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POVZETEK 

Pričujoča magistrska naloga se posveča reševanju konfliktov v partnerskem odnosu. 

Omenjena tema nas je pritegnila iz več razlogov. Menimo, da sta veliko število razvez v naši 

družbi ter vse večje nezadovoljstvo v partnerskih odnosih največkrat posledica nerazrešenih 

konfliktov med partnerjema. Dejstvo je, da nerazrešeni partnerski konflikti, ki se odražajo v 

obliki potlačenih čustev (jeze, žalosti), slabo vplivajo na psihofizično zdravje posameznika in 

na kvaliteto njegovega življenja. Ker se tudi sami srečujemo s konflikti v partnerskem odnosu 

(le-ti so po našem mnenju neizbežni), smo želeli raziskati, kako pari rešujejo konflikte, ki 

nastanejo med njimi, in v čem vidijo smisel reševanja le-teh. Obenem nas je zanimalo, kako 

sprotno reševanje konfliktov vpliva na nadaljnji partnerski odnos.   

V teoretičnem delu so predstavljeni pojem partnerskega odnosa in razvoj le-tega, izražanje 

čustev in osnovnih človekovih potreb v odnosu ter pojem partnerskega konflikta skozi 

posamične stopnje in njegovo razreševanje. Nadalje je nekoliko podrobneje predstavljen 

model kognitivne terapije pri reševanju partnerskih konfliktov. V naši raziskavi smo izvedli 

sedem strukturiranih intervjujev med pari, pri čemer smo intervjuvali tri ženske in štiri moške 

kot predstavnike posameznega para. Vsak izmed njih je dobil trinajst enakih vprašanj, ki so se 

nanašala na partnerski odnos, partnerski konflikt, reševanje partnerskega konflikta ter na 

vzdušje med partnerjema ob nastalem konfliktu. Na koncu sledi empirični del. V empiričnem 

delu so predstavljeni rezultati analize, preko katerih lahko vidimo, da intervjuvani pari 

povečini nimajo večjih burnih prepirov v medsebojnih odnosih, pač pa manjše prepire, ki jih 

običajno rešujejo s pogovorom, nekateri tudi z umikom. Sprotno reševanje konfliktov vidijo 

pari kot veliko priložnost za nadaljnji razvoj samega odnosa in njegovo pozitivno rast. 

Obenem pari v tem odkrijejo najgloblji smisel reševanja medosebnih konfliktov.  

KLJUČNE BESEDE: partnerski odnos, konflikt, viri konflikta, čustva, reševanje konflikta, 

komunikacija, osebnostna rast 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

This master thesis focuses on resolving conflicts in a relationship. The aforementioned theme 

attracted  us for several reasons. We believe that the high number of divorces in our society 

and the growing dissatisfaction in intimate relationships, are often the result of unresolved 

conflicts between partners. The fact is that unresolved partnership conflicts, reflected in the 

form of repressed emotions (anger, sadness) negative impact on the psychological and 

physical health of the individual and the quality of his life. Since we have been also faced 

with conflicts in partnership (these are in our opinion inevitable), we wanted to explore how 

couples resolve conflicts that arise between them and how they see the sense of resolving 

them. At the same time we were wondering how the resolving of ongoing conflicts affect the 

continued partnership. 

In the theoretical part we wrote about concept of partnership and the development thereof, 

expressing feelings and basic human needs in relationship and partnership concept conflict 

through individual instance and its solution. Furthermore, it is somewhat greater detail model 

of cognitive therapy in resolving the partnership conflicts. In our research we conducted seven 

structured interviews among couples in which we interviewed three women and four men as 

representatives of each pair. Each of them got thirteen equal questions that were related to 

partnership, partnership conflicts, resolve conflict in partnership in the atmosphere between 

the partners at the resulting conflict. At the end follows the empirical part. In this part we 

introduced the results of my analysis. We can see that the majority of the interviewed couples 

do not have a large heated  quarrels in their mutual relations, but minor squabbles, which are 

usually settled through talks, some of the withdrawal. Ongoing conflict resolution are seen by 

couples as a great opportunity for the further development of the relationship and its positive 

growth. At the same time couples detect the deepest sense of resolving their conflicts. 

 

KEY WORDS: partnership, conflict, the sources of conflict, emotions, the resolving of 

conflict, communication, personal growth.  

 

 



 

POJMI 

Partnerski odnos: intimno razmerje med dvema osebama nasprotnega ali istega spola. 

Konflikt: duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teženj; nasprotje, napetost. 

Viri konflikta: vzroki, ki so pripeljali do spora med dvema osebama. 

Čustva: so duševni proces ali stanje, ki je posledica odnosa med človekom in okoljem. 

Čustva označujejo ton (ne pa vsebine) doživljanja. Razlikujemo jih glede na vrsto, jakost in 

trajnost; imajo spodbujevalni in usmerjevalni učinek na vse naše obnašanje.  

Reševanje konflikta: iskanje rešitve, ki bi bila kar najboljša za oba, pri čemer vsak ohrani 

lastne interese in tudi dober odnos. 

Komunikacija: zveza, sporočilo, prenos informacije med viri. 

Osebnostna rast: se odraža v našem vedenju, zavedanju sebe in sveta okoli sebe, omogoča 

nam krepitev odnosov in značilnosti, razvoj lastnih potencialov in sposobnosti, krepitev 

duševnega in telesnega zdravja, umirjanje uma itd. Preko osebnostne rasti človek spreminja 

dosedanje življenjske, vedenjske in druge vzorce, ki zanj niso bile primerne, ter krepi tiste, ki 

so v njegovem življenju delovale primerno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPTS 

Partnership: intimate relationship between two people of the opposite or same sex. 

Conflict: mental state of helplessness due to conflicting tendencies; opposite voltage. 

The sources of conflict: causes that have led to a dispute between two people 

Emotions: mental process or condition which is a consequence of the relationship between 

humans and the environment. Emotions indicate tone (but not content) experience. We 

differentiate them according to type, strength and durability; have the incentive and catalysing 

effect on all our behavior 

The resolving of conflict: finding a solution that would be best for both of you, each retains 

its own interests, as well as a good relationship. 

Communication:Association, the message transfer information between sources 

The personal growth: is reflected in our behavior, awareness of ourselves and the world 

around us, allowing us to strengthen relationships and characteristics develop their own 

potential and abilities, to strengthen the mental and physical health, calming the mind, etc.. 

Through personal growth're driving past life, behavioral, and other patterns, which for him 

were not appropriate and strengthens those who are in his life acted properly 
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1.  UVOD 

Partnerski odnos je v življenju posameznika zelo pomemben odnos. Običajno je partnerski 

odnos podlaga za doseganje intimnosti in za spolno partnerstvo pri oblikovanju življenja v 

dvoje. Intimni partnerski odnosi so običajno povezani z ljubeznijo, s partnersko bližino in z 

intimnostjo.  

Dandanes se precej poudarja pomen čustvene inteligence, še posebej v medsebojnih odnosih. 

Yzaguire (2010) govori o treh osnovnih veščinah, ki pomagajo posamezniku izboljšati 

čustveno vez s partnerjem: da zanj narediš prostor v srcu, da se začneš zanimati za njegovo 

počutje in da potrdiš partnerja v njegovih čutenjih.  

V partnerskem odnosu je še posebej pomembna sposobnost empatije, ki pomaga razumeti 

občutja in doživljanja drugega. Milivojević (2008, str. 117) vidi empatijo kot sposobnost 

predstavljati si, kako druga oseba doživlja določeno situacijo. Treba pa je ločevati empatijo od 

simpatije. Pri simpatiji se subjekt odzove z določenim čustvom zato, ker objekt nekaj občuti, 

pri empatiji pa subjekt poskuša občutiti isto čustvo, kot ga občuti objekt. 

V vsakem odnosu slej ko prej pride do določenih napetosti, ki nastanejo zaradi različnih 

načinov razmišljanja, čutenja ali delovanja. Prav omenjene napetosti lahko vodijo v 

partnerske konflikte. Ko se partnerja znajdeta v konfliktni situaciji, lahko izbereta boj, beg ali 

zapiranje. Kdor izbere boj, poskuša zmagati v prepiru in vsiliti svoje ideje ali voljo. Kdor 

izbere beg, se običajno izogne prepiru, ga ženeta strah in negotovost. Če se partnerja v 

konfliktni situaciji zapreta vase, ju zavest o resnosti problema omrtviči, zaradi česar se 

počutita nemočna (Yzaguire, 2010). 

Iršič (2007, str. 22–23) meni, da je pri razreševanju medosebnih konfliktov ključnega pomena 

prevzemanje odgovornosti, ki pomeni odkrivanje težave in iskanje rešitve, ne pa dokazovanje 

krivde drug drugemu. Prav tako je, po Iršičevem mnenju, potrebno prevzeti odgovornost tudi 

za splošno stanje v odnosu in zadovoljenost posameznikovih potreb in želja.   

Pogosto se konflikti končajo s prekinitvijo komunikacije, kar lahko traja tudi več dni. Na ta 

način si partnerja zapreta pot do rešitve, namesto da bi konflikt ustrezno razrešila, kar bi 

posledično še poglobilo njun odnos. Na drugi strani pa je le bolje medsebojno komunikacijo 

začasno prekiniti, počakati, da se oba akterja pomirita, in šele kasneje nadaljevati.  
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Z magistrsko nalogo želimo preveriti teorijo, kako partnerji rešujejo medosebne konflikte in v 

čem vidijo smisel njihovega reševanja. Obenem želimo preveriti, kako sprotno reševanje 

konfliktov vpliva na nadaljnji partnerski odnos. V skladu s cilji naše raziskave smo si zastavili 

tri raziskovalna vprašanja:  

a) Kako partnerji rešujejo medosebne konflikte?  

b) V čem vidijo partnerji smisel reševanja medosebnih konfliktov? 

c) Kako sprotno reševanje konfliktov vpliva na nadaljnji odnos med partnerjema? 

Vsebinski načrt raziskave je razdeljen na dva sklopa, in sicer na teoretični in praktični oz. 

empirični del. Za prvi sklop smo najprej zbrali in pregledali literaturo z obravnavanega 

področja, torej področja partnerskih odnosov in konfliktov, povezanih z njimi. Pregledali smo 

predhodne raziskave na izbrano temo, zbirali in prevajali članke, povezane z omenjeno temo, 

saj so nekateri izmed njih zapisani v tujem jeziku. Pregledu literature in teoretičnemu 

spoznanju problematike sledi empirični del. Empirični del vključuje sedem intervjujev, 

analizo informacij, pridobljenih iz intervjuja, ter pregled posamičnih vprašanj. Ob koncu 

empiričnega dela sledi interpretacija z raziskavo pridobljenih rezultatov.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2. 1 Partnerski odnos 

Po mnenju Gostečnika (1999, str. 19) je partnerski odnos najbolj očitna slika odnosa, ki ga je 

partner nekoč imel s svojimi starši. V svojem jedru je torej partnerski odnos ponovitev 

odnosa, ustvarjenega med otrokom in starši. Posameznik si izbere partnerja v globoki želji po 

ponovnem zlitju z drugo osebo, zlitju, ki naj bi omogočalo uresničitev želje po povratku v 

stanje ugodja, varnosti in odvisnosti.  

Musek (1997, str. 109) ugotavlja, da pomeni partnerski odnos več kot le priložnostno in bežno 

prijateljstvo. Tudi partnerji, pri katerih ne gre za ljubezensko in spolno navezanost, doživljajo 

tesno prijateljstvo drugače kot bežno prijateljstvo. Medosebna bližina in čustvena navezanost 

sta precej večji, bližnji prijatelji preživijo več časa skupaj kot bežni prijatelji. Posamezniki v 

medosebnih odnosih vplivajo drug na drugega, so odvisni drug od drugega, so sposobni 

razvijati globoka čustva in so običajno dlje časa angažirani v skupnem življenju in skupnih 

dejavnostih.  

Če želimo ustvariti kvaliteten in stvaren odnos, je za to potrebna recipročnost oz. 

obojestranska izmeničnost zavzemanja aktivne in pasivne vloge obeh udeležencev v odnosu. 

Če to ni zagotovljeno, se odnos začne ponavljati, postane dolgočasen in v takem odnosu ni 

mogoče zdržati (Brajša, 1986). Prav tako je za kvaliteten partnerski odnos pomembno pravo 

razmerje med bližino in distanco. Tako prevelika bližina med partnerjema kot tudi prevelika 

oddaljenost uničujeta partnerski odnos. V odnosu mora biti dovolj prostora za vsakega 

partnerja posebej in za oba skupaj. Tretja predpostavka je osebnostna zrelost oz. 

pripravljenost za sprejemanje podobnosti in različnosti v osebnosti in vedenju partnerjev. Tu 

gre za sposobnost za konstruktivno prepiranje in kreativno agresivnost v partnerskem odnosu. 

Brajša (1986, str. 32) meni, da zakonskemu odnosu prizadenejo veliko škodo potiskanje, 

zamolčevanje in izogibanje različnosti. Po njegovem mnenju to odnos nevrotizira, krepi 

medsebojno napetost in je eden glavnih vzrokov za beg iz zakona. Četrta predpostavka za 

kvaliteten in zrel odnos je v tem, da si partnerja drug drugemu dovolita biti obenem šibka in 

močna, uspešna in neuspešna, pametna in manj pametna.  
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Brajša nadalje ugotavlja, da zakon ni samo odnos, ampak tudi komunikacija, od kvalitete 

katere je odvisna tudi kvaliteta zakona. Po njegovem mnenju je nujno potrebno, da čim več 

stvari jasno pojasnimo z besedami,da se slovar partnerjev čedalje bolj bogati. Prav tako je 

zelo pomembno, da partnerja znata ubesediti tisto, kar doživljata. Če doživljanja enega ali 

drugega partnerja ostanejo neizgovorjena, se zakonski odnos spremeni v težko predvidljivo 

dogajanje, v katerem partnerja postajata čedalje bolj napeta in negotova.  

Vsak človek po svoji psihični strukturi teži k medsebojni komunikaciji, na osnovi katere se 

lahko kot bitje razvija. Človekovo hrepenenje po odnosu je neka sila, ki presega zgolj biološki 

oziroma organski potencial človeškega razvoja. Da bi se človek lahko razvil v zrelo osebnost, 

mora najprej razviti čut zase kot ločen in neodvisen od drugih, istočasno pa mora tudi razviti 

sposobnost vzpostavitve odnosov z drugimi (Gostečnik, 2001).  

2. 1.1 Razvijanje partnerskega odnosa 

Najpogosteje se partnerski odnos začne s fazo zaljubljenosti. Pri zaljubljanju gre za naravni 

razvojni proces, s katerim oseba integrira in nevtralizira predstavo o idealnem partnerju, na ta 

način pa dosega psihično zrelost. Zato je zaljubljanje značilno za dobo pubertete, dokler 

posameznik ne doseže psihične zrelosti (Milivojević, 2008). 

Zaljubljenost se zgodi na ta način, da ga oseba, ki jo nek subjekt sreča, z neko fizično ali s 

karakterno lastnostjo spominja na njegovo mentalno predstavo o idealnem partnerju. Ta 

podobnost vpliva na to, da omenjeni subjekt projicira svojo idealizirano predstavo o pravem 

partnerju na osebo, ki jo sreča, in se vanjo zaljubi. Tako je za zaljubljene osebe pogosto 

značilen občutek, da poznajo osebo, v katero se zaljubijo, že celo življenje, čeprav so jo 

srečali šele pred kratkim. Za čustvo zaljubljenosti je torej značilno zelo prijetno občutje, ki 

privede do tega, da se zaljubljenec osredotoči na osebo, v katero je zaljubljen, in ta oseba 

postane zanj vir užitka (Milivojević, 2008). Kot pravi Milivojević, je moč občutja „ljubezni“ 

v zaljubljenosti največja možna, ker se objekt doživlja kot najboljši možni in s tem tudi kot 

najpomembnejši.  

Razvoj trdnega, globokega partnerskega odnosa je dlje časa trajajoč proces. Raziskovalci 

(Levinger in Snoek v Musek 1995, str.110) so prišli do ugotovitve,da se medosebni odnosi 

razvijajo v štirih stopnjah, ki si sledijo druga za drugo. Te stopnje so: ničelni stik, bežni stik, 

površinski stik in vzajemni stik. Največ odnosov, ki jih vzpostavimo z drugimi, se običajno 
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konča na eni izmed prvih treh stopenj. Če so naši stiki z drugo osebo pozitivni in spodbudni, 

jih želimo še stopnjevati do vzajemnega odnosa, v nasprotnem primeru pa ostanemo na nivoju 

površinskih odnosov. Zelo pomemben dejavnik poglabljanja socialnih stikov je čustvena 

navezanost.  

Lamovec meni, da je prvi pogoj za to, da se nek odnos sploh lahko razvija, zaupanje. Prva 

kriza v nekem odnosu običajno nastane prav zaradi nesposobnosti posameznikov, da bi 

zaupali sebi in drugim. Pri zaupanju ne gre za nekaj stabilnega in nespremenljivega, pač pa za 

nekaj, kar se vedno znova potrjuje ali pa ruši. O pristnem zaupanju govorimo, kadar so 

združeni štirje elementi : tveganje, odvisnost od drugega, možnost negativnega izida in 

prepričanje o ugodnem izidu. Sleherno zaupanje se razvija na način, da sprejemamo misli, 

čustva in reakcije drugega ter mu nudimo podporo in sodelovanje. Če se nekdo ob nas ne 

počuti sprejetega, se bo umaknil vase ali bo izbral nek drug način obrambnega vedenja. 

„Stopnja zaupanja se v odnosu spreminja v skladu z zmožnostjo in s pripravljenostjo 

posameznikov, da zaupajo in da so vredni zaupanja. Zaupljivo obnašanje pomeni, da smo 

pripravljeni tvegati in pokazati svojo ranljivost. Zaupanja vredno obnašanje pa je tisto, ki 

zagotavlja ugodne posledice (sprejemanje, podpora, recipročnost samorazkrivanja) tako, da 

drugemu ni žal, ker se nam je razkril“ (Lamovec, 1993). 

Začetek partnerske krize običajno nastopi takrat, ko začutimo, da je ogrožena naša sreča 

oziroma vizija popolnosti. Takrat običajno začnemo negodovati, da nas partner nima dovolj 

rad, da nas zanemarja in da smo nehote postali žrtev njegove prevare. Začnemo dvomiti v 

svojo izbiro partnerja in čez noč postane najslabši zakonski partner, kar jih je možno dobiti, 

zakon, v katerem smo pristali zaradi njegove laži, pa življenjska polomija (Kralj, 2006).  

2. 1.2 Izražanje čustev v partnerskem odnosu 

Ker je partnerski odnos tako globok in intimen, v njem slej ko prej pridejo do izraza različna 

čustva, ki jih partnerja medsebojno izražata. Še najbolj se to pokaže v konfliktnih situacijah 

med njima. Po mnenju Becka ljudje povečini doživljajo izražanje čustva jeze kot nekaj 

dobrega, vendar pri tem razmišljajo samo o takojšnjem olajšanju in zadovoljstvu, ki jim ga 

jeza nudi. Čustvo jeze vključuje občutek pritiska, da moram nekaj storiti. Beck ugotavlja, da 

izražanje jeze v partnerskem odnosu običajno naredi več škode kot koristi. Dejstvo je, da 

človekova sovražnost nikoli ne gre v prazno, pač pa je usmerjena v partnerja, ki na drugi 

strani občuti bolečino. Nakopičeni občutki prizadetosti zaradi graje in zmerjanja pripeljejo 
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žrtev do tega, da začne napadalnega partnerja doživljati kot sovražnika (Beck, 2013).   

Nedvomno je veliko frustracij in iz njih izhajajoče jeze posledica tega, da mnogi z veliko 

težavo učinkovito izrazijo partnerju svojo voljo. Del problema je očitno strah pred 

partnerjevim povračilom oz. skrb, da bi prizadeli njegova čustva. Drugi del problema pa sta 

partnerjeva nezmožnost natančno uzreti vir frustracije in pomanjkanje sposobnosti predstaviti 

problem oz. ponuditi okvir za razpravo o konfliktih. Včasih je problem zavrtosti in težav s 

samouveljavitvijo komaj zaznaven in se ga prizadeti sploh ne zaveda – zaveda se le pritajene 

depresije, razdražljivosti, utrujenosti in nejasnih telesnih simptomov (Beck 2013, str. 165). 

Izražanja čustev se otrok nauči v svoji primarni družini. R. Skynner se je kot družinski 

terapevt veliko ukvarjal s tem problemom in prišel do pomembne ugotovitve, da je človekovo 

čustvovanje močno povezano z izkustvi primarne družine (Skynner v Čačinovič Vogrinčič 

1992, str. 177). 

»Vsak človek sprejme in obvlada tista čustva, ki jih »sme« sprejeti in obvladati v družini. Kot 

pravi Skynner, za zaslon skrije tista čustva, ob katerih doživi travmo oz. stres, ali pa tista (to 

je pogostejši razlog), ki v njegovi družini niso sprejeta, ki povzročajo napetost in 

vznemirjenje, ki so tabu« (Skynner v Čačinovič Vogrinčič 1992, str. 177). Če posameznik 

izraža v družini čustva, ki so za njegovo družino nesprejemljiva, se v njem zbudita odpor in 

strah, da bo izgubil ljubezen. Zato se nauči, da omenjena čustva skrije pred svojo družino in 

tudi pred samim seboj. Otrok se že ob rojstvu nauči, kako se v njegovi družini ravna s čustvi. 

Vsak otrok potrebuje ob sebi odraslega starša, ki mu zmore dati dovolj čustvene topline in 

varnosti.   

Otrok se mora v vseh fazah svojega razvoja v družini lekcij o ravnanju s čustvi učiti drugo za 

drugo: predelati mora čustva ločevanja od staršev, čustva, ki jih zbujata avtoriteta ali drugi 

spol itd. Včasih so čustva, ki jih otrok doživlja, izredno močna in nesprejemljiva – čustva 

strahu, besa, gnusa, jeze. Če jih ne more sprejeti in predelati, si lahko pomaga tako, da jih 

projicira – ta čudna, nesprejemljiva čustva niso v njem, temveč v drugih, zunaj njegovih meja. 

Nesprejemljiva lastna čustva zamenja paranoiden strah pred drugimi. Otrok se čustvom 

odpove, da bi jih lahko obvladal (Skynner v Čačinovič Vogrinčič 1992, str. 178–179). 

Problem znotraj neke družine ni v tem, da nikoli ne pride do negativnih čutenj, ampak v 

zanikanju le-teh. Izjemnega pomena je, da ima posameznik v neki družini možnost, da čuti in 
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da svoja čutenja svobodno izraža. Otroku je potrebno najprej zagotoviti pravico do izražanja 

svojih čustev  takšnih, kakršna so. Vsak otrok ima kasneje možnost, da se ravnanja s čustvi, 

ki jih ni obvladal v svoji družini, nauči izven nje, je pa to običajno, kot vsaka sprememba, ki 

jo naredimo, povezano s stresom (Čačinovič Vogrinčič, 1992).  

V partnerski odnos poleg družinskih vzorcev vedenja, družbenih pogledov ter svojega 

velikega jaza s seboj prinesemo tudi vso čustveno kramo iz preteklosti, ki smo jo v času 

dvorjenja uspešno skrivali pred seboj in tudi pred partnerjem. V ta paket čustvene krame 

sodijo vsi naši strahovi, žalosti, bojazni, neuspehi oziroma vse, kar se je kdajkoli vtisnilo v 

naše čustveno zaznavanje sebe, ljudi in sveta. Sprejemanje nasprotnega spola je za vsakega 

posameznika najpomembnejša potrditev, ljubezen pa seveda predstavlja vrhunec našega 

zavedanja. Torej, če me nekdo ljubi, pomeni, da sem. Slabša, kot je naša samopodoba, večja 

pričakovanja oz. bolj romantične predstave ljubezni si izoblikujemo. Ker sami do sebe 

izoblikujemo negativen čustven pogled, ki je posledica občutka neustreznosti in neuspešnosti, 

živimo v nenehnem notranjem konfliktu. En del nas vidi svojo osvoboditev oz. osebni 

preporod v zavedanju, da je ljubljen in da si ga nekdo želi, drug del pa se tega boji in niti ne 

verjame, da se mu to lahko zgodi (Kralj 2006, str. 99100). 

Glasser meni, da za svoja čustvena stanja v zakonu oz. daljši partnerski zvezi pogosto krivimo 

druge. Ob tem pa se ne zavedamo, da si ta čustvena stanja pravzaprav izbiramo sami. Teorija 

izbire nas uči, da nam ni vedno treba sprejemati odločitev, s katerimi bi prizadeli naš zakon, 

ker so nam skoraj vedno na voljo boljše odločitve. Ko začnemo uporabljati teorijo izbire zase, 

nam postaja vse bolj jasno, da smo mi sami edina oseba, ki jo lahko kontrolira, in da je to zelo 

pomembno, če si želimo zagotoviti bolj zadovoljno življenje (Glasser, 1998).  

Če smo v nezadovoljivem partnerskem odnosu in svojega življenja nimamo pod učinkovitim 

nadzorom, si pogosto izberemo bolečino. Le-to si največkrat izberemo v obliki potrtosti, 

umika, pritoževanja, norosti, pitja ali uporabe drog. Če naš zakon oz. dolgotrajno razmerje ne 

ustreza našemu svetu vrednot, si lahko izberemo zaskrbljenost, napetost, strah, nasilje ali 

bolezen. Običajno se najprej pojavi jeza, najbolj osnovno in celostno vedenje, ki ga izberemo 

takrat, ko stvari uidejo nadzoru. Jeza nadalje pogosto vodi v nasilje, v katerem je najšibkejši 

partner poraženec (Glasser, 1998). 

Drugo vedenje, ki ga partnerji pogosto izberejo v odnosu, je depresiranje, ki se odraža tako na 

telesni kot čustveni ravni. Običajno ga posameznik usvoji v otroštvu, ko je razočaran in 
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depresira iz treh razlogov: da bi potlačil jezo, ki bi vso stvar le še poslabšala, kot klic na 

pomoč komurkoli, ki bi mu lahko pomagal, ali pa kot način, da se izogne početju česa 

boljšega, kar pa bi mu prineslo veliko dela. Glasser verjame, da nam lahko teorija izbire 

ponudi upanje. Kajti brezupno razmišljanje o celostnem vedenju, kot je npr. depresiranje, nas 

ovira, da bi bili dovolj močni, in nam dela življenje težko in žalostno (Glasser, 1998).  

Po mnenju Hendrixa ljudje v sebi nosimo nagonsko željo, da bi v zvezah ponavljali vzorce iz 

otroštva, saj je to edino, kar poznamo in pri čemer se počutimo dovolj varne. Slabe izkušnje iz 

otroštva lahko nadomestijo le nove izkušnje in običajno pri poskusu celjenja ran želimo znova 

vzpostaviti vzdušje iz otroštva. Posameznik, ki izhaja iz motene družine, pogosto trpi za 

anhedonijo (ne zmore začutiti užitka) ali pa postane odvisnik (od dela, iger na srečo, spolnosti 

itd.). Hendrix predlaga, da naj bi se vsak posameznik soočil z negativnimi čustvi iz lastne 

preteklosti (sram, jeza, krivda), kar običajno zahteva veliko časa, odvisno od stopnje 

ranjenosti. In prav to soočenje posameznika z negativnimi čustvi iz preteklosti vodi v 

doživljanje celovitosti v partnerskem odnosu (Hendrix, 2010).  

2. 1. 3Partnerski odnos in osnovne človekove potrebe 

V partnerskem odnosu se potrebe posameznika vsakodnevno spreminjajo. Če partner o njih ne 

govori, ni mogoče, da bi njegov partner brez spraševanja vedel, kaj prvi potrebuje. Med čustvi 

in potrebami obstaja močna povezava. Ko je partner jezen, potrebuje naše razumevanje, ko ga 

je strah, potrebuje pomiritev, v žalosti potrebuje tolažbo, ko je srečen, želi srečo deliti. Pri 

številnih parih, ki so dlje časa v zvezi, partnerja utopično verjameta, da poznata potrebe drug 

drugega, medtem ko jih v resnici le predvidevata (Yzaguire, 2010). 

Nekateri partnerji izražajo svoje potrebe na verbalno agresiven način. Chapman meni, da so 

potrebe po lastni vrednosti, smislu in izpolnitvi v življenju del naše duhovne človeške narave, 

zato vsak človek v sebi išče izpolnitev. Tudi človek, ki izraža svojo stisko z žaljenjem drugih 

ljudi, je vreden svojega dostojanstva, prav tako je vreden naše ljubezni. V tovrstnih primerih 

najbolj pomagajo odkrit pogovor s partnerjem, priznanje svojih občutkov ter postopno 

reševanje destruktivnih vzorcev vedenja z uvajanjem pozitivnih sprememb v odnos. V 

vsakem primeru je potrebno sodelovanje obeh partnerjev (Chapman, 2002).  

Temeljne psihološke potrebe so skupne vsem nam, razlikujejo se le v njihovi intenziteti. Ker 

je vsak izmed nas v svojem čutenju in izpolnjevanju potreb edinstven, univerzalno merilo ne 
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obstaja. Potrebe so notranje sile, ki nas spodbujajo k delovanju. Raziskave o samomorih 

kažejo, da imajo posamezniki, ki napravijo samomor, veliko težav pri zadovoljevanju ene ali 

več psiholoških potreb po ljubezni, moči in svobodi. V sporočilih, ki jih zapustijo, pravijo, da 

ne prejemajo dovolj ljubezni in se jim zato ne zdi vredno živeti (Glasser, 1998).  

 Potreba po ljubezni in pripadnosti 

Če želimo doseči zadovoljivo ljubezen, moramo postati odvisni od druge osebe, vendar na 

drugi strani ne moremo pričakovati, da nam bo druga oseba ljubezen vračala, ker nimamo 

nadzora nad drugimi ljudmi. Običajno ženske potrebujejo več ljubezni kot moški, medtem ko 

imajo moški močno potrebo po preživetju, zato bolj težijo k spolnosti (Glasser, 1998).  

Želja po tem, da bi ljubili sočloveka, je odraz altruistične, dobre plati človeka. Na drugi 

strani pa velik del našega obnašanja spodbuja želja po tem, da bi ljubezen sprejemali. 

Ljubljene se počutimo, kadar imamo občutek, da ljudje iskreno skrbijo za nas, da jim je 

pomembno, da se dobro počutimo, in da se za nas razdajajo. Če začutimo ljubezen svojega 

zakonca, imamo občutek, da smo si blizu, če pa je te ljubezni premalo, se lahko na drugi 

strani počutimo nezaželene in osamljene. Izjemno velik del našega vedenja je pogojen z našo 

potrebo po ljubezni (Chapman 2002, str. 62).   

Maslow povezuje ljubezen s svojo teorijo motivov, v kateri razlikuje potrebe pomanjkanja in 

potrebe bivanja. Ljubezen se velikokrat pojavlja kot odziv na nezadovoljeno potrebo po 

pripadnosti, pri kateri skuša posameznik s čustvenim navezovanjem na drugo osebo 

zadovoljiti lastna občutja negotovosti in primanjkljaje. Ta oblika ljubezni dela človeka 

odvisnega in je lahko destruktivne narave: posameznik težko sprejme, da se ljubljena oseba 

spreminja in razvija, takšne spremembe pa povzročajo razočaranje. Če se ljubezen pojavi pri 

ljudeh, ki imajo druge potrebe zadovoljene (so samoaktualizirani), pa ne povzroča občutij 

odvisnosti v odnosu do partnerja, ampak uživanje v medsebojnem sprejemanju in spoštovanju 

(Maslow v Musek 1995, str. 90). 

V zakonih oz. daljših zvezah, ki izhajajo iz različno močnih potreb po ljubezni na eni in drugi 

strani, lahko nastopijo različni problemi. Tako npr. moški z močno potrebo po preživetju želi 

veliko spolnosti in se na začetku do svoje partnerke obnaša dovolj ljubeče, da to doseže. Prav 

tako si njegova partnerka na začetku zveze, ko prevladuje močna spolna privlačnost, želi 

veliko spolnosti. Če ima moški zmerno potrebo po ljubezni, ženska pa veliko, bo ona hitro 
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ugotovila, da nekaj v zvezi manjka, in se umaknila. Prav tako se bo on v svoji prizadetosti za 

povračilni ukrep umaknil in zakon bo na ta način trpel. Žal se večina ljudi, preden vstopi v 

zakon ali trajno razmerje, ne sprašuje, ali bo zmožna podariti partnerju toliko ljubezni, kot jo 

bo potreboval (Glasser 1998, str. 30). 

