izraţanja v 

javnosti. 

 

Koherentnost Oseba meni, da mladi se ne 

zavzemajo izraziti svojih mnenj v 

druţbi, zato tudi njihovo mnenje ne 

dobi na relevantnosti in posluhu. 

Pravi da večinoma se vse vrti okoli 

starejše populacije, ker se ne trudimo 

da bi bili glasni. 

Sklep: jasno je izraţena nepovezanost 

med mladimi in druţbo, v odnosu do 

druţinske celice (iz prejšnjih 

odgovorov) oseba ostaja dokaj 

koherenca med tem ko v javni sferi se 

ta koherentnost izgubi. 

 

Sklep: Pred leti se je oseba čutila 

bolj svobodno, ker kot študent 

nimaš skrbi, samo šolo in veliko 

prostega časa. Ko pa odrasteš te ţe 

sama drţava obremenjuje. Tudi 

nadzora nad ţivljenjem ne čuti da 

ga ima, kot tudi mnenje ostaja 

enako ne vrednoteno v druţbi. 

 

Ţivljenjske 

usmeritve 

 

Izobraţevanje, 

delo 

Sklep: Vrednote izobrazbe oseba 

vrednoti, kot splošno razgledanost in 

spretnosti, vendar ni faktor ki vpliva 

na prihodnost. V nasprotju vidi redno 

delo kot temelj ţivljenja.  

Študentsko delo ji predstavlja 

preţivetje, delno neodvisnost od 

staršev ter izkušnje. 

Vrednota denar je dokaj močna 

vrednota v ţivljenju, je nekaj 

esencialnega za osebo in ji 

predstavlja odvisnost od njega. 

 

 

 

Sklep: Ne odgovori na vprašanje 

temveč izpostavi, da v študentskih 

letih delaš in finančno skrbiš samo 

za dobro ţivljenje v odraslosti pa si 

finančno omejen samo na 

preţivetje. Pravi da je imela več 

ambicij v študentskih letih kot jih 

ima danes. Izpostavi ustanovitev 

podjetja, vendar finance so ji bila 

ovira. Danes se bi odločla za 

atraktivno delo,  in z kombinacijo 

varnega in druţinskega ţivljenja, 

brez pretresov predstavlja 

harmonijo v ţivljenju. Lahko 

opazimo izrazite preţivitvene 

vrednote, hkrati tudi za iskanje 

harmonije v ţivljenju brez večjega 

izpostavljanja, opazimo tudi 

ambicije po podjetju in hkrati 

ţivljenje brez pretresov, kar je 



 

 

 

deloma kontradiktorno. 

 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Materinstvo vidi kot veliko 

odgovornost, hkrati za prenos 

izkušenj in materialnih dobrin, 

vendar ji ne predstavlja glavnega 

cilja v ţivljenju. Izpostavlja da še ni 

dovolj zrela, ker to pride z leti z 

partnerskim odnosom.  

Med tem lahko opazimo da ji svobodo 

predstavlja lastno gospodinjstvo in 

redna zaposlitev.  

Odgovornost za lastno ţivljenje 

polaga drţavi, politiki, pa tudi druţbi 

in sami sebe. 

Odgovornost za lastno ţivljenje 

prelaga na drţavo. Selitev in 

raznolika delovna mesta – tudi 

izkušnje, so ji izboljšali kvaliteto 

ţivljenja. 

Najbolj vrednoti osebno značilnost, 

da je dobra oseba, katera pomaga 

drugim in jih posluša. Vrednota 

alturizma. 

Politika in 

ideje 

Slovensko politično usmerjenost 

enači z tem dejstvom da nudi preveč 

mladim in jih razvaja, z namenom da 

mlade slepijo pred realnim 

ţivljenjem. 

Drţava ima vlogo da spodbuja 

podaljševanja šolanja in potem mladi 

postanejo pozni za uresničitev idej o 

druţini in lastnim gospodinjstvom, 

pridobit sluţbo, drţava naj bi 

premeščala ta tveganja na kasnejše 

obdobje. Kot nadaljuje drţava preveč 

poskrbi za mlade in zato mlade dela 

nesposobne za ţivljenje, ne nudi ji 

podpore po šolanju. Mladi imajo 

teţave z umeščanjem v druţbo, ker jo 

ta ne sprejema ker so bili preveč časa 

odsotni v izobraţevalnem moratoriju. 

