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POVZETEK
V magistrski nalogi smo raziskovali odnos mladih do družine orientacije. Družino
orientacije smo analizirali kot dejavnik pri oblikovanju ekonomskega statusa
mladih in kot vrednoto z različnim pomenom (bolj/manj pomembna). V
teoretičnem delu smo opredelili obdobje mladosti z vidika spoznavnega,
čustvenega, osebnostnega in socialnega razvoja. V nadaljevanju pa smo podrobneje
opredelili razvoj mladine kot družbene skupine skozi posamezna zgodovinska
obdobja, kasneje pa tudi družbeni položaj današnje mladine, kjer smo se
osredotočili na kakovost in način življenja, izobraževanje in zaposlovanje mladine.
Podrobneje smo se osredotočili na odnos mladih do družine orientacije, kjer smo
opredelili pojem družine, izpostavili temeljne funkcije in spremembe znotraj
družine ter predstavili pomembnost družine orientacije za mlade. V zadnjem
poglavju teoretičnega dela smo se osredotočili na področje vrednot, kjer smo podali
splošno opredelitev vrednot in se podrobneje osredotočili na spremembe vrednotnih
sistemov pri posameznikih in na vrednotne usmeritve mladih. V empiričnem delu
naloge smo na podlagi podatkovnih baz Mladina 2000 in Mladina 2010 preučevali
pomembnost družine orientacije za mlade v posameznih starostnih obdobjih med
15. in 29. letom. Pri tem nas je zanimala pomembnost družine orientacije kot
ekonomskega dejavnika in kot vrednote v posameznem obdobju, in sicer glede na
starost in spol posameznikov. To smo preučevali na osnovi virov dohodkov, tipov
gospodinjstva (tj. ali živijo sami, s partnerjem ali pa živijo z družino orientacije) in
vrednot mladih. Ugotovitve kažejo, da je v obeh raziskavah (2000 in 2010) družina
orientacije mladim moškim in ženskam, starim od 15 do 29 let, pomemben dejavnik
pri oblikovanju ekonomskega statusa, upada pa pomen družine orientacije v
primeru finančne osamosvojitve mladih. Mladi posamezniki (ne glede na obdobje,
spol in starost, družino orientacije) obravnavajo družino vrednote tudi kot
pomembno vrednoto v svojem življenju.

Ključne besede: mladi, družina orientacije, viri dohodkov, struktura/tip
gospodinjstva, vrednote.

ABSTRACT
In the MA thesis we examined the relationship between youth and the family of
orientation. The family of orientation was analysed as a factor in development of
an economical status of today’s youth and as a value with a diversified meaning
(more/less important). In the theoretical part we classified the term youth from a
cognitive, emotional, personal, and social development. We then carefully defined
the development of youth as a social group throughout specific historical eras, as
well as described the social standings of today’s youth, where we focused on the
quality of life, education, and youth employment possibilites. We put special focus
on the relationship between youth and the family of orientation, where we defined
the term family, stressed the core family functions and changes inside the family
structure, and the importance of family of orientation. In the final chapter of the
theoretical part we focused on values, gave a general definition of values, and then
focused especially on the changes of the value systems and the value trends of
today’s youth. In the empirical part of the MA thesis we researched the importance
of family of orientation for the youth in specific age grups (15–29) based on the
database of Mladina 2000 and Mladina 2010 research. We wanted to analyse the
importance of family of orientation as an economical factor and as a value in a
specific period in life, based on the age and sex of the respondents. We researched
this based on the youth’s primary income, household types (living alone, with a
partner and/or with the family of orientation), and youth’s values. The findings
show, both in Mladina 2000 and Mladina 2010 research, that the family of
orientation is and important factor in economical status development for both the
male and female population, aged between 15–29, but there is an evidend decrease
in importance of the family of orientation as a factor for financial emancipation of
the youth. Regardless of the period in life, sex, age, and/or the family of orientation,
today’s youth finds family as an important value in one’s life.
Key words: youth, family of orientation, source(s) of income, type of household,
values.
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I UVOD
Mladina kot družbena skupina se v obdobju mladosti v današnjem času sooča z
nezavidljivo situacijo. Mladi so na eni strani izpostavljeni številnim družbenim
pričakovanjem, možnosti za uresničitev le-teh pa so dokaj majhne. Mladina kot
družbena kategorija je v zadnjih nekaj letih doživela precej sprememb, saj se je
spremenilo delovanje mehanizmov družbe, ki vplivajo na delovanje mladih. Za
mladino je prišlo do spremembe v širšem družbenem okolju, kjer je govora
predvsem o področju izobraževanja, zaposlovanja in tudi o kakovosti življenja
današnje mladine (Boljka in Rakar, 2009: 4). Mladi so trenutno izpostavljeni
številnim družbenim tveganjem, zaradi česar se tudi usmerjajo k obvladovanju tistih
strategij, s katerimi bo tveganj zanje manj. Na podlagi tega so mladi danes
usmerjeni k pridobivanju čim večjega socialnega in izobrazbenega kapitala, kar
povzroča t. i. pojav podaljšanega izobraževanja. Podaljšano izobraževanje je
posledica negotovosti na področju zaposlitvene politike, katera pa s seboj prinaša
tudi majhne možnosti mladih za ekonomsko in socialno osamosvojitev (Boljka in
Rakar, 2009: 5). Mladost predstavlja posebno življenjsko obdobje med otroštvom
in odraslostjo. Samo obdobje se deli na različna podobdobja, in sicer na:
–

obdobje zgodnje mladosti (od 15. do 18. leta starosti),

–

obdobje postmladosti (19–24 let),

–

obdobje zgodnje odraslosti (25–29 let) (prav tam: 6).

Skozi zgodovino je pojem mladosti doživljal razvoj. Če predindustrijske družbe
mladosti (kot posebnemu življenjskemu obdobju) niso namenjale pretirane
pozornosti, se je v 20. stoletju situacija spremenila, saj se je po zaslugi določenih
teoretikov mladost pričelo obravnavati kot posebno življenjsko obdobje in kot
biografsko nujen prehod med otroštvom in odraslostjo (Nastran Ule, 1996: 19).
Na podlagi tega se v teoretičnem delu naloge osredotočamo predvsem na družbeni
položaj današnje mladine, katerega v nadaljevanju opisujemo glede na odnos
mladih do družine orientacije in glede na temeljne vrednote mladih.
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Pri družbenem položaju mladih se osredotočamo na kakovost le-tega, način
življenja današnje mladine, proces izobraževanja ter elemente pri zaposlovanju. Pri
tem opisujemo način življenja, ki se nanaša na stopnjo tveganja revščine pri sodobni
mladini, in bivanjske razmere današnje mladine. V nadaljevanju izpostavljamo tudi
pomen izobraževanja za današnjo mladino, kjer je potrebno poudariti, da se le-ta
množično vključuje v proces terciarnega izobraževanja. Poglavje zaključimo s
prispevkom o možnostih zaposlovanja današnje mladine, kjer izpostavimo slabe
možnosti za pridobitev delovnega mesta ter posledično tudi za osamosvojitev
posameznikov od izvorne družine. V nadaljevanju teoretičnega dela se
osredotočamo na odnos mladih do družine orientacije. V poglavju tako opredelimo
pojem družina ter njene osnovne funkcije, predstavimo pa tudi spremenjeno vlogo
in oblike družinskega življenja v današnjem času. Predvsem se osredotočamo na
pomen družine orientacije za današnjo mladino in kako se odnosi med izvorno
družino in mladostniki odražajo širom sveta. Teoretični del naloge zaključujemo s
poglavjem o vrednotah, kjer opredeljujemo, kaj vrednote sploh so, dotaknemo pa
se tudi sprememb vrednotnih sistemov. Največjo pozornost namenjamo vrednotam
in iskanju vrednotnih sistemov, ki jih izpostavlja današnja mladina. V empiričnem
delu naloge se tako osredotočamo na odnos mladih posameznikov, starih med 15.
in 29. let, do družine orientacije, in sicer, ali le-ta mladim predstavlja pomemben
materialni dejavnik ali pomembno življenjsko vrednoto. Ugotavljamo tudi, ali
morebiti obstajajo razlike glede na obdobje anketiranja, starost ali spol
posameznikov.
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II TEORETIČNI DEL

2 OPREDELITEV MLADOSTI
2. 1 OPREDELITEV OBDOBJA
Predmoderne družbe so poznale dve življenjski obdobji posameznika – otroštvo in
odraslost. Otroštvo je bilo zaznamovano kot bistveno krajše obdobje, kot ga
poznamo danes. Posameznike so že v času otroštva pripravljali na hiter vstop v svet
odraslih, v katerem je delavnost bila glavni pogoj za preživetje in obstoj
posameznika. Razvoj moderne družbe je posledično pripeljal tudi do drugačnega
pojmovanja posameznika. V modernih družbah tako v ospredje prihaja večje
zanimanje za življenjska obdobja posameznika, za njihovo členitev in opredelitev
na vse bolj specifična obdobja, med katerimi svoje mesto vse od takrat zavzema
tudi obdobje mladosti.
Ena izmed značilnosti modernih družb je členitev na posamezna življenjska
obdobja, kjer je govora o otroštvu, mladosti, odraslosti in starosti, še posebej pa je
prisotno veliko zanimanje za obdobje mladosti ter značilnosti odraščanja
mladostnikov (Nastran Ule, 1996: 9). Osnovo vsemu temu predstavlja psihofizični
proces odraščanja, ki temelji na določanju družbenega statusa in umeščanja v
družbo odraslih, kar je bila glavna značilnost tradicionalnih družb. Prisotnost
prepričanja o navideznih razlikah med psihofizično in osebnostno socialno
odraslostjo v današnjih modernih družbah je razlog, ki izpostavlja mladost kot
posebno življenjsko obdobje, ločeno od odraslosti (Ule, 2008: 49).
Mladost je obdobje življenja, ki traja od otroštva do zrelosti, z izrazom »mladina«
pa se ponavadi označuje vse mlade posameznike v tem obdobju. Pojem »mladost«
tako pomeni obdobje v življenju posameznika, ko ta prehaja iz otroštva v odraslost.
Gre torej za čas, ko se posameznik vključuje v vse pomembne družbene vloge
(Vertot, 2009: 9). Pri opredelitvi mladosti kot obdobja se pojavljajo številne
nejasnosti in nesoglasja. Kot poudarja Nastran Ule (idr. 1996: 9–10), nobena od
tradicionalnih utemeljitev mladosti, ki v isto skupino uvršča ljudi različnih izvorov
3

in položajev, ni povsem ustrezna. Avtorica prav tako poudarja, da so opredelitve,
ki obdobje mladosti poskušajo definirati na podlagi dejavnosti v tem obdobju (npr.
šolanje) in psihofizičnih lastnosti tega obdobja (npr. telesno zorenje) prav tako
nejasne (prav tam: 10).
Ideja o mladosti je bila prvič zasledena v študiji Stanleya Halla, kjer to obdobje
zaznamujejo predvsem viharništvo, stres in uporništvo mladih proti različnim
avtoritetam (Ule in Kuhar, 2003: 29). Avtorici v nadaljevanju mladost obravnavata
kot življenjski moratorij oz. moratorijsko socialno skupino, ki se oblikuje v odnosu
do drugih skupin, pri čemer pa za te skupine in tudi za mladino ni nujno, da so
vezane na neko obdobje v življenju (prav tam: 95). Nastran Ule s sodelavci meni,
da mladost in mladina predstavljata:
kompleksni družbeno pojmovni, ideološki in simbolni konstrukciji, s katerima
skuša družba opredeliti proces prisvajanja in sprejemanja obstoječe kulture in
družbe pri novih generacijah, pa tudi člani teh generacij skušajo s temi pojmi
razumeti sebe in svoj življenjski proces. Pravzaprav lahko govorimo o v sebi
diferencirani družini mladosti/ mladine, ki združuje tako generacijske kot
socialnozgodovinske opredelitve (1996: 10).
Zupančič (2004; povzeto po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: str. 511)
obravnava mladost kot vmesno obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje
odraslosti, torej nekje med 11. in 12. ter 22. in 24. letom starosti. Spodnjo mejo
obdobja predstavlja puberteta, ki jo označujeta pospešena telesna rast in razvoj
reproduktivne zrelosti, zgornjo mejo obdobja pa je bistveno težje določiti, saj pri
tem področju obstajajo številna nesoglasja. Pri določanju zgornje meje v modernih
družbah obstaja kar nekaj meril, in sicer:
–

pravno-legalno merilo (dopolnitev 18. leta),

–

sociološko

merilo (konec obdobja, v katerem

ima posameznik

neopredeljeno vlogo),
–

ekonomsko merilo (doseganje ekonomske neodvisnosti od družine
orientacije)

–

psihološko merilo (doseganje posameznikove moralne zrelosti).
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Dejstvo pa je, da so se v modernih družbah ta merila bistveno zvišala, saj jih mladi
dosegajo precej kasneje (prav tam). Določene družbe tako pod besedno zvezo
»prevzetje vloge odraslega« obravnavajo zaključitev izobraževanja, druge vstop na
delovno mesto, spet tretje oblikovanje partnerske zveze itd.
Slovar slovenskega knjižnega jezika »mladost« obravnava kot »dobo v človeškem
življenju od otroštva do zrelih let«, »mladino« pa kot »mlade posameznike, zlasti
med štirinajstim in petindvajsetim letom« (SSKJ, 2002: 559). Arnet s sodelavci
(2000; povzeto po Lavrič, 2010: 39) se otepa pojma »mladost« in raje kot ta pojem
uporablja besedno zvezo »prehod v odraslost«, pri čemer v ta pojem ne vključuje
mladostnikov, mlajših od 17 let, temveč zgolj mladostnike, stare od 18. do 25. oz.
29. leta, pri čemer je za le-te značilno raziskovanje identitete ter nestabilnost na
različnih področjih družbenega življenja – šola, zasebno življenje, delo ipd.
Pojma »mladost« in »mladina« sta močno povezana med seboj, vendar pa je med
njima kljub temu potrebno razlikovati. »Mladina« se v tem primeru ne nanaša samo
na družbeno skupino, v katero mladega posameznika klasificiramo, ko doseže
določeno starost, ampak tudi na uresničitev posameznih življenjskih ciljev. Na
osnovi tega tudi obdobje mladosti (kot vmesnega faza med otroštvom in
odraslostjo) ne pomeni sočasnega pojava mladine kot družbene skupine (Nastran
Ule idr., 1996: 19).
2.1.2 POSAMEZNIKOV RAZVOJ

Spoznavni razvoj
V obdobju mladosti prihaja do kakovostnih in količinskih sprememb v spoznavnih
sposobnostih mladostnika. Količinske spremembe tega obdobja se nanašajo na
miselne sposobnosti tega obdobja, kar pomeni, da so posamezniki v tem obdobju
sposobni izražati več spominskih, besednih in prostorskih sposobnosti, posedujejo
pa tudi več splošnega znanja. Količinske spremembe se torej nanašajo na boljše
sposobnosti posameznika pri reševanju problemov, na hitrost in tudi moč mišljenja
(Žlebnik, 1975: 14).
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Obdobje mladostni odražajo tudi kakovostne spremembe na področju spoznavnega
razvoja posameznika, ki pa se nanašajo na spremembe v načinu mišljenja, pri čemer
je za mladostnike značilen prehod od konkretnega k formalno-logičnemu mišljenju.
Za takšen način mišljenja je značilno, da so mladostniki sposobni celovite miselne
aktivnosti, s katero presegajo fizično danost (Zupančič in Svetina, 2004; v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 525–530). Adolescenca je čas intelektualnega
razcveta, čas razvoja velikih intelektualnih izkušenj, pridobivanja pojmov in znanj,
kar je v veliko pomoč pri spoznavnem razvoju posameznika (Žlebnik, 1975: 17).

Čustveni razvoj
Mladostništvo predstavlja obdobje, v katerem se poveča čustvena labilnost in tudi
intenzivnost izražanja čustev. Vsak posameznik doživlja različna čustva, prav tako
pa med mladostniki obstajajo razlike v pogostosti in intenzivnosti teh čustev.
Čustva, ki jih mladostnik izraža, so v veliki meri odvisna od ljudi, s katerimi ta
oseba živi in tudi preživi največ časa. Do vstopa v obdobje mladostništva,
posamezniki na podlagi lastnih izkušenj in osebnostnih karakteristik že razvijejo
svoje načine čustvenega izražanja, ki so dokaj stabilni tudi v njihovem nadaljnjem
življenju. (Zupančič, 2004; v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 547).
Za obdobje zgodnje mladosti se veliko teoretikov strinja, da je to čas zelo intenzivne
in povečane čustvenosti ter čustvene vzdražljivosti in ko celotno družbeno življenje
obvladuje velika labilnost. V vmesnem obdobju mladosti se nivo čustev oz.
čustvene občutljivosti prevej zviša, nekateri celo menijo, da doseže svoj vrh. V tem
obdobju se mladostnik pogosto nagiba k nerazpoloženosti in nezrelosti, saj
velikokrat stori negativno dejanje brez občutka krivde. Posameznik v tem obdobju
tako prijetna kot tudi neprijetna čustva jasno odraža navzven. Proti koncu
mladostniškega obdobja se posameznik emoncionalno ustali. Sposoben je
obvladovati svoja čustva, prav tako je tudi razpoloženje vedno manj labilno
(Žlebnik, 1975: 63 – 239).
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Osebnostni in socialni razvoj
Ko govorimo o razvoju osebnosti pri mladostnikih, govorimo o razvoju identitete,
ki jo Eriksen opredeljuje kot:
posameznikov način organiziranja vseh preteklih in sedanjih identifikacij,
značilnosti, želja, usmeritev, za katere posameznik verjame, da najbolje
predstavljajo nega samega. Identitete vključuje tako razumevanje sebe (
spoznavni vidik), kot tudi druge sestavine, npr. čustva, posameznikovo težnjo,
da se spreminja v določeni smeri, in njegovo usmeritev do drugih ljudi in
dogodkov v njegovem življenju (Eriksen, 1968; povzeto po Zupančič, 2004;
povzeto po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 571).
Oblikovanje identitete predstavlja psihološki proces, kjer se posameznik oblikuje
kot oseba (kdo je, kaj želi v življenju doseči in kako bo to tudi dosegel (Zupančič,
2004; povzeto po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 571).
Žlebnik (1975: 12) poudarja, da gre v obdobju mladosti predvsem za načine
socialnega in družbenega vraščanja. Mladi se vedno bolj družbeno osveščajo, vedno
več imajo predstav o sebi in o drugih, narašča pa tudi njihova samozavest.
V obdobju mladosti smo priča prepletanju kognitivnih, emocionalnim in
motivacijskih struktur ter pridobivanju nove avtonomne samopodobe mladega
posameznika, ki mu omogoča odgovorno delovanje v družbi. Ta prizadevanja za
uveljavitev svoje avtonomije so v teorijah o moderni družbi ponavadi obravnavana
kot kriza identitete, pri čemer je ta pojav ključen pri oblikovanju identitete, zaradi
česar se posledično veliko avtorjev strinja z dejstvom, da je mladost ključno
obdobje v posameznikovem življenjskem poteku (Nastran Ule idr., 1996: 14–15).
Kriza identitete je (kot ključna lastnost obdobja mladosti) pomembna zato, ker
predstavlja prehod iz otroštva v svet odraslih.
Reševanje krize identitete pa je nekaj, s čimer se vsak posameznik sooča sam, in
sicer tako, da svoja notranja pričakovanja uskladi s pričakovanji drugih in tako
doseže lastno identitetno ravnotežje, pri čemer je slednje pogoj za osebno

7

integriteto in socialno potrditev (prav tam: 16). Pozitivna razrešitev krize identitete
pomeni, da posameznik sprejme samega sebe, da razvije ustrezno samopodobo,
prav tako pa to pomeni, da ga sprejmejo tudi ostali člani družbe in da tudi od njih
dobi potrditev. Veliko nevarnost v obdobju mladostništva predstavlja izguba
identitete oz. difuzija, ki pomeni, da lahko posameznik neuspešno konča svoj razvoj
in se umakne v osamo. Slednje je velikokrat posledica neuspešno razvite identitete
že iz časa otroštva, ko je otrok bil deležen družbenega zavračanja (Erikson, 1973;
v Ule in Kuhar, 2003: 29). Pri oblikovanju posameznikove identitete imajo zato
izredno pomembno vlogo odrasli in njihov odziv na posameznikovo vključevanje
v družbi; koliko si prizadevajo za razumevanje mladih, koliko se mladim prepušča
odgovornosti, kako sprejemajo njihove interese in potrebe ter tudi, kako se jih
usmerja (Žlebnik, 1975: 12).
Glede na opise posameznih razvojnih posebnosti posameznika v obdobju mladosti
je jasno, da je mladost družbeno, kulturno in biološko pogojeno obdobje življenja.
V obdobju mladosti posameznik odrašča. Posameznik v tem obdobju čustveno
dozoreva, razvija pa se tudi spolno, duševno ter družbeno. V obdobju mladosti
ljudje čustveno dozorijo, pridobivajo številne življenjske izkušnje, oblikujejo
pomembne odločitve o izbiri poklica in vedno bolj razvijajo socialne mreže.
Skratka, posamezniki v obdobju mladosti postajajo vedno bolj odgovorni člani
družbe (Vertot, 2009: 114).