Včasih so moški in ženske do svojih otrok zelo ljubeči, medtem ko ne zmorejo biti v enaki 

meri ljubeči do svojih partnerjev. Do tega lahko pride zato, ker otroci potrebujejo veliko 

pozornosti in nege, kar jim starši z veseljem nudijo, za svoje delo pa ne pričakujejo nobenega 

povračila. Dovolj jim je, da vidijo svojega otroka veselega. Ko pa otroci odrastejo, starši od 

njih običajno pričakujejo več, kot dajejo. Podobno pričakujejo odrasle osebe v partnerskem 

odnosu. Ko ne dobijo tistega, kar pričakujejo, so manj pripravljeni vložiti v ljubeč, zrel odnos, 

ki sčasoma postane vse bolj boleč (Glasser, 1998). 

Tudi spolnost v dolgotrajnih razmerjih pogosto predstavlja problem. Kakršnokoli vedenje, ki 

ga ponavljamo z določeno osebo, slej ko prej postane dolgočasno, ker vemo, kaj lahko od te 

osebe pričakujemo. Glasser pravi, da obstajata vedno dve možnosti, kako rešiti problem: 

poiščemo novega partnerja ali pa v obstoječo zvezo vnesemo nekaj ustvarjalnosti. Pogosto si 

partnerji na tej stopnji poiščejo nove partnerje ali pa vsaj sanjarijo o njih. Pri zunajzakonskih 

razmerjih gre skoraj vedno za iskanje več ljubezni v samem odnosu. Po mnenju Glasserja je 

še vedno veliko srečnih zakonov, a se je tega, kako ljubiti zadovoljivo, treba vedno znova 

naučiti – naučiti ostati dovolj privlačen svojemu partnerju, da si le-ta sreče ne bo iskal drugje 

(Glasser, 1998).  

 Potreba po moči 

Ta potreba nam običajno otežuje prilagajanje v enakovredni zvezi, še posebej v zakonski. 

Glasser meni, da je največja ovira na poti k srečnemu zakonu nesposobnost zadovoljitve 

potrebe po moči enega ali obeh partnerjev. Ljubezen namreč ne more rasti v zvezi, kjer eden 

ali celo oba partnerja verjameta, da imata premalo ali nič moči. Če želimo, da zveza uspe, 

morata biti partnerja tudi dobra prijatelja, pri čemer njuno prijateljstvo temelji na poslušanju 

drug drugega in izkazovanju pozornosti. Partnerja, pri katerih je na obeh straneh močno 

izražena potreba po moči, sta zelo težko prijatelja, saj je med njima nenehna konkurenca. Če 

pa ima eden izmed partnerjev močno potrebo po moči, drugi pa šibko, je možnost, da bo 

zakon uspel, velika. V takih zakonih je običajno manj konfliktov in bolj zadovoljivo spolno 

življenje. Prav tako je zakon uspešen, če imata oba partnerja nizko potrebo po preživetju. Po 
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Glasserjevih izkušnjah so najbolj uspešni tisti zakoni, kjer imata oba partnerja šibko ali 

zmerno potrebo po moči in vsaj povprečno potrebo po ljubezni (Glasser, 1998).  

 Potreba po svobodi 

Je tretja psihološka potreba. Med svobodo in močjo se v človeških odnosih bije neprestani boj 

in veliko konfliktov se rodi prav iz tega. Glasser ugotavlja, da imajo ljudje z manjšo potrebo 

po svobodi veliko večjo možnost za uspešen zakon kot tisti z visoko potrebo po neodvisnosti. 

Večino jeze v zakonu ali v partnerskem odnosu povzroči en partner (običajno moški), ki se 

zunaj zakona počuti nemočen. Zato je edina moč, ki jo lahko doseže, nadvlada nad ženo in 

otroki. Včasih pa jeza izbruhne, ko ima en partner manjšo potrebo po ljubezni in večjo 

potrebo po svobodi kot drugi. Svoboda in ljubezen se tako znotraj partnerskega odnosa 

pogosto znajdeta na nasprotnih bregovih. Če imata oba partnerja visoko potrebo po osebni 

svobodi, lahko zakon dobro funkcionira, če to prepoznata in sprejmeta. Pomembno je, da 

partnerja drug drugemu dovoljujeta uresničevati svoje interese in se v njih podpirata. To lahko 

vodi v trajno zadovoljujočo partnersko zvezo. Vendar pa se, kot pravi Glasser, običajno 

poročajo osebe z različnimi potrebami po svobodi. Če ti partnerji ne dojamejo, za kaj gre, se 

pogosto ujamejo v trpeč, nezadovoljiv odnos (Glasser, 1998).  

 Chapman (2002, str. 63) vidi željo po svobodi kot željo, da bi usmerjali svoje lastno življenje 

in ne bi bili pod nadzorom nekoga drugega. Posameznik hrepeni po svobodi, da lahko odloča 

o svojem življenju. V odnosu želi vsakdo svobodno izražati svoje občutke, misli in želje. 

Želimo si svobodno izbirati cilje, ki jih bomo dosegli. Nadalje Chapman razmišlja, da je želja 

po svobodi tako zelo močna, da kadarkoli se nam zdi, da skuša partner z nami manipulirati oz. 

nas nadzirati, običajno postanemo jezni in se postavimo v obrambni položaj. Občutek imamo, 

da z našim skupnim življenjem ni vse tako, kot bi moralo biti, in tak odnos nas ne more 

osrečiti.  

 Potreba po zabavi 

Zabava pomeni, da ob dejavnostih, ki jih počnemo, čutimo posebno zadovoljstvo, ki ga 

običajno izrazimo s smehom in dobro voljo. Kadar potrebo po zabavi z nekom delimo, to 

pripomore k boljšim medsebojnim odnosom  to je recept za uspešen partnerski odnos. Če se 

oseba, ki ima rada zabavo, poroči z nekom, ki se stalno pritožuje, bo to odločitev sčasoma 

močno obžalovala, saj bo v odnosu s tako osebo bolj trpela, kot se zabavala. Ljudje, ki imajo 
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radi zabavo, imajo običajno veliko interesov. Bolj, kot se ti interesi v odnosu delijo, večja je 

verjetnost, da bo v zakonu vedno nekaj novega in svežega, kar bo pripomoglo h krepitvi in 

ohranjanju prijateljstva v odnosu. Spolnost in ljubezen lahko v dlje časa trajajočem zakonu 

postopoma pojenjata, a zabava odnosu vselej prinaša novo svežino. Zabave kot potrebe nikoli 

ne smemo podcenjevati, saj je edina od potreb, ki jo lahko zadovoljimo sami, ne da bi se nad 

njo pritoževala večina partnerjev (Glasser, 1998).   

Chapman (2002, str. 64) meni, da je »potreba po sprostitvi osnovna potreba, ki se odraža v 

našem načinu življenja. Veliko denarja in časa vložimo v igre. Različna športna oprema, ki jo 

kupujemo in ni prav poceni, je dokaz za to«. 

 Potreba po notranjem miru 

Notranji mir je središče človekovega notranjega jaza. Čeprav sodobni človek zavrača 

institucionalno religijo, pa še vedno ni opustil svojega iskanja duhovne stvarnosti. Dejstvo je, 

da velik del človekovega vedenja pogojuje iskanje notranjega miru. Filozofi so že zdavnaj 

dojemali človeka kot bitje, ki poseduje tudi duhovno dimenzijo. Posameznika njegova 

duhovna žeja spodbuja, da išče smisel iznad fizičnega sveta, v katerem počnemo konkretne 

stvari (Glasser, 1998). 

2. 1.4 Partnerski odnos in spolnost 

V današnjem času se veliko govori o spolnosti, pa kljub temu veliko ljudi, tako poročenih kot 

samskih, ni zadovoljnih, ker ne najdejo dovolj vznemirljivosti v svojih partnerskih zvezah.  

Vider razmišlja, da je pri človeku spolnost v neposredni povezavi z možgani, kar pomeni, da 

ni zgolj nekaj nagonskega kot npr. pri živalih. Torej je človeško spolno dejanje vedno 

človeško, zavestno. Kolikor je manj zavestno, je na drugi strani manj človeško in človeka 

manj vredno. Zdravo gledanje na spolnost, po mnenju Viderja, pomaga, da bosta partnerja 

tudi v telesnem pogledu imela zdrav odnos. Obstaja precej pravil, verskih ali družbenih, o 

tem, kaj naj bi bila prava spolnost. In prav ta pravila sprožijo strah, da bo tisto, česar si v 

spolnosti želimo, izpadlo kot »nenormalno« (Vider, 1980). 

V mladosti je spolnost običajno bolj kratkotrajna, ker je bolj povezana s hormoni kot s pravo 

ljubeznijo. Spolnost je včasih povezana tudi z močjo. Različne »zvezdnike« (filmske, 

glasbene, športne) mnogi doživljajo kot seksualne objekte in težijo h kratkotrajnim zvezam z 

njimi. A prava ljubezen vedno zahteva prijateljstvo in spoštovanje. Ženske si običajno želijo 



13 

bolj ljubeče kot hormonske spolnosti, medtem ko moški bolj hrepenijo po hormonski 

spolnosti. Kadar se ženske zanimajo za spolnost, si želijo predvsem ljubezen in varnost, ki jim 

jo lahko ponudi ljubeči moški. Če se ženska, ki ima močno potrebo po ljubezni, poroči z 

moškim, ki ima to potrebo zelo majhno, odnos ne more bit spolno zadovoljujoč, še posebej, 

če ima moški visoko stopnjo potrebe po preživetju in mu je zato bližja hormonalna spolnost. 

Za zadovoljujočo spolnost je torej pomembno, da sta si partnerja v svojih temeljnih potrebah 

po ljubezni in prijateljstvu čim bolj kompatibilna (Glasser, 1998).   

Kot ugotavlja Glasser (1998), se mnogi ljudje, ki iščejo vznemirljivost, zatečejo h knjigam, ki 

svetujejo o spolnosti. Le-te so običajno osredotočene na napačne stvari in se ne ukvarjajo s 

tistim, kar je zares pomembno za dolgotrajno vznemirljivo spolnost: najti osebo, ki jo bomo 

ljubili in nam bo ljubezen vračala. Če nam to uspe, potem dosežemo najboljšo intimno 

izkušnjo, ki je spolna ljubezen. To ljubezen lahko doživimo le skozi odnos, v katerem sta 

ljubimca hkrati zelo dobra prijatelja.  

Prijateljstvo temelji na medsebojnih skupnih interesih in zavedanju, da lahko izraziš svoje 

misli, ne da bi se moral bati zavrnitve ali kritike, na načrtovanju in graditvi skupnega življenja 

in najbolj na radosti, da sta lahko drug z drugim, kadar nista pod bremenom vsakdanjih skrbi. 

In dober prijatelj podpira interese partnerja celo takrat, ko nimata skupnega interesa. Nekdo, s 

komer lahko govorite o čemerkoli, je največ za zakonsko prijateljstvo. Preveč je poročenih 

tujcev. Glasserjeva izkušnja kot psihiatra je z mnogimi ljudmi, ki niso zadovoljni v spolnosti, 

predvsem v tem, da niso dobri prijatelji z osebami, s katerimi imajo spolne odnose (Glasser 

1998). 

Spolna ljubezen je ranljiva, saj se ljudje pogosto bojijo zavrnitve spolne ljubezni. Partnerja se 

bojita drug drugemu razkriti, zakaj sta razočarana, in tak odnos lahko traja leta in leta. Prav 

strah nam preprečuje, da bi v odnosu prosili za tisto, kar si želimo, in upamo, da nam bo 

partner prebral misli in sam prišel do spoznanja, česa si želimo. Ker pa se to zgodi redko, je 

pomembno v spolnem odnosu izražati želje. Frigidnost oz. impotenca se običajno pojavi 

zaradi nesproščenosti partnerja, ki preveč pričakuje, se preveč trudi. Do impotence lahko 

pride zaradi pomanjkanja ljubezni ali iz strahu pred pomanjkanjem ljubezni. Impotentne 

osebe bodisi ne marajo svojih partnerjev dovolj bodisi so živčni ali napeti, ker ne verjamejo, 

da jih ima partner dovolj rad. Obenem jih je strah, da bodo izgubili ljubezen svojega partnerja, 

če ne bodo uspeli v spolnem aktu doseči vrhunca (Glasser, 1998). 
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Poleg nesproščenosti v partnerskem odnosu tudi vsak poskus spreminjanja svojega partnerja 

negativno vpliva na spolno ljubezen. Kritiziranje partnerja je lahko izraženo s tišino (s 

pogledom, nepozornostjo, nepripravljenostjo nekaj storiti) ali pa z besedami. Po mnenju 

Glasserja je vsaka kritika v odnosu med dvema destruktivna in lahko hitro uniči spolno 

ljubezen. Odtegovanje spolnosti je na drugi strani najhitrejši in obenem najbolj boleč način 

izražanja jeze v odnosu. Če se tovrstne razlike ne zgladijo dovolj hitro, postane 

nezadovoljstvo kronično. Če želimo, da bi spolna ljubezen trajala, se morajo pari naučiti 

shajati se s svojim nezadovoljstvom, ne da bi kritizirali. Vedenja, ki so v odnosu moteča, se 

lahko izrazijo tudi na drugačen, bolj sprejemljiv način kot s kritiko (Glasser, 1998).   

Glasser (1998, str. 47) ugotavlja, da je dolgotrajna spolnost možna le takrat, ko sta partnerja 

drug do drugega ravno dovolj pozorna, da nikoli ne zahtevata pretvarjanja. Če par, ki se sooča 

s težavami na področju spolnosti, pridobi ali obnovi nekaj prijateljstva ali ljubezni, se tudi 

spolnost v odnosu ponovno obnovi.   

Uspešna trajna spolnost je mogoča, kadar ljubezen, prijateljstvo in zabava obstajajo tako v 

postelji kot zunaj nje. Če ni tako, bo imela ena ali druga stran težave pri uživanju spolnosti in 

odnos bo trpel. Če sta ljubezen in zabava dobro zadovoljeni, spolnost kljub temu, da so morda 

druge potrebe zapostavljene, ne trpi. Če pa ljubezen in zabava nista zadovoljeni, potem 

poskusi za doseganje drugih ciljev (preživetja, moči in svobode), da bi obdržali spolnost, ne 

bodo uspešni (Glasser 1998, str. 49–50). 

Vider (1980) meni, da bi se morala na telesni odnos zakonca dlje časa pripravljati. Od 

zdravega, odprtega pogleda moža in žene na spolnost in njunega prizadevanja pride do 

medsebojnega sporazuma. To ju najbolje pripravlja, da bosta pozneje o teh stvareh lahko 

govorila svojim otrokom. Spolno življenje v zakonu torej zahteva veliko »šole«, nenehno vajo 

in izpopolnjevanje.  

Glasser (1998) verjame, da je z malo razsodnosti in s svetovalcem mogoče veliko storiti in 

pripraviti zakonce k razumevanju, da lahko skoraj vsako nestrinjanje in nezadovoljstvo, pri 

katerem ne kritiziramo, izboljša spolno ljubezen. Prav na ta način lahko tudi rešimo zakon.  

2. 2 Partnerski konflikt 

Partnerski konflikt lahko predstavlja največjo nevarnost za partnersko harmonijo,še posebej v 

tistih odnosih, kjer so konflikti pogosti. Dejstvo je, da so konflikti na eni strani bistven 
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sestavni del partnerskih, zakonskih in družinskih odnosov. V takih primerih lahko razdiralne 

silnice med partnerjema pretehtajo medsebojno privlačnost in ljubezen. Psihologi so 

opozorili na številne izvore partnerskih konfliktov, med katerimi najdemo: nezvestobo, fizično 

in besedno zlorabljanje, izsiljevanje spolnih odnosov, prikrivanje čustev, zanemarjanje in 

ignoriranje, opuščanje izrazov simpatije in ljubezni, spolno neodzivnost, muhavost, 

preokupiranost z videzom itd. (Buss v Musek 1995, str. 143).  

Proces partnerskega konflikta se najprej začne s prekinitvijo romantične ljubezni oziroma s 

prekinitvijo pozitivne projekcijske identifikacije, spremljata pa ga, kot kažejo raziskave, dve 

osnovni dinamiki merjenja moči, ki se odigravata v zakonski areni; zahteva  umik in konflikt 

 izogibanje, obe utemeljeni v projekcijski identifikaciji. Zunanji konflikt je namreč samo 

simptom notranje podzavestne drame (Gostečnik 2006, str. 480481). 

 Zahteva  umik 

Eden od partnerjev značilno zahteva odzivnost, bližino, intimnost, medtem ko drugi 

odgovarja z molkom, umikom in neodzivnostjo, kar prvega spodbudi še k večji 

zahtevnosti. S tem se konflikt veča in partner, ki si želi in zahteva bližino na drugi stopnji, 

še močneje zasleduje umikajočega z novimi zahtevami. Na tretji stopnji se partner, ki 

zahteva odzivnost, začne razočaran umikati in tedaj se začne prvi partner, ki se je najprej 

izogibal stiku, previdno bližati, ker se v njem prebudi strah pred samoto, odrinjenostjo in 

osamitvijo. To na četrti stopnji razvname partnerja, ki je prvi zahteval odzivnost, da začne 

z neusmiljenim protinapadom. Na zadnji, peti stopnji, se oba partnerja zasidrata na varni 

razdalji in tam ostaneta vse dokler se ne prebudi nov konflikt, ki se odigra na podoben 

način (Gostečnik 2006, str. 482). 

 Konflikt  izogibanje 

Oba partnerja se bojita konflikta in naredita vse, da se mu izogneta. V tej dinamiki pride 

do navideznega razumevanja in zanikanja stvarnosti, ki lahko vodi v različne oblike 

psihične vznemirjenosti in organske bolezni (Gostečnik 2006, str. 482). 

Medtem ko starši postanejo strokovnjaki v prikrivanju konflikta in se navzven dobro 

razumejo, se otroci na podlagi projekcijske identifikacije na prikriti konflikt staršev odzovejo 

s tem, da razvijejo psihične motnje, lahko pa se pojavijo različne variacije psihotičnih 
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obolenj. Partnerja običajno izhajata iz družin, v katerih so se negativna čustva (jeza, bes, 

zavist) izražala preko agresije ali pa jih ni bilo dovoljeno izražati. Partnerja si izoblikujeta 

„partnerski emocionalni ples“ (Gostečnik, 2006), v katerem eden izmed partnerjev drugemu 

vzbudi vedenjski delovni model, ki ga je doživljal v odnosu s starši. V tem „plesu“ pride na 

plan strah pred ranljivo intimnostjo, ki se začne že v otroštvu. Partner, ki je izzvan, samo še 

bolj utrdi prepričanje drugega, da ga bo ta ranil.  

2. 2. 1 Stopnje partnerskega konflikta 

Na podlagi raziskav partnerskega konflikta bi lahko sklepali, da partnerski konflikt 

zaznamujejo podobne stopnje kot v procesu žalovanja (Gostečnik, 2006): 

a) Partnerja padeta v šok, ko ugotovita, da sta se znašla ujeta v čustveni igri. To že dolgo 

poznata, a dogodkov ne zmoreta predelati v svoji notranjosti. Ob prvem pravem odprtem 

prepiru se tako znajdeta v šoku.  

b) Ko se partnerja začneta zavedati, da sta se znašla v začaranem krogu in da ju njuna pot vodi 

v večno razočaranje, se zatečeta v zanikanje. Pri zanikanju gre za obrambni mehanizem, ki 

jima omogoči prelagati probleme do naslednjega prepira, a jih nikakor ne razrešita.  

c) Ker se ne morata izkopati iz začaranega kroga, se znajdeta v občutenju jeze, saj ugotovita, 

da sta oba ranjena prav od osebe, pri kateri naj bi se počutila najbolj varna. Prav partner naj bi 

bil kraj varnosti in najgloblje povezanosti. 

č) Oba partnerja tlačita vsak svojo jezo in si zadajata nove rane, kar pa ju potisne v globoko 

žalost. Ideja idealnega partnerja se razblini, ostane pa le izkrivljeno mišljenje o tem, kako zelo 

se je partner spremenil. To mišljenje je daleč od resnice, saj se je partner verjetno le ustrašil 

prevelike čustvene bližine. Vse, kar se mu je zgodilo, je to, da je znova podoživel dramo iz 

otroških let.  

d) Na nadaljnji stopnji začneta partnerja graditi odnos, ki temelji na pogajanju. Začneta se 

oddaljevati drug od drugega in živeti eden mimo drugega. Kljub temu da menita, da jima bo 

večja razdalja med njima pomagala razčistiti nerešene konflikte, ki jih nosi vsak v sebi, 

izgubljata še zadnje sledi, ki so ju v zvezi povezovale. 
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e) Vsak izmed njiju se zaveda, da če se bo odprl partnerju, bo s tem postal ranljiv, s svojo 

ranljivostjo pa bo dal partnerju možnost, da ga še močneje in globlje rani. Na tej točki se rodi 

obup, partnerja se drug drugega bojita in se zavedata, da si sploh ne moreta dati, kar sta drug 

od drugega pričakovala.  

f) Ta strah ju pripelje do globokega spoznanja, da sta v brezizhodni situaciji. Medsebojne 

konflikte doživljata kot nerazrešljive in živita v dveh popolnoma različnih intimnih svetovih, 

kjer se počutita varna, predvsem pa zaželena. Zato pride na tej stopnji do čustvene ali 

dejanske prekinitve njune vezi. 

2. 2. 2 Čustvena ranljivost kot glavni ohranjevalec partnerskega konflikta 

Ranljivost oziroma strah pred ranljivostjo, ki pomeni strah pred bližino in intimnostjo, je, po 

raziskavah sodeč, tisti dejavnik, ki prek projekcijske identifikacije povzroča in ohranja 

partnerski konflikt, in sicer v naslednjem (Gostečnik, 2006): 

a) Ranljivost je vzrok, da sta partnerja preveč občutljiva za dejansko ali projekcijsko 

identifikacijsko umišljeno zavrnitev oziroma kritiko drugega. Ranljivost spodbuja razvoj in 

ohranjanje iracionalnih pričakovanj, obenem pa zavira razvoj sposobnosti vživljanja v 

čustveni svet partnerja.  

b) Ranljivost izhaja iz pomanjkanja pozitivnih doživetij, kot so sprejetost, potrditev, 

občudovanje, in iz sorazmerne moči negativnih doživetij, kot so zavrnitev, nepotrditev in 

nespoštovanje. To notranje psihično stanje vodi do prevelike občutljivosti, ko se pojavi 

katerokoli znamenje zavrnitve, kritike in odklanjanja s strani partnerja. Tako vedenje 

spodbudi boleča in močna občutja, ki so posledica prevelike občutljivosti.  

c) Ranljivost povzroča poleg prevelike občutljivosti tudi ustvarjanje zavestnih ali 

podzavestnih pričakovanj, da se bo partner popolnoma posvečal samo drugemu partnerju in 

zadovoljil vse njegove potrebe. Te potrebe lahko glede na Kohuta razdelimo v dve temeljni 

konfiguraciji: zrcalno transferentnost in idealizirano transferentnost. 

V zrcalni transferenci ali prenosu čustvenih ali miselnih vsebin sta notranja enotnost osebe in 

samozavest prvenstveno ohranjena prek idealizirane podobe o sebi. Partner v tem pomenu od 

drugega pričakuje popolno in nenehno ali trajno občudovanje. V idealizirani transferenci pa 

sta notranja enotnost osebe in samozavest ohranjeni na osnovi idealizirane podobe drugega 
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oziroma idealizirane starševske podobe. Naj gre za odnos moža, ki primarno snuje svoj odnos 

na zrcalnih pričakovanjih, ali pa za ženo, ki se bolj naslanja na idealizirana pričakovanja. V 

obeh primerih gre za pričakovanja, ki vsebujejo zelo malo ali nobenega dojemanja drugega 

kot ločene osebe s svojskimi potrebami in občutji. Pri tem manjka predvsem skrb za drugega 

in vživljanje v drugega. Ker se partnerja borita za lastno ohranitev, pozabita na drugega, na 

njegove želje in potrebe. Oba partnerja sta zaverovana vase, zato pričakujeta drug od 

drugega razumevanje in sprejetost. Zaradi tega se pojavi frustracija, ki daje občutek izdaje in 

zlorabljanja skupnega dogovora (Gostečnik 2006, str. 474475). 

Ko se posameznik v dobi romantične ljubezni prek pozitivne, idealne projekcijske in 

introjekcijske identifikacije čuti sprejetega, varnega, ljubljenega in obvarovanega, se naenkrat 

pred njim razgrne kruta realnost razočaranja, ko ga oseba, ki mu je oz. ji je obljubljala 

najglobljo intimnost, močno rani na najbolj travmatičen način, kar reaktivira stare konflikte in 

odpira stare travme iz otroštva in mladosti. Na ta način partnerja spoznata, da ju lahko intimni 

partner prizadene na najbolj tragičen način. Znova se partnerja zapleteta v zastrašujoč intimen 

odnos, ki ju spominja na nekoč vzpostavljen odnos s starši. Pogajata se za pozornost, 

pojavljajo se čustva jeze, žalosti, drug drugega kritizirata in oba čakata, kdaj se bo drugi 

spremenil. S tem ne dosežeta ničesar, padeta pa le še v globljo ranljivost in strah pred bližino 

in intimnostjo. Iz tega začaranega kroga se rešujeta s tem, da svoje moči usmerjata v otroke 

(če jih imata), v delo ali celo v novega partnerja, saj sta si vedno bolj tuja. S tem lahko 

pripeljeta odnos do dejanskega razpada (Gostečnik 2006, str. 477). 

V sleherni konfliktni situaciji med partnerjema pridejo do izraza čustva obeh. Kot ugotavlja 

Sanford (2007, str. 66), se čustva, izražena v odnosu, delijo na mehka in trda. Trda čustva 

(npr. žalitve, kritike, obtoževanje) so po avtorjevem mnenju tista, ki vodijo k destruktivnim 

oblikam komunikacije in stran od odnosa, medtem ko so mehka čustva (npr. občutenje žalosti, 

prizadetosti ali razočaranja) tista, ki lahko vodijo k bolj konstruktivnim oblikam komunikacije 

in posledično poglobijo partnerski odnos.  

2. 2. 3 Kvaliteta partnerskega konflikta 

Konfliktom se v skupnem življenju nikakor ne moremo izogniti, lahko pa jih uspešno ali 

neuspešno rešujemo. Po mnenju Brajše (1986, str. 110) se kvalitetno zakonsko prepiranje 

končuje z obnovitvijo zavezništva med partnerjema, nekvalitetno pa z iskanjem in s 

pritegovanjem tretjega (kot zaveznika) v zakonski odnos.  
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Nekvaliteten prepir med zakoncema je tisti, za katerega je značilno izkoriščanje zakonskega 

partnerja oz. zakonsko zlorabljanje. Lahko se nam zgodi, da skušamo preko partnerja rešiti 

nekatere probleme nerešenih odnosov iz naše preteklosti. To se nam zgodi, ko v partnerju 

prepoznamo značilnosti neke tretje osebe, s katero smo v konfliktu (npr. starši), in od 

partnerja pričakujemo vedenje te osebe. Nekvaliteten je vsak prepir, ki vsebuje destruktivno 

agresijo. Tak konflikt je rezultat nekvalitetnih odnosov in slabe komunikacije.                           

Zakonskemu partnerju drugi vsiljuje konfliktno vlogo, od njega pričakuje konfliktno vedenje, 

vsiljuje mu prepir, ki pogosto ni potreben zaradi zakonskega partnerja oziroma problema z 

njim, ampak zaradi tiste tretje osebe in problema v zvezi z njo. To ni samo eden od vzrokov za 

prepire, ampak bistveno vpliva na običajno tehniko slabega prepiranja. Zakonska partnerja 

namreč ne prineseta v zakon le nagnjenosti k določenim konfliktnim položajem, temveč tudi k 

tehniki prepiranja (Brajša 1986, str. 92).  

Običajno v slabem zakonskem prepiru prevladuje narcistično vedenje partnerjev. Vsak izmed 

njiju želi izpostaviti sebe in svoje interese. V teh prepirih partnerja žal ne rešita temeljnega 

problema, ki je vir konflikta, ker postavljata v ospredje izkazovanje in potrjevanje, obrambo 

in varovanje sebe ter istočasno omalovaževanje in tlačenje, napadanje in obtoževanje drugega. 

Rezultat kvalitetnega zakonskega »prepira« je menjanje, ne pa fiksiranje zakonske koluzije. 

Ne bi smeli spodbujati le menjanja položajev v eni koluziji, ampak bi morali izkoriščati tudi 

različne koluzije v skladu s potrebami v zakonskem odnosu. Prepir ne bi smel biti samo 

fasada za navidezno menjanje, ampak le še globlja utrditev določene koluzije. Prepir bi 

morali dojeti kot razvojno krizo zakonskega odnosa ali kot ravnanje z njo (Brajša 1986, str. 

111). 

2. 3 RAZREŠEVANJE PARTNERSKEGA KONFLIKTA 

Kirk (1999, str. 170) meni, da vsak partner prinese v odnos svoje najgloblje izkušnje iz 

otroštva, ki jih podoživlja, in brazgotine, ki so oblikovale njegovo osebnost, ter upa, da bodo 

manj lepi dogodki ostali skriti. Ravno te izkušnje oblikujejo posameznikova pričakovanja v 

partnerskem odnosu. Slej ko prej se začne v njem pojavljati nezadovoljstvo, doživljati začne 

negativna občutja, saj njegove potrebe niso zadovoljene, njegova pričakovanja niso 

izpolnjena. To „kljuvanje“ je običajno začetek konflikta v razmerju. Z njim lahko opravi na tri 

načine:  



20 

 ne meni se zanj in upa, da bo izginilo, ker noče povzročati težav; 

 upre se mu posredno (npr. s humorjem) ali pa pozabi na slabo voljo, ne da bi o tem 

govoril; 

 s partnerjem se pogovorita in znova razčistita, kaj pričakujeta od njunega razmerja.  

Čeprav je takšno kljuvanje običajno neprijetno, na drugi strani kaže, da je neko razmerje živo. 

Lahko je usodna past, zaradi katere bo razmerje nazadovalo, ali pa priložnost za skupno rast. 

Če partner, ki se znajde v tem položaju, želi, da bi odnos napredoval, je priporočljivo, da 

naredi naslednje korake:  

 spoznati mora, da je nekaj narobe, 

 partnerju mora povedati resnico in mu odkrito priznati svoje občutke, 

 partnerja mora izzvati brez obtoževanja, 

 prisluhniti mora njegovim občutjem in jih priznati, 

 partnerjevemu nasprotovanju se mora odzvati pozitivno, 

 postaviti si mora realne cilje, 

 skupaj morata poiskati tako rešitev, da bosta na koncu oba zmagovalca. 

Partnerja, ki zares želita rešiti svoj odnos in ga postaviti na novo, trdnejšo podlago, morata 

vedno znova razčistiti, kakšna so njuna pričakovanja, čeprav je to vsakič znova težje. Težave 

v zakonu ne izginejo same od sebe; če jih partnerja ne rešujeta sproti, postajajo vse hujše. 

Mož in žena, ki živita v zdravem razmerju, se z vsakim problemom spoprimeta mirno in hitro. 

Več poti, kot sta že premagala skupaj, lažje jima to gre od rok (Kirk 1999, str. 171–172).  

Kot ugotavlja Gostečnik (2001), poteka razreševanje partnerskih konfliktov v treh stopnjah:  

a) Prva stopnja, na kateri partnerja odkrivata stvari, ki so pripomogle k temu, da sta se 

zaljubila drug v drugega, ovire, ki so nastale v njunem odnosu, ter povezave med enimi in 

drugimi. Pomembno je, da na koncu prve stopnje partnerja prideta do spoznanja, zakaj sta 
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izbrala ravno drug drugega, ter (vsak zase) sprejmeta odgovornost za probleme, s katerimi se 

soočata v svojem odnosu.  

b) Druga stopnja, na kateri se partnerja skušata vživeti v čutenja drug drugega. Za številne 

pare je ta stopnja najtežja. Pari se na tej stopnji učijo medsebojnega poslušanja, obenem se 

učijo vživljanja v drugega in izražanja sočutja. Gre za zrcaljenje potreb, želja, bolečih čutenj 

drug drugega in za razumevanje le-teh.  

c) Tretja stopnja pomeni spremembo vedenja v smeri, da si podarita drug drugemu tisto, kar si 

najbolj želita. Ko se torej ženska vede na bolj racionalni ravni in mož bolj na emocionalni, 

začneta oba pri sebi razvijati prav tisto, kar sama najbolj potrebujeta za svojo osebnostno rast.  

