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Zahvala 
Temeljni znanstveno raziskovalni projekt (J5-1786) je financirala Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki je prepoznala znanstveni pomen 
oblikovanja in razvijanja modela dejavnikov tveganja, ki vplivajo na zdravje vo-
jaških družin. Izvajali pa so ga raziskovalke in raziskovalci Fakultete za družbene 
vede Univerze v Ljubljani in Mirovnega Inštituta.

Posebna zahvala za sodelovanje vsem avtoricam in avtorju te monografije, ki 
so z znanjem in izkušnjami z različnih področij, od obramboslovja in vojaške 
sociologije, sociologije in socialne psihologije do metodologije in zgodovine, so-
delovali v raziskovalnem procesu. Prav tako so h kakovosti raziskovanja prispevale 
sodelavke, ki so sodelovale v različnih projektnih fazah in recenzenti, ki so stro-
kovno ovrednotili naše delo; predvsem prof. Heather Foran z Univerze v Celovcu, 
mag. Nataša Troha iz Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) in Maja Škafar, ki 
je izvedla statistične analize. Zahvaljujejmo se tudi prof. dr. Grizoldu, prof. dr. 
Rener in brigadirju doc. dr. Furlanu, ki so, poleg prej omenjene mag. Troha, 
podali svojo strokovno mnenje. 

Raziskovanje bi bilo težje brez podpore SV in nekaterih njenih pripadnikov 
in pripadnic, pri čemer se posebej zahvaljujem podpolkovnici in magistri 
Nini Raduha za pomoč pri organizaciji in motivaciji, pa tudi nekaterim 
poveljnikom in poveljnicam, ki so prepoznali pomen tovrstnega raziskovanja. 

Hvaležnost izrekam vsem strokovnjakom/-injam SV in sodelujočim strokov-
njakom iz civilnih institucij, ki ste nam v strokovnih intervjujih s svojim znanjem 
in izkušnjami pomagali osvetliti nekatere zdravstvene izzive. Zahvaljujem se tudi 
vsem pripadnikom in pripadnicam ter partnericam in partnerjem ter ostalim an-
ketirancem, ki ste namenili pomemben del svojega časa izpolnjevanju ankete, in 
tudi vsem polnoletnim otrokom, ki ste se v času svojega odraščanja nemalokrat 
soočali z zahtevami vojaške službe svojega starša in ste svoje občutke bili pripra-
vljeni deliti z nami. 

Ne nazadnje se projektna skupina zahvaljuje tudi svojim lastnim družinam, ki 
nas podpirajo pri našem raziskovalnem delu. 

V uvodniku posebne številke Sodobnih vojaških izzivov, namenjene vojaškim 
družinam, pripadnikom in pripadnicam SV, sem za njih zapisala naslednje be-
sede: »V službi domovine niste le vi, temveč velikokrat tudi vaše družine, ki vas 
podpirajo, se v vsakdanjem življenju prilagajajo vašim delovnim zahtevam, vaše-
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mu vojaškemu poslanstvu podrejajo svojo kariero, vam ne očitajo, ko ste v MOM 
ravno takrat, ko vaš otrok praznuje rojstni dan ali potrebuje tolažbo. Vedno znova 
sprejemajo vaše odhode in prihode, saj se zavedajo, da je vojak mirnejši, uspe-
šnejši, samozavestnejši pri opravljanju nalog in posledično varnejši, če ve, da ga 
doma podpira družina, nevidni steber vojaškega poklica.« Po dobrih dveh letih po-
globljenega raziskovanja projektna skupina ugotavlja, da se poklicni pripadniki in 
pripadnice SV profesionalno soočajo tudi z zdravstvenimi izzivi ter tako uspešno 
opravljajo svoje naloge doma in v tujini ter uresničujejo interese te države. Zatorej 
naj tisti, ki z državo upravljajo, premišljeno koristijo znanje in izkušnje SV ter s 
tem poskrbijo, da bodo pripadniki in pripadnice SV še naprej zdravi in uživali 
visoko kakovost življenja, ki si jo zaslužimo vsi prebivalci/-ke Slovenije. 

Posledice odločitev na makro nacionalni ravni se namreč ne dotaknejo le pri-
padnikov in pripadnic, ampak tudi njihovih družin ter širšega socialnega okolja. 
Vplive torej čuti celotna družba.  

Izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak
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  1 Uvod    

Vojaško organizacijo so, podobno kot druge organizacije, skozi stoletja oblikovale 
družbene spremembe. Te spremembe so neizogibno vplivale na položaj vojske v 
družbi, pa tudi na njeno notranjo dinamiko. Pripadniki/-ice vojske in njihove 
družine predstavljajo pomemben del družbe, zato velja njihovo dobrobit in 
zdravstvene izide raziskati in umestiti v širši družbeni kontekst. Razumevanje 
širšega družbenega konteksta nam omogoča, da pojasnimo specifične značilnosti 
vojaških družin in njihovega družinskega življenja, pa tudi izzive in težave, 
s katerimi se spopadajo. V tem smislu smo se osredotočali na vprašanje, v kolikšni 
meri se je vojska resnično spremenila in ali ostaja pohlepna1 in tradicionalna 
institucija (Coser, 1974; Segal, 1986), katere zahteve imajo določen negativen 
vpliv ne le na zdravje pripadnikov/-ic, temveč tudi na zdravje njihovih družin.

