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Marija pomočnica

Hotel mama

23.11.10 13:20 

Sem mlada upokojenka v 67-letu. Po 

neznosnih mukah sem spravila svoja dva 

sončka na noge in sta odletela iz gnezda. 

V tem času sem se sama postarala. 

Skrbela sem zanju in ju ovijala v vato po 

svojih najboljših močeh. Sedaj imam prvič v 

življenju čas zase, vendar ne morem biti 

brez dela. Zato dajem oglas: če kakšen 

sonček okoli 35-45 leta potrebuje 

nadomestno mamo, sem jaz pripravljena. 

Ponudbe na: HOTEL MAMA do konca! 

(Objavljeno na spletnem forumu 

med.over.net, 

http://med.over.net/forum5/read.php?87,

6589630)

http://med.over.net/forum5/read.php?87,6589630
http://med.over.net/forum5/read.php?87,6589630


škàrtgenerácija -e ž (á) navadno s prilastkom generacija, ki se je znašla v 

nemogočem eksistenčnem položaju, odpadna generacija, pozabljena generacija, 

generacija brez perspektiv, generacija, ki ne more uresničiti svojih potencialov, 

generacija mladih v Sloveniji, generacija v kurcu, pizdi ali riti 1. generacija, ki je 

pozabila [1] na politiko [2] in je bila pozabljena [3] od politike 2. generacija, ki 

predstavlja 40 % vseh brezposelnih v Sloveniji [4] in tvori glavnino prekerno 

zaposlenih (prek napotnic, avtorskih pogodb, honorarno, delo za določen čas, delo 

»pri stricu«) 3. generacija, ki se stežka sama preživlja in katere varnost jamči 

zastarela socialna [5] politika, ki računa na družbo z velikim deležem stalno 

zaposlenih 4. generacija brezdomcev, kronična [6] klientela hotela [7] mama: 

generacija, ki jo z dragimi [8] stanarinami nategujejo [9] novodobni stanovanjski [10]

oderuhi 5. generacija, oropana [11] (z)možnosti lastnega in samosvojega 

(alternativnega) kulturnega [12] ustvarjanja. 6. generacija, ki je spoznala, da 

univerza ni ne skupnost [13] profesorjev in študentov ne avtonomna [14] in javno 

[15] dostopna institucija [16], znotraj katere bi se lahko svobodno [17] izobraževali 

7. generacija, ki študira, pri tem pa jo na politični ravni zastopa okostenela 

študentska [18] organizacija, ki ne zazna interesov in problemov študentskega 

življenja. 8. generacija mladih žensk na začasnih delih brez [19] možnosti 

ustvarjanja družine 9. narkotizirana [20] generacija · eksp. zajebati nekoga kot 

škartgeneracijo pustiti na cedilu; star. obnašati se do nečesa kot škartgeneracija biti 

brezbrižen; pesn. škartgeneraciozno brez premisleka, nekritično · zool. 

škartgeneracija mladičev zarod, ki se ni sposoben postaviti na noge Tribuna, nov. 2010



15-34-

letniki/-ce

SJM1980

Živi s starši, 

vključno s 

partnerjem/zak

oncem/otroko

m

SJM 1980

Živi samo s 

starši

EVS 1999

Živi s starši, 

vključno s 

partnerjem/za

koncem/otrok

om

EVS 1999

Živi samo s 

starši

EVS 2008

Živi s starši, 

vključno s 

partnerjem/za

koncem/otrok

om

EVS 2008

Živi samo s 

starši

Slovenija 40.1% 25.0% 64.6% 56.8% 63.8% 53.6%

EU15 - - 37.6% 36.1% 34.0% 31.1%

EU 

postsoc
- - 47.0% 38.0% 51.8% 42.1%



Odstotki mladih po najpogostejši obliki 
bivanja



Čez deset let…
Kako bo živel-a? Kako bi živel-a?