Lamovec (1993) pravi, da se strategij za reševanje konfliktov naučimo že v otroštvu, potem 

pa jih uporabljamo vse bolj avtomatsko, odvisno od cilja, ki ga želimo doseči. Glede na cilj si, 

po mnenju Lamovčeve, izberemo eno izmed petih strategij reševanja konfliktov: 

a) Umik (želva); za želve je značilno, da se umaknejo v svojo lupino z namenom, da bi se 

izognile konfliktu. To storijo v prepričanju, da je poskus reševanja konflikta že vnaprej 

obsojen na propad. Ker se počutijo nemočne, se fizično ali psihično umaknejo, da ne bi 

prišlo do soočenja.  

b) Prevlada (morski pes); značilnost morskega psa je, da poskuša nasprotnika obvladati s 

prisilo, da sprejme njegovo obliko rešitve konflikta. Gre za osebe, ki poskušajo za vsako 

ceno doseči svoj cilj, pri čemer jim je cilj pomembnejši od odnosa.  

c) Zglajevanje (medvedek); za medvedke je najpomembnejši odnos, manj pomembni pa so 

mu njegovi osebni cilji. Želijo si, da bi jih drugi ljudje imeli radi, in v tej želji skušajo 

prehitro zgladiti konflikte. Prepričani so, da konflikti odnosu škodujejo, zato se raje 

odpovedo osebnim ciljem in vlagajo v odnos. 

d) Kompromis (lisica); ker so lisice zainteresirane tako za svoj cilj kot tudi za odnos, iščejo 

kompromise. V neki meri so se pripravljene odpovedati svojemu cilju in poskušajo 

drugega prepričati, da stori podobno. Iščejo rešitve, v kateri bi vsaka stvar nekaj 

pridobila.  

e) Konfrontacija (sova); sovam veliko pomenijo tako njihovi cilji kot tudi odnosi. Konflikte 

vidijo kot probleme, ki jih je treba rešiti, pri reševanju le-teh pa želijo uresničiti tako 

svoje cilje kot cilje drugega. Na konflikte gledajo kot na možnost, da se preko njih odnos 

izboljša.  
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Za konstruktivno reševanje konfliktov je odločilnega pomena učinkovita in neprekinjena 

komunikacija. Zelo pogosto pa se zgodi, da posamezniki v konfliktni situaciji komunikacijo 

prekinejo ali pa ta postane zmedena; vsebuje tako laži in grožnje kot tudi obljube in 

zagotovitve, ki so mišljene pošteno. Če zares želimo rešiti konflikt, moramo poskrbeti za to, da 

ohranimo odprte vse kanale komuniciranja, ter sporočati samo resnične obljube in podatke 

(Lamovec 1993, str. 69).  

Kirk (1999) meni, da je konflikt vsekakor zelo koristen, če ga partnerja rešujeta s pogovorom, 

če ju spodbudi, da si bolj iskreno zaupata svoje občutke (pri čemer razkrivata resnični podobi 

svojih osebnosti), če drug drugemu prisluhneta, ne da bi se pri tem počutila ogrožena, in če ga 

znata omiliti s pozitivnim pristopom, razumevanjem in humorjem. Za vnovično zbližanje in 

vzajemno zadovoljstvo ni toliko pomembna rešitev, ampak je pomembnejši način reševanja, 

ki ga partnerja izbereta.  

Gradišar (2005) vidi dve možnosti uspešnega reševanja partnerskih konfliktov:  

 upoštevati in uporabiti argumente, dejstva na racionalen, smiseln način, 

 manipulirati s prevaro, z goljufijo, s prisilo, z namigovanjem, z opravljanjem in                                            

s koristoljubjem. 

Johson in Goodchilds (v Gradišar 2005, str. 88) sta ugotovila, da žene povečini pri reševanju 

konfliktov, da bi jih partnerji bolje razumeli in upoštevali, uporabljajo bolj čustvene govorice 

ali stranpoti (razočaranja z občutki nemoči), a tudi klice na pomoč. Tretjina mož pri reševanju 

konfliktov, da bi dosegli svojo veljavo, premoč ter uveljavili svoje resnice, uporablja bolj 

direktne in racionalne poti, podkrepljene z dejstvi in odprtimi argumenti. Kadar pa uporabijo 

žene racionalne, direktne, stvarne poti, jih imajo možje za samovoljne, nekompetentne. Po 

mnenju mož imajo bolj prav pretežno strpne, podrejene ter ne preveč „argumentirane“ žene, 

ogrožajoče pa so, kadar so dokazljive in stvarne, saj s tem škodijo moževi pravi ali umišljeni 

veličini.  

Včasih so konflikti tako močni, da prevladujejo v partnerskem odnosu in pripeljejo odnos do 

hude krize. Gradišar (2005) vidi štiri možnosti problemskega reševanja partnerske krize:  

 najti tisto, kar ogroža naše potrebe, kar povzroča frustracije in blokira naša 

pričakovanja, 
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 naučiti se bolj učinkovite in realne komunikacije (ki temelji na asertivnih izjavah in ne 

vsebuje odvečnih kritik o partnerju), 

 dokopati se do zrele samokritike in jo usvojiti,  

 uporabiti nove, varnejše korake in načine za medsebojne stike ter pogovore,  

 prepoznati, kateri obojestranski napori in odnosna praksa vzdržujejo negativne plati 

obstoječega stanja. 

 

2. 3. 1 Prednosti reševanja konflikta 

Lamovec (1991 v Iršič 2010, str. 3337) opredeljuje različne prednosti reševanja konfliktov:  

a) Konflikti nam pomagajo ozavestiti probleme, ki jih je v odnosu treba rešiti. Običajno 

se pod vsakim konfliktom skriva nek globlji problem, ki se ga velikokrat niti ne 

zavedamo. Kadar nastopi konflikt, je dobro, da se vprašamo, kakšna neusklajenost je 

pripeljala do njega. Ko si odgovorimo na to vprašanje, lahko začnemo reševati 

problem.  

b) Konflikti predstavljajo vir energije in večajo motivacijo za spoprijemanje s problemi. 

To še posebej velja za tiste konflikte, ki so povezani z napetostjo in jezo. Energijo, ki 

se pri tovrstnih konfliktih sproža, lahko uporabimo za konstruktivno reševanje 

konfliktov.  

c) Konflikti pozitivno vplivajo na spremembe. Pri vsakem odnosu slej ko prej pride čas , 

ko se je treba otresti starih vzorcev in navad ter se naučiti novih spretnosti. Ljudje se 

tega pogosto niti ne zavedamo, konflikti pa lahko pomagajo k temu, da pride do 

spremembe, ko je le-ta nujna.  

d) Konflikti razbijajo enoličnost življenja, spodbujajo nove interese, pomenijo izziv in 

vnašajo dinamiko v odnose. Gottman (1994 v Iršič, 2010) predvideva, da konflikt 

ustvarja neko dinamično ravnovesje, ki nadalje pripomore k spremembam in 

obnavljanju. Morda je prav to mehanizem, zaradi katerega se ljubezen v trajnih 

zakonih nenehno spreminja in ostaja živa.  

e) Konflikti velikokrat pripomorejo k ustreznejšim odločitvam. Če se drugi ne strinjajo z 

nami, nas to običajno spodbudi, da svojo odločitev še temeljiteje premislimo, 
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poiščemo nove informacije in odkrijemo dodatne možnosti. Na podlagi teh se lahko 

dokopljemo do boljših rešitev ali pa se izognemo napačnim odločitvam.  

f) Konflikti znižujejo napetost v vsakdanjih odnosih. V medosebnih odnosih se včasih 

pojavijo številne majhne napetosti. Naloga konflikta je, da sprosti napetost, ki se je 

nabrala med dnevom ali v odnosu. V takih primerih konflikta ni treba reševati, ampak 

počakati, da mine.  

g) Preko konfliktov se veliko naučimo o sebi. Ugotovimo, kaj nas spravi v slabo voljo, 

kaj nam povzroča strah, žalost. Spoznamo, kako se odzivamo na različne napetosti in 

v kolikšni meri smo sposobni obvladati lastna čustva. Konflikti nam pomagajo, da 

lažje ozavestimo naše želje in potrebe, vrednote in stališča.   

h) Konflikti poglobijo in učvrstijo naše odnose. Razrešeni konflikti pomenijo, da je nek 

odnos postal dovolj trden, da zdrži nadaljnje preizkušnje. Preko razrešenih konfliktov 

se poveča zaupanje v drugega in v odnos, s tem pa se poveča tudi občutek varnosti.  

i) V konfliktu bolje spoznamo drugega. Spoznamo, kako se drugi odziva na stresne 

situacije, katere metode uporabi za dosego svojega cilja, koliko se je sposoben 

obvladati, kaj ga spravi v slabo voljo, kdaj se umakne itd.  

j) Konflikti spodbujajo osebnostno rast. Človek se ob reševanju konfliktov nauči bolje 

obvladovati sebe, poglablja se njegovo razumevanje sveta in življenja, širi se njegovo 

obzorje.  

k) Razrešeni konflikti povečujejo in utrjujejo sposobnosti razreševanja in obvladovanja 

konfliktov. Vaja dela mojstra in tako kot drugih spretnosti se človek z vajo nauči 

reševati tudi konflikte. Poleg tega razrešeni konflikti sčasoma utrdijo prepričanje, da je 

razreševanje konfliktov mogoče, kar še dodatno poveča sposobnost obvladovanja 

konfliktov.  

l) Konflikti (tako razrešeni kot tudi nerazrešeni) lahko prispevajo k širjenju znanja in 

poglabljanju razumevanja življenja. Konflikti nam pomagajo, da začnemo razmišljati 

o problemih in vprašanjih, na katere prej nismo bili pozorni. Obenem preko konfliktov 

lahko poglobimo naše razumevanje sveta in življenja.  

m)  Razrešeni konflikti prinašajo višjo raven kulture v interakciji in omogočajo 

kvalitetnejše sodelovanje. Kadar razrešimo konflikte, odkrijemo način sobivanja 

elementov, ki so se prej zdeli nezdružljivi. To prispeva k višji kulturi tako na vsebinski 

ravni (odnos ali skupina je bogatejša) kot tudi na ravni načina, saj vpliva na 

posameznike in skupino tako, da so sposobni upoštevati in sprejemati različne vire, ki 

se na prvi pogled zdijo nerazdružljivi.  
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n) Razrešeni konflikti prispevajo k večjemu zaupanju drug drugemu ali samemu sebi. Če 

konflikta ne razrešimo in se ne spravimo z drugim ali s samim seboj (če gre za notranji 

konflikt), potem izgubimo zaupanje v drugega ali vase. Nesmiselno je od drugega (ali 

od sebe) pričakovati, da bo upravičil naše zaupanje glede stvari, ki ni usklajena. Ko 

konflikt razrešimo, se to zaupanje povrne.  

 

2. 3. 2 Akcijsko obvladovanje konfliktov 

Akcijsko obvladovanje konfliktov zajema ohranjanje sodelovanja ter širjenje informacijskega 

prostora. Tovrstno obvladovanje konfliktov se nanaša na odprte konflikte, tehnike za akcijsko 

obvladovanje konfliktov pa so največkrat uporabne v procesu mediacije (Iršič 2010, str. 

5460).  

Tehnike ohranjanja sodelovanja so:  

a) Konstruktivno sporočanje; izraženo mora biti v obliki »jaz« trditev, ki naj bodo čim 

bolj neposredne, odkrite in usmerjene v sedanjost. Te trditve ne smejo biti v obliki 

vprašanj. Če pa je vprašanje v trditvi o sebi neizogibno, mora biti pred njim neka 

trditev o sebi.  

b) Nedefenzivno poslušanje; tovrstno poslušanje pomeni, da zavzamemo do partnerjeve 

izjave nevtralno ali empatično držo namesto defenzivnega odziva (stokanje, zanikanje 

odgovornosti, zavračanje, branje misli, atribucije, navzkrižno pritoževanje).  

c) Potrjevanje; tu gre za stopnjevanje različnih odzivov. Poslušalec govorcu sledi z 

gledanjem, obraznimi gibi, s kratkimi vokalizacijami itd. S tem govorcu sporoča, da je 

tisto, kar govori, smiselno, in da poskuša videti stvari z njegovega zornega kota.  

d) Preverjanje razumevanja in razjasnjevanje; pomeni za poslušalca parafraziranje 

sporočila in prošnjo po pojasnilu, kadar nismo prepričani o pomenu sporočila. Za 

posredovalca sporočila pa pomeni preverjanje, kako je bilo sporočilo ali metasporočilo 

od poslušalca sprejeto.  

e) Pomirjanje; gre za pomirjanje sebe ali drugega, uporabimo pa ga v primeru, ko se oba 

sogovornika preveč vznemirita. Pomirjanje včasih pomeni, da znižamo glasnost ali 

upočasnimo hitrost govora. Obenem pomaga, če globoko zajamemo sapo ali pa si 

vzamemo krajši premor.  
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Tehnike širjenja informacijskega prostora so:  

a) Preklop iz prepira; včasih nam prepiri pomagajo pri sproščanju napetosti, včasih pa 

izhajajo iz neke trajne neusklajenosti. Največkrat je pri prepirih smiselno, če z njimi 

enostavno prenehamo in nanje pozabimo.  

b) Preložitev prepira na kasneje; kadar konflikt nastane v zvezi z vprašanjem, ki je vsaj 

za enega pomembno, je smiselno obljubiti, da bomo z reševanjem tovrstne 

problematike nadaljevali ob bolj primernem času, pri čemer ni potrebna vnaprejšnja 

opredelitev časa.  

c) Enostranska ali skupna možganska nevihta; pri tej tehniki gre za iskanje možnih 

rešitev. Predloge lahko podaja eden, lahko jih podajata oba ali pa jih podajajo vsi. Ko 

je predlogov dovolj, se izbere enega ali se sestavi novega iz že predlaganih. Med 

predlogi so lahko tudi kakšni nesmiselni, ki prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti.  

d) Sprememba perspektive; ta tehnika nam pomaga, da pridemo do rešitve, na katero prej 

sploh ne bi pomislili. Na določeno situacijo je zelo smiselno pogledati tudi s 

perspektive prihodnosti ali z očmi drugega. To nam pomaga, da se lažje oddaljimo od 

problematike in posledično lažje rešimo konflikt.  

e) Prisotnost tretje osebe; že sama prisotnost tretje osebe vpliva na način interakcije. Če 

je oseba naklonjena obema udeležencema v konfliktu in s konfliktom ni povezana, 

lahko vpliva na to, da je interakcija bolj konstruktivna.  

f) Pogovor s tretjo osebo (pravo ali namišljeno) ali s predmetom; običajno velja pravilo, 

da govorimo bolj umirjeno in spoštljivo osebi, ki ni vpletena v naš konflikt. Ker ta 

oseba ni pod pritiskom, lahko reagira bolj konstruktivno in se ji ni treba braniti. Pri tej 

tehniki lahko govorimo o namišljeni tretji osebi, lutki ali pa kakšnem drugem 

predmetu. Ta tehnika deluje tudi v primeru, ko nas sogovornik ne želi poslušati.  

g) Zamenjava vlog; pri tej tehniki vsak prevzame vlogo drugega in poskuša pojasniti 

določeno stališče ali pa doseči rešitev, ki bo čim ugodnejša za to stran. Druga 

različica je, da se le eden vživi v vlogo drugega in skuša pojasniti njegovo stališče. To 

lahko naredi sam, ob pomoči oz. sodelovanju te osebe ali s pomočjo tretje osebe, ki 

pa lahko prevzame našo vlogo. Podobno tehniko uporabljamo tudi pri pripravah na 

pogajanja tako, da eden izmed pogajalcev prevzame vlogo nasprotnika. Ta tehnika 

pomaga bolje razumeti nasprotna stališča in interese, pa tudi bolje zagovarjati lastna 

stališča.  
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h) Pisanje pisma; to tehniko uporabljamo takrat, ko nam je določene stvari težko 

povedati, ali ko osebe, s katero imamo konflikt, ni v bližini. Preko pisanja pisma se 

nam razjasnijo misli, le-te pa lahko tudi bolj konstruktivno oblikujemo. Pri pisanju 

pisma se lažje umirimo, razblini se vsa jeza, ki jo čutimo. Tudi za tistega, ki pismo 

prebere, so stvari bolj jasne, če pa česa še vedno ne razume, nas o napisanem lahko 

vpraša.  

i) Pogovor oz. posvet z drugimi (skupaj ali individualno); pri tem pogovoru je 

pomembno, da ne skušamo pridobiti sogovornika na svojo stran oz. očrniti partnerja  

ne glede na to, ali je prisoten ali ne. Naloga drugega je, da posluša, lahko pa vedno 

ponudi svoje predloge v zvezi s konfliktom.  

j) Tretja oseba v vlogi razsodnika; razsodnik mora biti nepristranski (lahko je prijatelj ali 

poklicni arbiter oz. sodišče). Tu gre za ukvarjanje z vsebino problema in ne s 

procesom. Naloga razsodnika je, da posluša obe strani, nato pa razsodi tako, da pritrdi 

enemu ali drugemu, lahko pa določi novo rešitev.  

k) Mediacija; tako kot razsodnik mora biti tudi mediator povsem nepristranski. Skrbeti 

mora za proces in ne za vsebino, s čimer pomaga, da je interakcija bolj konstruktivna. 

Obenem poskrbi za to, da poteka komunikacija vseskozi konstruktivno in da dobita 

oba udeleženca priložnost, da povesta svoje stališče in sta pri tem slišana. 

2. 3. 3 Smernice za obvladovanje konfliktov 

a) Razvijanje sposobnosti za konflikt; je ena temeljnih lastnosti, potrebnih za dobre 

medosebne odnose, še posebej za družinske in partnerske odnose. Posameznik, ki ima 

to lastnost, lažje prepozna konflikt in se z njim sooči. Pri tem ima bistveno vlogo 

pogovor o odnosu, družinski situaciji ali situaciji v neki drugi skupini, ki ji pripadamo.  

b) Osveščenost in večanje razvidnosti; pri odpravljanju, preprečevanju in razreševanju 

konfliktov je zelo pomembna metakomunikacija ali komunikacija o komunikaciji. 

Preko nje se povečuje razvidnost v nekem odnosu ali skupnosti, s tem se izboljša 

komunikacija, lažje pa se rešujejo tudi odkriti in prikriti konflikti. Osveščenost nadalje 

vpliva na skupino oz. njene člane, da začnejo s samoanalizo, s tem pa še širijo meje 

razvidnega, kadar se znajdejo v konfliktni situaciji in jo želijo ugodno razrešiti.  

c) Vzpostavljanje pravil za ravnanje s konflikti; pari se ob konfliktih običajno 

poslužujejo različnih strategij, skupna lastnost vseh srečnih parov pa je, da se vedno 

držijo določenih pravil. Nekateri prekinejo prepir, preden postane prevelik, veliko 
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parov se drži pravila, da ne gredo jezni spat, nekateri pa uporabljajo spanec kot 

sredstvo za »ohladitev jeze«. Spet drugi si postavijo časovno omejitev za konec 

nekega konflikta.  

d) Ohranjanje konstruktivnosti; konstruktivnost se nanaša na vedenje, ki pripelje do 

izboljšanja interakcije, lahko pa jo ohranja na visokem nivoju. Le-ta je precej odvisna 

od praga tolerance. Pomembno je zavestno ohranjanje konstruktivnosti pri reševanju 

konfliktov in pri komunikaciji nasploh. Če interakcija ni zavestno pod nadzorom, se 

lahko zgodi, da zapade v destruktivnost. 

e) Prevzemanje odgovornosti; v konfliktnih situacijah se pogosto zgodi, da krivimo 

bodisi sebe bodisi drugega, vendar ne eno ne drugo ni pot do ustrezne rešitve 

konflikta, pač pa konflikt le še bolj poglobi. Pri nastalem konfliktu je torej pomembno 

prevzeti odgovornost. Le tako lahko pričakujemo, da se bodo stvari obrnile na bolje. 

Odgovornost prevzamemo na način, da se vprašamo, kako to, da je do konfliktne 

situacije prišlo, in kaj me je privedlo do tega, da sem reagiral tako, kot sem? Kaj se 

lahko iz te situacije naučim? Kako lahko ta konflikt izboljša kvaliteto odnosa? 

Prevzemanje odgovornosti je torej uspešna pot reševanja konfliktov.  

f) Širjenje informacijskega prostora; kadar pride do konflikta, običajno optimalne rešitve 

ne vidimo takoj in prehitro obupamo. Če pa razširimo svoj informacijski prostor, nam 

to pomaga, da dobimo nov uvid v nastalo situacijo. Širjenje informacijskega prostora 

se lahko nanaša na čas, prostor, teritorij, perspektivo, kontekst, dejavnost, pozornost, 

informacije, znanje in sposobnosti, možnosti ali na razumevanje situacije, drugega in 

sebe.  

g) Stabilizacija ali upočasnitev interakcije oz. reakcij; pri reševanju konfliktov je včasih 

potrebno, da zmanjšamo hitrost odzivanja na konflikt. Če upočasnimo naše odzive, 

pridobimo na času, ki ga lahko uporabimo, opazujemo drugega in sebe, iščemo 

različne možnost, razmislimo o morebitnih posledicah, ugotavljamo, kaj se dogaja. Na 

drugi strani je dobro preveriti dogajanje v smislu, ali sem prav razumel, kar je bilo 

izrečeno, in ali je drugi resno mislil, kar je rekel. 

h) Zamejitev konflikta; če želimo učinkovito rešiti konflikt, moramo preprečiti, da bi se 

le-ta preveč razširil ali poglobil. Preprečiti moramo prekomerno poglobitev problema, 

saj lahko le-ta privede do nasilja ali do prekinitve komunikacije. Iz tega razloga je 

potrebno konflikt ohraniti na začetni stopnji osredotočenosti na problem. Prav tako je 

pomembno zamejiti konflikt v smislu ohranjanja nadzora nad odprtimi temami.  
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i) Spreminjanje konflikta v problem; pri reševanju problema lahko v sodelovanju z 

drugim našo energijo usmerimo samo v reševanje problema, saj nam obvladovanje 

tega vzame manjšo količino pozornosti in energije kot reševanje konflikta. Konflikti 

nam običajno prinesejo velike količine stresa in posledično zmanjšujejo našo 

sposobnost ustvarjalnega mišljenja.  

j) Fleksibilna rigidnost; za uspešno reševanje problemov v medosebnih odnosih je 

pomembno, da sta obe strani rigidni za doseganje temeljnih ciljev, obenem pa dovolj 

fleksibilni pri sredstvih za njihovo doseganje. Potrebno je torej ohraniti ravnotežje 

med lastnimi cilji in upoštevanjem ciljev drugega.  

k) Zavezništvo; kljub konfliktu, ki ga z določeno osebo zaznamo na eni ravni, lahko z njo 

še vedno uspešno sodelujemo pri reševanju skupnega problema na drugi ravni. Temu 

rečemo zavezništvo, za katerega je značilno, da na prvo mesto (pred svoje interese in 

potrebe) postavi kvaliteto odnosa. Zavezništvo temelji na skupnem iskanju najboljših 

rešitev, ki bi ohranile dober odnos in zadovoljile obe strani. 

2. 3. 4 Posledice nerazrešenih konfliktov 

Konflikti, ki niso konstruktivno razrešeni, pripeljejo do zaostrovanja konfliktne interakcije in 

v širjenje konflikta, s seboj pa lahko nosijo veliko negativnih posledic (Iršič, 2010):   

a) Upad komunikacije in slabšanje kvalitete odnosa; komunikacija je glavna sestavina 

zdravega odnosa. Pari, ki se med seboj ne pogovarjajo, se postopno odtujijo. Vsak 

odnos, pri katerem manjka komunikacije, postane slabši. Če konfliktov ne razrešimo, 

to vpliva na ovire v komunikaciji. Če se določenega področja v komunikaciji 

izogibamo (bodisi zavedno bodisi nezavedno), se istočasno izogibamo tudi 

komunikaciji, ki bi lahko pripeljala do določene problematike. Na ta način narašča 

število nerazrešenih konfliktov, prav tako pa naraščata tudi količina in velikost 

področij, o katerih se ne pogovarjamo. Postopoma to privede do tega, da se 

pogovarjamo le še o najnujnejših vprašanjih. Na drugi strani veliko nerazrešenih 

konfliktov privede do tega, da se vse bolj prepiramo, kar povzroči še več konfliktov, 

na koncu pa ostane v nekem odnosu le še prepir. S tem, ko upade komunikacija, upade 

tudi kvaliteta odnosa oz. delovanje skupine. Za uspešno delovanje znotraj odnosa je 

izjemnega pomena, da konflikte, ki jih odkrijemo, sproti razrešujemo in da ohranjamo 

komunikacijo, ki vselej prispeva k svežini odnosa. To pravilo velja tudi za odnose na 
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delovnem mestu, še posebej, ko gre za komunikacijo, povezano z delom oz. s stvarmi, 

ki vplivajo na boljšo delovno sposobnost.    

b) Razpad sistema ali odnosa; nerazrešeni konflikti, slabša komunikacija in splošen upad 

kvalitete nekega odnosa oz. skupine počasi privedejo do razpada sistema oz. odnosa, 

še posebej če izhod iz odnosa ni oviran. Če pa je izhod iz odnosa otežen, onemogočen 

ali neželen, nerešeni konflikti sčasoma vodijo v čedalje hujše motnje delovanja, kar 

sčasoma pripelje do nasilja ali duševnih motenj.  

c) Stagnacija sistema ali odnosa; sistem ali odnos se ne more razvijati, dokler ne 

razrešimo oz. nevtraliziramo konfliktov. Slej ko prej se nerešeni konflikti iz preteklosti 

spet pojavijo v ospredju. Če jih v preteklosti nismo razčistili, jih najverjetneje tudi v 

sedanjosti ne bomo, zato se jim bomo raje izognili. Cena, ki jo plačamo za to 

izogibanje, je, da se v odnosu nič ne spremeni, zato ostajamo ujetniki nerešenih 

konfliktov iz preteklosti.  

d) Nasilje in zatiranje; potlačeni konflikti pogosto vodijo v nasilje. Nekateri ljudje si 

konflikte predstavljajo kot nekaj najhujšega, zato se jih bojijo in izogibajo. Tako 

razumevanje konflikta tistemu, ki je na slabšem, prepreči, da bi poskušal izboljšati 

svoj položaj, in mu omogoča zatiranje ter izkoriščanje. Pomembno je dovolj zgodaj 

razreševati konflikte, sicer se zgodi, da že majhen nesporazum sproži hudo nasilje, 

človek pa stalno živi v napetem ozračju in stalni nevarnosti nasilja. Nevarnosti ne 

predstavlja le aktivna oblika nasilja, ampak tudi prikrito nasilje, ki je še nevarnejše in 

lahko pripelje do izobčenja.  

e) Izključitev ali izobčenje; pri izobčenju gre za socialni proces na interakcijski ravni, ki 

prekine oz. poslabša interakcijo ali komunikacijo z določenim članom ali skupino, ki 

toliko lažje postane tarča za razne projekcije. Pri tem ni nujno, da je posameznik 

formalno izključen ali izobčen, še pogosteje je lahko izobčen socialno oz. 

komunikacijsko.  

f) Duševne motnje; nerazrešeni konflikti lahko privedejo do nastanka duševnih motenj 

ali celo bolezni. Posameznik lahko zunanje konflikte ponotranji in le-ti postanejo vir 

notranje napetosti, na drugi strani pa se lahko zgodi, da se notranji konflikti drugih 

članov skupine prenesejo na nekega posameznika.   

g) Psihosomatske bolezni; nerazrešeni konflikti lahko privedejo do psihosomatskih 

bolezni, to so bolezni psihološkega izvora, ki imajo fiziološke posledice (npr. čir na 

želodcu, srčna kap, žolčni kamni, astma, ekcem, migrene …). 
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h) Poslabšanje delovanja sistema ali odnosa; nerazrešeni konflikti prispevajo k temu, da 

je delovanje sistema (skupine, podjetja, soseske, države) poslabšano, kar se odraža v 

zmanjšani motivaciji, nalaganju dela, ponavljanju opravil, napetem vzdušju.  

i) Motnje optimalne interakcije; mednje sodijo: manj jasno sporazumevanje, različno 

razumevanje sporočil oz. navodil, poslabšano trenutno vzdušje itd. Ko se konflikt 

razreši, se istočasno razrešijo tudi njegove posledice.  

 

2. 4  Model kognitivne terapije pri reševanju partnerskih konfliktov 

Izraz kognitiven izhaja iz latinščine in se nanaša na načine, kako ljudje oblikujemo svoje 

sodbe in odločitve ter kako si razlagamo dejanja drug drugega (Beck 2013, str. 14). Naše 

misli v veliki meri vplivajo na to, ali bomo v življenju uspešni, od njih je odvisno tudi, ali 

bomo v življenju uživali, izjemen vpliv pa imajo celo na naše preživetje. Zapletene vzorce 

našega mišljenja lahko razvozlamo z višjim nivojem sklepanja. V najbolj tesnih razmerjih je 

izrednega pomena, da znamo jasno razmišljati in popravljati napake. Žal pa prav v teh najbolj 

intimnih razmerjih najtežje prepoznamo in spremenimo napačne ocene o svojih partnerjih. 

Zgodi se, da tisto, kar eden v paru govori, drugi povsem napačno sliši  tovrstne težave v 

sporazumevanju vodijo v frustracije in razočaranja, v najhujšem primeru do razpada 

partnerske zveze. V primerih, ko partnerja nesporazum dojameta in ga pravočasno razčistita, 

lahko preprečita njegove negativne posledice. Osnovni namen kognitivne terapije je pomagati 

parom, da razjasnijo misli ter medsebojno sporazumevanje, saj s tem preprečimo morebitne 

nesporazume.  

2. 4. 1. Področja partnerskih nesoglasij 

Obstaja veliko področij, kjer lahko še med tako predanima partnerjema pride do nesoglasij, ki 

posledično ogrožajo njuno zvezo. Aaron Beck (2013, str. 114–122) je v svojem delu Samo 

ljubezen ni dovolj opisal nekaj najbolj tipičnih področij, na katerih je potrebno skupno 

sodelovanje. Ta področja so:  

a) Kakovost skupnega preživljanja časa 

Pari se velikokrat pritožujejo, da preživijo premalo časa skupaj, a Beck (2013, str. 114) 

ugotavlja, da je problem bolj v tem, kako preživljajo ta čas. Pogosto se zgodi, da se partnerja 
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ne pogovarjata dovolj odkrito o tem, kako bi želela preživljati skupni prosti čas, kar 

posledično vodi v nezadovoljstvo, ki se odraža na različnih področjih. Če se tovrstni problemi 

vlečejo predolgo, pari na koncu potrebujejo terapevtsko pomoč.  

b) Delitev dela 

V številnih partnerskih zvezah se rojevajo spori glede opravljanja del v družini. Eden glavnih 

vzrokov za prepir je običajno pravičnost. Partnerja vsak zase menita, da opravita več kot svoj 

pravični delež. Prepirata se glede pomivanja posode, opravljanja nakupov, otrok … Pod 

takimi prepiri se skrivajo različna razpoloženja, skrbi in strahovi, ki se nadalje odražajo v 

prepiru.  

c) Vzgoja otrok 

Veliko prepričanj v zvezi z vzgojo otrok izoblikujemo na podlagi vzorcev še iz preteklih 

rodov. Tako nekateri vzgajajo po zgledu svojih staršev, medtem ko drugi ravno obratno. Če 

imata partnerja različne poglede na vzgojo otrok, lahko to postane vir partnerskega konflikta. 