2.2 RAZVOJ MLADINE KOT DRUŽBENE SKUPINE
2.2.1 MLADINA V PREDINDUSTRIJSKI DRUŽBI
V času predindustrijskih družb je na področju ločevanja življenjskih obdobij
vladala velika nejasnost, saj predindustrijska Evropa ni ločevala med otroštvom in
ostalimi življenjskimi obdobji. Tako je obstajalo nejasno ločevanje med otroštvom
in adolescenco na eni strani in mladostjo na drugi strani, pri čemer se je mladost
povezovala s polnoletnostjo (Gillis, 1999: 13). Mladost v tem času je bila
obravnavana kot življenjsko obdobje, ki se je pričelo s trenutkom, ko je mlad
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posameznik, še otrok, vsaj deloma postal neodvisen od svojih staršev, in se
raztezalo v čas, ko je posameznik postal popolnoma neodvisen od družine
orientacije. Za omenjeno dobo je to časovno pomenilo obdobje med osmim in
dvajsetim letom starosti (prav tam).
Kljub temu, da v obdobju predindustrijskih družb jasnih ločnic med življenjskimi
obdobji ni bilo, pa je bila ločenost mladine od družine tista, ki je le-tej dajala
poseben videz. V tem času je namreč obdobje mladosti trajalo bistveno dlje časa,
kakor pa v današnjem času, prav tako je bilo precej drugače povezano z obdobjem
odraslosti, zato je izredno pomembno, da mladost obravnavamo v kontekstu
družbenih in kulturnih tradicij tistega časa (prav tam: 14–15). Ena izmed zelo
zanimivih lastnosti tistega časa je zagotovo majhno razlikovanje med adolescenco,
ki jo danes povezujemo z zgodnjim obdobjem mladosti in za katero je značilno
spolno dozorevanje, ter kasnejšo obliko mladosti, ki se nanaša na izbiro poklica,
partnerja. Vse te razlike so povezane z ekonomskimi ter biološkimi značilnostmi
takratnega časa, saj ni bilo obveznega šolanja, ki bi vplivalo na kasnejši vstop
posameznikov na trg dela, prav tako pa so posamezniki hitreje fizično in spolno
dozorevali (prav tam: 16–18).
Vertot (2009: 9) je mnenja, da o mladosti v času tradicionalnih družb, vsaj v
pomenu ločene družbene skupine, ne moremo govoriti. Na podlagi vključevanja v
proces dela že v času zgodnjega otroštva in direktnega prehoda v svet odraslih s
finančno osamosvojitvijo, mladi kot ločena družbena skupina niso obstajali. Otroci
so dom zapustili zgodaj, že pri sedmem letu starosti, kar je povezano s tem, da so
starši na otroke gledali drugače kot danes. Samo obdobje odraščanja (do sklenitve
poroke) je bilo dolgotrajno, kljub delni samostojnosti pa so mladi živeli v
podrejenem položaju, tako ekonomskem in družbenem kot tudi pravnem smislu
(Gillis, 1999: 20–21). Mladost je v predindustrijskem času bila obravnavana kot
obdobje »mladih odraslih«, ki so torej na začetku svoje poti k odraslosti (Miheljak,
2000: 9). V tem časovnem obdobju je zato, kot poudarja Ule (1995; povzeto po Ule
in Kuhar, 2003: 31), mladost bila obravnavana kot institucija uvajanja v odraslo
družbo, kjer gre za t. i. tradicionalno mladost oz. prehodni psihosocialni moratorij.
Za to obliko mladosti je bilo značilno, da so na prehode mladih posameznikov v
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svet odraslih močno vplivali odrasli, saj temelji na prenosu vrednot in vedenj s
starejših generacij na mlajše.

2.2.2 MLADINA V INDUSTRIJSKI DRUŽBI
Šele evropski novi vek je bil tisti, ki je otroštvo in mladost obravnaval kot dve ločeni
obdobji. V prihodnjih stoletjih se je mladina kot družbena skupina oblikovala
predvsem kot posledica dveh bistvenih razlogov. Prvi pomembnejši razlog
predstavljajo demografske spremembe po drugi svetovni vojni, pri čemer se te
nanašajo na dejstvi, da je bila zaradi vojnih posledic starejša generacija oslabljena
in da je bilo v porastu število novorojenčkov, zaradi katerih je bila številčno mlajša
generacija v prednosti. Drugi razlog pa je razvoj industrijske družbe, ki je v ospredje
postavljala vse bolj izobraženo delovno silo, zaradi katere so se mladi posamezniki
začeli množično odločati za proces izobraževanja. Vključenosti mladih v proces
izobraževanja pa se je s tem dodelil drugačen družbeni status (Ule, 2008: 131–133).
V tem času se je mladina oblikovala zgolj znotraj srednje in višje meščanske
študentske populacije. V ospredju je bilo predvsem oblikovanje njihove osebnosti,
pridobivanje znanja in splošne izobrazbe. Med mladimi so se oblikovali posebni
mladinski svetovi, ki pa posameznikov in nižjih družbenih slojev niso vključevali.
(prav tam: 133). Tudi po vpeljavi obveznega šolanja med delavsko mladino in
srednje ter višje slojsko mladino ni bilo večjih podobnosti, predvsem zaradi manjših
možnosti delavske mladine za razvijanja oblik individualnosti (Gillis, 1999: 242–
243).
V zahodnem svetu se je konec 19. in v začetku 20. stoletja začelo množično
obravnavanje mladosti kot posebnega in samostojnega življenjskega obdobja.
Dvajseto stoletje bi zato lahko imenovali tudi stoletje mladine, saj se je mladina v
tem času močno izoblikovala in imela tudi pomembno družbeno vlogo. Nikoli prej
ni bila vloga mladih tako zanimiva in tudi nikoli poprej niso mladi doživeli tako
velik sprememb (Vertot, 2009: 9). Mlade se je dojemalo kot poseben družbeni
objekt in tudi delo z njimi kot posebna dejavnost, ki vsebuje načrtno vzgojo, nadzor
ter pedagoško-politične vplive ideoloških aparatov države (Gillis, 1999: 270). V
času modernih družb, predvsem zaradi vedno večjega poudarjanja procesa
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izobraževanja, se je torej pojavil nov tip mladosti, imenovan »izobraževalni
moratorij mladosti«. Mladi v okviru tega moratorija niso izpostavljeni kontroli
odraslih, ampak imajo sami možnost oblikovanja osebnosti in vedenja ter lastnega
življenjskega poteka (Ule, 1995; v Ule in Kuhar, 2003: 32).

2.2.3 MLADINA DANES
V današnjem času se »mladost« definira kot obdobje med otroštvom in odraslostjo,
za katerega je značilen poseben svet – svet mladih.
V Evropi se je po koncu druge svetovne vojne za mladino zgodil zelo velik premik,
ki se nanaša na razširitev in podaljšano obvezno šolanje, na podlagi katerega se je
mladim iz vseh družbenih slojev izboljšal družbeni status in ponesel elemente
mladosti tudi v nižje družbene razrede (Gillis, 1999: 245).
V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja se je mladost (kot obdobje med
otroštvom in odraslostjo) preoblikovala v samostojno obdobje, ki ga odrasli niso
več mogli nadzorovati in usmerjati. Ta družbena osamosvojitev je bila predvsem
posledica družbene modernizacije, prehoda iz industrijskih družb v družbe storitev,
kar je mladini omogočilo oblikovanje posebne mladinske kulture, ki izhaja
predvsem iz potrošništva (prav tam: 246).
Mirjana Ule pravi, da si pojem mladina v današnjem času lahko razlagamo v
naslednjih pomenih:
– »kot vsoto empiričnih družbenih značilnosti generacije od 14 do 30 let;
– v operacionalnem smislu, kjer ga zaznamujejo določene institucije, ki zajemajo
mlade, na primer mladinska društva, mladinski mediji, mladinski trg;
– kot ideološko nabit pojmovni krog, ki izziva značilne identifikacijske odzive pri
ljudeh, ki uporabljajo ta pojem bodisi za samoidentifikacijo bodisi za razlikovanje
od obstoječih sistemsko vključevalnih vzorcev;
– kot opis posebnih kulturnih storitev, vezanih na mlade, na primer mladinska
gibanja, mladinska subkultura, mladinska scena« (Ule, 2008: 130).

11

Odraščanje posameznikov
Zinnecker (1988; povzeto po Ule in Kuhar, 2003: 57) meni, da odrasli danes
dojemajo otroštvo in tudi mladost kot »projekcijsko platno za svoje neizživete in
utopične želje in sanje«. To pomeni, da imajo starši zelo visoka pričakovanja do
otrok in da so le-ti velika investicija v vseh življenjskih obdobjih, saj želijo starši
mladostnikom zagotoviti čimboljše življenje (Ule in Kuhar, 2003: 60).
Rastoč pritisk na mlade po čim bolj visoki izobrazbi s strani strani staršev je glavna
značilnost življenja in odraščanja mladih v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Od
takrat najprej v družbi obstaja prepričanja, da je dobra izobrazba tista, ki
posamezniku predstavlja vstopnico za boljše življenje. Neizobraženost mladih na
drugi strani pogosto pomeni delovno izključenost, ki pa vodi tudi do socialne
izključenosti. Investiranje staršev v izobrazbo otroka je tako ena izmed
pomembnejših lastnosti odraščanja sodobnih mladostnikov (Šaponja, b. l.: 7).
Sodobno mladino zaznamuje predvsem proces individualizacije, ki se nanaša na to,
da določene družbene značilnosti več ne uravnavajo in v celoti ne vplivajo na
življenje mladih posameznikov (Ule in Kuhar, 2000; povzeto po Miheljak, 2000:
47). Proces individualizacije se prav tako nanaša na pomembno značilnost življenja
in odraščanja današnje mladine, in sicer, da ta ni usmerjena v »ukvarjanje z družbo«
ampak v »ukvarjanje s samim seboj« (Šaponja, b.l.: 3). To pomeni, da se današnja
mladina ne osredotoča več toliko na probleme družbe, ampak na lastne probleme.
Zraven individualizacije življenjega poteka so za proces življenja in odraščanja
mladine značilni izobraževalni pritiski, razna tveganja, potrošniško orientiran prosti
čas ipd. V procesu odraščanja so posamezniki (otroci in mladina), v primerjavi s
preteklostjo, izpostavljeni precejšnjim in drugačnejšim družbenim izzivom in
pričakovanjem. Če se je v predmodernih družbah od otroka in mladostnika
pričakovalo, da hitro pridobi osnovne delovne kompetence in se tako osamosvoji,
v današnjem času nismo priča takšni situaciji. Starši imajo do otrok in mladostnikov
drugačna pričakovanja. V ospredju je predvsem proces izobraževanja, katerega cilj
ni pridobitev zgolj osnovnih kompetenc, ampak pridobitev mnogih sposobnosti. Pri
otrocih in mladih je poudarek na daljšem procesu izobraževanja, ki s seboj prinaša
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tudi višjo izobrazbo, kasnejši vstop na trg delovne sile in tudi kasnejše
osamosvajanje.

Življenjska negotovost in prehodi med obdobji
Negotovost in dvom sta značilna za vse dimenzije življenja mladih. Številni pritiski,
ki vodijo do individualne odgovornosti in občutek nemočnosti, vplivajo na to, da
med mladimi narašča občutek negotovosti (Šaponja, b.l.: 7).
Za mlade je danes predvsem značilna negotovost pri prehodu v odraslost. Narašča
število problemov, s katerimi se mladi srečujejo, pri čemer se ti glede na svoj
družbeni in ekonomski položaj z njimi različno soočajo. Od mladih se tako v
današnjih družbah pričakuje hitro prilagajanje na spreminjajoče se razmere (Ule in
Kuhar, 2000; povzeto po Miheljak, 2000: 46).
Prehodi med obdobji so v današnjih družbah vedno daljši in so tudi vedno bolj
odvisni od raznih dejavnikov, kot so zaključek izobraževanja, oblikovanje lastnega
gospodinjstva pa tudi starševstvo (Sedmak in Medarič, 2007; povzeto po Sedmak
in Medarič, 2007: 79). Za prehode med obdobji lahko rečemo, da prihaja do
zameglitve med mladostjo in odraslostjo. To se jasno kaže na področju
izobraževanja, kjer je prisoten element podaljšanega izobraževanja pri mladih. Na
področju dela so mladi izpostavljeni vedno manj stabilnim delovnim mestom, od
njih pa se pričakuje velika angažiranost in predanost delovnemu mestu. Na
področju družine se spremembe nanašajo na slabitev avtoritete staršev in večanje
avtonomije otrok. V okviru družinskega življenja mladi odlašajo z oblikovanjem
družine, manjšo vlogo pa namenjajo tudi sklenitvi zakonske zveze (Ule in Kuhar,
2000; povzeto po Miheljak, 2000: 46). Za sodobno mladino je torej značilen
kasnejši vstop v svet odraslih, kar je posledica različnih dejavnikov; še posebej
velik pomen se daje procesu izobraževanju. To bistveno vpliva na družbeni položaj
današnje mladine in kakovost življenja le-te.
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2.3 DRUŽBENI POLOŽAJ DANAŠNJE MLADINE
2.3.1 KAKOVOST IN NAČIN ŽIVLJENJA
Mladina predstavlja tisto družbeno skupino, ki je doživela vrsto sprememb, vezanih
na delovanje raznovrstnih področjih. Vse te spremembe bistveno vplivajo tudi na
kakovost življenja mladih, saj je zaradi sprememb na področju izobraževanja,
zaposlovanja in sistemu blaginje življenje mladih zaznamovano z negotovostjo
(Položaj mladine).
Mladina je tista družbena skupina, pri kateri so se v desetletjih vsa tista področja
delovanja, ki vplivajo na kakovost življenja, precej spremenila. To se odraža v
kakovosti in načinu življenja današnje mladine, kar posledično vpliva na element
izobraževanja in zaposlovanja (Boljka in Rakar; povzeto po Boljka in Rakar, 2009:
5).
Mladi predstavljajo zelo heterogeno družbeno skupino, ki iz vidika varnosti
posameznika (tako materialne kot tudi socialne) predstavlja skupino, ki je na eni
strani še vključena v proces izobraževanja, na drugi strani pa že prisotna tudi na
področju delovne sile (Nagode idr., 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 58).
Ko govorimo o kakovosti življenja mladih, se na tem področju osredotočamo
predvsem na ekonomsko varnost, zdravstveno varnost in bivanjske razmere te
družbene skupine. Kakovost življenja posameznika, ekonomska varnost in ostali
vidiki posameznikovega življenja so močno odvisni od kakovosti dela posameznika
(Svetlik, 1991: 25). Mlade v današnjem času v veliki meri zaznamujejo nestabilne,
začasne zaposlitve in nizki dohodki, kar močno vpliva tudi na njihovo kakovost
življenja. Življenje mladih je zato močno odvisno od družine orientacije (Nagode
idr., 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 58). Razpoložljiv neto dohodek in
stopnja tveganja revščine sta ena izmed bistvenih pokazateljev kakovosti življenja
mladine, zato v nadaljevanju podajamo podatke za omenjena pokazatelja. Podatki
Eurostata za EU 25 so v obdobju 2005–2007 pokazali, da so mladi v Sloveniji v
primerjavi z ostalo populacijo na področju razpoložljivega neto dohodka v slabšem
položaju, čeprav imajo v primerjavi z mlajšo in starejšo populacijo, torej otroki in
starejšimi, na voljo več sredstev (Graf 1).
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primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami v Sloveniji in EU 25 (2005-2007)
Vir: Eurostat, 2007

S podatki v Grafu 1 se v nadaljevanju ne sklada stopnja tveganja revščine med
mladimi med 16. in 24. letom, saj podatki kažejo na dokaj ugoden položaj mladih
v Sloveniji, pri čemer je to možno pojasniti z dejstvom, da dohodki mladih niso
visoki, so pa poenoteni in da podatki kažejo stopnjo relativne revščine v določeni
populaciji (Nagode idr., 2009; povzeto po Boljka in Rakar 2009: 59–61), ki jo
Stropnik (2005; povzeto po Črnak Meglič, 2005: 74) definira kot primerjavo stanja,
položaja znotraj iste skupine, ki se ponavadi nanaša predvsem na dohodke. Do
podobnih ugotovitev prihajajo tudi novejše raziskave. Podatki za leto 2010 govorijo
o tem, da je stopnja tveganja revščine med mladimi, starimi od 16 do 24 let, bila
celo najnižja v Evropski uniji, saj je znašala 10,5 %, evropsko povprečje pa je bilo
21,5 %. V starosti od 20 do 34 let je znašala 10,2 %, od tega 9,3 % za moške in 11,1
% za ženske (SURS, 2012). Dokaj normalen položaj slovenske mladine, ko
govorimo o relativni revščini, je možno pripisati temu, da slovenski mladostniki, v
primerjavi z ostalimi mladostniki po Evropi, dlje časa ostanejo doma, pri družini
orientacije. (Nagode idr., 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 58). V Sloveniji
z naraščanjem starosti mladega prebivalstva narašča tudi delež tistih, ki bivajo v
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neprimernih razmerah, kar je najpogosteje povezano s preseljevanjem mladih
posameznikov iz doma staršev v lastno stanovanje, kjer so bivalne razmere slabše.
Z drugimi besedami, mladi imajo med 15. in 18. letom nekoliko boljši stanovanjski
standard, kakor mladi med 25. in 29. letom, kar posledično vpliva na njihovo
kakovost življenja (Mandič, 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 90–93). V
Sloveniji je prisoten izrazit trend na področju bivanjskih razmer, ki se nanaša na to,
da mladi zelo dolgo in v velikem številu bivajo pri starših (Mandič, 2007: 46).
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Graf 2: Sestava gospodinjstva glede na starostne skupine mladostnikov
Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Mladi v Sloveniji ne glede na starostno obdobje po večini prebivajo v gospodinjstvu
svojih staršev, čeprav z naraščanjem starosti ta delež mladostnikov, ki prebiva v
gospodinjstvih staršev ali skrbnikov, upada (Graf 2). S tem soglašajo tudi avtorji
(Mandič, 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 90–91), ki menijo, da je za
področje Slovenije značilno, da z naraščanjem starosti mladih upada bivanjska
kvaliteta. Za mlade do 18. in tudi do 24. leta je značilna večja bivanjska kvaliteta,
kakor pa za mlade od 25. do 29. leta starosti, kar veliko avtorjev povezuje z
odhodom teh posameznikov v lastno bivanjsko okolje. V Sloveniji je prisoten tudi
zelo velik delež mladih posameznikov iz tretje starostne skupine (25–29 let), ki še
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vedno bivajo pri starših, kar pomeni, da na bivanjske razmere slovenske mladine
bistveno vpliva pomoč družine orientacije.
Tudi 5 let kasneje podatki kažejo, da mladi na območju Slovenije, stari od 15 do 29
let, po podatkih iz leta 2010, po večini prebivajo v gospodinjstvih svojih staršev ali
skrbnikov, saj je takšnih posameznikov kar dobre tri četrtine. V primerjavi s tem
deležem je na drugi strani prisoten toliko manjši delež tistih, ki več ne prebivajo
skupaj s starši ali s skrbniki (Graf 3).
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V celoti pri starših / skrbnikih