Oseba ostaja razdvojena med drţavo 

ki nudi varnost in niţjo svobodo in 

drţavo, ki nudi več svobode ampak 

tudi več odgovornosti prelaga na 

posameznika. Pravi da je teţko, ker 

bo svobodna dokler bo mogoče, 

potem bo postala odvisna od trga dela 

in delo da bo v skladu z normami 

druţbe. 

Politika nima nobene vloge v 

ţivljenju.  

Demokracijo dojame kot metanje 

peska v oči, ker naj bi bili ljudje 

nepomembni za drţavo. Odgovarja 

da glede na to da ni zadovoljna z 

ţivljenjem v demokratični 

Sloveniji, bi poskusila z ţivljenjem 

v socialistični Jugoslaviji. Tudi 

poudarek na vrednoti socialne 

varnosti nam pokaţe profil osebe, ki 

je bolj tradicionalno usmerjena v 

materialne vrednote in drţavno 

varnost. 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Na negotovosti se oseba odziva: 

- Pri zavrnitvi prošnje za delo, 

tako da ostane presenečena, 

 

Izpostavlja da glavna tveganja in 

negotovost je imela na področju 



 

 

 

potem pa predpostavlja da je 

to druţben dejavnik, krivec za 

to da mladi nimamo dovolj 

izkušenj ki nam bi omogočilo 

zaposlitev. Ne krivi 

delodajalce temveč drţavni 

sistem. 

- V trenju z starši odreagira z 

ignoranco, se odmakne in 

sprijazni s tistim. 

- V hujši krizi se odzove z 

sramom, saj pravi da dela ţe 

vso mladost in jo je sram da 

nima nič. 

- Ob neugodnih spremebah 

politik maldih se odziva z 

ţivčnostjo, zato raje ne sledi 

tem tematikam. 

- V hudi stiski se najraje 

odmakne v samoto, kasneje se 

pogovori s sestro, pravi da je 

pomembno da nekomu poveš. 

Sklep: prav občutki sramu 

predstavljajo občutke posameznikov 

ki so bolj koherentnim druţbenim 

pravilom, prikazujejo preţivitvene 

vrednote in pričakujejo da drţava 

ima nadzor nad njihovimi 

ţivljenjskimi poteki. 

 

iskanja zaposlitve, da ne bo dobila 

sluţbe, kar se je tudi kasneje 

uresničilo, poleg tega danes dela na 

mestu z niţjo kvalifikacijo, kot jo je 

dosegla. 

 

Zadovoljstvo / Sklep: Oseba vrednoti zadovoljstvo 

z ţivljenjem od 1-10 z sedmico, kar 

velja še vedno za dobro oceno 

zadovoljstva z ţivljenjem. Kljub 

temu lahko opazimo da je v 

kakovost z ţivljenjem padla, saj 

vrednoti ţivljenje iz pred leti z 

osmico.  

 

Dolgoročne 

orientacije 

Dolgoročne orientacije se vrednotijo 

v lastnem gospodinjstvu, delo ki jo 

veseli, ohranit prijateljstva, lahko 

tudi partner in druţina ko bo 

primeren čas, vendar ne izpostavlja 

kot glavno vodilo v ţivljenju. Nadzor 

nad ţivljenjem. 

 

Oseba odgovarja, da če bi imela 

Oseba se vidi z sluţbo ki bo 

primerna svoji izobrazbi, z druţino 

in otroci, in izpostavlja tudi 

moţnost tujine. 

 



 

 

 

moţnost odločitve bi spremenila 

šolski sistem, kjer se bi omejilo 

dolţino študija, uvedla bi prakso, 

druţbeno participacijo bi dvignila z 

ukinitvijo vseh teh bonitet ki nudi 

drţava. Ker meni da mladi nimajo 

več smisla v druţini, osamosvojitvi, 

nimajo ciljev pred seboj, poudarja da 

smo sami krivi, da se stvari ne 

spremenijo v bolje. 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___27___ 

Končana izobrazba: _______diplomirana druţboslovka___________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___5_____ 

 

Komentar: Ţenskega spola z univerzitetno izobrazbo druţboslovne smeri, 27 let. Iz 

subjektivne ocene blaginje v mladosti lahko sklepamo, da ni bila deleţna visoke in niti nizke 

blaginje, vendar je moč zaznati močne preţivitvene vrednote ki vplivajo na visok nivo tveganj 

in negotovosti. Stopnja kvalitete z ţivljenjem ni bistveno se izboljšala, kar stopnjuje bolj 

tradicionalen odziv na spremembe, torej prelaga odgovornost na drţavo, druţbo in manj nase 

in lastne odločitve. 