Kot ugotavlja Beck (2013), lahko najbolj dobronamerni starši sabotirajo lastne napore, če se 

preveč trudijo popraviti težave svojih otrok. Do tekmovalnosti med staršema pogosto pride iz 

strahu pred tem, da bi otroka razvajala ali zanemarjala, ali pa iz dvomov o lastni starševski 

nesposobnosti. Tovrstne probleme ponavadi rešujemo preko pogovora, v katerem partnerja 

odkrito izrazita svoje strahove in dvome glede vzgoje. Tak pogovor lahko dobro vpliva na 

večjo enotnost pri vzgoji.  

d) Spolnost 

Problemi, povezani s spolnostjo, so največkrat okrog pogostosti, časa in kakovosti spolnih 

odnosov (Beck, 2013). Pogosto se želje obeh partnerjev glede spolnosti razlikujejo. »Imeti 

spolni odnos, kadar si ga želi«, lahko moškemu daje občutek ljubljenost s strani ženske, 

medtem ko se ženska na drugi strani počuti podrejena ali izkoriščana. V vprašanjih o spolnosti 

je velikokrat prisoten ponos. Pojmovanji partnerke o lastni ženskosti in partnerja o lastni 

moškosti sta običajno povezani z odzivnostjo drugega. Na eni strani občutki intimnosti, 

popolne sprejetosti in vzajemnega ugajanja lahko par »podžgejo«, na drugi pa zmanjšana 

občutja ljubezni, sprejetosti in intimnosti zmanjšujejo strast. Če spolno poželenje (in tudi 

spolna zmogljivost) ugasne, to privede do izgube intimnosti in naklonjenosti. 
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e) Problemi, povezani s proračunom 

Upravljanje družinskega proračuna se lahko primerja z upravljanjem majhnega podjetja. 

Pogosto se dogaja, da partnerji ne znajo ustrezno ravnati s financami. Skupno sodelovanje na 

tem področju pogosto spodkopavajo občutek upravičenosti, pretirana skrb za pravičnost, 

nadzor in tekmovalnost ipd. Partnerja morata najti način, kako čim bolje upravljati s skupnimi 

financami.  

f) Problemi zaradi partnerjevih sorodnikov 

Če se eden izmed partnerjev pretirano ukvarja s svojimi sorodniki, lahko to povzroči           

napetosti v partnerskem odnosu, ker mu drugi partner zameri pozornost, ki jo namenja 

staršem in ostalim sorodnikom. Dogaja se, da vsak partner gleda na odnose z bližnjimi 

sorodniki s svojega vidika. Če hočeta partnerja delovati enotno, morata vsak v svojo 

perspektivo vključiti tudi stališče drugega. Le tako lahko prideta do skupne končne odločitve, 

pred katero premislita prednosti takega ali drugačnega ravnanja glede na njegov učinek na oba 

skupaj in ne le na posameznika. Žrtev, ki jo vzajemnost zahteva, povzroči veliko manjše zlo, 

kot je škoda, ki jo utrpi zveza, če partnerja dopuščata, da taki problemi povzročajo trenja.  

 

2. 4. 2 Jedrna prepričanja kot ozadje konfliktov  

Jedrna prepričanja so najgloblji nivo našega mišljenja. Gre za brezpogojna in posplošena 

prepričanja o samem sebi (npr. »Nič nisem vreden.«) ali o drugih (»Nikomur ne smeš 

zaupati.«). Ta prepričanja se večinoma v posamezniku oblikujejo skozi zgodnje življenjske 

izkušnje in ostanejo prikrita, dokler jih ne obudi nek pomemben življenjski dogodek. Ko so ta 

prepričanja aktivirana, usmerjajo mišljenje in čutenje v smeri pristranskega vrednotenja 

dogodkov tako, da se sama sebe potrjujejo in obenem zanikujejo obratno vrednotenje (Beck, 

1995).  

Jedrna prepričanja se običajno izražajo na tri načine (Anić, 2004):  

 Kot vzdrževanje osnovne sheme; oseba misli in se obnaša v skladu s svojim 

temeljnim prepričanjem. Ker se počuti manjvredno, ostaja v ozadju, ne 

postavlja zahtev, umika se drugim.  
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 Kot izogibanje; oseba uporablja kognitivne in vedenjske strategije, da se 

izogiba situacijam, ki bi aktivirale njena jedrna prepričanja (npr. ne gre na 

družabno srečanje, se razvedri na svoj način ter najde različne izgovore, zakaj 

je raje doma kot v družbi). S takim ravnanjem se oseba še bolj potrdi v občutku 

manjvrednosti. 

 Kot kompenzacija; oseba se bori proti negativnemu jedrnemu prepričanju in ga 

skuša nadkompenzirati. Npr. človek, ki se počuti nevrednega prijateljstva, si 

skuša pridobiti čim več prijateljev, ker pa so takšna prijateljstva nepristna in 

hitro minejo, si neprestano prizadeva najti nove, kar ga spet potrjuje v njegovi 

nevrednosti.  

Če želimo bolje razumeti, zakaj se ljudje vedejo na določene načine, moramo pogledati pod 

površje njihovih dejanj in negativnih avtomatskih misli ter izluščiti jedrna prepričanja, ki se 

skrivajo v ozadju.  

Beck (2013, str. 162) navaja primer para, ki se je veliko prepiral (Gary in Beverly), in njuna 

različna jedrna prepričanja.  

»Garyjeva prepričanja«:  

 Moram ostati na vrhu, da drugi ne bodo opazili moje šibkosti.  

 Če bi ljudje vedeli za mojo šibkost, bi me čisto povozili.  

 Moram obvladovati druge v vsaki situaciji.  

 Če me žena enkrat premaga, ne bo nikoli odnehala. 

 Žena uživa, če me ponižuje. 

 Edini način, da ji dopovem, da tako pač ne gre, je, da jo udarim.  

»Beverlyjina prepričanja«:  

 Veliko preveč zavrta sem. 

 Če ne povem, kaj mislim, sem brez moči. 

 Če nimam moči, nisem nič.  

 Garyja moram držati v šahu, sicer me bo povozil.  

 Edini način, kako ga pripraviti do sodelovanja doma, je, da mu pokažem, da je 

neuspešen v službi.  
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Osnovni konflikt med njima je izražen v njuni jezi oz. sovražnosti. Gre za zelo razdiralen 

element, ki kliče po novih spremembah v odnosu. Kognitivna terapija ponuja različne tehnike 

za obvladovanje jeze in postopno spreminjanje jedrnih prepričanj. Teh tehnik sta se naučila 

tudi Gary in Beverly in tako zmanjšala sovražnost v njunem odnosu.  

2. 4. 3. Uvajanje pozitivnih sprememb v odnos  

Veliko parov, ki se znajde v težavah, je mnenja, da se stvari ne morejo popraviti. Tako 

prepričanje negativno vpliva na vsakršno spremembo, saj partnerjem jemlje motivacijo za 

spreminjanje vzorcev vedenja in mišljenja. Odpor proti spremembam je običajno izražen 

preko negativnih avtomatskih misli, ki jih je dobro ozavestiti in jih postopno z razumom 

premagati (Beck, 2013).  

Prepričanja o spremembah  (Beck 2013, str. 176177):  

»Defetistična prepričanja«:  

 Moj partner se ne zmore spremeniti. 

 Nič ne more izboljšati najinega odnosa. 

 Vse bo šlo samo še na slabše. 

 Vsak človek ima določene navade in se težko spremeni. 

 Partner ne želi sodelovati, brez njegovega sodelovanja pa ni mogoče nič 

storiti. 

 Dovolj sem pretrpel. Nimam več moči za nove spremembe.  

 Če se morava truditi za odnos, je z njim nekaj hudo narobe. 

 Če se bova trudila za odnos, bo le še slabše.  

 S tem samo prelagaš neizbežno.  

 Preveč škode je v odnosu že narejene.  

 Moj zakon je mrtev.  

 Občutek imam, da se ne morem spremeniti.  

 Če se do zdaj nisva ujela, kako naj potem pričakujem, da se bova v prihodnje? 

 Ni pomembno, če se partner začne obnašati bolj pozitivno, problematičen je 

njegov odnos.  

Defetistična prepričanja se pojavijo v obliki avtomatskih misli, običajno v trenutku, ko 

začnemo razmišljati o morebitnih spremembah. Izjemnega pomena je spoznanje, da se 
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človek lahko spreminja vse življenje. Naš CŽS je organiziran tako, da nas spodbuja k 

učenju boljših strategij. Novi vzorci mišljenja in vedenja pa povečujejo užitek in 

zmanjšujejo trpljenje. Če partnerja razvijata nove vzorce ravnanja drug z drugim, se 

sčasoma vse bolj oddaljujeta od starih vzorcev in ustvarjata nove spremembe v odnosu. 

Tudi če je eden izmed partnerjev skeptičen ali pasiven, lahko drugi zažene proces 

spreminjanja.  

»Samoopravičevalna prepričanja«: 

 Normalno je, da se obnašam, kakor se.  

 Zdi se mi prav, da razmišljam, kakor razmišljam.  

 Vsakdo bi v mojem položaju ravnal tako kot jaz.  

 Prizadel me je. Zasluži si, da tudi jaz njega prizadenem.  

Tovrstna prepričanja predstavljajo resno oviro pri uvajanju novih sprememb v odnos. Če 

določene reakcije partnerjev znotraj odnosa vodijo v začaran krog samega odnosa, so 

samouničevalne, četudi jih posameznik občuti kot upravičene. Četudi en partner verjame, da 

ima prav in da se njegov partner moti, obstajajo možnosti, da spremeni njegov odnos. Krog 

žalitev in povračilnih udarcev se nikoli ne zaključi, pač pa le še stopnjuje.  

»Argumenti recipročnosti«:  

 Ne bom se trudil, če se ne bo tudi ona.  

 Za tango sta potrebna dva – ne vem, zakaj bi se moral spreminjati samo jaz.  

 Ni pošteno, da moram samo jaz opraviti vse delo.  

 Po vsem, kar sem storila, je zdaj na vrsti on.  

 Kaj pa bom imel od tega? 

 Partner me je v preteklosti hudo prizadel, zato se mora zdaj zelo potruditi, da 

se mi oddolži.  

 Kako naj vem, da mi je partner predan? 

Partnerjema se na tej točki pojavljajo samodejne misli, kot je naslednja: »Zakaj bi se moral 

spreminjati prav jaz?« Pri tem velja, da ni nujno, da se oba partnerja istočasno trudita za 

odnos. Beck (2013) pravi, da je prišlo k njemu v svetovalnico nekaj ljudi, katerih partnerji 

niso bili sposobni ali pripravljeni poskusiti s terapijo. Tem ljudem je nato svoje partnerje 

uspelo prepričati za obisk, kar je prineslo ugodne spremembe. Še posebej je to veljalo v 
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primerih, kjer so imeli partnerji, ki so hodili na terapijo, v začetku težave z uveljavljanjem 

sebe.  

»Iskanje problema pri partnerju«: 

 Če začnemo preiskovati odnos, jo bo partner slabše odnesel.  

 Z mano ni nič narobe. Če bi se partner poboljšal, bi bilo vse v redu. 

 Partnerju je čisto vseeno za izboljšanje najinega odnosa.  

 Moj partner je nemogoč.  

 Moj partner je nor.  

 Moj partner ne zna biti drugačen, kot je.  

 Moj partner je poln sovraštva – to je problem.  

 Do poroke nisem imel v življenju nikakršnih problemov.  

Običajno smo nagnjeni k temu, da raje pripisujemo slabe lastnosti drugim ljudem kot samim 

sebi. Tako se v partnerskem odnosu dogaja, da eden izmed partnerjev pripisuje vse slabe 

lastnosti drugemu ter zanikuje njegova pozitivna dejanja. Taka pojmovanja so zavajajoča in 

partnerjema jemljejo pogum, da bi poskušala izboljšati svoje odnose. Običajno nastanejo 

problemi med partnerjema v primeru, ko sta neusklajena v odnosu, ko je med njima slaba 

interakcija (Beck, 2013).  

Beck (2013) v svojem delu Samo ljubezen ni dovolj priporoča program, katerega namen ni 

doseči spremembe zaradi sprememb samih, ampak prinesti več zadovoljstva in veselja v 

skupno življenje ter omiliti veliko nepotrebnih bolečin in težav. Nekatere spremembe so dokaj 

lahke in jih človek hitreje vgradi v svoj sistem ter uporablja v praksi, medtem ko druge 

zahtevajo več časa in so težje. S primernimi tehnikami lahko osnovne spremembe v 

partnerskem odnosu dosežemo na različne načine. Če npr. en partner ugotovi, da je drug 

občutljiv za kritiko, lahko omili svoje kritične pripombe ali predloge, ki bi jih lahko razumel 

kot kritiko. Če enemu partnerju veliko pomenijo posebni dnevi (rojstni dnevi, obletnice), se 

lahko drugi potrudi, da bo te posebne dneve obeležil na različne načine. Tovrstne spremembe 

lahko partnerjema hitro preidejo v navado. Precej več vaje pa je potrebne za spremembo 

vgrajenih mišljenj in vzorcev odzivanja. A tudi te je mogoče trajno spremeniti, če ravnamo po 

načelu, da vaja dela mojstra.  
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2. 4. 4. Vloga pogovora v partnerskem odnosu 

Sposobnost komunikacije v zasebnem jeziku – s prikritimi namigi, zastrtimi pomeni, 

poznavalskimi pomeni, skomigi in pomežiki – pomeni zelo posebno vrsto intimnosti. 

Tenkočutno uglašen pogovor izraža bistvo partnerskega odnosa. Poslušalec razume, kaj pravi 

govorec, in čuti veliko veselje ob tem, da lahko sproščeno govori, je razumljen in deležen 

partnerjevega sodelovanja. Tak dvogovor teče gladko, z izrazitim ritmom ali utripom, 

nekoliko podobno kot ples, v katerem se partnerja izmenično usklajeno vodita in si obenem 

sledita. Na žalost obstajajo tudi razglašene partnerske zveze, v katerih prevladujejo jezna 

pritoževanja, preslišane iztočnice in konstantni nesporazumi. Duhovite namige, zasebne šifre 

in poznavalske pomežike nadomestijo jezni pogledi, kritične pripombe in prikrite grožnje 

(Beck 2013). 

Neuglašenost med partnerjema nastaja postopoma. Celo pari, ki so bili od začetka zveze 

dobro uglašeni, lahko kasneje ugotovijo, da se jim že v najpreprostejših pogovorih začne 

zatikati v sporazumevanju. Mnogim parom primanjkuje spretnosti za partnersko 

komunikacijo in tako nehote povzročajo trenja, nesporazume in frustracije. Moški in ženski 

pogled na pogovor v odnosu se običajno razlikujeta. En partner lahko gleda na pogovor zgolj 

kot na forum za sprejemanje skupnih odločitev, medtem ko drugi vidi v pogovoru najgloblji 

izraz partnerskega odnosa, priložnost, da v odnosu izkusi solidarnost in intimnost (Beck, 

2013).  

Kot ugotavlja Beck, je eno zavajajoče prepričanje o partnerskih zvezah to, da bi morali ljudje 

vedno vse povedati naravnost in povsem iskreno. Resnica ima mnogo obrazov in odtenkov, ki 

jih je težko raziskati in izraziti. In gola resnica je lahko uničujoča. Kadar je človek zelo jezen, 

velikokrat zelo neposredno pove, kaj misli, ko pa se umiri, vidi stvari povsem drugače. A tisti, 

ki mu je bila »iskrena« kritika izrečena, lahko dojema negativno oznako kot pristen izraz 

partnerjevih realnih čustev. Najbolje je, da na zastavljeno vprašanje odgovorimo direktno, a 

brez razkritja najbolj skritih misli in čustev o neki zadevi (Beck, 2013).  

V partnerski zvezi običajno pričakujemo, da se lahko svobodno izkašljamo, neposredno, brez 

vsakršnih zavor. V mnogih zvezah omenjena taktika dobro deluje. Kadar pa gre za občutljivo 

temo, kadar obstaja konflikt mnenj ali interesov ali kadar je partner utrujen ali pod stresom, se 

tak pristop lahko izkaže kot neposrečen. Včasih se lahko zgodi, da ko en partner želi od 

drugega neposreden odgovor, se drugi razjezi, ker hoče, da bi nekatere stvari ostale 



39 

neizrečene. Nekateri se v partnerskem odnosu bojijo, da bo partner jezen, prizadet ali 

nesproščen, če bodo v komunikaciji taki, kakršni so. Partner pa je v bistvu jezen ali prizadet 

zaradi načina, na katerega mu je nekaj povedano. Zato je izjemnega pomena, da se partnerja 

naučita razvijanja novih govornih navad, ki naj bodo bolj diplomatske in z ljubeznivejšim 

tonom. Spremembe tovrstnih vzorcev običajno zahtevajo kar precej napora, a se splača vložiti 

trud, saj to posledično privede do izboljšanja odnosa (Beck, 2013). 

Nekatere osebe v partnerskem odnosu občutijo npr. strah, kadar partner povzdigne glas, saj si 

to razlagajo kot znak jeze in kot moralni prekršek. Ti strahovi običajno izhajajo iz vzorcev 

primarne družine. V takih primerih je dobro, da pride prizadeti partner do spoznanja, da si 

morda glasnost napačno razlaga in da vidi sovražnost in jezo tam, kjer je v resnici ni. Drugi 

partner pa lahko poskuša znižati glas. Običajno so ženske bolj dovzetne za poudarjanje 

čustvene plati problema, medtem ko moški raje analizirajo položaj (Fincham in Beach, 1999). 

Mnoge partnerske zveze se na prvi pogled zdijo uspešne, a vendar jih oba partnerja občutita 

kot nezadovoljive. Partnerja morda skupaj dobro upravljata z družinskimi financami, se 

odločata o pomembnih vprašanjih glede gospodinjstva in vzgajata srečne, uravnovešene 

otroke. Ker na prvi pogled partnerja delata vse, je potrebno pogledati pod površje, da bi 

razumeli partnerski problem. Ta morda izhaja iz različnih pogledov in vrednot obeh 

partnerjev ali pa v medsebojnih pogovorih primanjkujejo izražanja naklonjenosti, pripadnosti 

in ljubezni (Fincham in Beach, 1999). 

Beck (2013) govori o petih temeljnih pravilih pogovora med partnerjema:  

a) Potrebno je preklopiti na partnerjev kanal. Za uspešen pogovor morata biti partnerja 

med seboj uglašena, truditi se morata za vzpostavitev smiselnega stika. Dobro je 

vedeti, da ima pristop, ki ga uporabljamo v neosebnih ali poslovnih odnosih, lahko 

povsem nasproten učinek v partnerski zvezi. Pomembno je, da si partnerja preko 

pogovora pokažeta, da se lahko vživita v čustva drug drugega, saj je to prava pot do 

rešitve problema.  

b) Potrebno je dati vedeti, da poslušate. Raziskave so pokazale, da obstaja razlika med 

spoloma glede poslušanja: ženske med poslušanjem preko zvočnih signalov, kot so 

npr. »mhm«, »aha« in »ja«, dajejo vtis, da sledijo govoru, medtem ko so moški 

načeloma bolj nagnjeni k molčanju. Pravi pogovor pomeni vzajemno izmenjavo 

informacij in idej. Govorjenje, ki naleti na gluha ušesa, se zdi brezpredmetno. Zatorej 
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je za partnerja, ki je bolj molčeče narave, pomembno, da se nauči oddajati nebesedne 

signale, s čimer vliva v poslušalca gotovost, da ga dejansko posluša.  

c) Prepovedano je skakanje v besedo, saj lahko pri sogovorniku sproži veliko negativnih 

misli in partner to dojame kot izraz egocentrizma ali nestrinjanja drugega partnerja. 

Kdor razmišlja o negativnih razlagah za partnerjevo skakanje v besedo, naj pomisli na 

to, da gre morda za njegov pogovorni slog. Kljub temu pa je dobro, da se tisti, ki ima 

navado skakati v besedo, vzdrži izražanja svojih misli, dokler sogovornik ne konča.  

d) Vprašanja je potrebno postavljati spretno. Nekateri ljudje s svojim pogovornim 

slogom nezavedno povzročijo, da pogovor ostane na mrtvi točki. Včasih pa lahko tudi 

način, na katerega je vprašanje oblikovano, zaduši pogovor. Tako npr. vprašanja, ki se 

začnejo z »zakaj«, v sogovorniku zbujajo občutek obtoževanja. Zato je bolje uporabiti 

druge, bolj diplomatske načine spraševanja.  

e) Uporabljati je potrebno diplomacijo in takt. Vsak posameznik ima kakšno občutljivo 

področje, na katerem ga drugi zlahka prizadene. Nekateri so občutljivi glede svojega 

videza, drugi glede načina govora, tretji glede svoje družine. V partnerskem odnosu je 

to še posebej potrebno ozavestiti in upoštevati.  

2. 4. 5 Utrjevanje temeljev v partnerskem odnosu 

Ljubezen, naklonjenost in nežnost, ki od začetka bogatijo partnersko zvezo, lahko sčasoma 

zamrejo. Četudi sta partnerja v začetni fazi zaljubljenosti prepričana, da bo njuna ljubezen 

trajala večno, lahko ta začne postopoma usihati, kar privede do zdolgočasenosti v odnosu. 

Strast je tista, ki povleče partnerja skupaj in pomaga pri ustvarjanju trajne veze, vendar se 

morajo v vsakem odnosu razviti še ostale kvalitete, ki zvezo vse bolj krepijo in ji zagotavljajo 

trajnost in trdnost (Askari in drugi, 2012).  

 Pari pogosto ugotovijo, da je veliko stvari, ki zahtevajo skupne odločitve, a imajo sami 

premalo izkušenj za skupno reševanje problemov. Dogaja se, da eden partner vselej prevzame 

dominantno vlogo, medtem ko je drugi vedno podrejen. Dominantni se nadalje pritožuje, da 

mora sam prevzeti vso odgovornost, podrejeni pa se pogosto počuti slabo, ker ne prevzame 

nobene odgovornosti. Nadalje se pri pripadnosti lahko zgodi, da strahovi enemu partnerju 

preprečujejo, da bi se v polnosti predal drugemu in zato raje ostane zadržan in na varni 

razdalji. Tudi ljudem, ki so predani svoji zvezi, včasih ne uspe razviti občutka popolnega 

zaupanja. Trajno zaupanje je namreč zelo težko razviti, medtem ko ga z lahkoto spodkopamo. 

»Marsikateri partner drugemu del časa zaupa, ves čas pa ne. Na nekaterih področjih, npr. pri 
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trošenju denarja, priženjenih oziroma primoženih sorodnikih ali času, prebitem zunaj doma, 

so včasih nezaupljivi. Partner lahko čuti, da mu drugi ne zaupa povsem in je zato prizadet. 

Lahko pa ga nezaupanje napelje tudi na upor in impulzivna dejanja« (Beck 2013, str. 201). 

Za uspešno zvezo partnerjev je izjemnega pomena, da se okrepita na področju sodelovanja, 

predanosti in temeljnega zaupanja. Sodelovanje partnerjev, ki sta dlje časa v zvezi, je 

drugačno kot pri svežih zaljubljencih, kjer opazimo več pripravljenosti za samozatajevanje in 

združevanje interesov. V zrelem razmerju imata partnerja sicer različne interese in cilje, 

vendar sta se sposobna prilagajati drug drugemu za dosego trdne zveze, ki je njun dolgoročni 

cilj (Beck, 2013).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Kvalitativno raziskovanje 

Pri pisanju magistrske naloge smo izbrali kvalitativno raziskovanje, za katerega je značilno, 

da razjasnjuje pojme (ključne elemente analitičnih okvirov) in izkustvene kategorije (ki 

združujejo podobne primere družbenih pojavov) recipročno (Ragin 2007, str. 104).  

V sociologiji, antropologiji in večini ostalih družboslovnih disciplin se kvalitativno 

raziskovanje velikokrat enači z opazovanjem z udeležbo, s poglobljenimi intervjuji, s 

terenskim delom in z etnografskim raziskovanjem. Vse te metode poudarjajo vživljanje 

raziskovalca v raziskovalno okolje in njegovo prizadevanje, da bi odkril, kako pomembni so 

družbeni pojavi za ljudi v teh okoljih. Te tehnike so torej najboljše za preučevanje družbenih 

razmer na nivoju neposredne medosebne interakcije (Ragin, 2007). 

Osnovne značilnosti, ki so skupne vsem kvalitativnim metodam, dobimo takrat, ko jih 

primerjamo s kvantitativnimi. Kvantitativne tehnike so največkrat „zgoščevalke podatkov“, 

medtem ko je kvalitativne metode mogoče razumeti kot „poudarjevalke podatkov“. Če so 

podatki poudarjeni, se lahko bolj jasno vidi ključne vidike posameznih primerov (Ragin, 

2007). Kvalitativni so podatki, pri katerih so vrednosti spremenljivk navedene z besedami, 

atributivno, npr: oseba je mlada ali stara, moškega ali ženskega spola, je samska, je poročena. 

Kvantitativni pa so podatki, pri katerih so vrednosti spremenljivk navedene s številkami, 

numerično (Mesec, 1998).  

V kvalitativni raziskavi ne gre le za to, da bi preverili to ali ono hipotezo, ampak želimo priti 

do celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja, ki nas lahko usmerja pri praktičnem delu, 

čeprav morda ne moremo prav vsakega elementa tega razumevanja takoj utemeljiti (Mesec 

1998). 

Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili metodo kvalitativne analize vsebine, katere 

osnovna značilnost je, da poteka iterativno, s stalnim vračanjem, s preverjanjem in z 

utrjevanjem v prejšnjih korakih sprejetih ugotovitev. Tako vsak nov podatek vpliva na našo 

sliko o celoti in jo vseskozi sproti spreminja (Mesec, 1998). Omenjena raziskava temelji na 

transformaciji kvalitativnega empiričnega gradiva v kvantitativne podatke. Obenem je za 

kvalitativno analizo vsebine značilno, da na začetku o nekem problemu vemo zelo malo, na 
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koncu pa nekaj več. Gre za t. i. kvalitativni pristop, s pomočjo katerega raziskujemo 

posamezen primer (npr. posameznika ali skupnost) ali pa majhno število primerov, ki jih med 

seboj primerjamo. Posamezen primer nadalje opišemo v obliki študije primera.  

Kvalitativna raziskava je običajno študija enega samega primera ali manjšega števila 

primerov. Pri njej se odpovemo ideji reprezentativnega vzorčenja in statističnega 

posploševanja na širšo populacijo in se opredelimo za analitično indukcijo. Za enoto 

raziskovanja izberemo tisti primer, posameznika, družino, drugo skupino, skupnost, 

organizacijo, kjer je praktična problematika, ki nas zanima (Mesec 1998). 

Pri kvalitativnem raziskovanju lahko uporabimo tri metode zbiranja empiričnega gradiva: 

metodo opazovanja, metodo spraševanja ali metodo izkoriščanja dokumentarnih virov 

(Mesec, 1998).  

3. 2 Etični premislek 

Mesec (1998) meni, da moramo biti v fazi terenskega dela pozorni na odnosni in tehnično-

storilnostni vidik svoje dejavnosti. Ko pridemo v stik z raziskovanimi, smo pozorni na to, 

kakšno vlogo si bomo izoblikovali, da bomo vzpostavili zaupanje in da bomo lahko prišli do 

dobrih informacij. Po njegovem mnenju je dobro razmisliti, kdo bodo naši intervjuvanci in 

kakšen odnos z njimi bomo vzpostavili.  

Naša raziskava vključuje dlje časa poročene pare iz različnih starostnih skupin. Ker te pare 

povečini poznamo, je to lahko na eni strani prednost, na drugi pa tudi slabost. Včasih se je 

namreč lažje odpreti popolnemu neznancu kot osebi, ki jo dobro poznaš. To je običajno 

povsem odvisno od vsakega posameznika. Večjih težav z njihovim sodelovanjem v intervjuju 

ne pričakujemo, čeprav se bo tema dotaknila njihove zasebnosti. Kar predvidevamo, je, da 

bodo zaradi precej občutljive teme mogoče bolj zadržani in skopi pri podanih odgovorih na 

zastavljena vprašanja. Zato bomo parom, s katerimi bomo opravili intervju, najprej pojasnili, 

da gre za anonimno sodelovanje, pri čemer bomo rezultate uporabili zgolj za namene naše 

naloge. Potencialnim intervjuvancem bomo vnaprej predstavili raziskovalno temo, seznanili 

jih bomo s postopkom intervjuja in z vsebino raziskovalnih vprašanj. Predlagali jim bomo, da 

o sodelovanju premislijo in nam svojo odločitev sporočijo v roku petih dni.  

 



44 

3.3 Opredelitev raziskovalnega problema 

Partnerski odnos je zelo pomemben odnos v življenju posameznika. Običajno je partnerski 

odnos podlaga za doseganje intimnosti in za spolno partnerstvo pri oblikovanju življenja v 

dvoje. Intimni partnerski odnosi so običajno povezani z ljubeznijo, s partnersko bližino in z 

intimnostjo. V magistrski nalogi se posvečamo reševanju konfliktov v partnerskem odnosu. 

Omenjena tema nas je pritegnila iz več razlogov. Menimo, da sta veliko število razvez v naši 

družbi ter vse večje nezadovoljstvo v partnerskih odnosih največkrat posledica nerazrešenih 

konfliktov med partnerjema. Dejstvo je, da nerazrešeni partnerski konflikti, ki se odražajo v 

obliki potlačenih čustev (jeze, žalosti), slabo vplivajo na psihofizično zdravje posameznika in 

na kvaliteto njegovega življenja. Ker se tudi sami srečujemo s konflikti v partnerskih odnosih 

(le-ti so po našem mnenju neizbežni), smo želeli raziskati, kako pari rešujejo konflikte, ki 

nastanejo med njimi, in v čem vidijo smisel reševanja le-teh. Obenem nas je zanimalo, kako 

sprotno reševanje konfliktov vpliva na nadaljnji partnerski odnos.   

3. 4 Opis vzorca 

V vzorec svoje raziskave smo vključili sedem parov, izmed katerih jih je pet poročenih, dva 

para pa živita v zunajzakonski skupnosti. Najprej smo sestavili ustrezen vprašalnik, ki nam je 

bil v pomoč pri izvedbi intervjujev, obenem pa smo k sodelovanju povabili ustrezen vzorec za 

namen naše raziskave. Zavedali smo se, da bi lahko imeli težave pri izvedbi intervjujev, saj 

tematika precej posega v zasebnost parov. Izbrana tematika je nasploh precej boleča, saj 

menimo, da o konfliktih običajno ljudje ne želijo preveč razpravljati. Intervju smo poskušali 

oblikovati pregledno, natančno in razumljivo, lokacijo in čas smo prilagodili željam 

intervjuvancev. Empirične podatke, ki smo jih z intervjuji pridobili, smo nadalje vsebinsko 

razčlenili na posamične enote kodiranja. Te enote kodiranja smo nato preoblikovali v pojme 

in kategorije. Nadalje smo dobljene rezultate analizirali in jih interpretirali, s tem pa smo 

dobili odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

3. 5 Postopek izvedbe intervjuja  

V naši raziskovalni nalogi smo uporabili metodo spraševanja, in sicer v obliki strukturiranega 

intervjuja. V enote našega raziskovanja smo zbrali sedem parov (štiri osebe moškega spola in 

tri osebe ženskega spola) v dlje časa trajajočih zvezah in z njimi opravili intervjuje. Intervjuje 
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smo opravili na dveh lokacijah: dva intervjuja v našem domačem okolju, pet intervjujev pa v 

domačem okolju intervjuvancev, pri čemer smo vselej upoštevali želje izbranih 

intervjuvancev. Intervjuji so trajali od 45 do 60 minut, odvisno od odprtosti in 

komunikativnosti intervjuvancev.   

Nadalje smo intervjuje prepisali in ustrezno uredili (v obliki transkriptov). Intervjuje smo nato 

kodirali, pri čemer smo izpostavili ključne pojme, pripisali pojme v besedilo in sorodne pojme 

združili v kategorije. Pri tem smo uporabili tehniko neposrednega ali odprtega kodiranja. Gre 

za tehniko, pri kateri določen opis poimenujemo z določeno kodo (Mesec, 1998). 

 

Obdobje partnerske zveze 

Iskali smo dolžino let trajajoče partnerske zveze. Opazili smo, da so pari v svojih zvezah 

različno dolgo, najmanj dve leti (intervjuvanka D), največ pa šestintrideset let (intervjuvanec 

G). Nadalje so intervjuvanci v zvezi 4 leta (A), 4 leta in pol (B), 13 let (od tega sta 

intervjuvanca 7 let poročena) (F),  22 let (E) in 8 let (C).  