sam/a
6.3 5.2

s partnerjem/partnerko
39.6 40.3

s partnerjem/partnerko in

otroki
46.5 47.9

pri starših
.7 .3

s prijateljem/prijateljico
4.9 4.5

drugo, kaj?
2.1 1.7

Vir: Raziskava Mladi, družina, starševstvo, 2003; 258 študentov



Percepcije primernih in idealnih starosti 
med 15-34-letniki

Vir: European Social Survey 2006



Pomen posameznih prehodov, da veljaš za 
odraslega – odgovori 15-34-letnikov/-ic

Vir: European Social Survey 2006



Dejavniki, razlogi 
podaljšanega bivanja s 

starši



EU15 NMS12 Slovenija

Skupni numerus vzorca 11770 7855 500

Ne morejo si privoščiti, da bi se 

odselili

42,5 47,3 47,7

Pozneje se poročijo, kot so se nekoč 6,2 8,7 9,6

Na voljo ni dovolj stanovanj, ki bi si 

jih lahko privoščili

27,4 28,9 26,3

Želijo vse domače ugodnosti brez 

obveznosti

18,5 9,5 11,1

Ker morajo finančno podpirati svoje 

starše

2,7 3,1 3,2

Drugi razlogi 1,9 1,4 1,5

Razlogi za podaljševanje bivanja pri 
starših (odgovori 15 do 30-letnikov)

Vir: Eurobarometer 2007



Zaradi podaljšanega izobraževanja in težav 
pri pridobitvi stabilne zaposlitve so mladi vse 
dlje ekonomsko odvisni od staršev.
predvidljivost in nadzor nad življenjskim potekom vse manjša 
(globalizacija opcij in rizikov)



Vpis v srednješolsko izobraževanje
(odstotek populacije med 15 in 18)

(UNICEF 2007)
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Vpis v visokošolsko izobraževanje
(odstotek populacije med 19-23/24)

(UNICEF 2007)
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Vir: Evroštudent 2010



Problem ‘dolgega’ izobraževanja je povezan s 
pomanjkanjem delovnih izkušenj mladih. 
Posledično so bolj izpostavljeni tveganju socialne 
neenakosti na drugih življenjskih področjih.

Pred petimi desetletji je bil najpomembnejši razlog 
za množično podaljševanje šolanja pospešena 
industrializacija s svojo potrebo po kvalificirani 
delovni sili; danes pa je najpomembnejši razlog 
pomanjkanje zaposlitvenih možnosti.

Tradicionalne oblike redne zaposlitve za 
nedoločeno obdobje so zamenjale nove oblike 
manj gotovih, fleksibilnih, kratkoročnih zaposlitev.

Visok odstotek mladih, ki podaljšujejo 
izobraževanje, je odsev manka možnosti na trgu 
dela, ne povečane potrebe po izobrazbi.



Tradicionalne oblike redne zaposlitve za nedoločeno 

obdobje so zamenjale nove oblike manj gotovih, 

kratkoročnejših zaposlitev.

Potreba po veliki fleksibilnosti mladih, prekernost



Stopnja participacije mladih (15-24 let) na 
trgu delovne sile

(ILO 2008)
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Stopnja neaktivnosti med 15-24-letniki/-cami
(ILO 2008)
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Stopnja brezposelnosti med 15-24 -letniki/-
cami 

(ILO 2008)
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Brezposelnost mladih v Sloveniji



Podaljšana odvisnost od staršev ni samo 
materialne narave; ta proces je opazen po vsej 
Evropi, vendar so nacionalne razlike velike.





Komu zaupaš ob problemu?