 

Profil 5: Oseba E 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Starši predstavljajo oporo, nekje v 

ozadju ko jih potrebuje. Starši si 

ţelijo da čim prej se osamosvoji, 

redno zaposli, ustvarila druţino, 

bila srečna.  

 

Druţbo dojame kot trpeţno, ker 

kljub stanju v drţavi ni protestov. 

Zasidranost krščanskih vrednot. 

Druţba naj bi pričakovala konča 

fakulteto, ima druţino, zaposli, se 

zgledno obnaša, podobno kar 

starši pričakujejo od nje. 

 

Partnerja dojame kot varnost, 

oporo in nekdo ki je ob tebi – 

sopotnik. On naj bi pričakoval 

resnost, v zvezi in v sluţbi. 

Definiranje sebe, samopodoba: 

Muhasta, občutljiva, realna, stojim na 

trdih tleh, odgovorna, odrasla, 

prepričljiva,… 

 

Definiranje kolektivne podobe: 

Iznajdljiva, nikoli se ne bom 

»izgubila«, vztrajna v kolikor imam 

prav, ne odstopam od vrednot kot so 

iskrenost, direktnost, zaupanje. 

 

Definiranje javne podobe: Arogantna, 

nedostopna, »teţka«, neprilagodljiva, 

 

Oseba izraţa svobodo lastnega 

mišljenja in izraţanja v javnosti. 

 

Sklep: V ospredju je definirana 



 

 

 

 

Druţba naj bi sprejela 

mladostnika za odraslo osebo ko 

se zaposli in ustvari druţino. 

 

osebnost, ki zastopa odraslo osebo, z 

vrednotami odgovornosti. Do 

kolektivne sfere izraţa predvsem 

vrednote iskrenosti, zaupanja, ki 

predstavljajo vrednote prijateljstva. Po 

drugi strani pa se kaţe skozi trmo, 

neodstopanje od stališč, neka 

nefleksibilnost, tekmovalnost, moškost 

vrednot. V javni podobi se vidi zaprta 

do javnosti, neprilagodiljiva, 

nedostopna.  Zelo moške vrednote, kar 

ustreza bolj tradicionalnim druţbam 

vendar hkrati prikazuje 

postmaterilaistične vrednote 

prijateljstva. 

Koherentnost Koherentnost mladih do druţbe 

vidi kot preostanek prejšnjega 

reţima, kjer je vrednot starejših bil 

spoštovan. 

 

Sklep: Oseba se je pred leti počutila 

bolj svobodno kot se danes,  utemeljuje 

da je svoboda odvisna od vsakega 

posameznika, glede na to kako si uredi 

ţivljenje in kako dopušča da drugi 

vodijo ţivljenje, pravi da ona teţav ni 

imela. Nadaljuje da mnenje je danes 

bolj ovrednoteno kot je bilo pred leti, 

večja verodostojnost. Svoboda 

lastnega mišljenja je pogojena z 

delovnem mestom ki ga opravlja, saj 

dovoljuje odstopanja z mnenjem. 

Oseba se čuti da ima nadzor nad 

ţivljenjskim potekom. 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Oseba vrednoti izobraţevanje, kot 

nadgradnjo sposobnosti, znanja, 

večanje razgledanosti, velik 

poudarek daje na izobraţevanju. 

Študentsko delo ji predstavlja vir 

preţivetja, izhod v sili, 

kratkoročno rešitev. V nasprotju ji 

redna zaposlitev predstavlja nekaj 

kar trenutno nima, ki si jo ţeli, in 

jo je nemogoče dobiti, varnost in 

kostanta v ţivljenju.  

Denar vrednoti, kot več ga je bolje 

je, sredstvo za preţivetje. 

 

Prestave iz studenskih let se ne 

bistveno razlikujejo od tistega kar ţivi 

danes, nadaljuje da je v študentskih 

letih dosegla vse kar si je zadala. 

Oseba bi danes izbrala preplet varne 

in atraktivnega dela, brez 

vsakodnevnih skrbi, z dobrim plačilom. 

Pravi da vse je odvisno od samega 

sebe. 

 

Splošne 

predstave  in 

Materinstvo ji predstavlja en 

izmed ciljev v prihodnosti, nekaj 

Stabilnost ţivljenja, urejenost in 

mirnost najbolj vrednoti v svojem 



 

 

 

druţina lepega, dobrega.  