»Letos teče četrto leto.«  

 

»Peto leto teče, natančneje 4,5 let.« 

»V zvezi sva 8 let.« 

 »2 leti.«  

»22 let.« 

»13 let, poročena pa sva 7 let.« 

»Poročena sva že skoraj 36 let.« 

 

Partnerski konflikti 

Preverjali smo, kako pogosto se naši intervjuvanci v odnosu s partnerjem prepirajo in kaj 

običajno predstavlja vir konflikta. Eden izmed intervjuvancev (A) je navedel, da sta se na 

začetku, ko sta začela živeti skupaj in se začela drug drugemu prilagajati, več prepirala, pri 

čemer sta kot vir konflikta navedla različne želje glede skupnega preživljanja prostega časa. 

Nadalje predstavljata vir konflikta pri tem paru ženina utrujenost in živčnost, ki posledično 

povzročita vzkipljivost za malenkosti. Kot vir konflikta je prvi par navedel tudi prelamljanje 
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obljub, dodal pa je še problem predstave o tem, da bi moral en partner prebrati želje drugega. 

Dva intervjuvanca (B in C) sta navedla, da se s partnerjem ne prepirata prav pogosto. Pri 

enem (B) je vir prepira neuravnotežen materialni odnos, pri drugem (C) pa se prepiri 

pojavljajo zaradi različnih stališč. Intervjuvanka D je navedla, da se s partnerjem skoraj nikoli 

ne prepirata. Kot vir konflikta je navedla le projiciranje slabega razpoloženja na zvezo, včasih 

pa so vir prepira različna stališča.  

 

Trije intervjuvanci (E, F in G) so navedli, da se prepirajo dokaj pogosto (enkrat do dvakrat na 

teden in eden dvakrat na mesec). Kot vire prepira so navedli: vzgojo otrok, nekompatibilne 

življenjske navade, preveliko zatopljenost enega izmed partnerjev v svoje delo, trmo, 

kolerično naravo partnerja, previsoka pričakovanja, idealiziranje partnerja na začetku zveze, 

majhne in nepomembne stvari ter premajhno vzajemna občutljivost.  

»Na začetku zelo pogosto, sedaj vedno manj. Vir konflikta: različne želje glede tega, kako bi 

skupaj preživela prosti čas.« 

 

»Ne prav pogosto, vir konflikta pa je največkrat neuravnotežen materialni odnos.«  

 »S partnerjem se redko prepirava, običajno pa sta vir konflikta različni stališči.« 

 »Menim, da prepiri nastanejo zaradi dveh razlogov  ker si ti sam slabe volje in bi se rad 

kregal ali ker imaš s partnerjem različna mnenja o nečem.«  

 

»Vir prepira je ponavadi vzgoja otrok. Pogostost: 1-krat do 2-krat na teden.«  

»Prepirava se v povprečju enkrat na teden (enkrat več, drugič manj). Vzroki prepirov so 

nekompatibilne življenjske navade.«  

»Prepirava se redno – recimo dvakrat na mesec. Vir konflikta običajno predstavljajo majhne 

in nepomembne stvari, predvsem pa opažava, da drug do drugega nisva dovolj občutljiva.«   

Obstaja veliko področij, kjer lahko še med tako predanima partnerjema pride do nesoglasij, ki 

posledično ogrožajo njuno zvezo. Aaron Beck (2013) je v svojem delu Samo ljubezen ni 

dovolj opisal nekaj najbolj tipičnih področij, pri katerih je potrebno skupno sodelovanje. Ta 

področja so: kakovost skupnega preživljanja prostega časa, delitev dela, vzgoja otrok, 

spolnost, problemi, povezani s proračunom, problemi zaradi partnerjevih sorodnikov itd. 
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Nadalje smo iskali teme, okrog katerih sta si partnerja največkrat v nasprotju. Trije 

intervjuvanci (C, E in G) so navedli kot temo prepira vzgojo otrok, ker ima na to vsak svoje 

poglede. Dva intervjuvanca (A in B) sta kot temo, okrog katere se prepirata, navedla politiko. 

Intervjuvanci so kot teme spora navedli še različna verska prepričanja (A), finance (A in F), 

skupno preživljanje prostega časa (A), nepospravljeno stanovanje (F), preveč časa, ki ga eden 

od partnerjev preživi za računalnikom (F), odlašanje s kakšnimi zadevami (F), neizpolnitev 

obljube (D).  

»Največkrat sva si v nasprotju glede verskih prepričanj, glede politike, glede financ.«  

»Okoli politike, čeprav to niso neka huda nasprotja.« 

»Razhajanja se ponavadi pojavljajo pri vzgoji otrok.« 

»Ne prepirava se oz. se res zelo redko.« 

»Tema prepirov je način vzgoje  bolj popustljiv proti manj popustljivemu načinu.« 

»Glede tega, da je stanovanje preveč zasičeno z raznimi materialnimi zadevami.« 

»Večkrat se prepirava zaradi otrok.« 

Veliko prepričanj v zvezi z vzgojo otrok izoblikujemo na podlagi vzorcev iz preteklih rodov. 

Tako nekateri vzgajajo po zgledu svojih staršev, medtem ko drugi ravno obratno. Če imata 

partnerja različne poglede na vzgojo otrok, lahko to postane vir partnerskega konflikta. Kot 

ugotavlja Beck (2013, str. 119), »lahko najbolj dobronamerni starši sabotirajo lastne napore, 

če se preveč trudijo popraviti težave svojih otrok. Do tekmovalnosti med staršema pogosto 

pride iz strahu pred tem, da bi otroka razvajala ali zanemarjala, da bi naredila nepopravljivo 

škodo, ali pa iz dvomov o lastni starševski nesposobnosti. Tovrstne probleme ponavadi 

rešujemo preko pogovora, v katerem partnerja odkrito izrazita svoje strahove in dvome glede 

vzgoje. Tak pogovor lahko dobro vpliva na večjo enotnost pri vzgoji«. 

 

Preverjali smo, na kakšen način se odražajo prepiri med partnerjema. Povečini so 

intervjuvanci odgovorili, da nimajo nekih resnih prepirov, ki bi vključevali tihe dneve. Eden 

izmed intervjuvancev je navedel, da se prepir začne zelo burno (A), le-ta pa privede do 

začasnega zatišja v partnerskem odnosu. Ko se oba umirita in pogovorita, je vzdušje med 

njima boljše. Nadalje je neka intervjuvanka navedla, da se je s partnerjem v času njunega 

razmerja le enkrat sprla, takrat pa se mu tudi cel dan ni oglasila na telefon (D). Ugotovili smo, 

da se naši intervjuvanci povečini sicer dokaj pogosto prepirajo, se pa tudi hitro pobotajo. 

Medsebojnih zamer ne gojijo, kar pomeni, da ne gre za preveč resne oz. težke prepire (B, C, 
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E, F in G).  

»Najin konflikt se odraža tako, da se najprej zelo burno prepirava, nato nekaj časa ne 

govoriva, ko pa se umiriva, postane vzdušje boljše.« 

 

 »To niso resni konflikti, tihih dni praktično ni, 1-krat ali 2-krat v vseh letih.« 

»Prepiri, vsaj do sedaj, še niso bili tako hudi, da jih ne bi rešila. Tihi dan pa imava le 

občasno.« 

»Bil je samo en prepir, zato težko odgovorim na to vprašanje.« 

»Prepiri niso preveč resni ali težki.« 

»Mislim, da večinoma niso preveč težki. Tudi kakšnih tihih dni nisva imela.« 

»Zadnja leta niso tako resni.«  

 

 

V konfliktnih situacijah se pogosto zgodi, da krivimo bodisi sebe bodisi drugega, vendar ne 

eno ne drugo ni pot do ustrezne rešitve konflikta, pač pa konflikt le še bolj poglobi. Pri 

nastalem konfliktu je torej pomembno prevzeti odgovornost. Le tako lahko pričakujemo, da se 

bodo stvari obrnile na bolje. Odgovornost prevzamemo na način, da se vprašamo, kako to, da 

je do konfliktne situacije prišlo, in kaj me je privedlo do tega, da sem reagiral tako, kot sem? 

Kaj se lahko iz te situacije naučim? Kako lahko ta konflikt izboljša kvaliteto odnosa? 

Prevzemanje odgovornosti je torej uspešna pot reševanja konfliktov (Beck, 2013).  

Reševanje partnerskih konfliktov 

Najprej smo preverjali, kako pari rešujejo konflikte, ki izhajajo s povsem nasprotnih si stališč. 

Trije intervjuvanci (B, C, E) tovrstne konflikte rešujejo s pogovorom, kar vpliva na to, da ti 

konflikti hitro izzvenijo (kot je navedel eden izmed intervjuvancev). Drugi intervjuvanec (B) 

je navedel, da v pogovoru s partnerko oba predstavita vsak svoje argumente in jih kasneje 

uskladita oz. približata. Nadalje je intervjuvanka (A) navedla, da se s partnerjem temam, ki 

izhajajo iz popolnoma različnih stališč, izogibata in drug drugemu svojo različnost in 

individualnost dovolita. Dodala je še, da skupaj gradita na točkah in področjih, na katerih se 

ujameta. Dva intervjuvanca (D in G) sta navedla, da sta si s partnerjem na religioznem in 

političnem področju enotna. Intervjuvanka D kot razloge za to navaja, da sta s partnerjem 

odraščala v podobnih družinah, imata enake vrednote in pogled na svet. Intervjuvanec G pa je 

navedel, da je ujemanje na religioznem in političnem področju posledica dejstva, da sta s 
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partnerko skupaj odraščala in se izgrajevala, si pomagala in se pogovarjala. Nadalje je ena 

izmed intervjuvank (F) povedala, da se s svojim partnerjem drug drugemu prilagajata ter si 

dopuščata svobodo. Neka intervjuvanka (D) je navedla, da se je pri njej in partnerju pojavil 

problem pri gledanju televizije, ki sta ga rešila tako, da vsak gleda svojo televizijo. Ta 

intervjuvanka je navedla še, da rešuje konflikte tako, da poskuša predvideti, kaj bi konflikt 

med njima lahko povzročilo, in ravnati tako, da do njega ne pride. Izpostavila je tudi 

vzajemno upoštevanje želja v odnosu.  

»Tovrstnim temam se načeloma izogibava ter drug drugemu dovoljujeva svojo različnost in 

individualnost.« 

»S pogovorom.« 

»Vselej jih rešujeva s pogovorom, pri čemer oba predstaviva svoje argumente, kasneje pa jih 

uskladiva oziroma približava.« 

 »Žal glede tega nimam posebnih izkušenj, saj popolnoma nasprotujočih si stališč nimava.« 

»Konflikte rešujeva s pogovorom, zato hitro izzvenijo.« 

 »Ko se lahko prilagodiva drug drugemu.«   

 »Na religioznem in političnem področju nimava nasprotij.«  

Komunikacija je glavna sestavina zdravega odnosa. Vsak odnos, pri katerem manjka 

komunikacije, postane slabši. Če konfliktov ne razrešimo, to vpliva na ovire v komunikaciji. 

Če se določenega področja v komunikaciji izogibamo (bodisi zavedno bodisi nezavedno), se 

istočasno izogibamo tudi komunikaciji, ki bi lahko pripeljala do določene problematike. Na ta 

način narašča število nerazrešenih konfliktov, prav tako pa naraščata tudi količina in velikost 

področij, o katerih se ne pogovarjamo. Postopoma to privede do tega, da se pogovarjamo le še 

o najnujnejših vprašanjih. Na drugi strani veliko nerazrešenih konfliktov privede do tega, da 

se vse bolj prepiramo, kar povzroči še več konfliktov, na koncu pa ostane v nekem odnosu le 

še prepir. S tem, ko upade komunikacija, upade tudi kvaliteta odnosa (Beck 2013).  

Nadalje nas je zanimalo, kako pari rešujejo sprotna, manjša nesoglasja. Večina intervjuvancev 

(A, B, C, D in F) tovrstna nesoglasja rešuje s pogovorom. Dva izmed njih (A in D) rešujeta 

nesoglasja na način, da se prej umakneta, če se jima zdi vzdušje napeto oz. če predvidevata, 

kdaj bi lahko prišlo do spora. Tako spor preprečita na samem začetku. Pari rešujejo sprotna 

nesoglasja tudi s popuščanjem enega ali drugega (D in E), pri čemer običajno popusti tisti, ki 
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mu je z argumenti dokazano, da se moti, ali tisti, ki mu stvar, okrog katere se prepirata, ni 

tako pomembna. Neka intervjuvanka (F) pa je navedla, da se s partnerjem običajno pogovorita 

o tem, kaj bi lahko naredila, da do konfliktov ne bi prihajalo. Ker pa to ne uspe, se konflikti 

med njima ponavljajo. Eden izmed intervjuvancev (B) je navedel, da si s partnerko vzameta 

čas za razmislek ali diskusijo, humor in objem pa jima pomagata razelektriti negativne naboje. 

Spet druga intervjuvanka (A) je navedla, da je v partnerskem odnosu prilagajanje zelo 

pomembno. Pri nekem intervjuvancu (G) pa nastopi v odnosu z ženo problem, ker bi sam 

najraje takoj pristopil k reševanju konflikta, medtem ko žena potrebuje več časa za premislek 

in molitev, da spozna svoj delež krivde. Ta intervjuvanec je navedel tudi, da manjša 

nesoglasja rešujeta strpno, se ugrizneta v jezik in zadeve ne poglabljata. Pri reševanju sprotnih 

konfliktov jima njuna zaveza, ki sta jo sklenila z Bogom, daje varnost in trdno zagotovilo, da 

drugi, ki je storil ali rekel nekaj nepričakovanega, tega ni želel narediti namerno. 

Pari se ob konfliktih običajno poslužujejo različnih strategij, skupna lastnost vseh srečnih 

parov pa je, da se vedno držijo določenih pravil. Nekateri prekinejo prepir, preden postane 

prevelik, veliko parov se drži pravila, da ne gredo jezni spat, nekateri pa uporabljajo spanec 

kot sredstvo za »ohladitev jeze«. Spet drugi si postavijo časovno omejitev za konec nekega 

konflikta (Beck 2013).  

»Poveva na glas, da se z nečim ne strinjava, in skušava iskati kompromise.« 

»Humor in objem nama pomagata razelektriti negativne naboje.« 

»Nesoglasja rešujeva s pogovorom.« 

»Predvidevanje, kdaj lahko pride do sporov(opisano zgoraj), in preprečevanje na samem 

začetku.«  

 »Sprotna nesoglasja se rešujejo s popuščanjem enega ali drugega  običajno popusti tisti, ki 

mu je z argumenti dokazano, da se moti.« 

»Običajno se skušava pogovoriti.«  

 »Še vedno se učiva.«  

Preverjali smo tudi, kako sprotno reševanje konfliktov vpliva na nadaljnji partnerski odnos. 

Dva izmed intervjuvancev (A in B) sta si složna v mnenju, da je sprotno reševanje konfliktov 

temeljnega pomena za nadaljnji razvoj odnosa in za njegovo pozitivno rast. Intervjuvanec C 

meni, da je svoja nezadovoljstva najbolje sproti izražati in jih deliti s partnerjem, s čimer se je 
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mogoče pravočasno izogniti morebitnemu nesporazumu. Neka intervjuvanka (D) je mnenja, 

da sprotno reševanje konfliktov sicer dobro vpliva na nadaljnji odnos s partnerjem, obenem pa 

se ne more upreti občutku, da včasih množica majhnih prepirov, ki si jih sicer uspešno rešila, 

lahko vpliva na partnerja tako, da postane razočaran, posledično pa se njegova vera v zvezo 

zmanjša. Nadalje je intervjuvanec E prepričan, da sprotno reševanje vpliva na odnos s 

partnerjem, ker če zadeve niso rešene, se dobri temelji trdnega odnosa ne gradijo. 

Intervjuvanka F ja prepričana, da nerazrešeni sprotni konflikti pripeljejo do potlačenih čustev 

v človeku, ki ob kakšni priložnosti izbruhnejo za nazaj z vso silo. Intervjuvanec G je sprotno 

reševanje konfliktov primerjal s sončnimi očali. Več temnih očal, kot ima človek na sebi, 

manj jasno vidi. Pravi, da je podobno z našimi konflikti: če se sproti ne rešujejo, je tako, kot 

bi si nalagali ena očala na druga. Ta intervjuvanec meni tudi, da bi se morali vsi partnerski 

konflikti rešiti še isti dan. 

 »Če se konflikti ne razrešujejo sproti, postanejo vse globlji in globlji.« 

 

»Sprotno reševanje konfliktov je eden od temeljev za medsebojno razumevanje in pozitivno 

rast odnosa.« 

 »Seveda je najbolje, če svoja nezadovoljstva izražaš in jih deliš s partnerjem. Tako se lahko 

morebitnemu nesporazumu pravočasno izogneš.« 

»Pomaga, vendar imam občutek, da včasih tudi množica majhnih prepirov, ki si jih sicer 

uspešno rešila, lahko vpliva na partnerja tako, da postane razočaran nad tabo in da se njegova 

vera v zvezo zmanjša.« 

»Sprotno reševanje v največji meri vpliva na odnos s partnerjem, kar je normalno. Nerešene 

zadeve niso temelj zdravega partnerskega odnosa.« 

»Prepričana sem, da pozitivno, saj se drugače v človeku nabirajo potlačena čustva, ki potem 

ob kakšni malenkosti izbruhnejo za nazaj z vso silo (po možnosti še ob kakšni neprimerni 

oziroma stresni situaciji, ko je potrebna le malenkost, da nas iztiri).« 

»Če spora ne rešiva, se naslednji dan ne gledava svobodno.« 

»Za konstruktivno reševanje konfliktov je odločilnega pomena učinkovita in neprekinjena 

komunikacija. Zelo pogosto pa se zgodi, da posamezniki v konfliktni situaciji komunikacijo 

prekinejo ali pa ta postane zmedena; vsebuje tako laži in grožnje kot tudi obljube in 

zagotovitve, ki so mišljene pošteno. Če zares želimo rešiti konflikt, moramo poskrbeti za to, 

da ohranimo odprte vse kanale komuniciranja, ter sporočati samo resnične obljube in 

podatke« (Lamovec 1993, str. 69).  
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Preverjali smo še, v čem vidijo pari smisel reševanja partnerskih konfliktov. 

Intervjuvanki A in F vidita smisel reševanja konfliktov v osebnostni rasti, v poglabljanju 

odnosa ter v rasti v medsebojni ljubezni. Intervjuvanka A je mnenja, da se je mogoče iz vsake 

konfliktne situacije naučiti veliko koristnega za življenje, naučimo pa se lahko tudi večjega 

prilagajanja drug drugemu in potrpežljivosti. Intervjuvanec B vidi smisel reševanja konfliktov 

v zavestnem obujanju prvotne ljubezni med partnerjema, v vedno novih spoznanjih in v 

novem odnosu, v katerem si partnerja podarita tisto, po čemer hrepenita že od otroštva. 

Intervjuvanci C, D in G vidijo smisel reševanja konfliktov v sprotnem reševanju le-teh oz. v 

preventivnih pogovorih s partnerjem, ki pripomorejo k preprečevanju konfliktov. Podobno 

meni tudi intervjuvanec E. Intervjuvanka D vidi smisel tudi v tem, da si že vnaprej najdeš 

partnerja, ki ni konflikten, je pripravljen popuščati in s katerim sta si tako podobna, da ne 

pride do sporov. Intervjuvanec G vidi smisel reševanja konfliktov tudi v svobodi, ki jo 

doživljata z ženo, ko uspešno razrešita konflikt.  

 

 »Osebno vidim smisel v osebnostni rasti.«  

 

 »Smisel reševanja partnerskih konfliktov je v tem, da si partnerja z novimi spoznanji in 

novim odnosom podarita tisto, po čemer hrepenita že od otroštva.« 

 

»Z ženo sva se nekako dogovorila, da konflikti so in bodo, zato bo najbolje, če jih poskušava 

reševati sproti.« 

  

 »Če konflikte pometeš pod preprogo, se nabirajo, zato je taka zveza obsojena na propad.« 

»V tem, da se znava vse bolj pogovarjati med seboj.« 

»Smisel vidim v tem, da odnos raste oziroma se poglablja.« 

»Če spora ne rešiva isti dan, se naslednji dan ne gledava svobodno.«  

 

 

 
 

Intervjuvanci so skušali opisati najtežavnejši konflikt, ki so ga bili deležni v partnerskem 

odnosu, ter rešitev le-tega. Izkušnje intervjuvancev so v skladu z našimi pričakovanji zelo 

raznolike. Intervjuvanka A je imela najtežavnejši konflikt s partnerjem pred dvema letoma 

zaradi povsem nasprotujočega si stališča. Rešila ga je tako, da se je za nekaj dni umaknila v 

samoto in razmišljala, kako naprej. Nadalje sta se s partnerjem iskreno pogovorila, si drug 

drugemu odpustila, vsak je malo popustil, na koncu pa sta bila zmagovalca oba. Njun odnos 

se je po tem konfliktu še bolj utrdil, saj sta se iz tega konflikta naučila drug drugemu 

prisluhniti, spoštovati različni mnenji in si odpustiti. Podobno navaja intervjuvanec B, ki ima 
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najresnejši konflikt prav v tem obdobju, in sicer zaradi neskladja interesov. Tudi on je 

mnenja, da po vsakem razrešenem konfliktu postaja odnos močnejši in zrelejši. Intervjuvanec 

C je imel najtežavnejši spor s partnerko zaradi njegove neiskrenosti. Spor sta rešila z odkritim 

pogovorom, s katerim si je ponovno pridobil njeno zaupanje. Intervjuvanka D je imela 

najtežavnejši spor s partnerjem zaradi obljube, ki jo je dal, vendar je ni izpolnil. Konflikt se je 

odražal tako, da je ona »kuhala mulo«, imela tihi dan, se mu ni oglašala na telefon in mu ni 

odpirala vrat. S svojim ravnanjem mu je želela pokazati, da ni bilo prav, kar je storil. Kasneje 

je do podobnega zaključka prišel tudi partner sam in se opravičil. Od takrat vedno drži vse 

svoje obljube. Intervjuvanec E je težko opredelil najtežji konflikt, ki ga je imel s svojo 

partnerko. V 22 letih ni imel tako težkih prepirov, da bi si jih lahko zapomnil. Njun odnos 

temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju ter se vseskozi poglablja. Intervjuvanka F je 

navedla več primerov najtežjih konfliktov. Eden izmed njih je bil povezan z njeno upravičeno 

ljubosumnostjo na kolegico, v katero se je njen partner zagledal na začetku njune zveze. Do 

drugega večjega konflikta je prišlo zaradi različnih pogledov na poroko, ki si jo je ona želela, 

on pa ne. Vse večje konflikte sta uspešno rešila in se kasneje tudi poročila. Intervjuvanec G 

govori o časih, ko se z ženo nista znala in mogla pogovarjati, ko je bil vsak njun pogovor 

zatrt, ker se nista slišala. V njunem odnosu so se kopičile kritike in zamere, ker konfliktov 

nista reševala sproti. Da bi uspešneje rešila konflikt, sta k sebi nekoč povabila skupno 

prijateljico, ki ju je poslušala, medtem ko sta se nekaj ur vpričo nje prepirala. Na koncu sta se 

odločila za večerni sprehod, tekom katerega sta si preko molitve drug drugemu odpustila in si 

ponovno izpovedala ljubezen. 

»Dve leti nazaj, ko sva se tako sprla zaradi popolnoma nasprotujočega si stališča na osebnem 

področju, na koncu pa sta zmagala ljubezen in odpuščanje.«  

 

 »Najresnejši konflikt imava prav zdaj,in sicer zaradi neskladja interesov. Po vsakem 

razrešenem konfliktu odnos postaja močnejši in zrelejši.« 

 »Najtežavnejši spor s partnerjem je nastal zaradi moje neiskrenosti, nesoglasje sva rešila z 

odkritim pogovorom.« 
 

»Dal je obljubo, ki je ni izpolnil.« 

»Lahko je na temo staršev, lahko na temo otrok, lahko na temo službe, denarja itd.« 

 »Šlo je za prepir, povezan z mojo upravičeno ljubosumnostjo na mojo kolegico, drugi prepir 

pa je bil povezan z različnim pogledom na poroko. Oba sva uspešno rešila.« 
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»Bili so časi, ko se nikakor nisva znala in mogla pogovarjati.« 

Kot meni Brajša (1986, str. 110), »se kvalitetno zakonsko prepiranje končuje z obnovitvijo 

zavezništva med partnerjema, nekvalitetno pa z iskanjem in s pritegovanjem tretjega kot 

zaveznika v zakonski odnos. V kvalitetnem zakonskem prepiru se partnerja enakopravno 

pogovarjata, brez raznovrstnih čustvenih manipulacij enega ali drugega«. 

»Rezultat kvalitetnega zakonskega »prepira« je menjanje, ne pa fiksiranje zakonske koluzije. 

Ne bi smeli spodbujati le menjanja položajev v eni koluziji, ampak bi morali izkoriščati tudi 

različne koluzije v skladu s potrebami v zakonskem odnosu. Prepir ne bi smel biti samo 

fasada za navidezno menjanje, v bistvu pa še globlja utrditev določene koluzije. Prepir bi 

morali dojeti kot razvojno krizo zakonskega odnosa ali kot ravnanje z njo« (Brajša, 

1986:111). 

Vzdušje med partnerjema ob nastalem konfliktu 

Preverjali smo, kakšno vzdušje se ob nastalem konfliktu vzpostavi v odnosu med partnerjema. 

Najprej so nas zanimala čustva, ki jih pari izražajo, kadar pride do konfliktov med njimi. Trije 

intervjuvanci (A, B in F) so v svojih odgovorih izpostavili jezo kot temeljno čustvo, ki ga 

izrazijo, kadar se sprejo s svojim partnerjem. Ena intervjuvanka je izpostavila jezo, pomešano 

z žalostjo (A), drugi intervjuvanec je izpostavil nestrpnost ali jezo (B), tretji je izpostavil jezo, 

izraženo v obliki povzdignjenega glasu, ali odločnejše kretnje rok (C). Četrta intervjuvanka je 

izpostavila jezo, agresivnost in užaljenost (F). Nadalje je peti intervjuvanec izpostavil čustvo 

prizadetosti, ki ji sledi jeza (G). Šesta intervjuvanka je izpostavila žalost in jok (D). Sedmi 

intervjuvanec (E) ni izpostavil nobenega konkretnega čustva, in sicer z argumentom, da so 

čustva ob sporu zelo različna, kar je odvisno od dnevne obremenjenosti.  

Načini predelave čustev so pri intervjuvancih zelo različni. Trije intervjuvanci (A, B in F) 

predelajo čustva šele čez nekaj časa, ko na prepir pogledajo z distance. Odgovora prve 

intervjuvanke (A) in drugega intervjuvanca (B) sta si zelo podobna. Prva intervjuvanka, po 

naravi zelo čustvena oseba, potrebuje nekaj časa, da čustva v sebi predela. Ko se to zgodi, 

pride do odpuščanja in do pomiritve s seboj in s partnerjem. Drugi intervjuvanec pa se malo 

po prepiru spusti v notranje procesiranje, kjer najde pozitiven odgovor na konflikt. To nadalje 

transformira v vedenje in svetlobo. Tretja intervjuvanka (D) običajno predela negativna 

čustva ob konfliktu s pogovorom, pri čemer je poudarila, da ima zelo mirnega partnerja, ki ga 
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nič ne vrže iz tira. Četrta intervjuvanka (F) predela negativna čustva skozi športno aktivnost in 

dihanje. To ji pomaga, da se pri sebi umiri, pogleda na konflikt z distance in se lažje loti 

konstruktivnega reševanja le-tega. Peti intervjuvanec (G) predela konflikt s pomočjo 

samogovora, pri čemer je izpostavil dva šepeta: šepet ponosa in šepet sv. Duha. Na njem je, 

da se odloči, kateremu bo prisluhnil.  

»Čustvo jeze, pomešane z žalostjo. Ko čustva predelam v sebi, lahko odpustim.« 

»Prvi hip se pri meni pojavi nestrpnost ali jeza.« 

 »Doslej sva le občasno nekoliko povzdignila glas.«  

 »Žalost, jok. Predelava jih skupaj, in sicer s pogovorom.«  

»Čustva so ob prepirih zelo različna, odvisno od dnevne obremenjenosti.« 

 »Čustva so predvsem jeza, agresivnost, užaljenost. Predelam jih skozi športno aktivnost in 

dihanje.«  

»Običajno se pojavi prizadetost – sem ranjen. Prizadetosti sledi jeza.«  

 »Vsak človek sprejme in obvlada tista čustva, ki jih »sme« sprejeti in obvladati v družini. Kot 

pravi Skynner, za zaslon skrije tista čustva, ob katerih doživi travmo oz. stres, ali pa tista (to 

je pogostejši razlog), ki v njegovi družini niso sprejeta, ki povzročajo napetost in 

vznemirjenje, ki so tabu« (Skynner v Čačinovič Vogrinčič, 1992, str. 177).  

V sleherni konfliktni situaciji med partnerjema pridejo do izraza čustva obeh. Kot ugotavlja 

Sanford (2007, str. 66), se čustva, izražena v odnosu, delijo na mehka in trda. Trda čustva 

(npr. žalitve, kritike, obtoževanje) so po avtorjevem mnenju tista, ki vodijo k destruktivnim 

oblikam komunikacije in stran od odnosa, medtem ko so mehka čustva (npr. občutenje žalosti, 

prizadetosti ali razočaranja) tista, ki lahko vodijo k bolj konstruktivnim oblikam komunikacije 

in posledično poglobijo partnerski odnos.  

 

Nadalje smo ugotavljali, katere partnerjeve lastnosti je posameznikom najtežje sprejeti, kadar 

pride do medosebnega konflikta. Trije intervjuvanci (A, B in F) so dejali, da jim je najtežje 

sprejeti partnerjevo trmo oz. vztrajanje partnerja pri svojem stališču. Dva intervjuvanca (C in 

D) menita, da jim pri partnerju, ko pride do prepira, ni ničesar najtežje sprejeti, a se njuna 

odgovora v drugem delu razlikujeta. Eden izmed njiju (C) pravi, da je pripravljen sam stopiti 
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korak nazaj, intervjuvanka (D) pa pravi, da bi svojemu partnerju, kar se tiče prepirov, dala 

desetko, iz česar lahko sklepamo, da je tudi njen partner pripravljen stopiti korak nazaj.  

Enemu intervjuvancu je (E) je najtežje sprejeti neresnico, kadar gre za pomanjkanje dokazov 

pri različnih trditvah, a dodaja, da se v odnosu vsak na svoj način trudi, da se argument potrdi 

z dejstvi. Sedmemu intervjuvancu (G) je najtežje sprejeti ženino zaprtost v njenih ranjenih in 

prizadetih čustvih, iz katerih pridejo ostre besede. Kot pravi, si žena v takem stanju želi, da bi 

jo on sprejel tako, kot je. Zanj je to najtežje, je pa, kot pravi, edino, kar je zares vredno 

moškega poguma in dejanja.  

»Najtežje mi je sprejeti njegovo trmo.« 

 »Mogoče le začetno trmo, sicer pa nič.« 

 »Meni osebno ničesar.« 

 »Trenutno nič.« 

 »Najtežje je sprejemati neresnico, kadar ni moč dokazati trditev.«  

 »Njegovo vztrajanje pri svojem stališču in nepripravljenost popuščati.« 

 »Najtežje mi je sprejeti njeno zaprtost.« 

Proces partnerskega konflikta se najprej začne s prekinitvijo romantične ljubezni oziroma s 

prekinitvijo pozitivne projekcijske identifikacije, spremljata pa ga, kot kažejo raziskave, dve 

osnovni dinamiki merjenja moči, ki se odigravata v zakonski areni; zahteva  umik in konflikt 

 izogibanje, obe utemeljeni v projekcijski identifikaciji. Zunanji konflikt je namreč samo 

simptom notranje podzavestne drame (Gostečnik 2006, str. 480481). 