69,0%

Graf 3: Mladi in kraj bivanja (pri starših/skrbnikih - samostojno)
Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Delež mladih v Sloveniji, ki prebivajo s starši, je zelo velik, saj kar dve tretjini
takšnih mladostnikov živi v gospodinjstvu družine orientacije. V primerjavi glede
na spol so ženske tiste, ki v starosti od 18 do 34 let pogosteje zapustijo
gospodinjstvo svojih staršev in se odločijo za življenje v lastnem gospodinjstvu,
bodisi samostojnem, bodisi s partnerjem (Graf 4 ).
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Graf 4: Delež mladih v Sloveniji (18-34 let), ki živijo s starši, glede na spol
Vir: SURS, 2010

2.3.2 IZOBRAŽEVANJE
V današnjih družbah znanja so pravice do izobraževanja vse bolj pomembne, in
sicer na splošno, z vidika vrednot družbe, kakor tudi z vidika pomembnosti za
posameznikovo življenje. Posameznikova vpetost oz. izključenost iz izobraževanja
močno vpliva na kakovost življenja, pri čemer se vključenost v izobraževanje ter
posledična pridobitev višje izobrazbe povezujeta z višjo kakovostjo življenja,
oziroma se izključenost povezuje z brezposelnostjo in s slabšo kvaliteto življenja
(Rakar, 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 26).
Danes si prizadevamo za družbo, ki temelji na znanju. Tudi Slovenija se nagiba k
temu principu, kar pomeni tudi velika vlaganja v izobraževalni proces, saj mora ta
nenehno slediti novostim in miselnosti v družbi (Vertot, 2009: 43).
Za Slovenijo je v zadnjih 15. letih značilna visoka vključenost v proces
izobraževanja tudi na ravni Evropske unije. Če izključimo raven primarnega
izobraževanja, za katerega je značilna obvezna vključitev, je za raven sekundarnega
izobraževanja značilna zelo visoka udeležba (Rakar, 2009; povzeto po Boljka in
Rakar, 2009: 32).

18

Tercirarno
izobraževanje

26,9%
18,4%

Sekundarno
izobraževanje

36,4%
41,9%

Primarno
izobraževanje

25,1%
25,9%

Slovenija
Graf 5: Delež učencev, dijakov in študentov v Sloveniji, vključenih v
izobraževanje, v primerjavi z ostalimi državami EU 27, 2009/2010
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Visoko vključenost slovenske mladine v proces izobraževanja potrjujejo tudi
podatki Eurostata za leto 2009/2010. Na ravni Evropske unije je Slovenija država,
za katero je značilen visok delež posameznikov, vključenih v proces izobraževanja.
To nam jasno kažejo podatki (Graf 5) Eurostata za leto 2009/2010. V primerjavi z
evropskim povprečjem je tako za raven primarnega kot tudi sekundarnega
izobraževanja značilna visoka vključenost posameznikov v izobraževalni proces.
Pri teh podatkih pa še posebej izstopa nadpovprečna vključenost mladostnikov v
proces terciarnega izobraževanja, saj je glede na evropsko povprečje (18,4 %),
delež slovenskih mladostnikov večji za dobrih 8 % (26,9 %).
Če je za Slovenijo značilna visoka in hitra uspešnost dokončanja študija na
sekundarni ravni, to za raven terciarnega izobraževanja ne moremo reči. Slovenija
ima namreč v Evropi eno izmed daljših dob dokončanja študija (6,8 let), prav tako
je stopnja dokončanja študija nižja v primerjavi z ostalimi evropskimi državami
(Rakar, 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 34–36). Slovenija na osnovi
dobrih izobraževalnih politik ponuja zelo dobre možnosti za izobraževanje tako na
sekundarni kakor tudi na terciarni ravni, kar se kaže v ekspanziji izobraževanja.
Parsons (1970; povzeto po Ivančič, 1996: 47) vidi glavni razlog za to v zahtevah
industrijskih družb. V industrijskih družbah je raven izobrazbe tista, ki je vedno
bolj pomembna in postaja vedno pomembnejši pogoj za zaposlitev, kar pa vpliva
na vedno večje odločanje posameznikov za vključevanje v izobraževanje, še
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posebej na terciarni ravni. Boljka in Rakar (2009: 37) enak pojav na ravni
višješolskega izobraževanja imenujeta »masivizacija« terciarnega izobraževanja.
Ta »masivizacija« pa se na primeru naše države kaže predvsem v veliki vključenosti
mladih v terciarno izobraževanje, ne pa tudi v množični uspešnosti zaključitve letega, kar je povezano predvsem z neugodnimi razmerami na trgu delovne sile, s
katerimi se danes mladi srečujejo.

2.3.3 ZAPOSLOVANJE
Po končanem študiju mladi večinoma pričnejo z iskanjem aktivne zaposlitve. V
trenutnem obdobju in glede na stanje na področju zaposlovanja pa to mladim
predstavlja izredno velik izziv.
Na zaposlovanje mladih vpliva vrsta dejavnikov, med katerimi lahko omenimo
gospodarsko področje z raznimi gospodarskimi gibanji, ki vplivajo na večje ali
manjše povpraševanje po delovni sili, različne gospodarske situacije na trgu
delovne sile in tudi demografske razmere, ki se nanašajo na obseg mladih kot
družbene skupine in na delež delavno aktivnega in delavno neaktivnega
prebivalstva ter trend podaljševanja izobraževanja (Ignjatović in Trbanc, 2009;
povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 40).
Novost v tem primeru je v zadnjih nekaj desetletjih zagotovo trend podaljševanja
izobraževanja in na drugi strani precej tog trg delovne sile. Trend podaljševana
izobraževanja na eni strani res ponuja bolj izobraženo delovno silo, na drugi strani
pa nizko stopnjo aktivnosti mladih, saj ti nimajo delovnih izkušenj. Prav tako se
mladi najpogosteje odločajo za družboslovna področja študija, kjer je kapaciteta
diplomantov izredno visoka, delež zaposlitev v tem primeru pa nizek. Trg delovne
sile pa na drugi strani pomeni predvsem nizko stopnjo zaposlitev za nedoločen čas
in visoko stopnjo zaposlitev za določen čas, kar ima za mlade številne negativne
družbene in socialne posledice (Trbanc, 2005; povzeto po Črnak-Meglič, 2009:
184). Ko govorimo o delovno aktivnih mladih, med njimi poleg zaposlitev za
določen čas narašča tudi delež zaposlitev za skrajšani delovni čas in čeprav že od
leta 2008 delež presega povprečje EU, ta ni med najvišjimi. Gospodarska kriza je
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močno vplivala tudi na slovenski trg dela (Graf 6). Delež delovno aktivnih mladih,
starih od 20 do 29 let, se je v obdobju šestih let zmanjšal za dobre tri odstotke.
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Graf 6: Delovna aktivnost mladih, 2005 - 2011
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Danes se delež delovno aktivnih mladih bistveno zmanjšuje, pri čemer se tega
pojava ne pripisuje zgolj gospodarski krizi, ampak tudi demografskim
spremembam in temu, da se generacije mladih zmanjšujejo. Mladi, ki v današnjem
času vstopajo na trg dela, se zaposlujejo v fleksibilnih oblikah zaposlitve, predvsem
za določen čas (Mladi in trg dela, 2013: 8). Mladi vstopajo na trg delovne sile šele
v drugi polovici dvajsetih let, ko pa so generacije obsežnejše, zaradi česar je
brezposelnost mladih višja pri starosti nad 25 let (prav tam: 9). Vpliv gospodarske
krize na zaposlovanje mladih je jasneje prikazan v Grafu 7.
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V prvem letu gospodarske krize, leta 2008, je brezposelnost med mladimi močno
narasla, saj se je v Sloveniji delež brezposelnih mladih z okoli 18.000 povečal na
pribljižno 27.000. Ta izrazit porast v brezposelnosti mladih je bil prisoten zgolj v
prvem letu gospodarske krize. Stopnja brezposelnosti med mladimi se je ponovno
povečala lansko leto, ko je dosegla številko 28.617. Slabe zaposlitvene možnosti
slovenske mladine se ne kažejo samo v starosti posameznikov, ampak tudi v spolu
mladostnikov. Posamezniki imajo v Sloveniji po 25. letu starosti zaradi nasičenosti
iskalcev zaposlitve slabše možnosti za pridobitev delovnega mesta. Ker se moški v
primerjavi z ženskami v manjšem številu odločajo za terciarno izobraževanje, je
višja brezposelnost pogosteje prisotna pri ženskah (Graf 8).
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Vir: SURS, 2013

Na podlagi vseh omenjenih dejavnikov so mladi velikokrat primorani sprejeti
delovno mesto, ki zahteva nižje kompetence od njihove pridobljene izobrazbe
(Ignjatovič in Trbanc, 2009; povzeto po Boljka in Rakar, 2009: 48).
Položaj mladih na trgu delovno sile je ambivalenten, kar pomeni, da se je položaj
mladih na področju zaposlovanja na eni strani v preteklih letih izboljšal, na drugi
strani pa je to »izboljšanje« s sabo prineslo kar nekaj izzivov, ki se nanašajo
predvsem na manjšo socialno varnost mladih, na kar vplivajo predvsem zaposlitve
za določen čas in možnosti zaposlovanja mladih preko študentskega servisa (prav
tam: 53). Vedno pogostejše in obsežnejše študentsko dela predstavlja zelo velik
problem pri finančnem osamosvajanju slovenske mladine. Mladi na podlagi
ugodnosti, ki jim jih nudi, podaljšujejo proces izobraževanja in lastnega
osamosvajanja. Zato nekateri menijo (Mladi in trg dela, 2013 : 10), da bi študentsko
delo spodbujalo proces zaposlovanja takrat, kadar bi se šolajočim dijakom in
študentom omogočalo, da čim več študentskega dela opravljajo na področjih, kjer
se šolajo. Tako bi delodajalci bolje spoznali bodočo delovno silo in jo kot že
preverjen kader tudi hitreje zaposlili.
Trenutni družbeni položaj mladine, ko se ta množično vključuje v proces
izobraževanja in tako povečuje delež visoko izobražene delovne sile, ki pa je
oslabljen trg dela ni zmožen zaposliti, mladino postavlja v odvisen položaj od
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pomembnih drugih, še posebej staršev oz. družine orientacije. Z vidika mladih in
njihovih možnosti za ustvarjanje lastne življenjske poti je trenuten družbeni položaj
mladine slab, z vidika ocenjevanja dejanskega stanja življenja slovenske mladine,
ki finančno stoji na tleh družine orientacije, pa stanje ni zaskrbljujoče.

2.4 MLADI IN DRUŽINA
2.4.1 OPREDELITEV POJMA DRUŽINA
Na področju definicije družine obstaja kar nekaj polemik, še posebej ko se
sprašujemo, kaj si predstavljamo pod pojmom »družina«, čemu je namenjena,
katere so njene temeljne funkcije in podobno.
Sodobna statistična stroka se opira na definicijo družiine, kjer je družina definirana
kot skupina vsaj dveh posameznikov ali več, ki skupaj živijo v gospodinjstvu in
ju/jih povezuje zakonska zveza, kohabilitacijska zveza ali zgolj starševsko
razmerje. To pomeni, da se pod pojmom družina obravnava partnerje, ki nimajo
otrok, partnerje, ki imajo enega otroka ali več (SURS, 2012).
Sociologi družino obravnavajo kot eno izmed najpomembnejših vidikov
družbenega življenja oz. kot obliko družbene skupine, za katero so značilni
dolgotrajni in močni odnosi povezanosti, navezanosti med starši in otroci – družino
obravnavajo kot primarno družbeno skupino. In ker znotraj le-te poteka tako vzgoja
otrok kakor tudi njihova priprava na odgovorno vedenje v skladu z družbenimi
pravili, ki so nujna za vsakodnevno preživetje, je na tem področju družina
obravnavana tudi kot družbena institucija (Barle Lakota idr., 2010: 86).
Sociolološka definicija družine je v primerjavi s statistično definicijo na podlagi
določenih dejavnikov ožja, prav tako pa tudi širša. Sociološka definicija družine je
v primerjavi z zgoraj navedeno definicijo ožja v tem smislu, ker v pojem »družina«
ne vključuje posameznikov brez otrok, ki so v razmerju partnerske zveze. Je pa
definicija širša, saj sociologi menijo, da družina vključuje vsaj dve generacije
posameznikov ali več (Počkar in Tavčar Krajnc, 2011: 39 – 41). Bistvo socioloških
definicij družin je v tem, da družino obravnavajo kot dvogeneracijsko skupnost in
družbeno institucijo, ki skrbi za otroka (Rener, 2006; v Rener idr., 2006: 15–16).
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Murdock tako družino opredeljuje kot enoto najmanj dveh odraslih posameznikov,
ki živita skupaj in ju povezuje skupno potomstvo in delo (Haralambos in Holborn,
1991: 323).
Zraven splošnih definicij družine se ob teh pojavljajo tudi definicije, ki se nanašajo
na odnose med družinskimi člani. V tem primeru Barle Lakota, idr. (2010: 86)
ločujejo med družinami orientacije in družinami prokreacije, pri čemer prva pomeni
obliko družine, v katero smo se rodili in v kateri imamo status otroka, druga pa
obliko družine, ki smo jo ustvarili sami in v kateri imamo status starša, moža oz.
žene. Bistvo družine nam v veliki meri kaže spodaj zapisano sociološko dojemanje
družine:
S sociološkega vidika lahko o družini govorimo kot o totalnem družbenem
fenomenu, ker je družina primarna skupina in institucija obenem, pomembna
tako z vidika posameznic in posameznikov, ki v njej živijo, kakor z vidika
ekonomske, politične in kulturne organizacije globalne družbe (prav tam).

2.4.2 TEMELJNE FUNKCIJE DRUŽINE
Peter Murdock kot sociološki teoretik meni, da družina predstavljajo štiri temeljne
funkcije, in sicer loči med seksualno, reproduktivno, vzgojno in ekonomsko
funkcijo (Haralambos in Holborn, 1999: 329). Barle Lakota (idr., 2010: 91)
poudarja, da je v večini zahodnih družb zaželjeno, da bi vse te omenjene funkcije
izvajala izključno družina. Še posebej to velja za reproduktivno funkcijo, saj s tem
družbe najlažje uravnavajo spolno vedenje svojih članov in rojstva posameznikov,
ki nadomeščajo umrle. Prav tako avtorica meni, da je v današnjih sodobnih družbah
zelo zapostavljena ekonomska funkcija družine. Strinja se sicer z dejstvom, da je v
predindustrijskih družbah družina bila bolj pomembna proizvajalna enota kakor pa
danes, vendar pa poudarja, da je tudi v današnjem času družina vir proizvodnje
materialnih in drugih dobrin, pri čemer s tem zanika trditev, da je družina zgolj
enota porabe.
Vse štiri omenjene funkcije družine so bistvene za delovanje družbe, saj brez
seksualne in reproduktivne funkcije ne bi bilo članov družbe, brez ekonomskih
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funkcij, kot je npr. zagotavljanje hrane, člani družbe ne bi mogli živeti, in brez
vzgojne funkcije v družbi ne bi bilo kulture in sistema splošnih pravil, ki bi
uravnaval vedenje družbe (Haralambos in Holborn, 1999: 329).
Talcot Parsons kot naslednji pomembnejši sociološki teoretik pa meni, da ima
družina dve temeljni funkciji, pri čemer kot prvo navaja primarno socializacijo. Ta
proces se odvija v posameznikovem zgodnjem otroštvu, in sicer predvsem v
družini, ter se nanaša na ponotranjenje temeljnih družbenih vrednot in norm. Druga
funkcija družine pa je po avtorjevem mnenju stabilizacija odraslih osebnosti, kjer
gre za stabilizacijo odraslih osebnosti v odnosu do otroka in v odnosu do partnerja.
Starši se znotraj neke družine lahko osebnostno stabilizirajo v odnosu do otroka, saj
preko otroka ponovno doživljajo občutke otroštva, igrivosti in v tem elementu lahko
doživijo in izrazijo čustva, ki jih v svojem otroštvu morebiti niso. Prav tako pa
stabilizacija odraslih osebnosti lahko poteka v odnosu do partnerja, kjer drug
drugemu nudita podporo, ljubezen in se medsebojno podpirata (prav tam).

2.4.3 SPREMEMBE ZNOTRAJ DRUŽINE

Družinski stili
Za sodobno polje družine je značilno intenzivno spreminjanje. Družinske
spremembe utirajo enako pot, razlikujejo pa se po intenzivnosti spreminjanja, ki je
posledica različnih kulturnih, družbenih ter drugih posebnosti zahodnih družb
(Rener, 2006: 63). Spremembe znotraj družinskega življenja se nanašajo na to, da
že nekaj časa ni dogovorjenih poroki med sorodniki, na naraščanje posameznikove
svobodne izbire in pravic žensk, hkrati pa so vedno bolj v ospredju pravice otrok
(Barle Lakota, 2010: 95).
Pojav, s katerim označujemo sodobne spremembe družinskega življenja,
imenujemo »pluralizacija družinskega življenja in družinskih oblik«, (Švab, 2006;
povzeto po Rener idr., 2006: 63), pri čemer torej prihaja do spremenjenih družinskih
vlog, spremenjena je spolna in starostna struktura, položaj posameznikov in delitev
dela znotraj družine. Ta proces vključuje zakonske spremembe, kot so
zmanjševanje pomena zakonske zveze, naraščanja števila kohabilitacij, naraščanju
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števila razvez in reograniziranih družin ter enostarševskih družin (Švab, 2001, str.
54).
Danes je pri posameznikih prisoten upad pomena zakonske zveze in posledično
naraščanje števila kohabilitacij. Po podatkih Statističnega urada RS je danes vedno
več otrok, ki se rodijo neporočenim staršem, pri čemer ta številka za leto 2009 že
presega 50 %, kar kaže na to, da kohabilitacija v Sloveniji postaja vedno bolj
legitimen način življenja. V primeru, da se posamezniki odločajo za sklenitev
zakonske zveze, se ta vedno bolj prelaga na kasnejša leta, pri čemer Švabova (2006;
v Rener idr., 2006: 66) jasno povzema glavne razloge za to. Kot prvi razlog navaja
t. i. LAT fazo oz . podaljševanje mladosti, v okviru katere je prisotno vse daljše
izobraževanje mladine. Kot drugi razlog navaja spremenjene vrednote mladine, pri
čemer ima današnja mladina drugačne predstave o družinskem življenju, saj je
oblikovanje družine predstavljeno na kasnejša leta, prednost pa ima predvsem
kariera posameznikov (prav tam: 63). Posledično naraščanje števila razvez vpliva
na večanje števila reograniziranih družin, ko se eden izmed staršev, če ne tudi oba,
ponovno poročita z novim partnerjem, prav tako pa kot reorganizirano družino
lahko obravnavamo tudi komunske oblike in družine istospolnih partnerjev (Počkar
in Tavčar Krajnc, 2011: 47). Kot posledica večje enakopravnosti med spoloma, vse
večjega zaposlovanja žensk in vedno manjše ekonomske odvisnosti žensk od
moških pa narašča tudi število enostarševskih družin, pri čemer v večini primerov
te družine predstavljajo ravno matere z otroci (Švab, 2006; povzeto po Rener idr.,
2006: 64).