Svobodo enači z lastnim 

gospodinjstvom. 

Odgovornost do svojih ţivljenjskih 

poteh pripisuje sebe in nekaj tudi 

okoliščinam. 

 

ţivljenju. Zaupanje v sebe in 

postavljanje in doseganje ciljev so 

dejavniki ki so ji izboljšali ţivljenje. 

Psihoanaliza je dejavnik ki ji ne 

neposredno pomagal pri zviševanju 

kvalitete ţivljenja danes. 

Odgovornost prelaga nase, saj pravi 

da dogodki te privedejo do preprek, ki 

jih moraš obdelati ter odstraniti. 

Politika in 

ideje 

Politiko mladih oseba dojame kot 

manjkajočo, izpostavlja da mlade 

ne zanima politika. 

Drţava usmerja mlade tako da 

lahko plačujejo davke, in se šolali 

ker ni dovolj delovnih mest. 

Drţava ji omogoča šolanje, 

študentsko delo, preţivetje, 

premalo pa stori na področju 

rednega zaposlovanja, po 

zaključenem šolanju. 

Oseba bi raje izbrala več varnosti 

in manj svobode, če bi se odločala 

za svojo prihodnost glede na to ali 

bi drţava bila glavni vir varnosti v 

nasprotju z več svobode in 

odvisnost na lastne odločitve. 

 

Politika ima sredno vlogo pri osebi. 

Demokracijo predstavlja svoboda 

govora, vsak lahko dela kar hoče brez 

posebnih omejitev ali pravil. 

Oseba ostaja razdvojena, pravi da je 

premalo časa preţivela v Jugoslaviji, 

mogoče pa pravi da bi ţivela v 

Sloveniji z odtenki Jugoslavije. 

Vrednoti preplet med varnostjo in 

samoaktualizacijo. 

 

 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Na negotovosti se oseba odziva: 

- Pri zavrnitvi za delovno 

mesto, z razočaranjem, 

potem pa se sprijazni, del 

izkušnje 

- Trenja z starši poskuša 

rešiti, če se ne da se 

umakne. 

- Odziv na splošno krize 

rešuje z planiranjem, saj 

skuša preprečiti tovrstne 

situacije. 

- Neugodne spremembe 

politik pri mladih ne 

dojame brez odziva, 

vendar jo ne osebno 

prizadejejo zato ni 

bistvenega čustvenega 

Oseba se ne spomni da bi imela 

kakršne koli negativne predstave v 

studenskih letih o ţivljenju v 

odraslosti.  

 



 

 

 

odziva. 

- Pri hudi stiski se umakne v 

samoto, poišče mir, potem 

skuša rešiti teţavo. 

 

Zadovoljstvo / Sklep: Oseba vrednoti zadovoljstvo z 

ţivljenjem danes  od 1 – 10 z devetico, 

kar velja za zelo visok rezultat. 

Rezultat se ne spremini pri vrednotenju 

zadovoljstva v študentskih letih. 

Dolgoročne 

orientacije 

Oseba v prihodnosti se vidi na 

visoki funkciji v dobro poslujočem 

podjetju, z druţino in dvema 

otrokoma, in hišo na podeţelju. 

Ostaja zvesta sebi, s tem ko pravi 

da ne bi bič spremenila če bi 

imela moţnost uresničiti svoje 

vizije. 

 

Oseba se v prihodnosti vidi z dvema 

otrokoma, na istem delovnem mestu 

kot danes, zaposlena na projektih ali 4 

h delavnik, z malo turistično kmetijo 

ter uţivala v naravi. 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: ___33___ 

Končana izobrazba: ___________ dipl.ekon.(UN)_______ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___6-7_____ 

 

Komentar: Ţenskega spola, 33 let, diplomirana ekonomistka. Iz subjektivne ocene blaginje 

lahko sklepamo, da ji je bilo omogočen nek normalen do dober standard ţivljenja. Ne izraţa 

nekih izrazitih negotovosti v ţivljenju, vendar podarja preplet varnosti in svobode hkrati. 

Profil prikazuje preplet tako tradicionalnih elementov kot tudi post materialnih vrednot. 

Zanimivo se kaţe postavljanje ciljev, razen druţine je z dolgoročnimi cilji uspela doseči kar si 

je zadala in je s tem tudi zadovoljna. 