 Neuglašenost med partnerjema nastaja postopoma. Celo pari, ki so bili od začetka zveze 

dobro uglašeni, lahko kasneje ugotovijo, da se jim že v najpreprostejših pogovorih začne 

zatikati v sporazumevanju. Mnogim parom primanjkuje spretnosti za partnersko 

komunikacijo in tako nehote povzročajo trenja, nesporazume in frustracije. Moški in ženski 

pogled na pogovor v odnosu se običajno razlikujeta. En partner lahko gleda na pogovor zgolj 

kot na forum za sprejemanje skupnih odločitev, medtem ko drugi vidi v pogovoru najgloblji 

izraz partnerskega odnosa, priložnost, da v odnosu izkusi solidarnost in intimnost (Beck, 

2013).  
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Glede vzdušja, ki se vzpostavi med partnerjema po nastalem konfliktu, so intervjuvanci zelo 

različno odgovarjali. Intervjuvanka A opaža, da je bilo na začetku zveze s partnerjem po 

nastalem konfliktu še kar nekaj časa napeto vzdušje. Potrebovala sta precej časa, da sta si od 

nekega prepira opomogla, z leti pa jima to vse bolj uspeva. Intervjuvanec B navaja, da prvi 

hip v odnosu pride do napetosti, nelagodja, osebne prizadetosti. Intervjuvanec C pravi, da je 

vzdušje po prepiru s partnerjem na njegovi strani tako, kot je bilo prej, pri čemer poudari, da 

ni zamerljiv, medtem ko nastane problem pri partnerki, ki se po prepiru še nekaj časa ni 

pripravljena pogovarjati z njim. Intervjuvanec D se po prepiru s svojo partnerko pogovori o 

pričakovanjih, ki jih imata drug do drugega, skupaj pa skušata ugotoviti, ali so bili razlogi za 

prepir sploh utemeljeni. Dva intervjuvanca (E in F) pravita, da vzdušje v odnosu takoj po 

prepiru ni najboljše in privede do neke distance, da pa to stanje običajno ne traja dolgo. 

Intervjuvanec G po vsakem prepiru čuti, da sta z ženo naredila izpit in stopila stopničko višje 

v rasti njunega odnosa.  

 »Z leti nama uspeva bolj hitro predelati konflikt.« 

»Prvi hip napetost, nelagodje, osebna prizadetost.« 

»Pri meni je takšno, kot je bilo prej, saj nisem zamerljiv.« 

 »Po prepiru se pogovoriva o pričakovanjih, ki jih imava drug do drugega.« 

»Vzdušje po prepiru seveda ni najboljše, ponavadi pa ne traja dolgo.« 

»Najprej sva malo bolj na distanci.«  

»Čutiva, da sva naredila izpit.« 

 

Nazadnje smo še preverjali, kako partnerji gledajo na prepir čez nekaj časa, ko ga lahko 

opazujejo z razdalje. Intervjuvanci (A, C, F in G) so povečini odgovorili, da po končanem 

prepiru ugotovijo, da je bil le-ta brezpredmeten in je bil iz muhe narejen slon. Problem, okrog 

katerega sta se partnerja prepirala, se zdi z razdalje minimalističen in nevreden nadaljnjega 

ukvarjanja z njim. Vidita, da se zadeva ni splačala, da sta s tem le utrujala drug drugega, da 

sta podlegla sebičnosti, se dala preslepiti … Nadalje so intervjuvanci odgovorili, da se po 

razrešenem konfliktu pojavi močno pozitivno čustvo oz. zadovoljstvo nad premagano oviro. 

Večja sta tudi medsebojna naklonjenost in razumevanje lastnih podzavestnih vzgibov 
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(intervjuvanec B). Nekateri vidijo jasno sliko, kdo je bil kriv za prepir in zakaj je do prepira 

sploh prišlo (D). Nekateri (E) prepirov z razdalje ne opazujejo, ker jih rešujejo sproti, zato ne 

vidijo potrebe, da bi se z njimi še ukvarjali.  

 »Velikokrat se mi zdi, da bi se dalo konflikt že prej preprečiti.«  

 

  »Ko razrešiva konflikt, se pojavi zadovoljstvo nad premagano oviro.« 

 »Največkrat, da je bil brezpredmeten.« 

 »Tedaj vidim jasno sliko, kdo je bil kriv za prepir.« 

 »Prepirov z razdalje ne opazujeva, ker jih rešujeva sproti.«  

 

3.7 Interpretacija rezultatov 

Nekateri pari se prepirajo bolj pogosto, drugi manj. Vir prepira med intervjuvanimi pari 

običajno predstavljajo: utrujenost in živčnost ter posledično vzkipljivost enega izmed 

partnerjev, neuravnotežen materialni odnos, različna stališča, vzgoja otrok, nekompatibilne 

življenjske navade, prevelika zatopljenost enega izmed partnerjev v svoje delo, trma, 

kolerična narava partnerja, previsoka pričakovanja, idealiziranje partnerja na začetku zveze, 

majhne nepomembne stvari ter premajhna vzajemna občutljivost.  

Menimo, da je zelo spodbudno, da si intervjuvani pari priznajo, da se dejansko prepirajo. 

Ljudje smo pogosto tako naravnani, da želimo lastne napake prikriti. 

Teme, okrog katerih sta si partnerja največkrat v nasprotju, so: vzgoja otrok zaradi različnih 

pogledov nanjo, politika, verska prepričanja, finance, skupno preživljanje prostega časa, 

nepospravljeno stanovanje, preveč časa, ki ga eden izmed partnerjev preživi za računalnikom, 

odlašanje s kakšnimi zadevami ter neizpolnitev obljube. Po našem mnenju je vsak konflikt, ki 

nastane med partnerjema, nova priložnost, skozi katero se partnerja naučita bolj prilagajati 

drug drugemu ter bolj ljubiti drug drugega, čeprav sta si zelo različna.  

Naši intervjuvanci večinoma nimajo burnih prepirov s tihimi dnevi, pač pa se hitro pobotajo, 

iz česar lahko sklepamo, da ne gre za preveč resne oz. težke konflikte. To vprašanje je v 

zasebnost intervjuvancev posegalo v veliki meri, vseeno pa so intervjuvanci o tem 



59 

spregovorili  to smo tudi pričakovali. Menimo, da je težko funkcionirati v partnerskem 

odnosu, ki nima prepirov, saj je nemogoče, da bi se z nekom strinjal prav v vsem.  

Konflikte, ki izhajajo iz popolnoma nasprotujočih si stališč, naši intervjuvanci rešujejo s 

pogovorom, kar vpliva na to, da konflikti hitro izzvenijo. Drugi rešujejo tovrstne konflikte na 

način, da se prilagodijo drug drugemu ter si dopuščajo svobodo. Nekateri pa se temam, ki 

izhajajo iz popolnoma različnih stališč, raje izognejo, saj želijo graditi na skupnih točkah in 

področjih, na katerih se ujamejo. Nadalje imajo nekateri intervjuvanci, ki so odraščali v 

podobnih družinah, povsem enake vrednote in enak pogled na svet, zato se s tovrstnimi 

konflikti v praksi sploh ne srečujejo. Menim, da si posameznik za daljšo zvezo običajno 

poišče partnerja, s katerim sta si kompatibilna na različnih področjih, poleg tega pa je na ta 

način možno preprečiti večje konflikte, do katerih bi sicer lahko prihajalo.  

Sprotna, manjša nesoglasja, ki se največkrat pojavijo v partnerskem odnosu, naši 

intervjuvanci večinoma rešujejo s pogovorom. Nekateri izmed njih jih rešujejo s pravočasnim 

umikom (ko postane vzdušje preveč napeto). Drugi rešujejo sprotna nesoglasja s popuščanjem 

enega ali drugega. Ena izmed intervjuvank pa je navedla, da se s partnerjem običajno 

dogovorita, kako bi morebitni konflikt že prej preprečila. Nekateri si vzamejo čas za 

razmislek ali diskusijo, humor in objem, da lažje razelektrijo negativne naboje. Neki 

intervjuvanec pa je povedal, da bi on k reševanju konflikta pristopil takoj, medtem ko njegova 

žena potrebuje več časa za premislek, da spozna svoj delež krivde. Pri reševanju sprotnih 

konfliktov jima njuna zaveza, ki sta jo sklenila z Bogom, daje varnost in trdno zagotovilo, da 

drugi, ki je storil ali rekel nekaj nepričakovanega, tega ni želel narediti namerno. 

Glede sprotnega reševanja konfliktov so nekateri mnenja, da je le-to temeljnega pomena za 

nadaljnji razvoj odnosa in za njegovo pozitivno rast. Drugi so mnenja, da je svoja 

nezadovoljstva najbolje sproti izražati in jih deliti s partnerjem, s čimer se je mogoče 

pravočasno izogniti nesporazumu. Nadalje je ena intervjuvanka mnenja, da sprotno reševanje 

konfliktov sicer dobro vpliva na nadaljnji odnos s partnerjem, obenem pa lahko množica 

manjših prepirov (četudi si jih uspešno razrešil) zvezo uniči. Eden izmed intervjuvancev je 

poudaril, da sprotno reševanje konfliktov vsekakor vpliva na odnos s partnerjem, saj če 

zadeve niso rešene, se dobri temelji trdnega odnosa ne gradijo. Nek drug intervjuvanec je 

mnenja, da bi se morali vsi konflikti v odnosu razrešiti še isti dan. Nadalje je ena izmed 

intervjuvank prepričana, da nerazrešeni konflikti pripeljejo do potlačenih čustev, ki ob kakšni 

priložnosti naknadno silovito izbruhnejo.  
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Ugotovili smo, da je najbolje, če je le mogoče, konflikt preprečiti, saj nam prepiranje običajno 

pobere veliko energije, ki jo lahko uporabim za nekaj precej bolj koristnega. Menimo, da je 

komunikacija v vsaki zvezi bistvenega pomena, saj se na ta način konfliktom lahko izognemo. 

Seveda mora biti komunikacija učinkovita, temeljiti mora na poslušanju drug drugega, kar pa 

je v času hitrega načina življenja že prava redkost. In prav zaradi nezmožnosti poslušanja drug 

drugega prihaja do nesoglasij, kar je po svoje razumljivo.  

Ugotovili smo, da vidijo naši intervjuvanci smisel reševanja konfliktov v osebnostni 

rasti,poglabljanju odnosa ter v rasti v medsebojni ljubezni. Nadalje vidijo smisel reševanja 

konfliktov v tem, da se lahko za življenje naučijo veliko koristnega in vzajemnega, naučijo pa 

se tudi prilagajanja in potrpežljivosti. Trije izmed intervjuvancev vidijo smisel reševanja 

konfliktov v sprotnem reševanju le-teh oziroma v preventivnih pogovorih s partnerjem, ki 

pripomorejo k preprečevanju konfliktov. Prav tako vidijo smisel v tem, da si že vnaprej 

poiščeš podobnega partnerja, s čimer lahko preprečiš večje spore. Eden izmed intervjuvancev 

vidi smisel v svobodi, ki jo doživljata z ženo, ko uspešno razrešita konflikt. Smisel reševanja 

konfliktov lahko vidimo tudi v tem, da se iz mrtve točke, na kateri smo v odnosu obtičali, 

premaknemo naprej. Prav iz omenjenega razloga se nam zdijo konflikti dobri, saj skrbijo, da 

je odnos med partnerjema vselej vitalen.  

Raziskali smo, katera čustva najpogosteje izražajo naši intervjuvanci, kadar se sprejo s 

svojimi partnerji. Intervjuvani pari so večinoma izpostavili jezo, izraženo v različnih oblikah 

(pomešano z žalostjo, s prizadetostjo, z nestrpnostjo, v obliki povzdignjenega glasu …). Neka 

intervjuvanka je izpostavila žalost in jok. Eden izmed intervjuvancev pa ni izpostavil 

nobenega konkretnega čustva, saj meni, da so čustva ob sporu zelo različna, kar je običajno 

odvisno od dnevne obremenjenosti. Menimo, da je v odnosu zelo pomembno izražati čustva, 

seveda v sprejemljivih oblikah za oba partnerja. Prav izražanje čustev najbolj pripomore k 

živosti partnerskega odnosa, k stalnemu učenju in prilagajanju partnerjev.  

Načini predelave čustev so ob nastalem konfliktu pri naših intervjuvancih zelo različni. 

Največ intervjuvancev predela čustva šele čez čas, ko pogledajo konflikt z distance. Nekateri 

potrebujejo veliko časa, da odpustijo, se pomirijo s seboj in s partnerjem. Drugi predelajo 

negativna čustva ob nastalem konfliktu s pogovorom, tretji s športno aktivnostjo, ki jim 

pomaga, da se lažje umirijo. Nekateri predelajo konflikte s pomočjo samogovora.  

Ugotovili smo, da je čustva najbolje predelati takrat, ko se že nekoliko umirijo in ko smo 
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sposobni dopustiti razumu, da prevzame ustrezen nadzor nad čustvi. Pod vplivom čustev 

običajno razmišljamo zamegljeno, zato imamo slabši uvid v celoto nekega problema. V takem 

stanju bi bilo zelo nevarno sprejemati kakršnekoli odločitve, saj bi jih lahko že v naslednjem 

hipu obžalovali, zato je bolje počakati, da se zadeva umiri. 

Kadar pride do prepira, je nekaterim intervjuvancem najtežje sprejeti partnerjevo trmo in 

vztrajanje partnerja pri svojem stališču. Eden izmed intervjuvancev je pripravljen sam stopiti 

korak nazaj, le da se stvari uredijo. Nekemu intervjuvancu je najtežje sprejeti neresnico, kadar 

gre za pomanjkanje dokazov pri različnih trditvah, spet drugemu je najtežje sprejeti ženino 

zaprtost v njenih ranjenih in prizadetih čustvih, ki pripeljejo do ostrih besed. Včasih je ob 

nastalih konfliktih dobro stopiti korak nazaj, obenem pa nam lahko pomaga, da si v spomin 

prikličemo partnerjeve dobre lastnosti. Tudi čarobna beseda »oprosti« ima v sebi posebno 

moč, da nasprotno stran razoroži, še posebej takrat, ko je izgovorjena in mišljena iskreno.   

Večina intervjuvanih parov takoj po prepiru zaznava dokaj napeto vzdušje v odnosu, občutja 

nelagodja, osebne prizadetosti. Nekateri se niso pripravljeni pobotati takoj, medtem ko se 

drugi po nastalem prepiru s partnerjem o medsebojnih pričakovanjih odkrito pogovorijo. 

Skupaj poskušajo ugotoviti, ali so bili razlogi za prepir sploh utemeljeni. Eden izmed 

intervjuvancev je navedel, da po vsakem prepiru čuti, da sta z ženo naredila izpit in stopila 

stopničko višje v rasti njunega odnosa. Menimo, da se je najbolje čim prej pogovoriti, saj se v 

nasprotnem primeru slabo vzdušje med partnerjema vse bolj širi in povzroča dodatne zamere 

ter trpljenje enega ali celo obeh.  

Ko mine od nastalega prepira nekaj časa in ga pari opazujejo z razdalje, največkrat ugotovijo, 

da je bil le-ta brezpredmeten in obdan s pretiranimi reakcijami. Problem, okrog katerega sta se 

prepirala, se zdi z razdalje minimalističen in nevreden nadaljnjega ukvarjanja z njim. 

Nekaterim se po razrešenem konfliktu pojavijo močno pozitivno čustvo oz. zadovoljstvo nad 

premagano oviro, medsebojna naklonjenost in razumevanje lastnih podzavestnih vzgibov. 

Drugi vidijo jasno sliko o nastalem prepiru, zakaj je do tega sploh prišlo, kar jim je lahko v 

pomoč za vnaprej. Tretji v opazovanju prepira z distance ne vidijo smisla, ker vse rešujejo 

sproti. Ugotavljamo, da je prepir z razdalje vsekakor vredno opazovati, saj se prav iz tega 

opazovanja lahko največ naučimo. Naučimo se, kako naslednjič preprečiti konflikt, če pa je ta 

neizbežen, se lahko naučimo bolj učinkovito odreagirati. 
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4. SKLEP 

Kot ugotavlja Beck (2013), se zakon ali zgolj skupno življenje razlikuje od drugih odnosov v 

življenju. Partnerja, ki živita skupaj in sta zavezana trajni zvezi, razvijeta določena 

pričakovanja drug do drugega. Intenzivnost zveze podžiga dolgo speča hrepenenja po 

brezpogojni ljubezni, lojalnosti in podpori. Zaradi močnih čustev in pričakovanj, zanašanja 

drug na drugega in nadvse pomembnih simbolnih pomenov, ki jih vsak od partnerjev pripisuje 

dejanjem drugega, se obema lahko zgodi, da si ta dejanja napačno razlagata. Pojavijo se šumi 

v komunikaciji, ki lahko privedejo do vse globljih sporov med partnerjema. Zato je izjemnega 

pomena, da partnerja že na samem začetku zgradita dober prijateljski odnos, ki temelji na 

zaupanju, pripadnosti, občutljivosti, širokosrčnosti, pozornosti, lojalnosti, odgovornosti in 

zanesljivosti. Obenem se morata partnerja naučiti medsebojnega sprejemanja in odpuščanja, 

biti prožna, strpna do pomanjkljivosti, napak in posebnosti drugega. Ko se tega naučita, se 

njuna zveza razvije in dozori.   

Seveda je učenje, kot je na vseh ostalih področjih, na področju partnerskih odnosov 

vseživljenjski proces. Izkušnje mnogih terapevtov, ki delajo s pari, kažejo, da pot uspešnega 

partnerstva nikakor ni lahka in pomeni več kot zgolj to, da partnerja ostaneta skupaj          

(Kirk, 1999). Pri uspešni zvezi gre za razmerje, ki partnerjema omogoči, da najdeta svojo 

pravo identiteto in živita v skladu z njo. Uspeh je običajno odvisen od tega, koliko truda sta 

partnerja pripravljena vložiti in katere naloge sta pripravljena izpolniti, da bi oblikovala dober 

partnerski odnos. Ta pot je pogosto naporna in polna bolečin, a če partnerja na njej vztrajno 

sodelujeta in si pomagata premagovati ovire na njuni skupni poti, lahko oba veliko pridobita. 

Pomembno je, da ne ostaneta v odnosu na mrtvi točki, ampak da se vedno, četudi z majhnimi 

koraki, premikata naprej, novim izzivom naproti.  

Naša raziskava je pokazala, da vsi intervjuvani pari relativno uspešno razrešujejo medosebne 

konflikte, pri čemer uporabljajo različne strategije: nekateri pogovor, drugi umik, tretji 

samogovor itd. V večini se intervjuvani pari redno prepirajo in je vzdušje med nastalimi 

prepiri dokaj napeto, obenem pa nastale konflikte tudi sproti rešujejo, kar označujemo kot 

zelo pozitivno. Kot je dejal eden izmed naših intervjuvancev: »Če se konflikti ne razrešujejo 

sproti, postanejo vse globlji in globlji.« 

 

Čeprav je na eni strani izjemen porast razpadlih zakonov in dolgotrajnih zvez, so na drugi 

strani pari, ki dokazujejo, da je z odkritim pogovorom, s potrpežljivostjo, z nenehnim 
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prilagajanjem drug drugemu in z uspešnim razreševanjem sprotnih konfliktov mogoče 

marsikaj spremeniti in tudi izboljšati. Obenem nam prav uspešno razrešeni konflikti največ 

pripomorejo k osebnostni rasti in rasti v partnerskem odnosu. Posledično se to odraža v 

zadovoljstvu obeh partnerjev, kar zagotovo vpliva na večjo kakovost njunih življenj na vseh 

ravneh.  
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6. PRILOGE 

PRILOGA 1: TEMATSKI VPRAŠALNIK (strukturirani intervjuji) 

 

Vabilo za sodelovanje v strukturiranemu intervjuju  
 

Spoštovani,  
 

sem Petra Šibav, absolventka podiplomskega študija Psihosocialna pomoč na Fakulteti za 

uporabne družbene študije iz Nove Gorice. Trenutno pišem svojo magistrsko nalogo z 

naslovom Reševanje partnerskih konfliktov, zato vas vljudno vabim k sodelovanju pri 

intervjuju na omenjeno temo. Intervju bo strukturiran z vnaprej pripravljenimi usmeritvenimi 

vprašanji, ki se glasijo:  
 

1. Koliko časa ste že v zvezi z vašim partnerjem oz. poročeni? 

2.  Kako pogosto se prepirate s partnerjem in kaj običajno predstavlja vir konflikta? 

3. Okrog katerih tem se največkrat prepirata oz. sta si v nasprotju? 

4. Kako se odražajo vajini prepiri? 

5. Kako rešujeta konflikte, ki izhajajo iz popolnoma nasprotujočih si stališč (npr. različna 
religiozna, politična prepričanja, različni hobiji, različni okusi …)? 

6. Kako običajno rešujete sprotna, manjša nesoglasja? Katere metode pri tem uporabite? 

7. Katera čustva običajno izražate, kadar se s partnerjem spreta? Na kakšen način jih 
predelate? 

8. Kaj je tisto, kar vam je najtežje sprejeti pri partnerju, kadar pride do prepira? 

9. Kakšno vzdušje nastane med vama po prepiru? 

10. Kako gledate na vajin prepir čez nekaj časa, ko je že mimo in ga opazujete z razdalje? 

11. V kolikšni meri, po vašem mnenju in iz vaših izkušenj, vpliva sprotno reševanje  

 konfliktov na nadaljnji odnos s partnerjem? 

     12.  V čem vidite smisel reševanja partnerskih konfliktov? 

     13. Ali bi lahko opisali najtežavnejši prepir, ki ste ga kdajkoli imeli z vašim partnerjem?    

              Kako ste ga rešili? Kako je le-ta vplival na vajin nadaljnji odnos?       

V kolikor imate čas, vas tematika zanima in ste na vprašanja pripravljeni odgovoriti, se mi 

prosim oglasite na e-mail naslov petra.sibav@gmail.com ali na tel. 041970413, da se 

dogovorimo za termin in kraj intervjuja, ki bi vam najbolj ustrezala.  

Predvidevam, da bo sam intervju trajal približno 60 minut. Zbrana mnenja in informacije bom 

uporabila zgolj za namene te magistrske naloge.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš odziv in vas lepo pozdravljam. 

 

Petra 



 

PRILOGA 2: TRANSKRIPT 

 

1. Koliko časa ste že v zvezi z vašim partnerjem oz. poročeni? 

A: »Letos teče četrto leto.«  

 

B: »Peto leto teče, natančneje 4,5 let.« 

C: »V zvezi sva 8 let.« 

D: »2 let v zvezi.« 

E: »22 let.« 

F: »13 let, od tega sva poročena 7 let.« 

G: »Poročena sva že skoraj 36 let.«  

 

2. Kako pogosto se prepirate s partnerjem in kaj običajno predstavlja vir konflikta? 

A: »Na začetku sva se prepirala zelo pogosto, sedaj vedno manj. Na začetku, ko sva začela 

živeti skupaj, se je bilo potrebno drug drugemu prilagoditi  tu sva večkrat naletela na ovire. 

Težko nama je bilo sprejeti drugačnost drugega, težko se nama je bilo soočiti s področji, na 

katerih se nisva strinjala, šlo je celo v smer, da sva poskušala spreminjati drug drugega, kar 

pa je nemogoče. Ker človek lahko spremeni le sebe.  

Vir konflikta so običajno različne želje glede tega, kako bi skupaj preživela prosti čas. 

Včasih je vir konflikta preprosto moja utrujenost, saj pridem z dela živčna, utrujena. Potem 

se prej zgodi, da vzkipim za kakšno stvar, s katero se ni vredno ukvarjati. Vir konflikta je 

bila na začetku tudi moja predstava o tem, da bi partner moral prebrati moje želje in jih 

potem izpolniti. Vir konflikta je včasih ta, da partnerju nekaj naročim, on to obljubi, kasneje 

pa na to pozabi.«  

B: »Ne prav pogosto, vir konflikta pa je največkrat neuravnotežen materialni odnos.«  

C: »S partnerjem se redko prepirava, običajno pa nama predstavlja vir konflikta različno 

stališče.« 

D: »Dejansko nikoli. Menim pa, da prepiri nastanejo iz dveh razlogov: 

 

- ker si ti sam slabe volje in bi se rad kregal, ker imaš v sebi toliko negativne energije, 

- ker imata dva različni mnenji. 

  

Moj partner ni človek, na katerega bi lahko prenašala svojo slabo energijo. Če vidi, da sem 

take volje, me skuša pomiriti, če se mi takrat zdi, da dela kaj narobe (tudi če to ni res), se 



 

opraviči in to popravi (npr. če česa ne pospravi, to stori takoj, ko ga opomnim). Če pa imava 

o kakšni stvari različna mnenja, je on tisti, ki popusti prvi, kar mene vedno znova preseneti, 

ker tega iz mojega prejšnjega razmerja nisem vajena. Potem popustim tudi sama.« 

E: »Vir prepira je v tem času ponavadi vzgoja otrok. Pogostost je 1-krat do 2-krat na teden. 

Ima pa vsako življenjsko obdobje svoj vir in temo za prepire.« 

F: »Prepirava se v povprečju enkrat na teden (enkrat več, drugič manj). Vzroki prepirov so 

nekompatibilne življenjske navade, kot so npr. da ima on rad stvari urejene, jaz pa imam raje 

kreativni nered, da ima on rad minimalizem, jaz pa imam rada, da me stvari obkrožajo. 

Vzrok prepirov je tudi ta, da je eden od partnerjev zatopljen v določeno delo in zato ne 

prisluhne drugemu partnerju. Poleg tega je bila za veliko prepirov na začetku najinega 

razmerja kriva moja trma oz. moja kolerična narava, a se je to tekom najinega razmerja 

stabiliziralo. Poleg tega so moja pričakovanja včasih previsoka in želim, da bi partner znal 

brati moje misli. Problem je, ker partnerja na začetku zveze idealiziramo. Takoj, ko se 

sprijaznimo, da se ga ne da spreminjati, je bolje.«  

G: »Prepirava se redno – recimo dvakrat na mesec. Vir konflikta predstavljajo običajno 

majhne in nepomembne stvari, predvsem pa opažava, da drug do drugega nisva dovolj 

občutljiva.«   

 

3. Okrog katerih tem se največkrat prepirata oz. sta si v nasprotju? 

A: »Največkrat sva si v nasprotju glede verskih prepričanj, glede politike, glede financ (jaz bi 

več zapravljala, on je bolj varčevalen tip), včasih se prepirava tudi glede tega, kako bi 

preživela skupen prosti čas  namesto, da bi v tem času, ki ga je malo, uživala, se prepirava.«  

 

B: »Okoli politike, čeprav to niso neka huda nasprotja.« 

C: »Razhajanja se ponavadi pojavljajo pri vzgoji otroki, saj bi rada v posameznem primeru 

različno postopala.« 

D: »Ne prepirava se oz. se res zelo redko. Enkrat sva se zato, ker ni izpolnil svoje obljube. 

Drugače se sploh ne prepirava. Sva si zelo podobna po karakterju in znava že na začetku 

razviti pogovor tako, da ni prepirov.« 

 

E: »Tema prepirov je način vzgoje  bolj popustljiv nasproti manj popustljivemu načinu.« 

F: »Kot sem že povedala, glede tega, da je stanovanje preveč zasičeno z raznimi materialnimi 

zadevami, da partner preživi preveč časa na računalniku, da jaz s kakšno zadevo odlašam (jo 

ne naredim v tistem trenutku, ko si partner to zamisli), pa tudi glede denarja (partner je bolj 

varčen, jaz pa bolj zapravljiva).« 

G: »Večkrat se prepirava zaradi otrok – žena ima svoje poglede in je bolj občutljiva za 



 

njihove potrebe, jaz imam svoje poglede …« 

 

4. Kako se odražajo vajini prepiri? 

A: »Najin konflikt se odraža tako, da se najprej prepirava in je zelo burno, nato nekaj časa ne 

govoriva. Ko se umiriva, se lepo pogovoriva, vsak pove svoje mnenje, svoja stališča … in 

potem postane vzdušje boljše.«  

B: »To niso resni konflikti, tihih dni praktično ni. 1-krat ali 2-krat v vseh letih.« 

C: »Prepiri, vsaj do sedaj, še niso bili tako hudi, da jih ne bi rešila. Tihi dan pa nastane le 

občasno.« 

D: »Bil je samo en prepir, zato težko odgovorim na to vprašanje. Takrat se mu en dan nisem 

oglasila na telefon; ni še živel pri meni.« 

E: »Prepiri niso preveč resni ali težki.« 

F: »Mislim, da večinoma niso preveč težki. Tudi kakšnih tihih dni nisva imela, mogoče 

kakšno tiho uro. Živiva na majhnem prostoru in težko pobegneva drug pred drugim.«  

G: »Zadnja leta niso tako »resni«  ne trajajo dolgo (ne kuhava mule).« 

5. Kako rešujeta konflikte, ki izhajajo iz popolnoma nasprotujočih si stališč (npr. 

različna religiozna, politična prepričanja, različni hobiji, različni okusi …)? 

A: »Rešujeva jih tako, da se tem temam načeloma izogibava ter da dovoliva drug drugemu 

svojo različnost in individualnost. Skupaj gradiva na točkah, ki so nama skupne, in na 

področjih, na katerih se ujameva.«  

 

B: »S pogovorom.« 

C: »Vselej jih rešujeva s pogovorom, kjer oba predstaviva svoje argumente, ki jih kasneje   

uskladiva oziroma približava.«                                                                                                      

D: »Žal glede tega nimam posebnih izkušenj, saj popolnoma nasprotujočih si stališč nimava. 

Oba imava podobno razmišljanje o politiki in religiji. Odraščala sva v podobnih družinah, 

imava enake vrednote in pogled na svet. Edino to je, da on zelo rad gleda šport po televiziji, 

sama pa športa sploh ne spremljam in me ne zanima. Rešila sva tako, da vsak gleda svojo 

TV, ker imava v stanovanju dve. Jaz rešujem konflikte tudi tako, da skušam predvideti, kaj bi 

lahko konflikt povzročilo. Takrat ravnam tako, da do njega ne pride. On pa upošteva moje 

želje in ne vztraja pri svojem, če vidi, da mi nekaj veliko pomeni  enako počnem tudi 

sama.«                                                                                           

E: »Konflikti se rešujejo s pogovorom in zato hitro izzvenijo.« 



 

F: »Ko se lahko prilagodiva eden drugemu (eden popusti več, drugi manj). Ko pa je nekaj 

preveč različno, eden drugemu pustiva svobodo (npr. eden od partnerjev gre na koncert v 

družbi prijatelja in ne v družbi partnerja, ker partnerja pač taka glasba ne zanima; jaz, ki sem 

bolj religiozna, obiščem mašo, partnerja pa k temu ne silim, saj ko čuti, da bi šel, sam izrazi 

voljo).«  

G: »Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Na religioznem področju sva enotna, 

prav tako na političnem. Vidi se, da sva skupaj odraščala in se izgrajevala, si pomagala in se 

pogovarjala …« 

6. Kako običajno rešujete sprotna, manjša nesoglasja? Katere metode pri tem 

uporabite? 

A: »Sprotna, manjša nesoglasja rešujeva tako, da poveva na glas, da se z nečim ne strinjava, 

in skušava iskati kompromise. Včasih rešujeva manjša nesoglasja tudi s tem, da se že prej 

umakneva, če se nama vzdušje zdi napeto, da do spora niti ne pride. Uporabiva metodo 

umika, pa tudi prilagajanja, saj menim, da je v partnerskem odnosu prilagajanje izjemnega 

pomena.«  

 

B: »Največkrat si vzameva čas za razmislek ali diskusijo, humor in objem pa nama pomagata 

razelektriti negativne naboje.« 

C: »Nesoglasja rešujeva s pogovorom.« 

D: »Predvidevanje, kdaj lahko pride do sporov(opisano zgoraj), in preprečevanje na 

samem začetku: 

- pogovor in poslušanje partnerja , 

- kompromis, če je stvar pomembna za oba,                                                                              

- popuščanje, če enemu stvar ni tako pomembna.« 

 

 
 

E: »Sprotna nesoglasja se rešujejo s popuščanjem enega ali drugega  običajno popusti tisti, 

ki mu je z argumenti dokazano, da se moti.« 

F: »Običajno si stopiva nasproti in se skušava dogovoriti, da se bova popravila v smeri tega, 

da do konflikta ne bi več prihajalo (npr. da bom jaz imela manj zadev po stanovanju). Delno 

to uspe, delno pa tudi ne, zato se konflikti tudi ponavljajo.« 

G: »Še vedno se učiva. Sam sem nagnjen k temu, da bi »takoj« pristopil k reševanju 

problema, da bi zadevo analizirala skupaj, da bi se pogovorila, kdo je kaj rekel in zakaj, kaj ga 

je nagibalo k temu ali onemu, k tej ali oni besedi, da je zagovarjal svoje stališče … Problem je 

v tem, ker moja žena potrebuje »odmik«. Ona ne more takoj pristopiti k reševanju konflikta. 