Vloge v družini
V sodobnem času so se bistveno spremenile tudi vloge v družine, in sicer smo priča
spremenjenim vlogam tako matere, očeta kakor tudi otroka.
Na področju materinstva je k spremenjeni vlogi matere bistveno prispevalo
predvsem zaposlovanje žensk, ki je radikalno spremenilo njihovo življenje. V
današnjih sodobnih družbah se ženske kasneje odločajo za starševsko vlogo, večjo
pozornost namenjajo izobraževanju in oblikovanju kariere in s tem tudi
pridobivanju ekonomske samostojnosti. Ženske torej v današnjem času odlašajo s
materinstvom in to pogosteje prelagajo na kasnejša leta, prav tako pa je število otrok
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v družini v primerjavi s preteklostjo manjše. Na drugi strani smo vedno bolj priča
pojavu, ko se ženske zavestno odrekajo materinstvu, ker se v tej vlogi enostavno ne
vidijo (Sedmak in Medarič, 2007; povzeto po Sedmak in Medarič, 2007: 92).
Ženske se danes za materinstvo odločajo na podlagi subjetivnih in objetivnh
dejavnikov. V okvir subjektivnih dejavnikov prištevamo željo po otrocih in stabilno
razmerje, med objektivnimi dejavniki pa je vredno izpostaviti predvsem
zagotovljeno zaposlitev, primerne stanovanjske razmere, usklajevanje dela in
družinskega življenja, ipd. Kljub številnim spremembam na področju materinstva
pa je materina vloga tista, ki še vedno ostaja bistvena pri razvoju posameznika, ki
se je v primerjavi z ostalimi družinskimi vlogami, najmanj spremenila (prav tam).
Na področju očetovstva so v primerjavi z materinsko vlogo spremembe izrazitejše.
Če so očetje v preteklosti bili večinsko izključeni s področja vzgoje otroka, danes
temu ni več tako. V današnjem času smo priča bistveno bolj aktivni vlogi očeta pri
razvoju in vzgoji otroka. V okviru odnosov med družinskimi člani smo vedno bolj
priča postopnemu prehajanju asimetrične podobe družine v simetrično podobo.
Vloga moških se je na podorčju gospodinjstva in nege otrok povečala – moški se
vedno bolj zavedajo svoje starševske vloge, čeprav je ta v primerjavi z žensko še
vedno manjša (Počkar in Tavčar Krajnc, 2011: 51–52).
Najbolj se je znotraj družinskih vlog spremenila vloga otroka, in sicer se v sodobni
literaturi za opis sodobnega otroštva pojavlja izraz »protektivno otroštvo«. V tem
primeru lahko rečemo, da je za današnje družbe značilen odnos do otroka, kjer je v
ospredju skrb za otrokovo blaginjo, izobraževanje in celoten življenjski potek
(Švab, 2006; povzeto po Rener idr., 2006: 80–82). Otroštvo je danes precej
nadzorovano obdobje, saj se vedno bolj nadzoruje in strukturira otrokove
dejavnosti. Številni avtorji zato poudarjajo, da te dejavnosti otrokom pa tudi
mladoletnikom onemogočajo osamosvajanje in razvoj v avtonomne posameznike,
saj je to stvar, ki ji v procesu protektivnega odraščanja nikoli niso bili priča (prav
tam).
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2.4.4 POMEMBNOST DRUŽINE ZA MLADE

Odnos med današnjo mladino in družino orientacije
Podaljševanja bivanja pri starših
V današnjem času vse več mladih, še posebej mladih, starih nad 20 let, živi pri
starših, kar je opazno tudi na področju Slovenije. Za takšen način življenja mladine
se je uveljavil izraz »LAT faza«, v angleškem jeziku se za to uporablja izraz »living
apart together«, prevedeno »živeti skupaj in narazen«, Nastran Ule s soavtorji
(1996: 139) opisuje različne načine takšnega življenja:
–

mladi med 20. in 26. letom živijo doma v času podaljšanega šolanja;

–

posamezniki živijo doma po koncu šolanja in vstopa v zaposlitev;

–

posamezniki živijo doma, čeprav občasno živijo drugje;

–

posamezniki živijo drugje, vendar redno obiskujejo družino orientacije in
redno koristijo njene usluge in storitve.

Vpliv materialnih dejavnikov

Na podaljševanje bivanja pri starših vplivajo različni dejavniki – na eni strani se
tukaj pojavljajo materialni dejavniki. LAT faza namreč predstavlja obdobje, ko so
posamezniki odvisni od družine in ko na drugi strani postanejo popolnoma
neodvisni od družine orientacije. V tem primeru so materialni dejavniki, kot je npr.
ekonomska in socialna odvisnost, tisti, ki podaljšujejo bivanje mladih
posameznikov pri družini orientacije. Kot najizrazitejši materialni dejavniki se
kažejo težave pri pridobivanju zaposlitve, slabe stanovanjske razmere ter tudi
podaljševanje obdobja izobraževanja. (Rener, 1996; povzeto po Nastran Ule idr.,
1996: 40).
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Graf 9: Delež mladih (25-29 let), ki živijo v družini skupaj z materjo, glede na
zaposlitveni status, Mladina 2000 in Mladina 2010
Vir: Podatki raziskave Mladina 2000, podatki raziskave Mladina 2010

Podatki v grafu 9 nam kažejo, da mladi posamezniki po 25. letu starosti v veliki
meri prebivajo pri starših, ne moremo pa reči, da so slabe razmere na trgu dela tiste,
ki povečujejo delež mladih, ki bivajo pri starših (Lavrič in Klanjšek, 2010; povzeto
po Lavrič, 2010: 360). Pridobitev zaposlitve je sicer dejavnik, ki na splošno gledano
vpliva na zgodnejše odseljevanje od doma, vendar pa nam podatki v Grafu 10,
kažejo, da je pri tem potrebno upoštevati še druge dejavnike.
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Graf 10: Študentje terciarnega izobraževanja, 2005-2011
Vir: SURS, 2013
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Podatki statističnega urada Republike Slovenije nam za obdobje 2005–2011 na
področju terciarnega izobraževanja kažejo na upad deleža študentov terciarnega
izobraževanja. Podatki sicer nakazujejo na zmanjšanje deleža študentov, vendar je
še vedno (gledano glede na celotno populacijo) prisoten visok delež mladih
posameznikov, ki se odločajo za terciarno izobraževanje. Zraven slabih
zaposlitvenih možnosti in dobrega stanovanjskega standarda je eden izmed
dejavnikov tudi visoka vključenost mladih v izobraževalni proces, ki vpliva na
vedno večje bivanje mladih pri družini orientacije.
Vpliv kulturnih dejavnikov

Na drugi strani pa so kulturni dejavniki tisti, ki vplivajo na podaljšano bivanje
mladih pri starših. V tem primeru je izpostavljena lagodnost in cenovna ugodnost
življenja doma, razumevanje s starši ter tako materialna kot tudi čustvena varnost
ob sočasno visoki avtonomiji (Nastran Ule idr., 1996: 139). Eden izmed
pomembnih kulturnih dejavnikov, ki vpliva na to, da mladi vse pogosteje ostajajo
pri družini orientacije, je dejavnik tveganja revščine, pri čemer je od družbe do
družbe odvisno, ali so mladi pripravljeni tvegati revščino in socialno izključenost
in se odmakniti od družine orientacije ali pa jim ta dejavnik predstavlja razlog,
zaradi katerega ostajajo pri družini orientacije (Aasve, Iacovou in Mencarini, 2006;
povzeto po Klanjšek in Lavrič, 2010; povzeto po Lavrič, 2010: 359).
Modeli prehajanja v odraslost in pomembnost družine
Mladi, stari od 18 pa do 35 let, so v vseh evropskih državah v obdobju različnih
prehodov v odraslost. Razlike v tej starosti so med evropskimi državami velike, in
sicer se razlike kažejo tako na področju prehodov v zaposlitev, v lastno
gospodinjstvo, kakor tudi v lastno družino. V nadaljevanju povzemamo modele
prehodov v odraslost po Ule in Kuhar (2003: 73–93).
Sredozemski model

Sredozemski model prehodov, nanašajoč predvsem na države kot so Italija, Grčija,
Španija, je model, pri katerem izrazito izstopa podpora posameznikom s strani
družine orientacije. Na to vpliva stratificiran izobraževalni sistem, rigiden trg dela,
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ipd. V vseh teh državah je prisoten vzorec podaljšanega bivanja pri starših oz.
podaljšanega zanašanja na družino orientacije.
Nordijski model

Nordijski model se popolnoma razlikuje od sredozemskega, saj ponuja ugodne
možnosti za vse državljane. To se jasno kaže tudi na primeru mladih posameznikov.
Ta model spodbuja individualno zanašanje nase, kar pomeni, da mladi
eksperimentirajo z različnimi življenjskimi stili in si tako pridobivajo nove
izkušnje. Sistemi blaginje so tisti, ki omogočajo manjšo odvisnost mladih
posameznikov od družine orientacije.
Srednjeevropski model

Srednjeevropski model v svojem grobem opisu vključuje države, kot so Nemčija,
Avstrija, Belgija, Luksemburg in Švica ter pogojno tudi Francija. Gre za obliko
modela, katerega temelj je blaginja družine. Družina je v tem primeru obravnava
kot tista enota, ki je tudi temelj prehodov v odraslost, kar torej pomeni, da mladi
pridobivajo podporo s strani družine, ne pa tudi s strani države. Za večino
srednjeevropskih držav je značilen pozen odhod od doma, neposredna povezava
odhoda zdoma s sklenitvijo zakonske zveze ter visokim vpisom v nadaljnjo
izobraževanje.
Anglo-ameriški model

Ker so prehodi v odraslost v ZDA, Veliki Britaniji in Kanadi tako zelo podobni,
lahko govorimo o skupnem anglo-ameriškem modelu. Za vse te države je značilno,
da izobraževanje ni močno pomembno, socialna izključenost mladih je visoka, prav
tako pa so družbe vedno bolj razredno stratificirane. Če izpostavimo Ameriko, v tej
državi zanašanje mladih na družino orientacije ni pogosto. Enako, kakor na
Švedskem, je tudi tukaj prisotno zanašanje zgolj nase. Udeležba mladine v
srednješolskem in univerzitetnem izobraževanju je manjša, mladi se hitro, že po 16.
letu, odselijo od doma. Stopnja podpore družbe in zanašanje mladih na podporo
družine orientacije je na primeru tega modela nizka, razen v primeru družin
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srednjega razreda, kjer se mladi velikokrat po izgubi službe (ali zaradi drugih
razlogov) začasno vračajo domov.
Postkomunistični model

Postkomunistični model je model, h kateremu uvrščamo osrednje evropske države
(Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija), baltske države (Estonija, Litva,
Latvija), jugo-vzhodne evropske države (Bolgarija, Makedonija, Romunija) ter
Belorusijo, Moldavijo, Rusijo in Ukrajino.
V teh državah je velike spremembe na vseh področjih življenja povzročila
tranzicija, ki je s seboj prinesla predvsem velik naval na področja nadaljnjega
izobraževanja, socialne stratifikacije, neenakosti v dohodkih in naraščanja
brezposelnosti.
Če se osredotočimo na Slovenijo in na pomen družine pri prehodu mladih v
odraslost, lahko govorimo o t. i. podporni družini. Družina orientacije je torej tista,
ki mladim posameznikom nudi tako čustveno kot tudi instrumentalno podporo.
Družina orientacije teži predvsem k zagotavljanju čim boljše osnove mladim
posameznikom za življenje (Rener, 1996; povzeto po Nastran Ule idr., 1996: 142).
Z vidika mladih in pomena družine orientacije za le-te se ta pomen kaže v tem, da
mladi največjo pomoč družine orientacije pričakujejo pri iskanju zaposlitve, pri
reševanju stanovanjske problematike in tudi v smislu finančne podpore, pri čemer
mladi glede na družbeni položaj svoje družine pričakujejo temu tudi ustrezn pomoč
družine orientacije. Drugače povedano, višji kot je položaj družine orientacije, višja
so pričakovanja mladih do družine orientacije pri pomoči in oblikovanju življenja
(prav tam). Za Slovenijo je značilen visok delež posameznikov, ki živijo v
gospodinjstvu staršev tudi v najvišji starostni skupini, t. j. 25 do 29 let. V obdobju
od leta 2000 do 2010 se je delež mladostnikov v tej starostni skupini, ki prebivajo
z materjo, celo povečal, zmanjšal pa se je delež tistih posameznikov, ki živijo sami
(Graf 11).
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Graf 11: Delež mladih (25-29 let), ki živijo v družini skupaj z materjo
Vir: Podatki raziskave Mladina 2000, podatki raziskave Mladina 2010

Kljub temu, da je v Sloveniji prisoten izrazit trend podaljšanega izobraževanja, pa
se ta ne kaže kot ključen dejavnik podaljševanja bivanja pri starših. Na slednje
bistveno vplivajo slabe zaposlitveni možnosti, saj je v starosti od 25 do 29 let kar
tri četrtine takih, ki živijo pri starših ter nimajo zaposlitve (Lavrič in Klanjšek, 2010;
povzeto po Lavrič, 2010: 370). Tudi Kuhar (2007: 2) je mnenja, da se mladi danes
soočajo s številnimi tveganji. Spremembe, do katerih je prišlo v prehodu iz planske
v tržno družbo, so se zgodile v zelo hitrem času, zaradi česar prehodi v odraslost
niso več predvidljivi, ampak zelo negotovi. Mladi so zato pri prehodu v odraslost
zelo odvisni od materialne in čustvene podpore družine.
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2.5 MLADI IN VREDNOTE
2.5.1 NA SPLOŠNO O VREDNOTAH

Opredelitev vrednot
Vsi ljudje cenimo različne stvari, predmete, osebe …Vse to ima za posameznika
različne pomene, in sicer tako abstraktni elementi (svoboda, enakost, zdravje),
kakor tudi konkretni. Vse te stvari, ki jih ljudje visoko cenimo in vrednotimo, z
drugo besedo imenujemo vrednote, pri čemer jih Kluckholm (1951: povzeto po
Musek, 1993: 72) definira kot pojmovanje zaželenega, ki vpliva na to, kako se ljudje
odločajo za akcije in kako ocenjujejo pojave.
Musek (1993: 72–73) vrednote pojmuje v smislu motivacijskih ciljev in vodil, zato
vrednote obravnava kot posameznikovo predstavo o ciljih, ki jih posameznik visoko
ceni in katere vplivajo na njegovo vedenje.
Tudi definicija vrednot Musila (b.l: 5), izhaja iz tega, da so vrednote element, ki
usmerjajo posameznikovo delovanje. Vrednote avtor obravnava kot vidik
usmerjanja delovanja posameznika, ki kot neko prepričanje o zaželenem kažejo
referenco posameznika o širšem družbenem okolju.
Tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002: 1542) zajema defincijo vrednot,
kjer je ta opredeljena kot tisti dejavnik človekovega življenja, kateremu posameznik
priznava veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost.
Zalokar Divjak (2001: 29) vrednote definira kot element v življenju posameznika,
ki ga posameznik močno ceni, neguje in spoštuje. Ta element kaže na delovanje
posameznika, pri čemer je to v skladu z normami lahko odgovorno ali pa tudi
neodgovorno.
2.5.2 SPREMEMBE VREDNOTNIH SISTEMOV
Skozi zgodovino mladine se je močno spremenil proces pridobivanja in oblikovanja
vrednot, norm in življenjskih ciljev.
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V času moderne je mlad posameznik, ko je vstopil v svet odraslosti, sprejel neke
ustaljene vrednote (npr. odnos do dela) kot primarne dejavnosti in sekundarni
pomen zabave ter prostega časa, sprejel pa je tudi ideale svojega socialnega razreda.
Mladim so bile sicer dopuščene možnosti eksperimentiranja z različnimi
življenjskimi stili, vendar so le-ti bili močno omejeni z ustreznimi avtoritetami, kar
je mladim onemogočalo oblikovanje različnih življenjskih svetov (Nastran Ule,
1996; povzeto po Nastran Ule, 1996: 235–237).
Situacija se je pri mladih začela spreminjati, ko so začeli vstopati v podaljšano
izobraževanje, saj jim je bila priznana večja avtonomija in svoboda v osebnostnem
oblikovanju. Konec 60. let se tako pojavijo nove vrednotne in življenjske usmeritve,
kjer je v ospredju bila svoboda posameznika na različnih področjih življenja
(svoboda govora, oblačenja, svoboda oblikovanja svetovnega nazora, ipd.) (prav
tam). Ob koncu 20. ter v začetku 21. stoletja se pojavi egoistična usmerjenost, kar
pomeni, da se posameznik osredotoča zgolj nase, problemov ne prelaga na družbo,
ampak se z njimi individualno spopada kot s svojo individualno težavo (Šaponja,
b.l. 13). To kaže v t. i. individualizaciji življenjskih potekov pri posameznikih, saj
so vrednote obravnavane kot usmeritve posameznikov, ki pa se jih redko posplošuje
na večje skupine (prav tam).