 

 

Profil 6: Oseba F 

Parameter Intervju 2012 Intervju 2016 

Identiteta in mladostnikova koherentnost 

Identiteta Starši predstavljajo varnost, 

predvsem finančno. Starši 

pričakujejo da se zaposli in da se 

dobro razumejo. 

 

Druţbo v Sloveniji dojame, kot 

razdrobljeno, pokvarjeno in 

kapitalistično. Pravi, da druţbene 

zahteve so da sprejmeš zaposlitev, 

Definicija samopodobe: 

Resen, delaven, ne optimističen vsaj 

kar se prihodnosti tiče, ter realen 

 

Definicija kolektivne podobe: 

Osebo ki skritizira use  

 

Definicija javne podobe:  

Najbrţ kot delavnega in resnega. 



 

 

 

neglede na doseţeno izobrazbo. 

Usmerjala naj bi mlade predvsem 

k študiju in potrošnji. 

 

Partnerja povezuje z veseljem in 

srečo. 

 

Redna zaposlitev in partnerski 

odnos naj bi bila tisto za kaj naj bi 

mladostnik bil sprejet kot odrasla 

oseba. 

 

 

Sklep: Sam se opredeljuje kot oseba, ki 

je pridna in delavna. Poudarja da ni 

optimistična, kar izraţa tudi v 

kolektivni podobi.  Javna podoba se ne 

razlikuje preveč. Lahko smatramo, da 

se vse tiri podobe dokaj prepletajo. 

Oseba deloma vendar ne v popolnosti, 

se počuti da ima moţnost svobodnega 

mišljenja in izraţanja v javnosti.  

 

 

Koherentnost Oseba se ne čuti koherentna do 

druţbe, ker se ne počuti vključena 

v odločanje o pomembnih temah. 

 

Oseba se je v študentskih letih počutila 

bolj svobodnega kot se danes. Pravi da 

je svoje mnenje bolj ovrednoteno danes 

kot je bilo pred leti, vendar se more 

boriti za svoj prav. Lahko sklepamo da 

koherentnost med osebo in druţbo je 

izraţena v trudu, bolj kot v 

medsebojnem soţitju. 

 

Ţivljenjske usmeritve 

Izobraţevanje, 

delo 

Izobraţevanje predstavlja zahtevo 

druţbe, študentsko delo zgrešena 

iznajdba, v nasprotju redna 

zaposlitev pa osamosvojitev in 

prehod v odraslost. Denar 

vrednoti, kot nekaj esencialnega, 

nekaj več je samo vrednota 

zdravja. Pravi da z denarjem se 

da marsikaj doseči. 

 

 

 

V mladosti je oseba bila bolj črnogleda 

glede prihodnosti, vendar pravi da tudi 

dobra sluţba prinaša enako ali še več 

skrbi in ţivčnosti. Pravi da ni točno 

vedel kaj bi sam seboj, primerna je 

potem bila izbira izobraţevanja.  

Danes se bi raje odločil za atraktivno 

delovno mesto, katero je odvisno od 

uspehov. Kljub temu pa oseba izbira 

lastni moto: Varno in druţinsko 

ţivljenje, brez pretresov in harmonijo v 

ţivljenju. 

Ponovno lahko vidimo preplet 

postmaterialističnih elementov 

predvsem pri izbiri dela in 

tradicionalnih elementov varnosti, kar 

je deloma kontradiktorno. 

Splošne 

predstave  in 

druţina 

Očetovstvo vrednoti kot pozitivno 

stvar, lastno gospodinjstvo pa kot 

samostojnost in prehod v 

odraslost. 

Odgovornost za lastni ţivljenjski 

potek postavlja nase. 

 

Najvišje v svojem ţivljenju vrednoti 

hobi – kickboks in uspehe pri 

udejstvovanju. 

Kvaliteto ţivljenja danes so izboljšali 

dejavniki delavnosti, pripravljenosti za 

delo, kar opisuje da izhaja iz druţinske 

vzgoje, tudi strogost staršev. 



 

 

 

Odgovornost za kvaliteto ţivljenja 

danes prelaga na vzgojo doma ter 

samoiniciativnost. 

 

Politika in 

ideje 

Oseba dojame politiko mladih, kot 

zgrešeno, slabo in premalo 

usmerjena v mladem, pravi da ne 

bi smela dopuščati študentskega 

dela. 

Drţava deluje na osebo predvsem 

tako, da ima največ od njega – z 

potrošnjo in davki. 