Rabi čas za premislek, za molitev, da spozna svoj delež krivde (pogosto pravi, da je ta le 5 % 

…). Sicer pa sprotna oziroma manjša nesoglasja rešujeva strpno – se pač ugrizneva v jezik in 

ne poglabljava problema, če pač ne gre za neko veliko stvar … Konec koncev sva v zavezi 



 

drug z drugim in naju najina zaveza, ki ni le najina (je tudi in predvsem zaveza z Bogom), 

varuje. Daje nama tudi trdno zagotovilo, da drugi, če je pač nekaj nepričakovanega storil ali 

rekel, tega ni mislil storiti ali reči nalašč – torej ne gre za hudobijo ali namerno prizadevanje 

drugega …«        

 

7. Katera čustva običajno izražate, kadar se s partnerjem spreta? Na kakšen način jih    

predelate?  

A: »Kadar se s partnerjem spreva in je zadeva sveža, je pri meni najbolj prevladujoče čustvo 

jeze, pomešane z žalostjo. Predelam ga lahko šele čez nekaj časa, ker sem po naravi zelo 

čustvena oseba. Ko čustva v sebi predelam, lahko odpustim. Potem sem pomirjena sama s 

seboj in s partnerjem.«  

B: »Prvi hip se pri meni pojavi nestrpnost ali jeza. Malo kasneje se spustim v notranje 

procesiranje, kjer najdem pozitiven odgovor na konflikt, tako konflikt transformiram v 

vedenje in svetlobo.« 

C: »Doslej sva občasno le nekoliko povzdignila glas, morda kdaj svoje prepričanje izrazila z 

odločnejšo kretnjo rok.« 

D: »Žalost, jok. Predelava jih skupaj s pogovorom. Partner pa je po drugi strani miren in ga 

nič ne vrže iz tira.« 

 

E: »Čustva ob prepirih predelava zelo različno, odvisno od dnevne obremenjenosti.« 

F: »Čustva so predvsem jeza, agresivnost, užaljenost. Najpogosteje pa jih predelam skozi 

športno aktivnost in dihanje. Ko se pri sebi umirim in pogledam na konflikt z distance, sem 

sposobna pristopiti k njegovemu bolj konstruktivnemu reševanju.«  

G: »Običajno se pojavi prizadetost – sem ranjen. Prizadetosti sledi jeza in v jezi se dogaja 

moj samogovor: »Pa kako je mogla spet to reči? Mar ne ve, da me to prizadene? Res ne bo 

nikoli doumela, da me to boli, kadar ona …« Seveda ji tudi pokažem, da sem prizadet – tega 

ne morem skriti. In v stanju prizadetosti pričakujem njeno opravičilo. Seveda se v meni 

dogaja še drug samogovor: »Pa saj ni mislila tako hudo. Saj vem, da ni hudobna. Saj vem, da 

me ima rada. Tudi jaz jo imam rad. Saj vendar ne gre za veliko stvar. Pa kaj, če ni čisto po 

moje! Saj nič ne izgubim, če popustim. Kvečjemu pridobim. Saj vem, da tudi ona ve, da me 

je prizadela in se ne počuti najbolje –gotovo si očita, vendar ne more priznati, da je storila ali 

rekla nekaj, kar ni bilo prav. Če ji zdaj pokažem, da jo imam rad in jo sprejemam takšno, 

kakršna je, mi bo gotovo hvaležna in bo najina ljubezen napredovala. Sem tega sposoben? 

Imam toliko moči, da premagam samega sebe in svoj ponos? Kaj pa moja krščanska drža? 

Kaj pa besede apostola Pavla, ki pravi: »Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil 

svojo Cerkev in zanjo dal sam sebe.«« Razumem, da gre na eni strani za »šepet« ponosa, na 

drugi strani pa za »šepet« svetega Duha. In seveda, na meni je, da se odločim, koga bom 

poslušal – katerega »prišepetovalca« bom ubogal.«        



 

 

8. Kaj je tisto, kar vam je najtežje sprejeti pri partnerju, kadar pride do prepira? 

A: »Najtežje mi je sprejeti njegovo trmo, to, da včasih trmasto vztraja na svoji poziciji in ni 

pripravljen popustiti niti za milimeter.«  

 

B: »Mogoče le trmarjenje prve trenutke, sicer pa nič.« 

C: »Meni osebno nič, saj sem pripravljen stopiti korak nazaj in se posuti s pepelom.« 

D: »Zaenkrat nič. Do sedaj bi mu dala desetko, kar se tiče prepirov v najini zvezi.« 

E: »Najtežje je sprejemati neresnico, kadar ni moč dokazati trditev, vendar se vsak po svoje 

trudi, da se argument potrdi z dejstvi.« 

F: »Njegovo vztrajanje pri svojem stališču in nepripravljenost popustiti za milimeter. Tudi če 

ima prav, jaz tega v trenutku konflikta nisem sposobna dojemati.« 

G: »Najtežje mi je sprejeti njeno zaprtost. V času prepira se moja žena »izolira«  zapre se v 

oklep. Nekoč mi je rekla, da se zapre v »začaran stolp« in ne more ven. Čaka, da ponjo pride 

njen princ. In ko sem premišljeval, kako naj jo kot njen princ rešim, sem seveda razmišljal po 

moje – po moško. Mislil sem, da jo moram v takem »začaranem« stanju spraševati o tem, kaj 

sem narobe rekel, da ne komunicira, da se zapira vase in v svoj oklep, kaj bi moral reči, zakaj 

je spet prizadeta … Pa sem se motil. Moja žena takrat ne potrebuje analitičnega razmišljanja, 

ker ga takrat v takem stanju ni sposobna. Moja žena je takrat »v srcu«  je v svojih ranjenih 

in prizadetih čustvih. Šele v zadnjem času poskušam razumeti, da so takrat vsi njeni odgovori 

(lahko rečem, da so največkrat to ostre puščice, ki še bolj ranjujejo) nelogični. Sama pravi, da 

ni sposobna misliti, da vse, kar takrat v takem stanju pride iz nje, pride iz njenega ranjenega 

srca. In v takem stanju je njena edina želja, da bi jo jaz sprejel in jo srečal v njenem ranjenem 

srcu. Zame je to seveda najtežje, vendar je to edino, kar je zares vredno moškega poguma in 

dejanja.«       

 

9. Kakšno vzdušje nastane med vama po prepiru? 

A: »Na začetku najine zveze je bilo med nama po konfliktih še kar nekaj časa napeto 

vzdušje, potrebovala sva precej časa, da sva si opomogla od nekega prepira, pogosto sva se 

vrtela v začaranem krogu. Z leti nama uspeva bolj hitro predelati konflikt, do katerega pride, 

in se bolj uskladiti v reševanju le-teh.« 

 

B: »Prvi hip napetost, nelagodje, osebna prizadetost.« 

C: »Pri meni je takšno, kot je bilo prej, saj nisem zamerljiv, medtem ko je huje pri partnerju, 

ki se takoj po prepiru ni in ni pripravljen pogovarjati.« 



 

D: »Po prepiru se pogovoriva o pričakovanjih, ki jih imava drug do drugega, ter o tem, ali so 

bili razlogi za prepir sploh utemeljeni.«  

E: »Vzdušje po prepiru seveda ni najboljše, ponavadi pa ne traja dolgo  največ do konca 

dne.« 

F: »Najprej sva malo bolj na distanci, kasneje pa se zbližava.«  

G: »Čutiva, da sva naredila izpit, da sva stopila stopničko višje v rasti najinega odnosa.« 

10. Kako gledate na vajin prepir čez nekaj časa, ko je že mimo in ga opazujete z 

razdalje? 

A: »Ko je prepir že mimo in ga opazujem z razdalje si pogosto mislim: »Kaj mi je tega treba 

bilo?« Velikokrat se mi zdi, da je iz muhe nastal slon in da bi se dalo konflikt že prej 

preprečiti, kot pa ga kasneje »lečiti«.«  

 

B: »Ko razrešiva konflikt, se pojavijo močno pozitivna čustva  zadovoljstvo nad premagano 

oviro, medsebojna naklonjenost, razumevanje lastnih podzavestnih vzgibov.« 

C: »Največkrat, da je bil brezpredmeten.« 

D: »Tedaj vidim jasno sliko, kdo je bil kriv za prepir in zakaj je do prepira sploh prišlo, 

spoznam, ali je bil kriv on ali jaz sama.«  

E: »Prepirov z razdalje ne opazujeva, ker je sproti rešujeva.« 

F: »Ko gledava z razdalje, se nama ne zdi problem, okrog katerega sva se prepirala, 

minimalističen in nevreden, da bi se z njim sploh še ukvarjala.« 

G: »Vidiva, da se zadeva nikakor ni splačala, da sva večkrat le utrujala drug drugega, da sva 

podlegla »prišepetovalcu jaza oziroma sebičnosti«  se dala preslepiti … Zavedava se, da je 

vse to del najine dinamike, del najine duhovne rasti, da se temu ne moreva izogniti … 

Obenem se zavedava, da sva se odločila, da bova drug drugega ljubila in spoštovala vse dni 

najinega življenja, da je najina zaveza trajna in da nisva drug drugemu sovražnika, da se ne 

boriva drug proti drugemu, da sva vedno na istem bregu …« 

 

11. V kolikšni meri, po vašem mnenju in iz vaših izkušenj, vpliva sprotno reševanje 

konfliktov na nadaljnji odnos s partnerjem?        

A: »Menim, da je sprotno reševanje konfliktov temeljnega pomena za nadaljnji razvoj 

odnosa, ker če se konflikti sproti ne razrešujejo, postanejo vse globlji in globlji, zato pogosto 

privedejo do razpada neke zveze. Mislim, da je toliko ločitev prav zaradi nerazrešenih 

sprotnih konfliktov med partnerjema, in sicer zaradi pomanjkanja prave komunikacije med 

njima.« 

 



 

B: »Sprotno reševanje konfliktov je eden od temeljev za medsebojno razumevanje in 

pozitivno rast odnosa.« 

C: »Seveda je najbolje, če svoja nezadovoljstva izražaš in jih deliš s partnerjem. Tako se 

lahko morebitnemu nesporazumu pravočasno izogneš.« 

D: »Pomaga, vendar imam občutek, da včasih tudi množica majhnih prepirov, ki si jih sicer 

uspešno rešil, lahko vpliva na partnerja tako, da postane razočaran nad tabo in da se njegova 

vera v vajino zvezo zmanjša.«  

E: »Sprotno reševanje v največji meri vpliva na odnos s partnerjem, kar je normalno. 

Nerešene zadeve niso temelj zdravega partnerskega odnosa.« 

F: »Prepričana sem, da pozitivno, saj se drugače v človeku nabirajo potlačena čustva, ki 

potem ob kakšni malenkosti izbruhnejo za nazaj z vso silo (po možnosti še ob kakšni 

neprimerni oziroma stresni situaciji, ko je potrebna le malenkost, da nas iztiri).«                                          

G: »Sprotno reševanje konfliktov je izjemnega pomena. Sam večkrat poskušam razumeti 

zadevo na ta način: če imam ena temna sončna očala, manj vidim (še posebej v tunelu, če 

pozabim očala sneti). Če bi imel dvojna temna sončna očala ali celo trojna, sploh ne bi nič 

videl – vse je temno in nejasno. Podobno je z našimi konflikti: če sproti ne rešujeva 

konfliktov, je tako, kot da bi nalagala sončna očala ena na druga … Sčasoma se ne vidi nič. 

Sveto pismo nas uči:  »Jezite se, a nikar ne grešite. Naj sonce ne zaide nad vašo jezo.« Sam 

to razumem tako: če sva se danes skregala, morava najin spor danes rešiti – ne smeva zaspati, 

preden spor ne rešiva. Ne smeva nesti prizadetosti in zamere v naslednji dan. Če spora ne 

rešiva, se naslednji dan ne gledava svobodno – najine oči so »zamegljene« zaradi spora, ki ni 

rešen – drug drugega ne vidiva takšnega kot je, pač pa se vidiva »obarvana« z bolečino 

oziroma prizadetostjo prejšnjega dne …«    

 

12.  V čem vidite smisel reševanja partnerskih konfliktov? 

A: »Osebno vidim smisel v osebnostni rasti, kjer oba napredujeta z vsakim razrešenim 

konfliktom. Rasteta tako osebnostno kot tudi v medsebojni ljubezni. Poleg tega se iz vsake 

konfliktne situacije lahko veliko koristnega naučita za življenje, naučita se večjega 

prilagajanja drug drugemu in večje potrpežljivosti drug z drugim.«  

 

B: »Smisel reševanja partnerskih konfliktov je v tem, da skozi prvo fazo, kjer med dvema 

nastopa privlačnost, izvemo, da se nasprotja privlačijo, to pa zato, ker vsak najde pri 

partnerju ravno tiste lastnosti, ki so mu v otroštvu manjkale. Ko po določenem času opoj 

popusti, vidimo partnerja takšnega, kakršen je. Tu odnos preide v fazo spopada, kjer vsak 

skuša partnerja krojiti po svoje. Večina zvez na tej stopnji obstane ali propade. Napačno 

zaključijo, da so naredili napako v izboru, ne vidijo pa skritega ozadja, to je naravnega načrta 

za čustveno zdravljenje. Če se par zaveda tega procesa, se začnejo dogajati čudovite stvari. 

Par stopi v fazo zavestnega zakona, kjer z delom ponovno zavestno obudi ljubezen. Z novimi 

spoznanji in novim odnosom si partnerja podarita tisto, po čemer hrepenita že od otroštva. Za 

to je vredno živeti in služiti tistemu, kateremu damo srce.« 



 

 

C: »Z ženo sva spoznala, da konflikti so in bodo, zato bo najbolje, če jih poskušava reševati 

sproti. In predvsem skupaj. To pa počneva ponavadi tako, da se veliko pogovarjava, še 

preden bi konflikt sploh lahko nastal. Skrbi ali kakšnih dvomov, ki bi lahko bili povod za 

konflikt, na tlačiva v sebi. Težavam, katerim nisva kos ne jaz in ne ona, se poskušava 

zoperstaviti skupaj. Seveda pa se, roko na srce, nesoglasja pojavljajo tudi pri nama.« 

  

D: »Če konfliktov ne rešuješ sproti, se ti nabirajo. Taka zveza je prej ali slej obsojena na 

propad. Da pa zveza uspe, si moraš že »apriori« najti partnerja, ki ni konflikten in s katerim 

sta si tako podobna, da nimata sporov in da znata popuščati.« 

 

E: »V tem, da se znava vse bolj pogovarjati med seboj, se vse bolj odpirava drug drugemu.«  

 

F: »Smisel vidim v tem, da ohranimo odnos oz. da le-ta raste in se poglablja. Iz vsakega 

konflikta se naučimo nekaj novega, nekaj, kar nam bo pomagalo pri reševanju konfliktov v 

prihodnje.« 

 

G: »Kot sem že povedal: če konfliktov ne rešujeva sproti, je tako, kot da bi nalagala sončna 

očala ena na druga … Sčasoma se nič ne vidi. Če spora ne rešiva isti dan, se naslednji dan ne 

gledava svobodno – najine oči so »zamegljene« zaradi spora, ki ni rešen. Drug drugega ne 

vidiva takšnega, kot v resnici sva, pač pa se vidiva »obarvana« z bolečino oziroma 

prizadetostjo prejšnjega dne … V tej svobodi, ki jo doživljava, ko je najin konflikt razrešen, 

vidim največji smisel reševanja konfliktov.«  

13. Ali bi lahko opisali najtežavnejši prepir, ki ste ga kdajkoli imeli z vašim 

partnerjem? Kako ste ga rešili? Kako je le-ta vplival na vajin nadaljnji odnos?  

A: »Najtežavnejši prepir med nama je bil dve leti nazaj, ko sva se sprla glede popolnoma 

nasprotujočega si stališča na precej osebnem področju. Takrat sem se za nekaj dni umaknila 

v samoto in razmišljala, kaj in kako naprej. Na koncu sta zmagala odpuščanje in ljubezen. 

Iskreno sva se pogovorila, si drug drugemu odpustila, vsak je malo popustil in na koncu sva 

bila zmagovalca oba. Lahko rečem, da se je najin odnos takrat še bolj utrdil, saj sva se prav iz 

tega večjega prepira največ naučila drug o drugem, naučila sva se drug drugemu prisluhniti, 

spoštovati različni mnenji in si odpustiti.«  

 

B: »Najresnejši konflikt imava prav zdaj, in sicer zaradi neskladja interesov. Po vsakem 

razrešenem konfliktu odnos postaja močnejši in zrelejši.« 

C: »Najtežavnejši spor s partnerico je nastal zaradi moje neiskrenosti, saj sem se ves večer 

zadrževal v ženski družbi, čeprav sem ji tedaj rekel, da sem bil s prijatelji. Nekdo me je videl, 

tako da je resnica prišla na plan, kar pa partnerici ni bilo všeč, zato je podvomila v mojo 

iskrenost. Kot sem že povedal, sva nesoglasje rešila z odkritim pogovorom, s katerim se tudi 

ponovno pridobil njeno zaupanje.« 

 

D: »Dal je obljubo, ki je ni izpolnil. S tem ni razočaral samo mene, temveč tudi moje 

prijatelje, ki so računali nanj. Med tem časom nisva bila skupaj osebno, saj sva bila v stikih 

le preko telefona, zato komunikacija ni mogla potekati tako, kot poteka ponavadi. Verjetno je 



 

tudi zato prišlo do prepira, ker bi drugače spor zgladila že prej. Sama sem kuhala mulo, imela 

tihi dan, nisem se mu oglašala na telefon oz. odpirala vrat. S tem sem hotela pokazati, da ni 

bilo prav, kar je storil. Če bi reagirala preveč mirno, se mu to, da ni držal obljube, ne bi zdelo 

tako napačno. A to, da je storil nekaj zelo narobe, je ugotovil sam. Opravičil se mi je, nato pa 

sva imela dolg pogovor, v katerem je priznal svojo napako. Prav zato sem mu odpustila.« 

E: »Najtežji primer bi težko našel. V življenju se slej ko prej pojavi. Lahko je na temo 

staršev, lahko na temo otrok, lahko na temo službe, denarja itd. V 22 letih na srečo tako 

težkih prepirov ni bilo. Najin odnos vseskozi temelji na zaupanju in medsebojnem 

spoštovanju. Seveda pa lahko življenje prinese karkoli. Na srečo posebnih težav za zdaj ni.« 

F: »Šlo je za prepir, povezan z mojo upravičeno ljubosumnostjo na mojo kolegico, v katero 

se je partner zagledal, še preden sva začela živeti skupaj. Predlagal je, da najino zvezo 

zaključiva. Po nekaj dneh je ugotovil, da je naredil napako. Sicer sva se kasneje v času zveze 

na to temo še nekajkrat sprla. Drugi tak prepir je bil povezan z različnim pogledom na 

poroko (ki sem si jo jaz želela, on pa niti ne), vendar ga je ta konflikt spodbudil, da razmisli 

 do poroke je kasneje tudi prišlo. Ta konflikt je na nek način pozitivno vplival na najin 

nadaljnji odnos.«  

G: »Bili so časi, ko se nikakor nisva znala in mogla pogovarjati. Vsak pogovor je bil v kali 

zatrt – nisva se slišala. Kakor hitro je eden začel nekaj govoriti, ga je že drugi prekinil, češ, 

saj to si že stokrat rekla. Same kritike in same zamere – ena na drugo (očitno takrat 

konfliktov nisva reševala sproti). Nekoč sva k nama povabila – med naju (arbiter) – najino 

skupno prijateljico, ki naju je le poslušala – pred njo sva tri ali štiri ure »prala umazano 

prerilo«. Seveda je bilo vmes veliko obtožb, solz, izrečenih žaljivk … Na koncu sva se – bilo 

je okoli polnoči – odločila, da greva skupaj na sprehod. Hodila sva drug ob drugem, vendar 

sva vsak zase »pestovala« najine rane in bolečine, ki sva si jih prizadejala. In sva prišla do 

pokopališča in tedaj mi je »pozitivni prišepetovalec« (sveti Duh) rekel: »Izročita svoje rane 

na oltar za duše, ki počivajo na tem pokopališču.« In sem ženi to povedal. Strinjala se je in 

sva tako naredila – zmolila sva zanje očenaš. Ko sva odmolila, je, kot bi trenil, odpadla od 

naju vsa teža prizadetosti in ran. Izrekla sva si najtežje izgovorljivo besedo »oprosti«, se 

objela in drug drugemu v polnosti spet izpovedala ljubezen.« 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRILOGA 3: TEME, POJMI IN KATEGORIJE   

TABELA POJMI KATEGORIJE 

Koliko časa ste že v zvezi z vašim 

partnerjem oz. poročeni? 

A: »Letos teče četrto leto.«  

 

B: »Peto leto teče, natančneje 4,5 let.« 

C: »V zvezi sva 8 let.« 

D: »2 let v zvezi.« 

E: »22 let.« 

F: »13 let, od tega sva poročena 7 let.« 

G: »Poročena sva že skoraj 36 let.«  

 

 

Kako pogosto se prepirate s partnerjem in 

kaj običajno predstavlja vir konflikta? 

 

A: »Na začetku sva se prepirala zelo  

pogosto, sedaj vedno manj. Na začetku, 

ko sva začela živeti skupaj, se je bilo  

potrebno drug drugemu prilagoditi   

tu sva večkrat naletela na ovire. Težko 

nama je bilo sprejeti drugačnost drugega,  

težko se nama je bilo soočiti s področji, 

na katerih se nisva strinjala, šlo je celo v 

smer, da sva poskušala spreminjati  

drug drugega, kar pa je nemogoče.  

Ker človek lahko spremeni le sebe.  

Vir konflikta so običajno različne 

želje glede tega, kako bi skupaj preživela 

prosti čas. Včasih je vir konflikta  

 
 

 

Štiri leta  

Štiri leta in pol 

Osem let 

Dve leti 

Dvaindvajset let 

Trinajst let skupaj, 

sedem  let 

poročena 

Šestintrideset let 

 

 

 

 

Večja pogostost 

prepirov na 

začetku zveze 

Medsebojno 

prilagajanje 

Ovire in 

težave pri 

sprejemanju 

drugačnosti 

 

Težave pri 

soočanju z 

različnimi 

področji 

 

 

 

 

 

 

OBDOBJE PARTNERSKE 

ZVEZE 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSKI 

KONFLIKTI 

 

 

 

 

 

 

 



 

preprosto moja utrujenost, saj pridem 

z dela živčna, utrujena. Potem se prej  

zgodi, da vzkipim za kakšno stvar,  

s katero se ni vredno ukvarjati. Vir 

konflikta je bila na začetku tudi moja  

predstava o tem, da bi partner moral  

prebrati moje želje in jih potem  

izpolniti. Vir konflikta je včasih ta, 

da partnerju nekaj naročim, on to obljubi, 

kasneje pa na to pozabi.«  

B: »Ne prav pogosto, vir konflikta pa je 

največkrat neuravnotežen materialni  

odnos.«  

C: »S partnerjem se redko prepirava,  

običajno pa nama predstavlja vir  

konflikta različno stališče.« 

D: »Dejansko nikoli. Menim pa,  

da prepiri nastanejo iz dveh razlogov: 

 

- ker si ti sam slabe volje in bi se rad  

kregal, ker imaš v sebi toliko negativne  

energije, 

- ker imata dva različni mnenji. 

 

Moj partner ni človek, na katerega bi  

lahko prenašala svojo slabo energijo.  

 

Poskusi 

medsebojnega 

spreminjanja 

 

Različne želje 

glede preživljanja 

prostega časa 

 

Utrujenost in 

razdražljivost 

 

Predstave o 

partnerjevem 

branju in 

izpolnjevanju   

želja 

 

Nedoslednost 

partnerja  pri 

izpolnjevanju 

obljub 

Redki prepiri 

Neuravnotežen 

materialni odnos 

Različno stališče 

 

Brez prepirov 

Slaba volja 

Negativna 

energija 

Projiciranje 

svojega 

razpoloženja na 

zvezo 

Sposobnost 

partnerja, da lahko 

drugega pomiri  

Pomen opravičila  

Vzajemno 

popuščanje 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSKI 

KONFLIKTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Če vidi, da sem take volje, me skuša 

 pomiriti, če se mi takrat zdi, da dela  

kaj narobe (tudi če to ni res), se opraviči 

 in to popravi (npr. če česa ne pospravi,  

to stori takoj, ko ga opomnim). Če pa  

imava o kakšni stvari različna mnenja,  

je on tisti, ki popusti prvi, kar mene vedno 

 znova preseneti, ker tega iz mojega  

prejšnjega razmerja nisem vajena.  

Potem popustim tudi sama.« 

E: »Vir prepira je v tem času ponavadi 

vzgoja otrok. Pogostost je 1-krat do 2-krat 

na teden. Ima pa vsako življenjsko  

obdobje svoj vir in temo za prepire.« 

F: »Prepirava se v povprečju enkrat na  

teden (enkrat več, drugič manj). Vzroki  

prepirov so nekompatibilne življenjske  

navade, kot so npr. da ima on rad stvari  

urejene, jaz pa imam raje kreativni nered,  

da ima on rad minimalizem, jaz pa imam 

 rada, da me stvari obkrožajo. Vzrok 

 prepirov je tudi ta, da je eden od  

partnerjev zatopljen v določeno delo in  

zato ne prisluhne drugemu partnerju.  

 

Dokaj pogosti 

prepiri  

Vzgoja otrok 

Tedenski prepiri 

Nekompatibilne 

življenjske navade 

Zatopljenost v 

delo 

Nezmožnost 

aktivnega 

poslušanja drug 

drugega 

Trma in kolerična 

narava 

Previsoka 

pričakovanja 

Želja, da bi 

partner znal brati 

misli 

Sprejemanje 

partnerja namesto 

poskusov 

spreminjanja 

Prepiranje dvakrat 

na mesec 

Nepomembne 

stvari 

Premajhna 

vzajemna 

občutljivost 

partnerjev 

Verska 

prepričanja 

 

 

 

PARTNERSKI 

KONFLIKTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poleg tega je bila za veliko prepirov na  

začetku najinega razmerja kriva moja  

trma oz. moja kolerična narava, a se je 

 to tekom najinega razmerja stabiliziralo.  

Poleg tega so moja pričakovanja včasih  

previsoka in želim, da bi partner znal brati 

 moje misli. Problem je, ker partnerja na  

začetku zveze idealiziramo. Takoj, ko se  

sprijaznimo, da se ga ne da spreminjati,  

je bolje.«  

G: »Prepirava se redno – recimo  

dvakrat na mesec. Vir konflikta 

predstavljajo običajno majhne in  

nepomembne stvari, predvsem pa  

opažava, da drug do drugega nisva  

dovolj občutljiva.«   

 

 

Okrog katerih tem se največkrat prepirata 

oz. sta si v nasprotju? 

A: »Največkrat sva si v nasprotju glede 

verskih prepričanj, glede politike, glede 

financ (jaz bi več zapravljala, on je bolj 

varčevalen tip), včasih se prepirava tudi 

glede tega, kako bi preživela skupen prosti 

čas  namesto, da bi v tem času, ki ga je 

malo, uživala, se prepirava.«  

 

B: »Okoli politike, čeprav to niso neka 

huda nasprotja.« 

C: »Razhajanja se ponavadi pojavljajo pri 

 Politika 

 Finance  

               

Preživljanje 

prostega časa 

Različni pogledi 

na vzgojo otrok 

 

Karakterna 

podobnost in 

sposobnost 

preprečevanja 

prepirov 

 

Različni načini 

vzgoje otrok 

 

Prevelika 

zasičenost 

stanovanja z 

materialnimi 

stvarmi 

Preživljanje 

prostega časa 

enega partnerja za 

računalnikom  

Denarne zadeve 

Varčnost enega 

partnerja in 

zapravljivost 

drugega 

 

Različni pogledi 

na otroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSKI 

KONFLIKTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vzgoji otroki, saj bi rada v posameznem 

primeru različno postopala.« 

D: »Ne prepirava se oz. se res zelo redko. 

Enkrat sva se zato, ker ni izpolnil svoje 

obljube. Drugače se sploh ne prepirava. 

Sva si zelo podobna po karakterju in znava 

že na začetku razviti pogovor tako, da ni 

prepirov.« 

 

E: »Tema prepirov je način vzgoje  bolj 

popustljiv nasproti manj popustljivemu 

načinu.« 

F: »Kot sem že povedala, glede tega, da je 

stanovanje preveč zasičeno z raznimi 

materialnimi zadevami, da partner preživi 

preveč časa na računalniku, da jaz s 

kakšno zadevo odlašam (jo ne naredim v 

tistem trenutku, ko si partner to zamisli), 

pa tudi glede denarja (partner je bolj 

varčen, jaz pa bolj zapravljiva).« 

G: »Večkrat se prepirava zaradi otrok – 

žena ima svoje poglede in je bolj 

občutljiva za njihove potrebe, jaz imam 

svoje poglede …« 

 

Kako se odražajo vajini prepiri? 

A: »Najin konflikt se odraža tako, da se 

najprej prepirava in je zelo burno, nato 

nekaj časa ne govoriva. Ko se umiriva, se 

lepo pogovoriva, vsak pove svoje mnenje, 

svoja stališča … in potem postane vzdušje 

boljše.«  

B: »To niso resni konflikti, tihih dni 

praktično ni. 1-krat ali 2-krat v vseh letih.« 

C: »Prepiri, vsaj do sedaj, še niso bili tako 

hudi, da jih ne bi rešila. Tihi dan pa 

nastane le občasno.« 

D: »Bil je samo en prepir, zato težko 

odgovorim na to vprašanje. Takrat se mu 

V začetku burno, 

nato malo zatišja, 

nato umirjenost, 

pogovor za boljše 

vzdušje 

 

Manjši konflikti, 

tihih dni ni 

 

Včasih kakšen tihi 

dan 

 

Samo en prepir 

 

Ne preveč težki 

konflikti 

Kakšna tiha ura  

Življenje na 

majhnem prostoru 

           težji umik 

Z leti manjši 

konflikti,            

hitra sprava 

 

Izogibanje tem 

Dopuščanje 

različnosti in 

individualnosti 

Grajenje odnosa 

na skupnih točkah 

in ujemajočih se 

področjih 

Pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

en dan nisem oglasila na telefon; ni še 

živel pri meni.« 

E: »Prepiri niso preveč resni ali težki.« 

F: »Mislim, da večinoma niso preveč 

težki. Tudi kakšnih tihih dni nisva imela, 

mogoče kakšno tiho uro. Živiva na 

majhnem prostoru in težko pobegneva 

drug pred drugim.«  

G: »Zadnja leta niso tako »resni«  ne 

trajajo dolgo (ne kuhava mule).« 

 

Kako rešujeta konflikte, ki izhajajo iz 

popolnoma nasprotujočih si stališč (npr. 

različna religiozna, politična prepričanja, 

različni hobiji, različni okusi …)? 