2.5.3 VREDNOTNE USMERITVE MLADIH

Oblikovanje vrednot pri mladih
V 80. letih 20. stoletja je prišlo do vrednotnega premika, v okviru katerega so se
globalne, ideološke in celostno zgrajene življenjske usmeritve zamenjale s
partikularnimi vrednotami, ki temeljijo na materialni varnosti, medčloveških
odnosih, osebnostnem razvoju in kakovostnem življenju (Ule in Kuhar, 2000;
povzeto po Miheljak, 2000: 55).
Danes vrednote mladih več ne temeljijo na nekih velikih zgodbah, ki se nanašajo
na ideološke in verske sisteme, saj pomen le-teh pri mladih precej upada. Mladina
danes vrednote oblikuje le na osnovi elementov, ki jih lahko izkušajo posredno,
večinoma preko medijev in ostalih elementov informacijske tehnologije. Na osnovi
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tega so vrednote mladih precej subjektivne in individualistične, saj se mladi
osredotočajo predvsem na svoje osebne potrebe (Šabonja, b.l.: 7).
To, kar je včasih bilo dosegljivo zgolj peščici posameznikom, je danes
samoumevno dostopno večini mladim, še posebej, ko je govora o samostojnem
nastopanju na trgu delovne sile, udeležbi v svetu množične kulture ipd. V tem
primeru gre za elemente kulturne modernizacije, ki naj bi vplivali na
posameznikovo drugačno dojemanja določenih družbenih področij. Kritiki kulturne
modernizacije menijo, da ti elementi kulturne modernizacije poslabšajo odnos
mladih do dela in da so mladi preveč usmerjeni k potrošniškemu načinu življenja.
Kot protiutež pa zagovorniki kulturne modernizacije menijo, da je ta povzročila
pozitiven prehod k bolj postmaterialnim vrednotam. V okviru postmaterialnih
vrednot se kažejo vrednote kritične avtonomnosti (samostojnost, spoštovanje
drugih ipd.), vrednote individualizma (kreativnost, spontanost) in vrednote
hedonizma (užitek, pustolovščine ipd.) (Nastran Ule, 1996; povzeto po Nastran
Ule, 1996: 235). Na podlagi tega se danes potrjuje prehod mladih od sklopa vrednot
delo, zaposlitev, kariera, zaslužek, k bolj osebnemu sklopu, t. j. medosebni odnosi,
osebni razvoj, kreativnost, izobrazba, kvalitetno življenje (prav tam). Na ta prehod
kažejo tudi izsledki raziskave slovenskega javnega mnenja, prikazani v grafu 12.
Slovenci po izsledkih raziskave tako najvišje vrednotijo družino (M = 3,86) in
prijatelje (M = 3,54), kot elementa zasebne sfere, in delo (M = 3,33), kot dejavnik
oblikovanja kvalitetnega življenja.
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Politika

1,82

Vera

2,25

Prosti čas

3,33

Delo

3,33

Prijatelji

3,54

Družina

3,86

Vrednost M-ja
1

Graf 12: Pomembnost določenih dejavnikov v življenju
Vir: SJM, 2006

Pri vrednotah mladih posameznikov so prisotne precejšnje usmeritve v zasebno
sfero življenja, kar se kaže v tem, da je mladim posameznikom zelo pomembno
prijateljstvo in družinsko življenje, ki jih Ule in Kuhar (2000; povzeto po Miheljak,
2000: 54) poimenujeta kot »partikularne vrednote«. Na pomembnost partikularnih
vrednot mladine, še posebej družine, kažejo tudi izsledki Svetovne raziskave
vrednot. Rezultati tako kažejo, da je mladim moškim in ženskam od 15 do 29. leta
starosti družina zelo pomembna vrednota (Graf 13).

Sploh ni pomembna

0,5%
0,9%

Ni pomembna

1,6%
0,9%

Srednje pomembna

11,0%
15,0%
86,8%
83,2%

Zelo pomembna

ŽENSKE

Graf 13: Pomembnost družine za mlade od 15 do 29 let, glede na spol

1

M = aritmetična sredina.
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Vir: Ule, idr., 2008
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6,2

6,4

6,6

Vrednost M-ja

Graf 14: Pomembnost določenih dejavnikov v življenju slovenske mladine
Vir: World Value Survey, 2005

Mladi v današnjem času veliko pomembnost posvečajo tudi temu, da so samostojni
in svobodni v svojem življenju, pri željenemu delu in zdravemu načinu življenja
(Graf 14). Do podobnih ugotovitev kakor Ule prihajata tudi Fištravec in Lavrič
(2002; po Musil in Lavrič; povzeto po Lavrič, 2010: 396), ki ugotavljata, da mladi
v sodobnem času vedno večji pomen pripisujejo stabilnim socialnim vezem v krogu
družine in prijateljev, v ospredje pa vedno bolj prihaja tudi težnja po svobodi. Po
mnenju Colemana in Husena (1985; povzeto po Nastran Ule, 1996: 238) je v
razvitih družbah med mladimi prisotno dvoje usmeritev, in sicer ekspresivna
vrednotna usmeritev in informacijska vrednotna usmeritev. Slednja se osredotoča
na uporabo in razvoj informacijske tehnologije, in sicer zajema mlade, pri katerih
je v ospredju pozitiven odnos do dela in uspeha, kar pomeni, da so mladi popolnoma
fokusirani na delo in uspeh, tudi za ceno svoje varnosti in prostega časa, ki v tem
primeru nista pomembena. Na drugi strani pa se v razvitih družbah kaže ekspresivna
vrednotna usmeritev, ki pa se nanaša na različne vidike družbenega življenja. V
okviru te usmeritve mladi veliko pozornost namenjajo delu in varnosti v življenju,
osebni svobodi in možnostim za osebno iniciativo, kar pomeni, da se sprejemajo
avtoritete, s katerimi se lahko identificirajo, zanikajo pa formalne avtoritete. V tej

39

obliki vrednotnih usmeritev se kaže tudi težnja po kasnejšem vstopanju na trg
zaposlovanja, v zakonsko zvezo in kasnejše oblikovanje družine.

III EMPIRIČNI DEL
3.1 RAZISKOVALNI OKVIR
V nalogi se osredotočamo na pomen družine orientacije pri mladini v današnjem
času. Mladi so trenutno v precej nezavidljivem položaju, saj se srečujejo z
nesigurnostjo tako na področju zaposlovanja kakor tudi osamosvajanja. V nalogi
nas zato zanima (gledano glede na položaj današnje mladine) vloga in pomen
družine orientacije za to družbeno skupino. Podrobneje se v nalogi osredotočamo
na pomen družine orientacije za mlade z vidika družine kot dejavnika oblikovanja
ekonomskega statusa mladih in z vidika pomena družine za mlade kot vrednote v
časovnem obdobju od 2000 do 2010. Za preučevanje raziskovalnega problema smo
uporabili sekundarno analizo podatkov, saj so bili uporabljeni podatki že izvedeni,
natančneje v raziskavah Mladina 2000 in Mladina 2010. Raziskave same vsebujejo
precejšen vzorec, zato je posploševanje do določene mere tudi mogoče.

3.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen magistrskega dela je izpostaviti vlogo družine orientacije za mlade v starosti
od 15 do 29 let z vidika družine kot ekonomskega dejavnika in z vidika družine kot
vrednote v obdobju od 2000 do 2010. Pri tem želimo ugotoviti ali je v posameznem
letu družina orientacije mladim bolj pomembna kot ekonomski dejavnik ali kot
vrednota. Cilji magistrske naloge so ti, da se poskuša opredeliti mladost kot obdobje
in mlade kot družbeno skupino, analizirati družine v sodobnih družbah, področje
vrednot in vrednotnih orientacij mladih, družbeni položaj mladine in pomen družine
za mlade ter tudi ugotoviti ali je družina mladim pomembna kot ekonomski
dejavnik in kot vrednota.
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3.3 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN
OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
3.3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Na osnovi podatkov, zbranih v bazah Mladina 2000 in Mladina 2010, želimo
ugotoviti odnos mladih med 15. in 29. letom do družine orientacije v posameznem
obdobju in na podlagi tega izvesti primerjavo. V našem primeru se pri družini
osredotočamo na dve področji, in sicer na odnos mladih do družine orientacije v
smislu ekonomskega dejavnika in na odnos mladih do družine orientacije v smislu
družine kot vrednote. Pri prvem želimo ugotoviti, kako pomemben dejavnik je v
posameznem obdobju mladim družina oz. oblikovanje ekonomskega statusa, ali so
prisotne razlike med spoloma in ali pomembnost družine orientacije kot
ekonomskega dejavnika narašča ali upada. Pri drugem področju pa želimo
ugotoviti, kako pomembna vrednota je družina za mlade, stare med 15 in 29 let.
Ugotoviti želimo tudi, ali mladi med 15. in 18. letom bolj oz. manj cenijo družino
kot vrednoto, kakor pa mladi, starejši od 19 let. Zanima nas tudi, ali obstajajo razlike
med spoloma in ali pomembnost družine kot vrednote upada ali narašča med
mladimi, starimi med 15 in 29 let. Na osnovi analiziranih podatkov želimo izvesti
raziskavo stališč mladih v odnosu do družine kot materialnega dejavnika in kot
vrednote ter izvesti primerjavo rezultatov v obdobju od leta 2000 pa do 2010.
3.3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
Predpostavljamo naslednje raziskovalne hipoteze, ki bodo po analizi pridobljenih
podatkov potrjene ali ovržene:
–

predvidevamo, da je mladim med 15. in 29. letom družina pomemben
dejavnik oblikovanja ekonomskega statusa;

–

predvidevamo, da se med mladimi v odnosu do družine kažejo razlike med
starostnimi skupinami (15–18 let; 19–24 let, 25–29 let);

–

predvidevamo, da so pri pomembnosti družine kot dejavnika oblikovanja
ekonomskega statusa razlike med spoloma statistično pomembne;

–

predvidevamo, da pri mladih med 15. in 29. letom pomembnost družine kot
ekonomskega dejavnika narašča;
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–

predvidevamo, da je mladim med 15. in 29. letom družina zelo pomembna
vrednota;

–

predvidevamo, da mladi med 15. in 18. letom družino manj cenijo kot
vrednoto, kakor pa mladi, starejši od 19 let;

–

predvidevamo, da so pri pomembnosti družine kot vrednote razlike med
spoloma statistično pomembne;

–

predvidevamo, da pri mladih med 15. in 29. letom narašča pomembnost
družine kot vrednote-

3.3.3 SPREMENLJIVKE
Neodvisne spremenljivke:
–

spol,

–

starost.

Odvisne spremenljivke:
1. Izvor oziroma vrsta dohodka posameznega mladega človeka:
–

redna plača.

–

štipendija,

–

občasno, honorarno delo,

–

socialni prejemki,

–

starši,

–

partner,

–

žepnina, darila,

–

drugi viri dohodkov.

2. Tip gospodinjstva, v katerem lahko posameznik živi:
–

gospodinjstvo z mamo,

–

gospodinjstvo z očetom,

–

gospodinjstvo z očimom,

–

gospodinjstvo s krušno materjo,
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–

gospodinjstvo z brati, sestrami,

–

gospodinjstvo z rejniki,

–

gospodinjstvo z partnerjem,

–

gospodinjstvo z lastnimi otroci,

–

gospodinjstvo z drugimi sorodniki,

–

samostojno gospodinjstvo.

3. Vrednote:
–

zdravje,

–

resnično prijateljstvo,

–

družinsko življenje,

–

svoboda delovanja,

–

varovanje narave,

–

uspeh v šoli, poklicu,

–

življenje v miru,

–

red in stabilnost družbe,

–

kreativnost,

–

tradicionalne vrednote,

–

vznemirljivo življenje,

–

materialne dobrine,

–

imeti moč.

3.4 METODOLOGIJA
3.4.1 RAZISKOVALNE METODE
V nalogi sta uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. V
teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, s katero so predstavljeni
primarni in sekundarni viri. V empiričnem delu smo uporabili analizo obstoječih
virov, in sicer sekundarno analizo podatkov iz že obstoječih baz dveh kvantitativnoempiričnih neeksperimentalnih raziskav.
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3.4.2 RAZISKOVALNI VZOREC
V nalogi je uporabljen dvostopenjski stratificiran slučajnostni vzorec, prisoten v
obeh raziskavah mladih v Sloveniji. Glede na ciljno opredelitev populacije in glede
na regije ter tipe naselja so na prvi stopnji bile naključno izbrane primarne vzorčne
enote. Na drugi stopnji je bilo na osnovi enostavnega naključnega vzorčenja izmed
vsake od primarnih vzorčnih enot izbrano določeno število oseb. Ciljno populacijo
predstavljajo posamezniki s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so bili v
raziskavi Mladina 2000 na dan 20. oktobra 2000 stari v razponu med 16 do 29 let
in posamezniki, ki so bili v raziskavi Mladina 2010 na dan 26. julija 2010 stari v
razponu od 15 do 29 let.
3.4.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV
Podatki za namene naloge so bili zbrani preko Arhiva družboslovnih podatkov, kjer
so objavljene prej omenjene raziskave in baze raziskav. Pridobivanje podatkov,
urejanje in obdelava podatkov je potekala od januarja 2014 do februarja 2014.

3.4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Podatke pridobljene z analizo sekundarnih virov smo prikazali v obliki tabelarnih
prikazov. V večini primerov je za prikaz splošnih podatkov bila uporabljena
deskriptivna statistika, v okviru katere so bile računane frekvence in frekvenčni
odstotki, ponekod pa aritmetična sredina in standardni odklon. Za ugotavljanje
razlik med spremenljivkami glede na spol in starost pa smo uporabili hi-kvadrat
preizkus. Pri spremenljivkah, kjer so bile prisotne statistično značilne razlike, smo
dodatno uporabili izračun koeficienta kontingence. Analiza je bila izvedena s
pomočjo programa SPSS.
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
3.5.1 STRUKTURA VZORCA

Struktura vzorca glede na spol
Preglednica 1: Spol anketirancev v Mladini 2000
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Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

V raziskavi Mladina 2000 je bilo anketiranih 1262 posameznikov, od tega je bilo
48,8 % anketirancev, ki so sodelovali v raziskavi moškega spola, 51,2 % pa
ženskega spola.

48,80%

50,50%

moški

ženske

Graf 15: Spol anketirancev v Mladini 2000
Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Preglednica 2: Spol anketirancev v Mladini 2010
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Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

V bazi Mladina 2010 je bilo 1257 anketiranih, od tega je bilo 49,5 % anketirancev,
ki so sodelovali v raziskavi, moškega spola, 50,5 % pa ženskega spola. Tako v
raziskavi Mladina 2000 kakor v raziskavi Mladina 2010 po udeležbi v anketiranju
za nekaj odstotkov prednjačijo ženske.

ženske
50,50%

moški
49,50%

moški
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Graf 16: Spol anketirancev v Mladini 2010
Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Struktura vzorca glede na starost
Preglednica 3: Starost anketirancev v Mladini 2000
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Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

V raziskavi Mladina 2000 so sodelovali mladi, stari od 16 do 29 let. Starost v tej
raziskavi je bila grupirana v štiri skupine, in sicer v skupino, staro pod 18 let, v
skupino, staro od 18 do 21 let, v skupino, staro od 22 do 25 let, in v skupino, staro
od 26 do 29 let. V raziskavi je na podlagi razpoložljivih podatkov sodelovalo 13,5
% anketiranih, ki so bili stari pod 18 let, 28,3 % anketiranih, starih od 18 do 21 let,
34,2 % anketiranih, starih od 22 do 25 let, in 30,1 %, starih od 26 do 29 let.
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Graf 17: Starost anketirancev v Mladini 2000
Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Preglednica 4: Starost anketirancev v Mladini 2010
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Graf 18: Starost anketirancev v Mladini 2010
Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

V raziskavi Mladina 2010 je bila starost grupirana v tri razrede, in sicer od 15 do
18 let, 19 do 24 let in 25 do 29 let. V raziskavi je sodelovalo 21,9 % mladih, ki so
bili stari med 15 in 18 let, 44,3 % takih, ki so bili stari med 19 in 24 let, in 33,8 %
takih, ki so bili stari od 25 do 29 let. Z drugimi besedami, v raziskavi so v največjem
številu sodelovali mladi srednje starosti, v najmanjšem pa mladi najnižje starosti.

3.5.2 REZULTATI

Viri dohodkov mladih
Preglednica 5: Viri dohodkov mladih - Mladina 2000
f

f%

Redna plača
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206
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Občasno, honorarno delo
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38,4
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Drugi viri

30
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Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Po podatkih za leto 2000 ugotavljamo, da mladim anketiracem, starim od 16 do 29
let, glavni vir dohodka predstavljata žepnina in darila (58,0 %), čemur pa kot
naslednja dva glavna vira dohodkov sledita redna plača (51 %) in starši (45,5 %).
Kot najmanj pogost vir dohodka pa se pojavljata odgovora drugi viri (5,8 %) in
partner (5,7 %). Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da v obravnavanem letu
družina orientacije mladim predstavlja pomemben vir dohodka, vendar ne tudi
najpogostejšega.
Preglednica 6: Viri dohodkov mladih - Mladina 2010
f

f%

Redna plača

441
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Štipendija

282

23,6

Občasno, honorarno delo
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Starši
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49

Partner
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3,1
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57,1

Drugi viri
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15,9

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Podatki za leto 2010 pričajo o precej podobni situaciji kot leta 2000. Tako mladim
v obdobju od 15. do 29. leta starosti še vedno glavni vir dohodkov predstavljajo
žepnina in darila (57,1 %). Spremembe so prisotne v ostalih virih dohodkov, ki
sledijo. Za razliko od leta 2000 tako mladi kot drug najpomembnejši vir dohodkov
navajajo občasno, honorarno delo (51,8 %), kar je možno povezati z večjo
vključenostjo posameznikov v izobraževanje in pogostejšimi priložnostnimi
zaslužki. Temu sledijo starši (45,3%) in redna plača (35,9 %). Za razliko od leta
2000, mladi prejemajo manj dohodkov preko redne plače, kar lahko povežemo z
nižjo stopnjo delovne aktivnosti mladih v tem obdobju. Vloga družine orientacije
kot vir dohodka se pri mladih ni spremenila, saj se družina orientacije kaže kot
tretji najpogostejši vir dohodkov mladih.
Viri dohodkov mladih glede na spol

Preglednica 7: Viri dohodkov mladih glede na spol - Mladina 2000
MOŠKI

VIRI

ŽENSKE

p

DOHODKOV
MLADIH
f

f%

f

f%

Redna plača

323

52,7

319

49,8

1, 073

0,300

Štipendija

92

15

114

17, 8

1, 860

0,173

50

Občasno,

261

42,6

219

34,3

9, 143

0,002

111

18,1

234

36,6

53, 445

0,000

Starši

287

46,9

281

44,1

0, 975

0,324

Partner

15

2,5

56

8,8

23, 204

0,000

Žepnina, darila

358

58,5

366

57,5

0, 239

0,710

Drugi viri

24

9

6

2,4

10, 463

0,001

honorarno delo
Socialni
prejemki

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Na osnovi podatkov iz leta 2000 glede virov dohodka, vezanih na spol,
ugotavljamo, da mladi moški, stari med 16 in 29 let, finance najpogosteje črpajo iz
žepnin in daril (58,5 %), temu pa sledijo finance preko rednega (46,6 %) ter tudi
občasnega, honorarnega dela (42,6 %). Tako pri moški kot tudi pri ženski populaciji
v enaki starosti se kot glavni vir dohodkov navaja žepnino in darila (57,5 %),
družina orientacije kot vir dohodka pa zaseda drugo mesto. Na osnovi podatkov za
leto 2000 sklepamo, da med mladimi, starimi od 16. do 29. leta, glede na spol ni
prisotnih razlik, saj oboji kot glavni vir dohodka navajajo žepnino in darila, na
drugo mesto pa uvrščajo starše oz. družino orientacije. Tako pri moških kot tudi pri
ženskah sta partner in štipendija kot vir dohodka redkeje omenjena.
Na osnovi izračuna hi-kvadrat preizkusa (p > 0, 05) obstaja več kot 5 % možnost,
da med starši kot virom dohodka pri mladih ter spolom ni statistično značilnih
razlik, zato ničelno hipotezo obdržimo.
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Preglednica 8: Viri dohodkov mladih glede na spol - Mladina 2010
MOŠKI