 

Oseba meni, da bi morala drţava 

narediti več za drţavljane 

nasploh, z novimi delovnimi mesti 

– kot pravi prej smo bili navajani 

dobro ţiveti. Poudarja da bi raje 

izbral varno okolje, kjer nebi bilo 

toliko razlik med ljudmi, kjer bi 

bilo okolje varnejše. Torej drţavo, 

ki nudi varnost hkrati pa ne veliko 

svobode. 

 

Oseba bolj ali manj spremlja politično 

dogajanje, pri tem pa poudarja da ni 

zagovornik nobene strani ali politik. 

Podpira zdrav razum pri odločitvah. 

Demokracijo dojame kot odlično 

zamisel, v praksi pa bolj spominja na 

goljufijo. 

Oseba se bi laţje odločila za ţivljenje v 

socializmu, utemeljuje stabilnost sluţb, 

redne plače in kot opiše da je bilo 

moţno, da si kaj ustvaril in 

osamosvojil na lastnih plečih. 

 

Negotovost in tveganja proti Zadovoljstvu 

Negotovost Na negotovosti se oseba odziva: 

- Ob zavrnitvi prošnje o 

zaposlitvi oseba se odzove 

z neprijetnim občutkom, 

razumsko predeluje 

občutke krivde, izgubi kar 

nekaj motivacije. 

- Pri trenjih s starši, oseba 

se raje odmakne in 

poskuša na miren način 

zgladiti trenja. 

- V negotovi finančni krizi, 

občuti nemoč, jezo, 

poskuša najti rešitev. 

- Na spremebe politike 

mladih se ne odziva z 

zanimanjem, odvisno ali se 

ga dotika ali ne. 

- V hudi stiski se zateče v 

šport, da se lahko postvai 

na noge. 

Oseba je imela v študentskih letih 

podobo, da v odraslosti je razen 

proizvodnega dela bolj teţko dobiti kaj 

boljšega – pravi da je zmotno. 

 



 

 

 

 

Zadovoljstvo  Sklep: Oseba vrednoti zadovoljstvo z 

ţivljenjem od 1-10 z oceno osem, kar 

predstavlja visok rezultat. V mladosti 

pa je na začetku študija ocenil svoje 

zadovoljstvo z desetko, potem pa z 

petico. Utemeljuje da med študijem je 

spoznal da izobrazba mu ne bo 

omogočila sluţbe. Ţivljenje pa je bilo 

v mladosti z manj obveznostmi in 

skrbi. 

Dolgoročne 

orientacije 

Oseba dolgoročne orjentacije 

nima definirane, ker meni da se 

bodo stvari lahko radikalno 

spremenile. Razmišlja pa o delu v 

tujini, novem okolju, zaposlitvi in 

druţini. 

Za uresničitev vizije bi oseba 

najprej ukinila večji del fakultet in 

promovirala tehnične poklice. 

Zmanjšala bi razlike med plačami, 

ukinila študentsko delo ter 

legalizirala  marihuano- tako bi 

Slovenija imela več turistov. 

Čez 10 let se vidi v Sloveniji in upa na 

isto delovno mesto, z stanovanjem ali 

vsaj prizidek pri hiši. 

 

Spol: Ţ / M 

Starost: _27_____ 

Končana izobrazba: _______diplomiran druţboslovec___________ 

Subjektivna ocena blaginje, katere si bil deleţen v mladosti, na lestvici od 1(zelo nizki 

prihodki druţine) do 10 (zelo visoki prihodki druţine): ___7_____ 

 

Moškega spola z univerzitetno izobrazbo druţboslovne smeri, 27 let. Subjektivna ocena 

blaginje v mladosti ocenjuje z sedmico, kar je dobra ocena. Pri osebi je ţe opaziti obravnavo 

negotovosti v mladosti i  to predvsem z iskanjem zaposlitve in vrednotami preţivetja. 

Izraţene so tako ţelja po varnosti kot tudi po dobrem ţivljenju.  

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 17: Spletni diskurz 2015 - uporabljen članek 

Članek »Mladi zelo teţko dobimo sluţbo, ker se nas starejši bojijo« 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  Vir: RTVSLO 

 

 



 

 

 

Priloga 18: Spletni diskurz 2015 – spletni komentarji 

Spletni diskurz na članek »Mladi zelo teţko dobimo sluţbo, ker se nas starejši bojijo« 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Vir: RTVSLO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 19: Spletni diskurz 2015 – prva faza analize 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 20: Druga faza analize - Vrednotni konsenz 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Priloga 21: Druga faza analize - Deviantnost 

 

 

 

 