A: »Rešujeva jih tako, da se tem temam 

načeloma izogibava ter da dovoliva drug 

drugemu svojo različnost in 

individualnost. Skupaj gradiva na točkah, 

ki so nama skupne, in na področjih, na 

katerih se ujameva.«  

 

B: »S pogovorom.« 

C: »Vselej jih rešujeva s pogovorom, kjer 

oba predstaviva svoje argumente, ki jih 

kasneje uskladiva oziroma približava.«                                                                                                      

D: »Žal glede tega nimam posebnih 

izkušenj, saj popolnoma nasprotujočih si 

stališč nimava. Oba imava podobno 

razmišljanje o politiki in religiji. Odraščala 

sva v podobnih družinah, imava enake 

vrednote in pogled na svet. Edino to je, da 

on zelo rad gleda šport po televiziji, sama 

pa športa sploh ne spremljam in me ne 

zanima. Rešila sva tako, da vsak gleda 

svojo TV, ker imava v stanovanju dve. Jaz 

rešujem konflikte tudi tako, da skušam 

predvideti, kaj bi lahko konflikt 

Predstavitev 

lastnih 

argumentov 

Usklajevanje oz.      

približevanje 

 

Podobnost v 

razmišljanju in 

pogledih   

Odraščanje v 

podobnih 

družinah 

Enake vrednote 

Enak pogled na 

svet  

                     

Različne želje 

glede gledanja 

TV,                  

rešitev: dve 

televiziji 

Predvidevanje 

možnega konflikta 

in izogibanje le- 

temu 

Upoštevanje 

partnerjevih želja 

in popustljivost 

 

Pogovor            

 

Medsebojno 

prilagajanje 

Dopuščanje 

svobode v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

povzročilo. Takrat ravnam tako, da do 

njega ne pride. On pa upošteva moje želje 

in ne vztraja pri svojem, če vidi, da mi 

nekaj veliko pomeni  enako počnem tudi 

sama.«                                                                                           

E: »Konflikti se rešujejo s pogovorom in 

zato hitro izzvenijo.« 

F: »Ko se lahko prilagodiva eden drugemu 

(eden popusti več, drugi manj). Ko pa je 

nekaj preveč različno, eden drugemu 

pustiva svobodo (npr. eden od partnerjev 

gre na koncert v družbi prijatelja in ne v 

družbi partnerja, ker partnerja pač taka 

glasba ne zanima; jaz, ki sem bolj 

religiozna, obiščem mašo, partnerja pa k 

temu ne silim, saj ko čuti, da bi šel, sam 

izrazi voljo).«  

G: »Nobena juha se ne poje tako vroča, 

kot se skuha. Na religioznem področju sva 

enotna, prav tako na političnem. Vidi se, 

da sva skupaj odraščala in se izgrajevala, 

si pomagala in se pogovarjala …« 

 

Kako običajno rešujete sprotna, manjša 

nesoglasja? Katere metode pri tem 

uporabite? 

A: »Sprotna, manjša nesoglasja rešujeva  

tako, da poveva na glas, da se z nečim  

ne strinjava, in skušava iskati  

kompromise. Včasih rešujeva manjša 

 nesoglasja tudi s tem, da se že prej  

umakneva, če se nama vzdušje zdi  

napeto, da do spora niti ne pride.  

Uporabiva metodo umika, pa tudi  

različnosti 

 

 

Edinost na 

religioznem in 

političnem 

področju je       

posledica 

skupnega 

odraščanja in 

izgrajevanja 

Medsebojna 

pomoč in pogovor 

 

Odkrit pogovor  o 

nestrinjanju 

Iskanje 

kompromisov 

Predčasen umik 

ob napetem 

vzdušju 

Preprečitev spora 

Metoda umika 

Velik pomen 

prilagajanja v 

partnerskem 

odnosu 

 

Čas za razmislek 

ali diskusijo,       

humor  in objem 

kot orožje zoper 

negativno vzdušje 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE 



 

prilagajanja, saj menim, da je v  

partnerskem odnosu prilagajanje  

izjemnega pomena.«  

 

B: »Največkrat si vzameva čas za  

razmislek ali diskusijo, humor in objem  

pa nama pomagata razelektriti negativne  

naboje.« 

C: »Nesoglasja rešujeva s pogovorom.« 

D: »Predvidevanje, kdaj lahko pride do 

sporov(opisano zgoraj), in  

preprečevanje na samem začetku: 

- pogovor in poslušanje partnerja , 

- kompromis, če je stvar pomembna za 

 oba,                                                                              - popuščanje, če enemu stvar ni tako 

pomembna.« 

 

 
 

E: »Sprotna nesoglasja se rešujejo s 

popuščanjem enega ali drugega  običajno 

popusti tisti, ki mu je z argumenti 

dokazano, da se moti.« 

F: »Običajno si stopiva nasproti in se 

skušava dogovoriti, da se bova popravila v 

smeri tega, da do konflikta ne bi več 

prihajalo (npr. da bom jaz imela manj 

zadev po stanovanju). Delno to uspe, 

delno pa tudi ne, zato se konflikti tudi 

ponavljajo.« 

G: »Še vedno se učiva. Sam sem nagnjen k 

temu, da bi »takoj« pristopil k reševanju 

problema, da bi zadevo analizirala skupaj, 

da bi se pogovorila, kdo je kaj rekel in 

Preprečevanje 

konfliktov na 

osnovi 

predvidevanja 

Pogovor in 

poslušanje 

partnerja 

Kompromis 

Popuščanje enega 

ali drugega 

Soočenje s 

konfliktom in 

dogovor o 

nadaljnjem 

preprečevanju le- 

tega    

Delni neuspeh      

Posledično 

ponavljanje 

konfliktov 

Vseživljenjsko 

učenje 

                 

Različnost 

partnerjev v 

pristopu reševanja 

konfliktov   

Čas za premislek 

in molitev   

Strpno in sprotno 

reševanje manjših 

nesoglasij              

 

Izogibanje 

nepotrebnemu 

poglabljanju v 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 



 

zakaj, kaj ga je nagibalo k temu ali onemu, 

k tej ali oni besedi, da je zagovarjal svoje 

stališče … Problem je v tem, ker moja 

žena potrebuje »odmik«. Ona ne more 

takoj pristopiti k reševanju konflikta. Rabi 

čas za premislek, za molitev, da spozna 

svoj delež krivde (pogosto pravi, da je ta le 

5 % …). Sicer pa sprotna oziroma manjša 

nesoglasja rešujeva strpno – se pač 

ugrizneva v jezik in ne poglabljava 

problema, če pač ne gre za neko veliko 

stvar … Konec koncev sva v zavezi drug z 

drugim in naju najina zaveza, ki ni le 

najina (je tudi in predvsem zaveza z 

Bogom), varuje. Daje nama tudi trdno 

zagotovilo, da drugi, če je pač nekaj 

nepričakovanega storil ali rekel, tega ni 

mislil storiti ali reči nalašč – torej ne gre 

za hudobijo ali namerno prizadevanje 

drugega …«        

 

V kolikšni meri, po vašem mnenju in iz 

vaših izkušenj, vpliva sprotno reševanje 

konfliktov na nadaljnji odnos s 

partnerjem? 

A: »Menim, da je sprotno reševanje 

konfliktov temeljnega pomena za nadaljnji 

razvoj odnosa, ker če se konflikti sproti ne 

razrešujejo, postanejo vse globlji in 

globlji, zato pogosto privedejo do razpada 

neke zveze. Mislim, da je toliko ločitev 

prav zaradi nerazrešenih sprotnih 

konfliktov med partnerjema, in sicer 

zaradi pomanjkanja prave komunikacije 

med njima.« 

 

B: »Sprotno reševanje konfliktov je eden 

od temeljev za medsebojno razumevanje 

in pozitivno rast odnosa.« 

C: »Seveda je najbolje, če svoja 

nezadovoljstva izražaš in jih deliš s 

partnerjem. Tako se lahko morebitnemu 

probleme        

Zaveza z Bogom 

kot varno zavetje 

pred sodbami 

drugega 

 

 

  Velik pomen 

sprotnega 

reševanja 

konfliktov 

Nerazrešeni 

konflikti   

          Ločitve 

                

Pomanjkanje 

prave 

komunikacije 

 

Temelj 

medsebojnega 

razumevanja 

Pozitivna rast 

odnosa 

 

Izražanje 

nezadovoljstva 

kot   način 

izogibanja 

nesporazuma 

 

Pogosti majhni 

prepiri 

Razočaranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 

 

 



 

nesporazumu pravočasno izogneš.« 

D: »Pomaga, vendar imam občutek, da 

včasih tudi množica majhnih prepirov, ki 

si jih sicer uspešno rešil, lahko vpliva na 

partnerja tako, da postane razočaran nad 

tabo in da se njegova vera v vajino zvezo 

zmanjša.«  

E: »Sprotno reševanje v največji meri 

vpliva na odnos s partnerjem, kar je 

normalno. Nerešene zadeve niso temelj 

zdravega partnerskega odnosa.« 

F: »Prepričana sem, da pozitivno, saj se 

drugače v človeku nabirajo potlačena 

čustva, ki potem ob kakšni malenkosti 

izbruhnejo za nazaj z vso silo (po 

možnosti še ob kakšni neprimerni oziroma 

stresni situaciji, ko je potrebna le 

malenkost, da nas iztiri).«                                          

G: »Sprotno reševanje konfliktov je 

izjemnega pomena. Sam večkrat poskušam 

razumeti zadevo na ta način: če imam ena 

temna sončna očala, manj vidim (še 

posebej v tunelu, če pozabim očala sneti). 

Če bi imel dvojna temna sončna očala ali 

celo trojna, sploh ne bi nič videl – vse je 

temno in nejasno. Podobno je z našimi 

konflikti: če sproti ne rešujeva konfliktov, 

je tako, kot da bi nalagala sončna očala 

ena na druga … Sčasoma se ne vidi nič. 

Sveto pismo nas uči:  »Jezite se, a nikar ne 

grešite. Naj sonce ne zaide nad vašo jezo.« 

Sam to razumem tako: če sva se danes 

skregala, morava najin spor danes rešiti – 

ne smeva zaspati, preden spor ne rešiva. 

Ne smeva nesti prizadetosti in zamere v 

naslednji dan. Če spora ne rešiva, se 

naslednji dan ne gledava svobodno – 

najine oči so »zamegljene« zaradi spora, ki 

ni rešen – drug drugega ne vidiva takšnega 

kot je, pač pa se vidiva »obarvana« z 

bolečino oziroma prizadetostjo prejšnjega 

dne …«    

 

V čem vidite smisel reševanja partnerskih 

enega partnerja 

nad drugim 

Zmanjšanje 

zaupanja v uspeh 

zveze 

Nerešene zadeve 

 nezdrav 

partnerski odnos 

 

Nenaden izbruh 

potlačenih čustev 

Malenkosti nas 

iztirijo 

 

 

Prekrivanje oči s 

temnimi očali 

Zmanjšana 

vidljivost 

Reševanje spora 

tekom dne, da se 

prizadetost in 

zamera ne 

preneseta na 

naslednji dan 

Zamegljene oči 

zaradi nerešenega 

spora; obarvanost 

z bolečino 

prejšnjega dne 
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konfliktov? 

 

A: »Osebno vidim smisel v osebnostni 

rasti, kjer oba napredujeta z vsakim 

razrešenim konfliktom. Rasteta tako 

osebnostno kot tudi v medsebojni ljubezni. 

Poleg tega se iz vsake konfliktne situacije 

lahko veliko koristnega naučita za 

življenje, naučita se večjega prilagajanja 

drug drugemu in večje potrpežljivosti drug 

z drugim.«  

 

B: »Smisel reševanja partnerskih 

konfliktov je v tem, da skozi prvo fazo, 

kjer med dvema nastopa privlačnost, 

izvemo, da se nasprotja privlačijo, to pa 

zato, ker vsak najde pri partnerju ravno 

tiste lastnosti, ki so mu v otroštvu 

manjkale. Ko po določenem času opoj 

popusti, vidimo partnerja takšnega, 

kakršen je. Tu odnos preide v fazo 

spopada, kjer vsak skuša partnerja krojiti 

po svoje. Večina zvez na tej stopnji 

obstane ali propade. Napačno zaključijo, 

da so naredili napako v izboru, ne vidijo 

pa skritega ozadja, to je naravnega načrta 

za čustveno zdravljenje. Če se par zaveda 

tega procesa, se začnejo dogajati čudovite 

stvari. Par stopi v fazo zavestnega zakona, 

kjer z delom ponovno zavestno obudi 

ljubezen. Z novimi spoznanji in novim 

odnosom si partnerja podarita tisto, po 

čemer hrepenita že od otroštva. Za to je 

vredno živeti in služiti tistemu, kateremu 

damo srce.« 

 

C: »Z ženo sva spoznala, da konflikti so in 

bodo, zato bo najbolje, če jih poskušava 

reševati sproti. In predvsem skupaj. To pa 

počneva ponavadi tako, da se veliko 

pogovarjava, še preden bi konflikt sploh 

lahko nastal. Skrbi ali kakšnih dvomov, ki 

bi lahko bili povod za konflikt, na tlačiva v 

sebi. Težavam, katerim nisva kos ne jaz in 

ne ona, se poskušava zoperstaviti skupaj. 

Seveda pa se, roko na srce, nesoglasja 

pojavljajo tudi pri nama.« 

  

D: »Če konfliktov ne rešuješ sproti, se ti 

nabirajo. Taka zveza je prej ali slej 

 

 

 

Osebnostna rast 

Rast v medsebojni 

ljubezni 

Učenje za 

življenje 

Vzajemno 

prilagajanje in 

potrpežljivost 

Zavedanje 

partnerskega 

odnosa kot 

procesa 

Zavestni zakon 

Zavestno obujanje 

ljubezni 

Nova spoznanja 

Nov odnos 

Podaritev 

hrepenenj iz 

otroštva 

 

Pridobitev prvotne 

popolnosti 

 

 

Vzajemni dogovor 

o sprotnem 

reševanju 

konfliktov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 

 

 



 

obsojena na propad. Da pa zveza uspe, si 

moraš že »apriori« najti partnerja, ki ni 

konflikten in s katerim sta si tako 

podobna, da nimata sporov in da znata 

popuščati.« 

 

E: »V tem, da se znava vse bolj 

pogovarjati med seboj, se vse bolj 

odpirava drug drugemu.«  

 

F: »Smisel vidim v tem, da ohranimo 

odnos oz. da le-ta raste in se poglablja. Iz 

vsakega konflikta se naučimo nekaj 

novega, nekaj, kar nam bo pomagalo pri 

reševanju konfliktov v prihodnje.« 

 

G: »Kot sem že povedal: če konfliktov ne 

rešujeva sproti, je tako, kot da bi nalagala 

sončna očala ena na druga … Sčasoma se 

nič ne vidi. Če spora ne rešiva isti dan, se 

naslednji dan ne gledava svobodno – 

najine oči so »zamegljene« zaradi spora, ki 

ni rešen. Drug drugega ne vidiva takšnega, 

kot v resnici sva, pač pa se vidiva 

»obarvana« z bolečino oziroma 

prizadetostjo prejšnjega dne … V tej 

svobodi, ki jo doživljava, ko je najin 

konflikt razrešen, vidim največji smisel 

reševanja konfliktov.«  

 

 

Ali bi lahko opisali najtežavnejši prepir, ki 

ste ga kdajkoli imeli z vašim partnerjem? 

Kako ste ga rešili? Kako je le-ta vplival na 

vajin nadaljnji odnos?  

 

A: »Najtežavnejši prepir med nama je  

bil dve leti nazaj, ko sva se sprla glede 

 popolnoma nasprotujočega si stališča na 

 precej osebnem področju. Takrat sem se  

za nekaj dni umaknila v samoto in  

razmišljala, kaj in kako naprej. Na koncu 

 sta zmagala odpuščanje in ljubezen.  

Iskreno sva se pogovorila, si drug 

Zoperstavljanje 

težavam 

 

 

Najti partnerja, ki 

ni konflikten 

 

Pogovor,  

odpiranje drug 

drugemu 

 

Ohranitev odnosa, 

rast in 

poglabljanje 

odnosa 

 

Sprotno reševanje 

konfliktov 

 

Občutenje 

svobode ob 

razrešenem 

konfliktu 
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letoma                 

Popolnoma 
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REŠEVANJE 

PARTNERSKIH 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 drugemu odpustila, vsak je malo  

popustil in na koncu sva bila  

zmagovalca oba. Lahko rečem,  

da se je najin odnos takrat še bolj utrdil,  

saj sva se prav iz tega večjega prepira  

največ naučila drug o drugem, naučila  

sva se drug drugemu prisluhniti,  

spoštovati različni mnenji in si 

 odpustiti.«  

 

B: »Najresnejši konflikt imava prav zdaj,  

in sicer zaradi neskladja interesov.  

Po vsakem razrešenem konfliktu odnos  

postaja močnejši in zrelejši.« 

C: »Najtežavnejši spor s partnerico je 

 nastal zaradi moje neiskrenosti, saj sem  

se ves večer zadrževal v ženski družbi, 

 čeprav sem ji tedaj rekel, da sem bil s  

prijatelji. Nekdo me je videl, tako da je 

 resnica prišla na plan, kar pa partnerici  

ni bilo všeč, zato je podvomila v mojo  

iskrenost. Kot sem že povedal,  

sva nesoglasje rešila z odkritim  

pogovorom, s katerim se tudi ponovno 

 pridobil njeno zaupanje.« 

 

D: »Dal je obljubo, ki je ni izpolnil.  

S tem ni razočaral samo mene, temveč 

 tudi moje prijatelje, ki so računali nanj. 

 Med tem časom nisva bila skupaj  

osebnem področju  

Umik v samoto     

Zmaga 

odpuščanja in 

ljubezni 

Iskren pogovor            

Medsebojno 

odpuščanje   

Popuščanje obeh  

Zmaga obeh       

Utrditev odnosa    

Učenje 

medsebojnega 

poslušanja, 

spoštovanja 

različnosti in 

odpuščanja 

 

Neiskrenost    

Zadrževanje v 

ženski družbi  

 Soočenje z 

resnico        

 Partnerjev dvom  

Odkrit pogovor in    

ponovna 

pridobitev 

zaupanja 

 

Prazna obljuba 

Razočaranje 

partnerja in 

prijateljev  
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osebno, saj sva bila v stikih le preko  

telefona, zato komunikacija ni mogla  

potekati tako, kot poteka ponavadi.  

Verjetno je tudi zato prišlo do prepira, 

 ker bi drugače spor zgladila že prej.  

Sama sem kuhala mulo, imela tihi dan,  

nisem se mu oglašala na telefon oz.  

odpirala vrat. S tem sem hotela pokazati,  

da ni bilo prav, kar je storil. Če bi  

reagirala preveč mirno, se mu to,  

da ni držal obljube, ne bi zdelo tako 

 napačno. A to, da je storil nekaj zelo 

 narobe, je ugotovil sam. Opravičil se  

mi je, nato pa sva imela dolg pogovor,  

v katerem je priznal svojo napako.  

Prav zato sem mu odpustila.« 

E: »Najtežji primer bi težko našel. V  

življenju se slej ko prej pojavi. Lahko je 

 na temo staršev, lahko na temo otrok, 

 lahko na temo službe, denarja itd. V 22  

letih na srečo tako težkih prepirov ni bilo.  

Najin odnos vseskozi temelji na zaupanju 

 in medsebojnem spoštovanju. Seveda pa 

 lahko življenje prinese karkoli. Na srečo 

 posebnih težav za zdaj ni.« 

F: »Šlo je za prepir, povezan z mojo  

upravičeno ljubosumnostjo na mojo 

   Neugoden 

položaj  

Komunikacija 

preko telefona      

Prepir  

 Kuhanje mule         

Tihi dan enega 

izmed partnerjev 

 Šola za drugič 

      Opravičilo 

drugega partnerja 

  Dolg pogovor 

  Priznanje napake  

Odpuščanje    

      Držanje 

nadaljnjih obljub 

Otroci  

Starši   

Služba                

Denar  

              

Poglabljanje 

zaupanja in 

medsebojnega 

spoštovanja         

Ni večjih težav 

 

 

Upravičeno 

ljubosumje na 

kolegico  
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 kolegico, v katero se je partner zagledal, 

 še preden sva začela živeti skupaj. 

 Predlagal je, da najino zvezo zaključiva. 

 Po nekaj dneh je ugotovil, da je naredil  

napako. Sicer sva se kasneje v času zveze 

 na to temo še nekajkrat sprla. Drugi tak 

 prepir je bil povezan z različnim 

 pogledom na poroko (ki sem si jo jaz 

 želela, on pa niti ne), vendar ga je ta 

 konflikt spodbudil, da razmisli  do  

poroke je kasneje tudi prišlo. Ta konflikt  

je na nek način pozitivno vplival na najin 

 nadaljnji odnos.«  

G: »Bili so časi, ko se nikakor nisva  

znala in mogla pogovarjati. Vsak  

pogovor je bil v kali zatrt – nisva se  

slišala. Kakor hitro je eden začel nekaj 

 govoriti, ga je že drugi prekinil, češ, 

 saj to si že stokrat rekla. Same  

kritike in same zamere – ena na drugo 

 (očitno takrat konfliktov nisva reševala 

 sproti). Nekoč sva k nama povabila – 

 med naju (arbiter) – najino skupno 

 prijateljico, ki naju je le poslušala –  

pred njo sva tri ali štiri ure »prala 

 umazano prerilo«. Seveda je bilo vmes  

  Predlog partnerja 

za prekinitev 

zveze 

  Nekaj dni 

premisleka 

  Ugotovitev, da je 

bila storjena 

napaka  

 Različni pogledi 

na poroko 

Pozitiven vpliv 

konflikta na 

nadaljnji odnos   

Poglobitev odnosa  

 Pomembno 

spoznanje 

partnerja  

Nadaljnje 

druženje s 

kolegico 

 

 

Nezmožnost 

medsebojnega 

pogovora    

       Skupni 

pogovor že v kali 

zatrt 

       Nezmožnost 

aktivnega 

poslušanja 

partnerja 

              Kritike in 

zamere   

Ni bilo sprotnega 
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veliko obtožb, solz, izrečenih žaljivk …  

Na koncu sva se – bilo je okoli polnoči – 

 odločila, da greva skupaj na sprehod. 

 Hodila sva drug ob drugem, vendar sva  

vsak zase »pestovala« najine rane in  

bolečine, ki sva si jih prizadejala. In  

sva prišla do pokopališča in tedaj  

mi je »pozitivni prišepetovalec« (sveti  

Duh) rekel: »Izročita svoje rane na oltar  

za duše, ki počivajo na tem  

pokopališču.« In sem ženi to povedal.  

Strinjala se je in sva tako naredila –  

zmolila sva zanje očenaš. Ko sva  

odmolila, je, kot bi trenil, odpadla od 

 naju vsa teža prizadetosti in ran.  

Izrekla sva si najtežje izgovorljivo  

besedo »oprosti«, se objela in drug  

drugemu v polnosti spet izpovedala  

ljubezen.« 

 

Katera čustva običajno izražate, kadar se s 

partnerjem spreta? Na kakšen način jih 

predelate? 

A: »Kadar se s partnerjem spreva in je 

zadeva sveža, je pri meni najbolj 

prevladujoče čustvo jeze, pomešane z 

žalostjo. Predelam ga lahko šele čez nekaj 

časa, ker sem po naravi zelo čustvena 

oseba. Ko čustva v sebi predelam, lahko 

reševanja 

konfliktov 

Pranje umazanega 

perila vpričo 

skupne prijateljice 

Obtožbe, solze, 

izrečene žaljivke  

Pestovanje ran in 

bolečin na 

skupnem 

sprehodu 

Poslušanje 

pozitivnega 

prišepetovalca  

   Izročitev svojih 

ran na oltar za 

pokojne duše 

     Molitev 

očenaša 

 Osvoboditev 

prizadetosti in ran 

preko molitve               

Najtežje 

izgovorljiva 

beseda »oprosti«, 

objem,                 

ponovna izpoved 

ljubezni 

 

Jeza in žalost 

Čas celi rane 

        Čustvena 

narava  

Predelava čustev  

Odpuščanje    
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odpustim. Potem sem pomirjena sama s 

seboj in s partnerjem.«  

B: »Prvi hip se pri meni pojavi nestrpnost 

ali jeza. Malo kasneje se spustim v 

notranje procesiranje, kjer najdem 

pozitiven odgovor na konflikt, tako 

konflikt transformiram v vedenje in 

svetlobo.« 

 

 

 

 

 

C: »Doslej sva občasno le nekoliko 

povzdignila glas, morda kdaj svoje 

prepričanje izrazila z odločnejšo kretnjo 

rok.« 

D: »Žalost, jok. Predelava jih skupaj s 

pogovorom. Partner pa je po drugi strani 

miren in ga nič ne vrže iz tira.« 

 

E: »Čustva ob prepirih predelava zelo 

različno, odvisno od dnevne 

obremenjenosti.« 

F: »Čustva so predvsem jeza, agresivnost, 

užaljenost. Najpogosteje pa jih predelam 

skozi športno aktivnost in dihanje. Ko se 

pri sebi umirim in pogledam na konflikt z 

distance, sem sposobna pristopiti k 

njegovemu bolj konstruktivnemu 

reševanju.«  

G: »Običajno se pojavi prizadetost – sem 

ranjen. Prizadetosti sledi jeza in v jezi se 

dogaja moj samogovor: »Pa kako je mogla 

spet to reči? Mar ne ve, da me to 

prizadene? Res ne bo nikoli doumela, da 

me to boli, kadar ona …« Seveda ji tudi 

pokažem, da sem prizadet – tega ne 

      Pomirjenje s 

seboj in s 

partnerjem   

 

Nestrpnost   

        Jeza    

                

Notranje 

procesiranje  

  Pozitiven 

odgovor na 

konflikt  

             

Transformacija 

konflikta    

 

 

 

 

Občasno 

povzdignjen glas 

 Odločnejša 

kretnja rok 

 

Žalost  

Jok           

 Pogovor kot 

sredstvo za 

predelavo čustev 

 Mirnost partnerja 
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morem skriti. In v stanju prizadetosti 

pričakujem njeno opravičilo. Seveda se v 

meni dogaja še drug samogovor: »Pa saj ni 

mislila tako hudo. Saj vem, da ni hudobna. 

Saj vem, da me ima rada. Tudi jaz jo imam 

rad. Saj vendar ne gre za veliko stvar. Pa 

kaj, če ni čisto po moje! Saj nič ne 

izgubim, če popustim. Kvečjemu 

pridobim. Saj vem, da tudi ona ve, da me 

je prizadela in se ne počuti najbolje –

gotovo si očita, vendar ne more priznati, 

da je storila ali rekla nekaj, kar ni bilo 

prav. Če ji zdaj pokažem, da jo imam rad 

in jo sprejemam takšno, kakršna je, mi bo 

gotovo hvaležna in bo najina ljubezen 

napredovala. Sem tega sposoben? Imam 

toliko moči, da premagam samega sebe in 

svoj ponos? Kaj pa moja krščanska drža? 

Kaj pa besede apostola Pavla, ki pravi: 

»Možje, ljubite svoje žene, kakor je 

Kristus vzljubil svojo Cerkev in zanjo dal 

sam sebe.«« Razumem, da gre na eni 

strani za »šepet« ponosa, na drugi strani pa 

za »šepet« svetega Duha. In seveda, na 

meni je, da se odločim, koga bom poslušal 

– katerega »prišepetovalca« bom 

ubogal.«       

 

Kaj je tisto, kar vam je najtežje sprejeti pri 

partnerju, kadar pride do prepira? 

A: »Najtežje mi je sprejeti njegovo trmo, 

to, da včasih trmasto vztraja na svoji 

poziciji in ni pripravljen popustiti niti za 

milimeter.«  

B: »Mogoče le trmarjenje prve trenutke, 

sicer pa nič.« 

C: »Meni osebno nič, saj sem pripravljen 

stopiti korak nazaj in se posuti s 

pepelom.« 

D: »Zaenkrat nič. Do sedaj bi mu dala 

 

Odvisnost čustev 

od dnevne 

obremenjenosti 
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          Predelava 

čustev preko 

športne aktivnosti 

in s pomočjo 
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desetko, kar se tiče prepirov v najini 

zvezi.« 

E: »Najtežje je sprejemati neresnico, kadar 

ni moč dokazati trditev, vendar se vsak po 

svoje trudi, da se argument potrdi z 

dejstvi.« 

F: »Njegovo vztrajanje pri svojem stališču 

in nepripravljenost popustiti za milimeter. 

Tudi če ima prav, jaz tega v trenutku 

konflikta nisem sposobna dojemati.« 

G: »Najtežje mi je sprejeti njeno zaprtost. 

V času prepira se moja žena »izolira«  

zapre se v oklep. Nekoč mi je rekla, da se 

zapre v »začaran stolp« in ne more ven. 

Čaka, da ponjo pride njen princ. In ko sem 

premišljeval, kako naj jo kot njen princ 

rešim, sem seveda razmišljal po moje – po 

moško. Mislil sem, da jo moram v takem 

»začaranem« stanju spraševati o tem, kaj 

sem narobe rekel, da ne komunicira, da se 

zapira vase in v svoj oklep, kaj bi moral 

reči, zakaj je spet prizadeta … Pa sem se 

motil. Moja žena takrat ne potrebuje 

analitičnega razmišljanja, ker ga takrat v 

takem stanju ni sposobna. Moja žena je 

takrat »v srcu«  je v svojih ranjenih in 

prizadetih čustvih. Šele v zadnjem času 

poskušam razumeti, da so takrat vsi njeni 

odgovori (lahko rečem, da so največkrat to 

ostre puščice, ki še bolj ranjujejo) 

nelogični. Sama pravi, da ni sposobna 

misliti, da vse, kar takrat v takem stanju 

pride iz nje, pride iz njenega ranjenega 

srca. In v takem stanju je njena edina želja, 

da bi jo jaz sprejel in jo srečal v njenem 

ranjenem srcu. Zame je to seveda najtežje, 

vendar je to edino, kar je zares vredno 

moškega poguma in dejanja.«       
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Kakšno vzdušje nastane med vama po 

prepiru? 

A: »Na začetku najine zveze je bilo med 

nama po konfliktih še kar nekaj časa 

napeto vzdušje, potrebovala sva precej 

časa, da sva si opomogla od nekega 

prepira, pogosto sva se vrtela v začaranem 

krogu. Z leti nama uspeva bolj hitro 

predelati konflikt, do katerega pride, in se 

bolj uskladiti v reševanju le-teh.« 

 

 

B: »Prvi hip napetost, nelagodje, osebna 

prizadetost.« 

C: »Pri meni je takšno, kot je bilo prej, saj 

nisem zamerljiv, medtem ko je huje pri 

partnerju, ki se takoj po prepiru ni in ni 

pripravljen pogovarjati.« 

D: »Po prepiru se pogovoriva o 

pričakovanjih, ki jih imava drug do 

drugega, ter o tem, ali so bili razlogi za 

prepir sploh utemeljeni.«  

E: »Vzdušje po prepiru seveda ni 

najboljše, ponavadi pa ne traja dolgo  

največ do konca dne.« 

F: »Najprej sva malo bolj na distanci, 

kasneje pa se zbližava.«  

G: »Čutiva, da sva naredila izpit, da sva 

stopila stopničko višje v rasti najinega 

odnosa.« 

 

Kako gledate na vajin prepir čez nekaj 

časa, ko je že mimo in ga opazujete z 

razdalje? 

A: »Ko je prepir že mimo in ga opazujem 

z razdalje si pogosto mislim: »Kaj mi je 

sprejetosti 
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tega treba bilo?« Velikokrat se mi zdi, da 

je iz muhe nastal slon in da bi se dalo 

konflikt že prej preprečiti, kot pa ga 

kasneje »lečiti«.«  

 

B: »Ko razrešiva konflikt, se pojavijo 

močno pozitivna čustva  zadovoljstvo 

nad premagano oviro, medsebojna 

naklonjenost, razumevanje lastnih 

podzavestnih vzgibov.« 

C: »Največkrat, da je bil brezpredmeten.« 

D: »Tedaj vidim jasno sliko, kdo je bil 

kriv za prepir in zakaj je do prepira sploh 

prišlo, spoznam, ali je bil kriv on ali jaz 

sama.«  

E: »Prepirov z razdalje ne opazujeva, ker 

je sproti rešujeva.«F Ko gledava z 

razdalje, se nama zdi problem okrog 

katerega sva se prepirala, preveč 

minimalističen in nevreden, da bi se z njim 

sploh še ukvarjala.  

F: »Ko gledava z razdalje, se nama ne zdi 

problem, okrog katerega sva se prepirala, 

minimalističen in nevreden, da bi se z njim 

sploh še ukvarjala.« 

G: »Vidiva, da se zadeva nikakor ni 

splačala, da sva večkrat le utrujala drug 

drugega, da sva podlegla »prišepetovalcu 

jaza oziroma sebičnosti«  se dala 

preslepiti … Zavedava se, da je vse to del 

najine dinamike, del najine duhovne rasti, 

da se temu ne moreva izogniti … Obenem 

se zavedava, da sva se odločila, da bova 

drug drugega ljubila in spoštovala vse dni 

najinega življenja, da je najina zaveza 

trajna in da nisva drug drugemu 

sovražnika, da se ne boriva drug proti 

drugemu, da sva vedno na istem bregu …« 
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