VIRI

ŽENSKE

p

DOHODKOV
MLADIH
f

f%

f

f%

Redna plača

245

40,1

196

31,7

9,511

0,002

Štipendija

123

20,7

159

26,5

5,478

0,019

Občasno,

312

51,7

318

51,9

0,006

0,939

64

10,9

99

17,1

9,231

0,002

Starši

255

42,1

299

48,5

4,910

0,027

Partner

7

1,2

31

5,1

15,405

0,000

Žepnina, darila

339

56,5

355

57,7

0,186

0,667

Drugi viri

136

22 6

57

9,4

39,563

0,000

honorarno delo
Socialni
prejemki

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Na podlagi podatkov za leto 2010 ugotavljamo, da so najpogostejši vir dohodka pri
moških, starih od 15 do 29 let, žepnina in darila (56,5 %), temu pa sledi občasno,
honorarno delo (51,7 %) ter starši (42,1 %). Tudi med vsemi anketiranimi ženskami
je največ takšnih, ki večinski delež dohodkov prejemajo iz žepnine in daril (57,7
%), enako kot pri moških pa se na drugo in tretje mesto uvrščajo tiste, ki jim
občasno, honorarnih delo (51,9 %) ter starši (48,5 %), predstavljajo glavni finančni
vir. Tako moški kot tudi ženske kot pomemben vir dohodkov izpostavljajo družino
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orientacije (v tabeli starši), zaradi česar na osnovi podatkov (p < 0, 05) z več kot 5
% tveganjem trdimo da obstajajo statistično značilne razlike med spolom in starši
kot viroma dohodkov in ničelno hipotezo zavržemo. Glede na prisotne statistično
značilne razlike med spremenljivkama spol in starši kot vira dohodkov mladim nas
je v nadaljevanju zanimalo tudi, kako močna je ta povezanost. Izračun kontingence
kaže na zanemarljivo (C = 0, 063) statistično povezanost (p < 0, 05). Med
anketiranimi leta 2000 in 2010 večjih razlik pri virih dohodkov ni. Oboji v večini
navajajo enake najpomembnejše vire dohodkov (žepnine in darila, občasno in
honorarno delo ter starše).
Na podlagi tega sklepamo, da se finančni viri preživljanja mladih in pomembnost
posameznih dohodkov v zadnjih 10 letih niso bistveno spremenili, saj mladi po
večini izpostavljajo iste vire dohodkov. Družina orientacije je tako pri moških kot
tudi pri ženskah (v obdobju od 15. do 29. leta starosti v zadnjih 10 letih) pomemben
vir dohodka.
Viri dohodkov mladih glede na starost

Preglednica 9: Viri dohodkov mladih glede na starost - Mladina 2000
VIRI

Pod 18 let

18–21

22–25

p

25–29

DOHODKOV
MLADIH

Redna

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

12

6,5

108

22,

22

66,8

295

87,0

8

7

22,

28

plača
Štipendija

86

46,
2

86

1

53

8,2

6

1,8

441,

0,0

637

00

198,5

0,0

26

00

Občasno,

104

honorarno

55,

207

9

53,

12

2

0

26,

77

35,3

43

14,6

141,6

0,0

32

00

14,82

0,0

0

02

485,6

0,0

65

00

18,85

0,0

9

00

310,5

0,0

57

00

1,061

0,7

delo
Socialni

71

prejemki

Starši

38,

105

2

171

91,

Žepnina,

4

169

darila

Drugi viri

2,2

90,

272

11

305

9

3

4,3

92

27,4

9

9

Partner

22,6

9

69,

10

7

7

2,8

28

78,

16

4

7

5,6

10

29,8

8,2

49,1

7,4

24

28

83

8

7,2

8,4

24,9

5,2

86

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Glede na majhno finančno samostojnost mladine vsaj do 21. leta starosti sledeči
rezultati ne presenečajo. Za leto 2000 so v starosti pod 18 let kot najpogostejši vir
dohodka obravnavani starši (91,9 % ), temu sledita žepnina in darila (90,9 %), ki
pa ju posamezniki prav tako lahko prejemajo s strani družine orientacije. V obdobju
od 18 do 21 let je situacija ravno obratna, saj mladi kot najpogostejši vir dohodka
navajajo žepnine in darila (78,4 %), drugo mesto pa zasedajo starši (69,7 %).
Anketirancem, starim od 22 do 25 let, najpogostejši dohodek predstavlja redna
plača (66,8 %), temu pa v enaki starostni skupini sledijo dohodki, ki jih mladi v
največji meri prejemajo z žepnino in darili (49,1 %). Med anketiranci, starimi od
26 do 29 let, podobno, kakor pri prejšnji starostni skupini, prednjačijo dohodki,
pridobljeni z redno zaposlitvijo (87,0 %), pri čemer ti dohodki v tej starostni
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kategoriji predstavljajo tudi večinski delež. Na drugem mestu (kot vir dohodka) so
socialni prejemki (27,4 %). Delež mladih, ki glavnino dohodka prejemajo iz
socialnih prejemkov, je skoraj trikrat nižji od deleža mladih, ki večino dohodkov
prejemajo z redno plačo. Drug najpogostejši vir dohodka mladih, starih od 25 do
29 let, pa kaže na problematiko zaposlovanja in pridobivanja zaposlitve slovenske
mladine. Vrednost hi-kvadrat preizkusa (p < 0, 001) nam kaže, da med
spremenljivkama starši in starost mladih obstajajo statistično značilne razlike, zato
lahko ničelno hipotezo zavrnemo. Izid kontingenčnega koeficienta, kaže, da med
spremenljivkama obstaja zelo močna (C = 0,518) povezanost (p < 0, 001), kar
pomeni, da ne glede na starost, starši mladim predstavljajo pomemben vir dohodka.
Preglednica 10: Viri dohodkov mladih glede na starost - Mladina 2010
VIRI

15–18

19–24

25–29

DOHODKOV
MLADIH
f

f%

f

f%

f

f%

p

Redna plača

18

7,1

122

22,6

287

70,0

341,667

0,000

Štipendija

90

35,9

166

31,5

20

5,1

113,215

0,000

Občasno,

143

56, 3

354

65,8

120

30,2

119,008

0,000

35

13,9

80

15,2

44

12,0

1,916

0,384

Starši

218

83,2

271

50,7

56

14,1

314,368

0,000

Partner

5

2

8

1,5

23

5,8

15,489

0,000

Žepnina, darila

205

80,7

345

64,2

128

32,2

169,105

0,000

Drugi viri

32

12,6

80

15,0

74

18,7

4,673

0,097

honorarno delo
Socialni
prejemki
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Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Podatki o virih dohodkov glede na starost anketirancev za leto 2010 kažejo, da se
med mladimi, starimi med 15 in 18 let, kot glavni vir dohodka pojavljajo starši oz.
družina orientacije (83,2 %), temu sledijo žepnina in darila (80,7 %) ter občasna,
honorarna dela (56,3 %). Za starostno skupino med 19 in 24 let ugotavljamo, da
najpogostejši dohodek pomenijo občasna, honorarna dela (65,8 %), temu sledijo
žepnina in darila (64,2 %) ter starši (50,7 %). Za mlade po 24. letu starosti pa lahko
na osnovi pridobljenih podatkov povzamemo, da si ti največ dohodkov pridobivajo
preko rednega dela (70,0 %), temu pa v majhnem razmaku sledijo dohodki preko
žepnin, daril in občasnega dela.
Če to povzamemo glede na podatke, pridobljene v letu 2010, je med mladimi
prisoten upad pomena naraščanja družine orientacije kot vira dohodka oz. kot
pomemben dejavnik pri oblikovanju ekonomskega statusa. Z naraščanjem starosti
mladih na drugi strani upada pomen družine orientacije (v tabeli »starši«), kot vira
dohodkov mladih. Na osnovi vrednosti hi-kvadrat preizkusa (p < 0, 001) lahko z 1
% tveganjem trdimo, da obstajajo statistično značilne razlike med spremenljivkama
starost anketirancev in starši, ničelno hipotezo pa tako zavrnemo. Med
spremenljivkama

starost

mladostnikov

in

starši

na

osnovi

preizkusa

kontingenčnega koeficienta obstaja močna (C = 0, 456) statistična povezanost (p <
0,001), kar pomeni, da so pri vseh starostnih skupinah starši pomemben vir finančne
opore mladim.
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Mladi in tip gospodinjstva
Preglednica 11: Mladi in tip gospodinjstva - Mladina 2000
f

f%

Mati

945

74,9

Oče

819

64,9

Očim

19

1,5

Krušna mati

3

0,2

Bratje, sestre

702

55,6

Rejniki

2

0,2

Partner

338

26,8

Lastni otroci

225

17,8

Drugi sorodniki

199

15,8

Nihče od naštetih

5

0,4

Živim sam

25

2,0

TIP
GOSPODINJSTVA

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Ocenjevanje odnosa mladih do družine orientacije je potekalo tudi na osnovi
preučevanja tipa gospodinjstev, v katerih mladi živijo. Po podatkih za leto 2000 pri
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mladih, v starosti od 16 do 29 let, močno prednjači družina orientacije. Tako se kot
najpogostejša oblika bivanja kaže gospodinjstvo z materjo (74,9 %), temu sledi
gospodinjstvo z očetom (64,9 %) in gospodinjstvo, ki ga sestavljajo bratje in sestre
(55,6 %). V primerjavi z zgoraj omenjenimi podatki se kot najmanj pogosta oblika
gospodinjstva kaže gospodinjstvo s partnerjem (26,8 %), gospodinjstvo z lastnimi
otroci (17,8 %) in samsko gospodinjstvo (2,0 %).
Preglednica 12: Mladi in tip gospodinjstva - Mladina 2010
f

f%

Mati

1037

82,8

Oče

927

74,0

Očim

27

2,2

Krušna mati

9

0,7

Bratje, sestre

779

62,2

Partner

251

20

Lastni otroci

96

7,7

Drugi sorodniki

190

15,2

Nihče od naštetih

11

0,9

Živim sam

19

1,5

TIP
GOSPODINJSTVA

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010
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Tudi za leto 2010 ugotavljamo, da si največ anketirancev, v starosti od 15 do 29 let,
gospodinjstvo deli z materjo (82,8 %), temu sledi gospodinjstvo z očetom (74,0 %)
in gospodinjstvo, ki ga vključujejo bratje ter sestre (62,2 %). Na osnovi tega lahko
sklepamo, da je za mlade, v starosti od 15 oz. 16 in vse do 29 let, značilno
gospodinjstvo, ki ga tvori družina orientacije. Tako po podatkih iz leta 2000 kot
tudi iz leta 2010 si mladi najpogosteje delijo gospodinjstvo s starši oz. z brati in
sestrami.Tako v analizi raziskave iz leta 2000 kot v analizi raziskave iz leta 2010 je
prisoten precej manjši delež tistih anketirancev, ki si gospodinjstvo delijo s
partnerjem ali z lastnimi otroci, prav tako je v manjšem številu prisotno samsko
gospodinjstvo. Izhajajoč iz pomena družine orientacije za mlade je možno sklepati,
da le-ta predstavlja zelo pomembno komponento njihovega življenja.

Mladi in tip gospodinjstva glede na spol

Preglednica 13: Mladi in tip gospodinjstva glede na spol - Mladina 2000
MOŠKI

TIP

ŽENSKE

GOSPODINJSTVA
f

f%

f

f%

Mati

506

82,1

439

68,0

5,245

Oče

443

71,9

376

58,2

6,062

Očim

8

1,3

11

1,7

762,46

Krušna mati

2

0,3

1

0,2

0,371

Bratje, sestre

386

62,7

316

48,9

7,515

Rejniki

2

0,3

0

0,0

1,093

Partner

107

17,4

231

35,8

45,773

59

Lastni otroci

52

8,4

173

26,8

66,663

Drugi sorodniki

87

14,1

112

17,3

3,715

Nihče od naštetih

1

0,2

4

0,6

1,884

Živim sam

6

2,6

9

1,4

0,628

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Pri načinu gospodinjstva glede na spol lahko na osnovi podatkov iz leta 2000
povzamemo, da največ mladih moških, v starosti od 16 do 29 let, biva z materjo
(82,1 %), 71,9 % takih, ki bivajo z očetom in 62,7 % takih, ki biva z brati oz. s
sestrami. Največ anketiranih ženks (68 %) biva v gospodinjstvu z materjo, sledijo
anketiranke (58,2 %), ki prebivajo s očetom in anketiranke (48,9 %), ki živijo z
brati oz. s sestrami. Podatki iz leta 2000 nam kažejo, da si mladi (ne glede na spol),
v starosti od 16. do 29. leta, gospodinjstvo najpogosteje delijo s svojimi starši, torej
z družino orientacije, prav tako pa tudi z ostalimi družinskimi člani (brati, sestrami).
Tako moški kot tudi ženske si v primerjavi z ostalimi rezultati v manjši meri
gospodinjstvo delijo s partnerjem, lastnimi otroci oz. prebivajo v samskem
gospodinjstvu.
Preglednica 14: Mladi in tip gospodinjstva glede na spol - MLadina 2010
MOŠKI

TIP

ŽENSKE

GOSPODINJSTVA
f

f%

f

f%

Mati

537

86,6

500

79,1

Oče

482

77,7

445

70,4

60

Očim

15

2,4

12

1,9

Krušna mati

15

0,8

4

0,6

Bratje, sestre

404

65,2

375

59,3

Partner

102

16,5

149

23,6

Lastni otroci

33

5,3

63

10,0

Drugi sorodniki

98

15,8

92

14,6

Nihče od naštetih

4

0,6

7

1,1

Živim sam

9

1,5

10

1,0

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Podatki za način gospodinjstva glede na spol za leto 2010 kažejo, da moški, v
starosti od 15 do 29 let, najpogosteje bivajo v gospodinjstvu skupaj z materjo (86,6
%) ali v gospodinjstvu, ki si ga delijo z očetom (77,7 %) in z brati oz. s sestrami
(65,2 %). Za isto starostno skupino se enak bivanjski princip kaže tudi pri ženski
populacijI, saj tudi ženske najpogosteje živijo v gospodinjstvu matere, očeta ali v
gospodinjstvu, ki vključuje brate oz. sestre. Na osnovi podatkov lahko za leto 2010
oblikujemo enako ugotovitev o načinu gospodinjstva mladih glede na spol. Tudi v
letu 2010 anketiranci najpogosteje bivajo v gospodinjstvu svojih staršev, torej
družini orientaciji. Neodvisno od spola pa je na drugi strani prisoten tudi nizek delež
tistih, ki prebivajo v gospodinjstvu skupaj s partnerjem, z lastnimi otroci ali v
samskem gospodinjstvu. V nadaljevanju smo izvedli analizo, v kateri se mladi
opredeljujejo o strukturi gospodinjstva glede na to, ali prebivajo v gospodinjstvu
svojih bioloških staršev, pri čemer analiza še dodatno potrjujejo pogostost bivanja
mladih v družini orientacije (Preglednica 15).
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Preglednica 15: Struktura gospodinjstva glede na spol - Mladina 2010
STRUKTURA GOSPODINJSTVA

Z biološko materjo in očetom
Z biološkim očetom in brez biološke

Moški

Ženske

f

f

f%

f%

p
9,776 0,021

478 74,2 413 67,4
36

5,6

43

7,0

93

14,4

98

16,0

37

5,7

59

9,6

matere
Z biološko materjo in brez biološkega
očeta
Brez biološke matere in očeta

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Vrednost hi-kvadrat preizkusa (p < 0, 05) nam kaže, da med spolom in strukturo
gospodinjstev obstajajo statično značilne razlike, ničelno hipotezo zatorej
zavrnemo. Med spremenljivkama struktura gospodinjstva in spol respondentov je
prisotna zelo močna (C = 0,088) statistična povezanost (p < 0,05).
Podatki za leto 2000 in za leto 2010 nam tako ponujajo sklep, da je družina
orientacije mladim (ne glede na spol) najpogostejša oblika gospodinjstva, v katerem
le-ti živijo. Vloga in pomen družine orientacije se v obdobju od leta 2000 do leta
2010 ni spremenila, saj ta oblika družine mladim predstavlja zelo pomembno
komponento v njihovem življenju. Mladi tako najpogosteje živijo v gospodinjstvu
svojih staršev, kar je močno povezano s podaljševanjem izobraževanja ter
nesigurnostjo na področju zaposlovanja mladih, s takšno obliko gospodinjstva pa si
le-ti zagotovijo tudi dokaj lagodno življenje.
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Mladi in tip gospodinjstva glede na starost

Preglednica 16: Mladi in tip gospodinjstva glede na starost - Mladina 2000
TIP

Pod 18

GOSPODINJSTV-

let

18–21

22–25

25–29

f

f

f

A
f

Mati

f%

f%

f%

f%

183 97,9 363 91,1 244 71,3 155 45,2

316,
747

Oče

162 86,6 326 83,6 203 59,4 128 37,3

297,
686

Očim

6

3,2

8

2,1

3

0,9

2

0,6

6,036

Krušna mati

1

0,5

1

0,3

0

0,0

1

0,3

1,500

155 82,9 294 75,4 164 48,0

89

25,9

299,1

Bratje, sestre

69
Rejniki

1

0,5

0

0,0

Partner

2

1,1

23

5,9

0

0,0

1

0,3

1,093

105 30,7 208 60,6

513,7
9

Lastni otroci

2

1,1

8

2,1

58

17,0 157 45,8

456,9
46

Drugi sorodniki

38

20,3

68

17,4

45

13,2

48

14,0

54,93
3

Nihče od naštetih

0

0,0

1

0,3

3

0,9

1

0,3

6,15

Živim sam

0

0,0

3

0,8

8

2,3

14

4,1

65,1

63

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Pri respondentih, starih pod 18 let, ki najpogosteje bivajo z materjo (97,9 %), z
očetom (86,6 %), z brati ali s sestrami (82,9 %), visok pomen družine orientacije v
smislu bivanja, zaradi nizke stopnje samostojnosti, ne preseneča.Tudi pri starosti
od 18 do 21 let situacija ni drugačna, saj si tudi tukaj respondenti gospodinjstvo
najpogosteje delijo z materjo (91,1 %), z očetom (83,6 %) ter z brati ali s sestrami
(75,4 %), enako pa velja tudi za obdobje od 22 do 25 let. Razlike so prisotne pri
zadnji starostni skupini, in sicer od 26 do 29 let, največji delež posameznikov
namreč biva s partnerjem (60,6 %). Mati oz. oče v raziskavi (kot način bivanja) v
tem primeru zasedata drugo oz. tretje mesto, kar je povezano z večjim
osamosvajanjem posameznikov v tem obdobju.