Vir: Kovačevič, diplomsko delo, 2008; anketa na spletni strani vijavaja.net



Ocena odnosa s starši, HBSC raziskava
2010 

Z mamo se jih lahko pogovarja: 

11 let: 92,4% deklet in 92,5% fantov 
13 let: 88% deklet in 85,9% fantov 

15 let: 81,5% deklet in 79,4% fantov 
Skupaj vse starosti: 87,3% deklet in 
85,9% fantov 
Skupaj spol in starost: 87 odstotkov 

Z očetom se jih lahko pogovarja: 

11 let: 79,1% deklet in 87,1% fantov 

13 let: 63,3% deklet in 80,3% fantov 
15 let: 58,5% deklet in 72,9% fantov 
Skupaj vse starosti: 66,9% deklet in 

80,1% fantov 

Skupaj spol in starost: 74 odstotkov 

2006 

Z mamo se jih lahko pogovarja: 

11 let: 94,4% deklet in 92,7% fantov 
13 let: 90,6% deklet in 91,1% fantov 

15 let: 87% deklet in 84,3% fantov 
Skupaj vse starosti: 90,8% deklet 
in 89,5% fantov 
Skupaj spol in starost: 90,1odstotkov 

Z očetom se jih lahko pogovarja: 

11 let: 83,6% deklet in 88,9% fantov 
13 let: 68,1% deklet in 83,4% fantov 
15 let: 60,3% deklet in 78,5% fantov 

Skupaj vse starosti: 71% deklet in 83,6% 

fantov 

Skupaj spol in starost: 77,2 odstotkov 



Vzgoja za kaj: lastnosti, ki jih naj otroci 
pridobijo doma od staršev

Vir: World Values Survey, 2005; odgovori respodentov, ki so starši vsaj 

enega otroka, in so stari med 18 in 60 let (N=515)



Napisal/-a robert dne 29. november 2005 - 13:10 (Forum iskreni.net)

Slovenija je pravo leglo za mamine sinkote. Zakaj? Ne vem, verjetno 

je več razlogov. Res je tudi, da gre celotna svetovna mainstream 

kultura v tej smeri, da moški postajamo bolj poženščeni, čutni in 

čustveni ...ženske pa bolj trde,hladne, možače, nezmožne čutiti in 

čustvovati .. 

Problem je, ker je večino mam preveč posesivnih in so na nek način 

nezmožne gojiti pristne socialne odnose, predvsem pa nočejo ali ne 

zmorej gojiti kvaliteten partnerski odnos. Takoj po rojstvu otroka še 

bolj zanemarijo moža, dostikrat ga dobesedno odrinejo ven iz 

vzgojnega procesa... 

Njihov otrok jim je pravi osebni projekt...na škodljiv način....njihov 

otrok jim je dostikrat njen del telesa... 

Njihov otrok jim je najboljši prijatelj, kar je skrajno bolno ...Starši 

morajo biti starši, ne pa prijatelji. Če je starš prijatelj to pomeni hudo 

čustveno zlorabo otroka. To pomeni, da starš ne zmore živeti 

odraslosti in odgovornosti, predvsem na čustvenem področju. 

Poslušajmo malo slovensko glasbo ... ko sinkoti pri 40ih in 50ih letih 

pojejo kot Nace Junker:

/…/…OGABNO..NAGNUSNO...

" O mati ...vzemi me spet v naročje ....

O mati, postaniva zopet prijatelja ..." 

http://www.iskreni.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=374&sid=badaf564b5bee313154741a130308000


Implikacije podaljšanega 
bivanja s starši



Povprečna starost žensk ob prvi poroki
(CoE 2005, UNICEF 2008)
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Odstotek izvenzakonskih rojstev
(kot % vseh živih rojstev)

(CoE 2005, UNICEF 2008)
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Povprečna starost matere ob prvem rojstvu, 1960-2006
(CoE 2005, UNICEF 2008)
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Idealna starost ženske ob prvem rojstvu, 15- do 

34-letniki/-ce (v %, Eurobarometer, 2006) 



Idealna starost moškega ob prvem rojstvu, 15- do 

34-letniki/-ce (v %, Eurobarometer, 2006) 