Preglednica 17: Mladi in tip gospodinjstva glede na starost - Mladina 2010
TIP

15–18

19–24

25–29

GOSPODINJSTVA
f

f%

f

f%

f

f%

Mati

260

97,0

482

88,8

276

66,7

Oče

238

88,8

428

78,8

244

58,9

Očim

9

3,4

11

2,0

5

1,2

Krušna mati

2

0,7

5

0,9

2

0,5

Bratje, sestre

207

77,2

384

70,2

176

42,5

Partner

5

1,9

71

13,1

170

41,1

Lastni otroci

1

0,4

9

1,7

85

20,5

64

Drugi sorodniki

49

18,3

94

17,3

45

10,9

Nihče od naštetih

0

0,0

6

1,1

5

1,2

Živim sam

1

0,4

5

0,9

11

2,7

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Glede na posamezne starostne skupine je pri mladostnikih, starih pod 18 let,
najpogostejše gospodinjstvo, ki vključuje mater (97,0 %) ali očeta (88,8 %), kar
enako velja tudi za obdobje od 19 do 24 let. Kljub naraščanju starosti tudi med
mladimi, starimi med 25 in 29 let, največ mladih prebivajo z materjo (66,7 %) ali z
očetom (58,9 %). Tudi druge analize tipa gospodinjstev mladih, kjer so npr. prisotne
trditve, vezane zgolj na življenje z biološkimi starši, kažejo, da v vseh starostnih
skupinah (15–18, 19–24 in 25–29 let) močno prednjači način bivanja z biološko
mamo in očetom (Preglednica 18).
Preglednica 18: Struktura gospodinjstva glede na starost - Mladina 2010
STRUKTURA

15–18 let

19–24 let

25–29 let

p

GOSPODINJSTVA
f

Z biološko materjo in

f%

f

f%

f

f%

228 84,4 377 76,0 269 58,4

očetom
Z biološkim očetom in

5

1,9

25

5,0

47

10,2

33

1,5

74

14,9

82

17,8

brez biološke matere
Z biološko materjo in
brez biološkega očeta

65

90,039 0,000

Brez biološke matere in

4

1,5

20

4, 0

63

13,7

očeta

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Z 1% tveganjem (p < 0, 001) lahko trdimo, da med strukturo gospodinjstva in
starostjo mladostnikov obstajajo statistično značilne razlike, saj mladi (ne glede na
starost) gospodinjstvo v veliki meri delijo z obema ali z vsaj enim biološkim
staršem. Ničelno hipotezo zato zavrnemo. Izračun kontingenčnega koeficienta kaže
na zmerno (C = 0, 261) statistično povezanost (p < 0, 001) med spremenljivkama
struktura gospodinjstva in starost mladostnikov, kar pomeni, da mladi v veliki meri
živijo v gospodinjstvu bioloških staršev. Podatki za leto 2010 kažejo, da je pri vseh
treh starostnih skupinah prisoten zelo majhen delež tistih mladih posameznikov, ki
bi živeli v lastnem gospodinjstvu oz. si ga ne bi delili s člani družine orientacije.
Enako, kakor na osnovi podatkov iz leta 2000, je možno na osnovi podatkov za leto
2010 sklepati, da se pomen družine orientacije, v smislu načina bivanja in
posledično oblikovanja ekonomskega statusa ter finančno bolj ugodnega življenja,
ne spreminja. Družina orientacije je mladim izredno pomembna tudi v smislu
načina bivanja oz. gospodinjstva, saj mladi, ne glede na starost, najpogosteje bivajo
v gospodinjstvu svojih staršev.

66

Mladi in vrednote
Preglednica 19: Mladi in vrednote - Mladina 2000 in Mladina 2010
VREDNOTE MLADIH

2

3

Mladina 2000

Mladina 2010

M2

STD3

M

STD

Zdravje

4,83

0,474

4,73

0,643

Resnično prijateljstvo

4,74

0,545

4,54

0,751

Družinsko življenje

4,58

0,727

4,26

0,876

Svoboda delovanja in mišljenja

4,53

0,746

4,25

0,876

Varovanje narave

4,40

0,774

3,97

0,938

Uspeh v šoli, poklicu

4,41

0,744

4,09

0,840

Živeti v miru sam s seboj

4,03

1,188

3,85

1,179

Red in stabilnost v družbi

4,20

0,780

4,14

0,790

M = aritmetična sredina
STD = standardni odklon.
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Kreativnost, originalnost,

3,67

1,000

3,62

0,940

3,65

0,985

3,26

0,940

Vznemirljivo življenje

3,60

0,979

3,56

0,984

Materialne dobrine

3,61

0,962

3,53

0,912

Biti avtoriteta, voditelj

2,91

1,065

2,83

1,031

Imeti moč nad drugimi

2,38

1,085

2,42

1,100

fantazija
Vzdrževanje tradicionalnih
vrednot

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000, podatki raziskave Mladina 2010

Rezultati za leto 2000 kažejo, da mladi, v starosti od 16. do 29. leta, najvišje
vrednotijo zdravje (M = 4,83), temu sledita resnično prijateljstvo (M = 4,74) in
družinsko življenje (M = 4,58). Respondenti najmanj vrednotijo imetje moč nad
drugimi (M = 2, 38) in biti avtoriteta, voditelj (M = 2, 91). Enako ugotovitev lahko
izpeljemo tudi za rezultate za leto 2010, saj najvišje vrednotijo zdravje (M = 4, 73),
temu sledita resnično prijateljstvo (M = 4, 54) in družinsko življenje (M = 4, 26).
Iz rezultatov je razvidno, da respondenti navajajo enake tri vrednote (zdravje,
resnično prijateljstvo in družinsko življenje) kot najpomembnejše in da se med leti
2000 in 2010 to ni spremenilo.
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Mladi in vrednote glede na spol
Preglednica 20: Materialne dobrine - Mladina 2000
MOŠKI

ŽENSKE

f

f%

f

f%

Niso pomembne

4

0,7

2

0,3

Malo

14

2,3

2

0,3

50

8,2

45

7,0

156

25,4

110

17

389

63,5

487

75,4

p
28,002

0,000

pomembne
Srednje
pomembne
Dokaj
pomembne
Zelo pomembne

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Pri pomembnosti materialnih dobrin glede na spol nam podatki za leto 2000 kažejo,
da tako pri moških (63,5 %) kot tudi pri ženskah (75, 4 %) prevladuje delež tistih,
ki menijo, da so materialne dobrine zelo pomembne v njihovem življenju. Vrednost
hi-kvadrat preizkusa (p < 0, 001) nam omogoča, da z 1 % tveganjem trdimo, da
obstaja statistično značilna povezanost med spolom in materialnimi dobrinami kot
vrednoto, saj tako moški kot ženske visoko vrednotijo pomembnost te vrednote.
Ničelno

hipotezo

zavrnemo.

Kontingenčni

koeficient

kaže,

da

med

spremenljivkama spol in materialne dobrine obstaja zelo močna (C = 0, 074)
statistična povezanost (p < 0, 05) kar pomeni, da tako moški kot ženske materialne
dobrine dojemajo kot pomembne v svojem življenju.
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Preglednica 21: Materialne dobrine - Mladina 2010
MOŠKI

ŽENSKE

f

f%

f

f%

Niso pomembne

17

2,8

11

1,7

Malo

51

8,3

58

9,2

216

35,0

247

39,0

248

40,1

232

36,7

86

13,9

85

13,4

p
4,171

0,383

pomembne
Srednje
pomembne
Dokaj
pomembne
Zelo pomembne

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Podatki za leto 2010 pri ocenjevanju pomembnosti materialnih dobrin glede na spol
nakazujejo, da moški materialne dobrine najposteje označujejo kot dokaj
pomembne (40,1 %) ali pa kot srednje pomembne (35,0 %) v svojem življenju.
Ženske pa najpogosteje menijo, da so materialne dobrine srednje pomembne v
njihovem življenju (39,0 %). V primerjavi s podatki za leto 2000 lahko sklenemo,
da je ocenjevanje pomembnosti materialnih dobrin kot vrednote tako pri moških
kot tudi pri ženskah upadlo. Na osnovi hi-kvadrat preizkusa (p > 0, 05) lahko
sklenemo, da med spolom in materialnimi dobrinami ne obstajajo statistično
značilne razlike.
Preglednica 22: Družinsko življenje - Mladina 2000
MOŠKI

Ni pomembno

ŽENSKE

f

f%

f

f%

17

2,8

10

1,6

70

p
37,139

0,000

Malo

44

7,2

28

4,3

96

15,6

72

11,2

200

32,5

155

24

258

42

380

58,9

pomembno
Srednje
pomembno
Dokaj
pomembno
Zelo pomembno

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Pri ocenjevanju pomembnosti družinskega življenja kot vrednote glede na spol
rezultati kažejo, da mladi moški, v starosti od 16 do 29 let, družinsko življenje
najpogosteje ocenjujejo kot zelo pomembno v svojem življenju (42 %), temu pa
sledi prepričanje moških, da je družinsko življenje dokaj pomembno (32,5 %).
Mlade ženske v isti starostni skupini družinsko življenje najpogosteje definirajo kot
zelo pomembno v svojem življenju (58,9 %) oz. kot dokaj pomembno (24 %). Tudi
vrednost hi-kvadrat preizkusa (p < 0, 001) nam kaže, da med spolom in
ocenjevanjem pomembnosti družinskega življenja obstajajo statistično značilne
razlike, kar lahko trdimo z 1 % tveganjem in na podlagi česar ničelno hipotezo
zavračamo. Vrednost kontingenčnega koeficienta kaže, da med spremenljivkama
družinsko življenje in spol obstaja šibka (C = 0,148) statistična povezanost (p <
0,001).
Preglednica 23: Družinsko življenje - Mladina 2010
MOŠKI

ŽENSKE

f

f%

f

f%

Ni pomembno

4

0,6

3

0,5

Malo

25

4,0

14

2,2

pomembno

71

p
48,124

0,000

Srednje

126

20,4

75

11,9

216

34,9

166

26,3

248

40,1

374

59,2

pomembno
Dokaj
pomembno
Zelo pomembno

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

V letu 2010 moški družinsko življenje najposteje označujejo kot zelo pomembno
v svojem življenju (40,1 %), enako velja tudi za ženske predstavnice. Tudi tukaj se
na osnovi vrednosti hi-kvadrata preizkusa (p <0,01) med spolom in ocenjevanjem
pomembnosti družinskega življenja kažejo statistično značilne razlike, kar lahko
trdimo z 1 % tveganjem in na podlagi česar ničelno hipotezo zavrnemo. Med
spremenljivkama spol in družinsko življenje obstaja šibka (C = 0,192) statistična
povezanost (p < 0,001). Glede na leto anketiranja se med spoloma v ocenjevanju
pomembnosti družinskega življenja niso pokazala razlike; tako v letu 2000 kot tudi
v letu 2010 respondenti visoko vrednotijo pomembnost družinskega življenja.

Mladi in vrednote glede na starost
Preglednica 24: Materialne dobrine - Mladina 2000
MATER

POD 18

-IALNE

let

18 – 21

22 - 25

29 - 29

p

DOBRINE

Niso

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

16,3

0,17

6

3,2

7

1,8

5

1,5

7

2,0

50

6

pomemb
-ne

72

Malo

27

14,4

28

7,2

35

10,3

25

7,3

65

34,8

136

34,9

111

32,7

11

33,5

pomemb
-ne
Srednje
pomemb

5

-ne
Dokaj

58

31,0

136

34,9

120

35,4

13

pomemb

37,7

6

-ne
Zelo

31

16,6

83

21,3

68

20,1

60

17,5

pomemb
-ne

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Rezultati za leto 2000 nam kažejo, da se pri mladostnikih pomen materialnih dobrin
skozi odraščanje ne spreminja. Tako najmlajše skupine mladostnikov (pod 18 let)
označujejo kot srednje pomembne (34,8 %), enako pa velja tudi za starostno
skupino mladostnikov, starih od 18 do 21 let, kjer je prisoten enak delež tistih, ki
menijo, da so materialne dobrine dokaj in srednje pomembne za njihovo življenje
(34,9 %). Z nadaljnim naraščanjem starosti pa mladostniki razvijajo stabilno
miselnost, da so materialne dobrine dokaj pomembne za njih. Vrednost hi-kvadrat
preizkusa (p > 0, 05) nam kaže, da med materialnimi dobrinami in starostjo
mladostnikov ne obstajajo statistično značilne razlike, zato ničelno hipotezo
sprejmemo.
Preglednica 25: Materialne dobrine - Mladina 2010
MATERIALNE

15–18

19–24

25–29

p

DOBRINE

Niso pomembne

f

f%

f

f%

f

f%

4

1,5

11

2,0

13

3,2

73

5,762 0,674

Malo pomembne

25

9,3

44

8,1

38

9,2

Srednje

95

35,3

205

37,8

154

37,4

114

32,4

204

37,6

150

36,4

31

11,5

78

14,4

57

13,8

pomembne
Dokaj
pomembne
Zelo pomembne

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Podatki za leto 2010 pri ocenjevanju pomembnosti materialnih dobrin glede na
odraščanje mladostnikov kažejo na zelo podobno sliko kot v primerjavi z letom
2000. Enako dojemanje materialnih dobrin je ponovno prisotno pri najmlajši
skupini, prav tako pa tudi pri mladih, starih od 19 do 24 let. Zgolj pri mladih po 25.
letu starosti je prisoten upad vrednotenja materialni dobrin iz dokaj pomembne na
srednje pomembne za življenje. Z več kot 5 % tveganjem (p > 0, 05) lahko trdimo,
da ne obstaja statistično značilna povezanost med spolom in ocenjevanjem
pomembnosti materialnih dobrin za življenje posameznikov, na podlagi česar
ničelno hipotezo sprejmemo.

Preglednica 26: Družinsko življenje - Mladina 2000
DRUŽINSKO

Pod

ŽIVLJENJE

let

18 18–21

22–25

p

26–29

f

f%

f

f% f

f% f

f % 17,53

Ni pomembno

1

0,5

2

0, 5 2

0,6

1

0,3

Malo

1

0,5

10

2,6

4

1,2

1

0,3

14

7,5

34

8,7

23

6,8

24

7,0

pomembno
Srednje
pomembno

74

6

0,025

Dokaj

49

26,

pomembno

92

2

23,

65

6

Zelo

12

65,

pomembno

2

2

19,

60

2

252 64,

245 72,

6

17,
5

257 74,

3

9

Vir: Podatki raziskave Mladina 2000

Pri pomembnosti družinskega življenja za mlade glede na starost nam podatki za
leto 2000 kažejo, da v starostni skupini pod 18 let respondenti najpogosteje menijo,
da je družinsko življenje zelo pomembno (65,2 %). Prav tako je tudi v starosti nad
18 let oz. manj kot 22 let, ko je družinsko življenje v največjem številu obravnavano
kot zelo pomembno (64,6 %), enako tudi v starostni skupini od 22 do 25 let in od
26 do 29 let. Vrednost hi-kvadrat preizkusa (p < 0, 05) nam v tem primeru kaže, da
med starostjo in ocenjevanjem pomembnosti družinskega življenja obstajajo
statistično značilne razlike, ničelno hipotezo tako zavrnemo. Med spremenljivkama
družinsko življenje in starost anketirancev obstaja šibka (C = 0,117) statistična
povezanost (p < 0,05).
Preglednica 27: Družinsko življenje - Mladina 2010
DRUŽINSKO

15–18

19–24

25–29

p

ŽIVLJENJE
f

f%

f

f%

f

f%

Ni pomembno

1

0,4

3

0,6

3

0,7

Malo

8

3,0

18

3,3

9

2,2

48

17,9

90

16,6

54

13,1

102

38,1

170

31,3

103

25,0

109

40,7

262

48,3

243

59,0

pomembno
Srednje
pomembno
Dokaj
pomembno
Zelo
pomembno

75

25,041 0,002

Vir: Podatki raziskave Mladina 2010

Tudi podatki za leto 2010 omogočajo oblikovanje sklepa, da mladi ne glede na
starostno skupino družino najpogosteje vrednotijo kot zelo pomembno v svojem
življenju. Vrednost hi-kvadrat preizkusa (p < 0, 05) nam omogoča, da s 5 %
tveganjem trdimo, da med starostjo in ocenjevanjem pomembnosti družinskega
življenja obstajajo statistično značilne razlike, ničelno hipotezo tako zavrnemo.
Rezultat kontingenčnega koeficienta kaže na šibko (C = 0,142) statistično
povezanost (p < 0,05) med spremenljivkama družinsko življenje in starost
posameznikov.
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3.6 UGOTOVITVE
V okviru magistrskega dela smo želeli ugotoviti kakšen je pomen družine
orientacije za današnjo mladino, in sicer smo pomen družine preučevali z vidika
družine kot načina oblikovanja ekonomskega standarda pri mladih in z vidika
družine kot vrednote. V nalogi smo si zastavili osem hipotez, ki smo jih poskušali
raziskati.
H1: Predvidevamo, da je mladim med 15. in 29. letom družina pomemben dejavnik
oblikovanja ekonomskega statusa.
Pomembnost družine orientacije za mlade z vidika oblikovanja ekonomskega
statusa smo preučevali na podlagi virov dohodkov mladih in na podlagi tipov
gospodinjstvev mladih oz. s kom mladi živijo. Na podlagi pridobljenih podatkov
lahko hipotezo potrdimo.
Če se dotaknemo sprva področja vira dohodkov, so nam tako rezultati za leto 2000
kot tudi za leto 2010 pokazali, da družina orientacije predstavlja pomemben vir
dohodkov mladih. V letu 2000 in 2010 mladi anketiranci na prvo mesto niso
postavili družine orientacije kot vira dohodka, vendar je ta zasedla drugo oz. tretjo
mesto, kar kaže na to, da je družina orientacije mladim bila in še vedno ostaja
pomemben vir dohodka. Rezultati so bili podobni tudi v primerjavi glede na spol,
saj so anketiranci tako v Mladini 2000 kot tudi v Mladini 2010 dohodke (poleg
žepnine in daril) najpogosteje prejemali od staršev.
Hipoteza je bila potrjena tudi pri načinu gospodinjstva mladih, saj so si ne glede na
leto respondenti gospodinjstvo delili z družino orientacije. Mladi so najpogosteje
finančno odvisni od svojih staršev, prav tako se najpogosteje zatekajo k staršem,
kadar potrebujejo večjo materialno pomoč (Dremelj in Nagode, 2005; povzeto po
Črnak-Meglič, 2005: 294). Ekonomski in socialni položaj mladih je močno odvisen
od situacije na trgu dela, politike na področju izobraževanja, družine in sociale. Z
vidika stopnje tveganja revščine, katere delež za mlade v Sloveniji znaša 10,5 % in

77

je tako še daleč od evropskega povprečja (21,5 %), so za mlade v Sloveniji značilne
dokaj kakovostne življenjske razmere. To dejstvo je možno pripisati predvsem
različnim oblikam neformalne podpore, še posebej pomoči družine orientacije.
(Klanjšek, 2010; povzeto po Lavrič, 2010: 333). Čeprav je slovenska mladina daleč
od evropskega praga revščine pa so nestabilnosti na področju zaposlovanja, kot so
slabe možnosti za pridobitev zaposlitve, zmanjševanje deleža rednih plač ter
povečanje nestabilnih dohodkov (dohodki iz honorarnih del), tiste, ki vplivajo na
to, da so mladi precej ekonomsko odvisni od družine orientacije. Tako so pri mladih
vedno pogostejši prihodki žepnine in darila, ki jih le-ti ponavadi prejemajo od
svojih staršev (prav tam: 340).
H2: Predvidevamo, da se med mladimi v odnosu do družine kažejo razlike med
starostnimi skupinami (15–18 let; 19–24 let, 25–29 let).
Tudi to hipotezo smo preverjali na podlagi virov dohodka mladih in na podlagi
gospodinjstev mladih. Hipoteza ni bila potrejena.
Na področju virov dohodkov se ne glede na leto anketiranja med mladimi kažejo
razlike med starostnimi skupinami, saj se družina orientacije in vir dohodka pri
mladih, starih pod 18 let in (ponekod) tudi do 24. leta, smatrata kot pomembna, kar
pa ne drži več tako izrazito, ko presežemo 25. leto.
Ne moremo pa hipoteze potrditi v primeru tipa gospodinjstvev pri mladih, kjer se
ne glede na leto anketiranja ne kažejo razlike med starostnimi skupinami v odnosu
do družine orientacije. Tako so mladi v obdobju zgodnje mladosti ter mladi, stari
nad 25 let, najpogosteje navajali, da si gospodinjstvo delijo s člani družine
orientacije. Na podlagi tega je družina orientacije za mlade kot način bivanja zelo
pomemben dejavnik ne glede na starost posameznikov.
Različne raziskave (Ferligoj idr., 2002) kažejo, da mladim bistveno oporo pri
kreiranju življenja predstavlja izvorna družina oz. družina orientacije. Te raziskave
kažejo, da družina orientacije predstavlja bistveno oporo, ko govorimo o čustveni
pomoči in pomoči mladostnikom v primeru bolezni. Ko govorimo o sami finančni
podpori, se mladi v obdobju zgodnje mladosti najpogosteje zatekajo k staršem, pri
čemer se delež mladih z višanjem starosti pri tem dejavniku zmanjšuje. S tem, ko
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narašča starost mladostnikov, se pri mladih zmanjšuje pomen družine orientacije,
povečuje pa pomen partnerja. Z večanjem starosti se zmanjšuje pomen družine
orientacije v primeru finančne stiske mladostnikov in večje materialne podpore
(Dremelj in Nagode, 2005; povzeto po Črnak-Meglič, 2005: 292–293).
Številni avtorji poudarjajo, da vstop v svoje gospodinjstvo pomeni zelo velik
prehod na poti k oblikovanju samostojnega posameznika. Vendar je ta prehod, ki
pomeni tudi novo strukturo odnosov med mladimi in njihovi starši, v današnjem
času za mlade precej težaven. Mandič (2009; povzeto po Boljka in Rakar: 91) tako
poudarja, da je v Sloveniji zelo velik delež tistih mladih posameznikov, v starosti
od 16 do 34 let, ki še vedno bivajo s starši. V Sloveniji močno narašča delež
posameznikov, ki si gospodinjstvo delijo z materjo, saj se je v obdobju od leta 2000
pa do leta 2010 delež mladih, ki živi v gospodinjstvu skupaj z materjo, iz 45,4 %
povečal na 66,8 % (Lavrič in Klanjšek, 2010; povzeto po Lavrič, 2010: 351).
Materialni položaj mladih torej v precejšnji meri vpliva na način življenja mladih.
Ne glede na zaposlitveni status mladih in starost pa mladi še vedno v veliki meri
živijo v gospodinjstvu družine orientacije. Materialni dejavniki tako predstavljajo
pomemben faktor odseljevanja mladih od družine orientacije. Veliko mladih se v
svojih zgodnjih leti (15–18 let) želi odseliti od doma svojih staršev, vsaj do 29. leta,
vendar je na drugi strani delež posameznikov, starih 29 let, ki živijo ločeno od
staršev, precej majhen. Slabe materialne možnosti mladih za to, da se osamosvojijo,
predstavljajo bistveno oviro, zaradi katere mladi odlašajo s odseljevanjem od doma
staršev (prav tam: 350–355). Šircelj in Žnidaršič (2005; povzeto po Črnak Meglič,
2005: 51–52) ugotavljata, da v starosti od 15. do 29. leta kar 97,4 % mladostnikov
živi v gospodinjstvu skupaj z starši, vendar ta delež z naraščanjem starosti upada.
»Trend« življenja s starši je možno pripisati različnim dejavnikom. V prvi vrsti ima
današnja mladina slabe možnosti za ustvarjanje lastnega gospodinjstva, k čemer še
dodatno pripomore podaljšano izobraževanje pri slovenski mladini. Poleg
omenjenih dejavnikov pa je visok delež posameznikov, ki si gospodinjstvo delijo s
starši, možno pripisati tudi navezanosti mladih na družino orientacije in lagodnost
življenja, ki ga le-ta velikokrat omogoča (Lavrič in Klanjšek, 2010; povzeto po
Lavrič, 2010: 349).
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H3: Predvidevamo, da so pri pomembnosti družine kot dejavnika oblikovanja
ekonomskega statusa razlike med spoloma statistično pomembne.
Tudi pri preverjanju hipoteze, ki se nanaša na pomembnost družine pri oblikovanju
ekonomskega statusa med spoloma, smo uporabili vire dohodkov in načine ureditve
gospodinjstva mladih moških in žensk.
Če se dotaknemo področja virov dohodkov, so nam rezultati za leto 2000 in 2010
pokazali, da med spoloma ni prisotnih večjih razlik v pomembnosti družine
orientacije. V letu 2000 sicer družina orientacije pri moških, starih od 16 do 29 let,
na prvih treh mestih ni bila omenjena, pri ženskah pa je zasedla drugo mesto. V letu
2010 pa so tako moški kot ženske družino orientacije kot vir dohodka postavili na
tretje mesto. Tudi pri načinih ureditve gospodinjstva razlik med spoloma ni bilo
prisotnih, saj so tako moški kot ženske živeli v gospodinjstvu družine orientacije,
na podlagi česar se naša zastavljena hipoteza ne more potrditi.
Dremelj in Nagode (2005; povzeto po Črnak-Meglič, 2005: 294) s temi
ugotovitvami tako ne soglašata saj menita, da med spoloma pri virih dohodka, še
posebej pri neformalnih virih socialne opore, obstajajo razlike. Ženske predstavnice
se naj bi tako pogosteje obračale na družinske vire pomoči (starše, brate in sestre,
ostale sorodnike,) kakor pa moški, ki se pogosteje obračajo na prijatelje. Kljub
visoki navezanosti mladih na družino orientacije pa tudi Šircelj in Žnidaršič (2005;
povzeto po Črnak- Meglič, 2005: 51) menita, da so med tistimi mladostniki, starimi
od 15 do 29 let, ki zapustijo gospodinjstvo družine orientacije, prisotne razlike
glede na spol. Za lastno gospodinjstvo se naj bi odločalo po večini več moških kot
žensk, za lastno družino pa več žensk. Tako se ugotavlja, da se v starosti od 20 do
24 let poroči ali si ustvari lastno družino 2,5 x več žensk, prav tako si lastno družino,
v starosti od 25 do 29 let, oblikuje več žensk kakor pa fantov.
H4: Predvidevamo, da pri mladih med 15. in 29. letom pomembnost družine (kot
ekonomskega) dejavnika narašča.
Če ocenjujemo pomembnost družine orientacije kot ekonomskega dejavnika z
vidika virov dohodkov mladih in z vidika načina gospodinjstva mladih, potem
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lahko rečemo, da družina orientacije mladim predstavlja pomemben element
oblikovanja ekonomskega statusa in da pomembnost le-te narašča.
Z vidika virov dohodkov mladih tako v letu 2000 kot tudi v letu 2010 mladi na prvo
mesto uvrščajo žepnino in darila, starši pa zasedajo tretjo oz. četrto mesto. Če
izhajamo iz tega, da mladi tudi žepnino prejemajo od staršev, potem starši v obeh
obdobjih mladim predstavljajo zelo pomemben vir dohodka. Tudi nespremenjen
položaj slovenske mladine, ki v obeh obdobjih živi v gospodinjstvu družine
orientacije, omogoča sklepanje o tem, da pomembnost družine orientacije z vidika
načina bivanja narašča. Na podlagi teh ugotovitev hipotezo potrjujemo.
Rener (2000; povzeto po Miheljak, 2000: 90) na osnovi oblikovane tipologije
družin poudarja, da današnji načini življenja mladine več na ustrezajo klasičnim
predstavam. V Sloveniji živi slaba polovica mladih v klasični dvogeneracijski
družini staršev in otrok. Pri družinskem življenju slovenske mladine pa je vedno
pogostejši fenomen naraščujočega števila razširjenih družin orientacije in tudi
prokreacije. Dremelj in Nagode (2005; povzeto po Črnak-Meglič, 2005: 285)
ugotavljata, da največ mladih, in sicer kar 94 %, v obdobju klasične mladosti (18–
19 let) živi v izvorni družini, prav tako tudi v obdobju podaljšane mladosti (20–24
let). Na drugi strani je pri tej starosti prisoten manjši delež tistih posameznikov, ki
živijo v razširjeni družini, torej, da posamezniki živijo skupaj s partnerjem in člani
svoje ali njegove izvorne družine, prisoten pa je tudi manjši delež tistih, ki živijo
zgolj s partnerjem oz. sami.
Družina orientacije mladim predstavlja glavno obliko opore, zaradi česar se
pojavlja zelo veliko število mladih, ki še vedno živijo v gospodinjstvu svojih
staršev. Čeprav se z višanjem starosti pri mladih manjša delež mladih, ki živijo v
družini orientacije, je delež teh še vedno velik. V kasnejšem mladostniškem
obdobju (25–29 let) je namreč veliko mladih že ekonomsko neodvisnih, vendar ti
še vedno bivajo v gospodinjstvu družine orientacije (prav tam: 295).
H5: Predvidevamo, da je mladim med 15. in 29. letom družina zelo pomembna
vrednota.
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Na osnovi rezultatov, ne glede na leto izvedbe raziskave, se hipoteza o tem, da je
mladim med 15. in 29. letom družina zelo pomembna vrednota, potrjuje. Tako v
raziskavi 2000 kot tudi v raziskavi 2010 jo respondenti v primerjavi z ostalimi
vrednotami uvrščajo na tretje mesto, saj menijo, da imata zdravje in resnično
prijateljstvo prednost pred družino. Pri samostojnem ocenjevanju pomembnosti
družine pa so mladi, stari med 15 in 29 let, ne glede na leto, družino vrednotili kot
zelo pomembno v svojem življenju. Tako v raziskavi Mladina 2000 kot tudi
Mladina 2010 se pri mladih kaže pomembnost enakih vrednot. Kot poudarjata Ule
in Kuhar (2000; povzeto po Miheljak, 2000: 54), se pri slovenski mladini kaže
pomembnost t. i. partikularnih vrednot (zdravje, resnično prijateljstvo, družinsko
življenje). Na ravni hierarhije vrednot v obdobju 2000–2010 do očitnih sprememb
ni prišlo, saj v pomembnosti prednjačijo enake tri vrednote (zdravje, družina,
resnično prijateljstvo). Vrstni red vrednot se v splošnem ni spremenil, nekoliko
višje so leta 2010 posamezniki vrednotili red in stabilnost v družbi, nižje pa
vzdrževanje tradicionalnih vrednot ( Musil in Lavrič, 2010; povzeto po Lavrič, idr.,
2010: 396). Zanimanje mladih za družinsko življenje kaže na usmerjenost v t. i.
dualistične interese. Vrednote mladih so v današnjem času vse bolj subjektivne, saj
so mladim vedno bolj pomembne osebne potrebe, ker mladi izredno veliko
pozornost namenjajo svoji zasebnosti (Ule in Kuhar, 2000; povzeto po Miheljak,
2000: 56).
H6: Predvidevamo, da mladi med 15. in 18. letom družino manj cenijo kot vrednoto
kakor pa mladi, starejši od 19 let.
Na osnovi pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da mladi, ne glede na leto in ne
glede na starost, družino obravnavajo kot zelo pomembno v svojem življenju. Zato
med mladimi v starostnem obdobju med 15 in 29 let ne obstajajo razlike v
obravnavanju družine orientacije, saj so jo v največjem številu kot zelo pomembno
v svojem življenju obravnavali mladi, stari pod 18 let, kakor tudi mladi, stari nad
18 let.

S starostjo narašča pomen vrednot, ki izhajajo iz tradicionalnosti in so usmerjene
v zasebnost. Mlajši kot so posamezniki, še posebej v času otroštva, bolj se
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osredotočajo na t. i. ekspresivne vrednote (kreativnost, originalnost, svoboda
mišljenja, ipd.), starejši kot so posamezniki, bolj pomembna je stabilnost v življenju
(Ule in Kuhar, 2000; v Miheljak, 2000: 54–55). Enako ugotavljajo tudi avtorji
raziskave Mladina 2010 (Musil in Lavrič, 2010; povzeto po Lavrič, 2010: 398 ), da
z naraščanjem starosti pri posamezniku narašča pomen tradicionalnih vrednot in
vrednot, ki se nanašajo na posameznikovo zasebnost, kjer govorimo predvsem o
zdravju, družinskemu življenju, redu in stabilnosti v družbi ipd.
H7: Predvidevamo, da so pri pomembnosti družine kot vrednote razlike med
spoloma statistično pomembne.
Pri pomembnosti družine kot vrednote razlike med spoloma na podlagi pridobljenih
podatkov niso bile prisotne. Tako moški anketiranci kot ženske so, ne glede na leto
anketiranja, družino obravnavali kot zelo pomembno v svojem življenju. Na
podlagi neskladja med zasnovano hipotezo in pridobljeni podatki smo hipotezo
zavrnili. Razlike med spoloma naj bi se po mnenju Musila in Lavriča (2010;
povzeto po Lavrič, 2010: 400) glede na spol kazale pri vrednotenju večjih skupin
vrednot. Moški naj bi tako pogosteje, vendar ne nujno vedno, višje vrednotili t. i.
materialistične vrednote, ženske posameznice pa vrednote, ki se nanašajo na
njihovo zasebno življenje, predvsem družino.
H8: Predvidevamo, da pri mladih med 15. in 29. letom narašča pomembnost
družine kot vrednote.
Pri zadnji hipotezi smo izhajali iz tega, da pri mladih, starih med 15. in 29. letom,
pomembnost družine kot vrednote narašča. Če izhajamo iz tega, da so respondenti
družino, ne glede na leto anketiranja, obravnavali kot zelo pomembno v svojem
življenju, lahko rečemo, da je pomen družine kot vrednote enak, zelo pomemben,
in da z leti narašča. Ne glede na raziskavo, je pomen družine orientacije za mlade
ostal enak – zelo pomemben. Na podlagi tega smo se odločili, da dojemanje družine
orientacije kot zelo pomembne v življenju obravnavamo kot naraščanje pomena
družine orientacije in hipotezo potrdimo.
Številni avtorji poudarjajo, da je v zadnjem obdobju pri mladih prišlo do
vrednotnega preobrata, na osnovi katerega se mladi vedno bolj premikajo od
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globalnih in ideološko zgrajenih vrednotnih sistemov k vedno bolj konkretnim
vrednotam. Pri mladih je tako prisoten porast zasebnih tem, kar se kaže tudi v
pomeni družinskega življenja za slovensko mladino. Mladim so tako vedno bolj
pomembne stabilne socialne vezi znotraj družine in prijateljev (Fištravec in Lavrič,
2002; povzeto po Musil in Lavrič, 2010; povzeto po Lavrič, 2010: 396).
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4 ZAKLJUČEK
Postindustrijska doba, usmerjenost v potrošništvo, nasičenost družbe z
raznovrstnimi storitvami, usmerjenost posameznika vase in v dosežke, vse to in še
več so elementi, ki v današnjem času kažejo svoje posledice. Vsaka izmed
družbenih skupin ima svojo specifiko, tako je tudi z mladimi. Za mlade je v
sodobnih družbah značilno, da veliko pozornost namenjajo procesu izobraževanja
in se množično vključujejo v proces terciarnega izobraževanja. Na drugi strani trg
dela ni tak, da bi bil sposoben sprejeti množico mladih in jih zaposliti. To
posledično vodi do slabih možnosti za zaposlitev, povečevanja brezposelnosti
mladih in do življenja, ki je odvisno od drugih. V prvi vrsti je bil namen naloge
ugotoviti, kakšen pomen ima družina orientacije za sodobno mladino z vidika
oblikovanja ekonomskega standarda. Tukaj ugotavljamo, da je družina orientacije
danes tista, ki v življenju mladih posameznikov predstavlja steber življenja. Izsledki
raznih teoretikov in tudi izsledki našega dela nas vodijo do spoznanja, da mladim
od 15. do 29. leta starosti družina orientacije predstavlja pomemben dejavnik
oblikovanja ekonomskega standarda. Če se omejimo na konkretna starostna
obdobja, potem ugotovimo pričakovano, torej, da je pomen družine orientacije kot
ekonomskega dejavnika najbolj izrazit pri mlajših posameznikih. Vloga in pomen
pomoči družine orientacije sta tako izrazito prisotna pri mladih do 18 leta starosti,
kar je povezano s tem, da se večina mladih v tem obdobju šola in da se mladi v tem
obdobju najmanj poslužujejo priložnostih del, preko katerih bi si pridobili finančne
vire. V veliki meri se enak pomen družine orientacije ohranja vse do 25. leta
starosti, kar je povezano z tem, da se mladi v tem obdobju množično vključujejo v
proces terciarnega izobraževanja, kjer največjo pozornost namenjajo študiju,
finančni viri, ki pa si jih priložnostno pridobijo preko študentskih del, pa za popolno
preživetje in osamosvajanje ponavadi ne zadostujejo. Z naraščanjem starosti pomen
družine kot vira dohodkov pri mladih sicer upada, vendar zgolj pri tistih
posameznikih, ki si pridobijo redno zaposlitev. Glede na spol tako mladim moškim
kot tudi ženskam družina orientacije predstavlja enako veliko podporo pri samem
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ekonomskem standardu. Večina moških in žensk v obdobju od 15 do 29 let prebiva
pri starših, kar se v večini primerov do približno 25. leta starosti lahko pojasnjuje s
procesom izobraževanja mladih, po 25. letu starosti pa s problemi pri pridobivanju
zaposlitve. Manjši je delež mladih, starih od 20 do 29 let, ki več ne prebivajo v
gospodinjstvu svojih staršev, ali tistih, ki že imajo ustvarjeno lastno družino,
družino prokreacije. V tem primeru so ženske tiste, ki v večjem številu več ne
prebivajo v gospodinjstvu svojih staršev, kar povezujemo z dejstvom, da le-te v
primerjavi z moško populacijo pogosteje zapuščajo dom staršev in se tako
vključujejo v samostojno gospodinjstvo s partnerjem oz. s partnerjevimi starši. Na
drugem mestu smo v nalogi želeli ugotoviti, kako močno je vrednotenje družine in
družinskega življenja pri slovenski mladini. Dejstvo je, da družina orientacije
mladim glede na trenutne razmere tako z dohodki kakor tudi z bivanjskimi
razmerami predstavlja pomembno oporo, pomoč in element oblikovanja
ekonomskega statusa. Vendar pa mladi, neodvisno od prednosti, ki jih ima za njih
družina orientacije, družinsko življenje ter družino vrednotijo kot pomembno v
svojem življenju. Glede na visoko vrednotenje elementov, ki se nanašajo na
posameznikovo subjektivno sfero življenja, ocenjevanje družine kot ene izmed
pomembnejših vrednot v življenju mladine ne preseneča. Tudi pri dojemanju
družine kot vrednote smo izhajali iz tega, da so prisotne razlike glede na starost in
tudi glede na spol mladostnikov. Na tem mestu so mnenja različnih teoretikov
skladna z našimi ugotovitvami. Na podlagi rezultatov tako ugotavljamo, da naša
predpostavljanja o tem, da mlajši posamezniki družine ne obravnavajo kot
pomembnega dejavnika v svojem življenju, niso bila ustrezna. Enako kakor starost
pa tudi spol posameznikov ni tisti, na podlagi katerega bi se kazale razlike pri
dojemanju družine kot vrednote, saj tako mladi moški kot tudi ženske menijo, da je
družina pomembna v njihovem življenju. Rdečo nit naloge je predstavljala družina
orientacije in to, koliko je le-ta mladim pomembna kot ekonomski dejavnik in
koliko kot vrednota. V ta namen sta bili v nalogi uporabljeni dve raziskavi, ki sta
se ukvarjali s tem področjem v časovnem razmiku desetih let. Na podlagi izsledkov
ugotavljamo, da večjih sprememb v obdobju desetih let pri mladih glede dojemanja
družine ni bilo. Enako kakor za leto 2000 se je tudi za leto 2010 izkazalo, da ima
družina pomembno funkcijo pri ekonomskem standardu, kakovosti in načinu
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življenja slovenske mladine. V tem časovnem razmiku se tudi vrednotenje družine
ni zmanjšalo ali povečalo. Pomen družine orientacije za mlade kot dejavnika, ki
pomembno vpliva na ekonomski standard mladine, je še vedno zelo visok,
dojemanje družine kot najpomembnejše vrednote v življenju mladine je pogosto,
vendar pa ne najbolj pogosto.
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