Ob upoštevanju navedenega naša raziskava o vojaških družinah, zlasti v 
kontekstu vsakdanjega življenja, prav tako temelji na ideji še vedno prisotnih 
spolnih neenakosti, kar zadeva delitev družinskih obveznosti in usklajevanje sfere 
družine in dela, kjer ženske ostajajo odgovorne za družinske obveznosti, zlasti 
za skrb za otroke in gospodinjstvo, ter preobremenjene z njimi. Tu izhajamo 
iz feministične perspektive (Oakley, 1974; Thorne in Yalom, 1991; Baber in 
Allen, 1992; Gilbert, 1993; Delphy in Leonard, 1996; Silva in Smart, 1999) in 
trditve, da smo, čeprav so bile družine v zadnjih desetletjih podvržene korenitim 
družbenim spremembam, priča večjim spremembam na področju plačanega dela 
in obenem manj spremembam na področju materinstva ter delitve neplačanega 
dela med spoloma in da se na tem področju opaža nekakšna »zastala revolucija« 
(Hochschild, 2003), kljub temu da so feministične in druge raziskave pokazale 
določene spremembe na področju očetovstva in vključenosti moških v skrb za 
otroke (Van Dongen et al., 1995; Arendell, 1997; Lupton in Barclay, 1997). 

Naša raziskava se prav tako osredotoča na spolno pogojene značilnosti sfe-
re dela, v središču katere so ideja abstraktnega moškega delavca (Acker, 1990), 
ki nima skrbstvenih obveznosti v zasebnem in družinskem življenju, ter priča-
kovanja, ki veljajo za ženske (polno zaposlene matere). Ob upoštevanju ome-
njenih postmodernih družbenih sprememb naletimo na klasični koncept vojske 
kot spolno zaznamovane organizacije (Britton, 2010; Carreiras, 2017), pri čemer 

1 Termin pohlepne institucije je vpeljal Coser (1974), pozneje ga je razširila in v vojaški kontekst 
umestila Segal (1986). Pri tem različni avtorji (Kantner, 1977; Orthner and Bowen, 1985) 
utemeljujejo, da je vojaška organizacija ena najbolj zahtevnih in brezkompromisnih v svojem 
odnosu do družin pripadnikov/-ic. Coser pa jo opredeli na naslednji način: »organizations and 
groups, which /…/, make total claims on their members and which attempt to encompass 
/…/ the whole personality«. To do so, they »rely mainly on non-physical mechanisms to 
separate the insider from the outsider«.
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Hanlon (2012) skrbno družbo in koncept skrbnih moškosti utemeljuje na skrb-
stvenih vlogah in praksah sodobnega moškega, ki so v nasprotju z borbenim mo-
žatim bojevnikom (Dunivin, 1994), hegemono moškostjo in modelom hranilca 
(Hanlon, 2012; Scambor et al., 2014; Elliott, 2015; Hrženjak, 2016).

V zadnjih petdesetih letih so se zahodne družbe soočile s preobrazbami na 
področju družin, ki jih ni mogoče spregledati. Sociologi in sociologinje menijo, 
da so spremembe, ki so doletele družine, tako korenite, da so spremenile dru-
žinsko strukturo, tipe družin in družinsko življenje, obenem pa so nepovratne, 
kar pomeni, da bo posledična raznolikost družin in družinskega življenja tudi v 
prihodnje ena ključnih značilnosti družin in družinskega življenja (Švab, 2001). 
Posebni tipi družin, kot na primer vojaške družine, so prav tako podvrženi druž-
benim spremembam, zato v tej monografiji preučujemo njihovo prilagajanje 
na družbene spremembe, pa tudi specifične in skupne značilnosti v novih druž-
benih kontekstih.

Vojaške družine se zaradi specifične narave vojaškega poklica in njegovih zah-
tev lahko razlikujejo od drugih tipov družin in te posebnosti velja raziskati, da bi 
opredelili morebitne specifične izzive in težave, s katerimi se soočajo te družine 
pri opravljanju svojih vitalnih funkcij, tako da bi pristojne institucije in država s 
svojimi politikami tem družinam lahko zagotavljale potrebno podporo. Posebno 
pozornost posvečamo otrokom in njihovi blaginji skozi perspektivo staršev in 
tudi njihovi lastni retrospektivni interpretaciji odraščanja v vojaški družini, o če-
mer so spregovorili polnoletni posamezniki. 

Skozi celoten raziskovalni proces in z uporabo različnih metod smo prever-
jali, ali se razumevanje vojaške družine v slovenskem prostoru tako med civilisti 
kot pripadniki/-icami SV in njihovimi partnerji/-icami ter odraslimi otroki raz-
likuje od splošne operativne definicije, ki jo najdemo tudi v normativnih doku-
mentih. Podrobneje bo koncept opredeljen v poznejših fazah, a na tem mestu 
želimo izpostaviti paleto občutij in vrednot, ki jih z vojaško družino povezu-
jejo pripadniki/-ice, partnerice/-ji in polnoletni otroci. Kot vojaška družina ni 
razumljena le osebna družina, torej otroci, partner/-ica, starši, ampak tudi voj-
ska, torej sodelavci, prijatelji, nadrejeni in podrejeni ter vojska kot institutcija, ki 
pomembno zaznamuje in opredeljuje identiteto njenih pripadnikov/-ic. Vojaško 
družino, glede na izražena mnenja njenih članov, opredeljujejo odpovedovanje, 
odsotnost in delo pa tudi ljubezen in sreča ob ponovnem snidenju. Opazimo pa 
lahko precejšnje odstopanje v razumevanju vojske in vojaške družine v civilnem 
vzorcu, ki jo povezuje s hierarhijo, strogostjo, redom, disciplino in travmo. S tem 
pa pritrjuje tradicionalnemu stereotipu o hladni in neosebni vojski, ki ne ustreza 
značaju postmoderne, profesionalne in poklicne vojske današnjega časa in priho-
dnosti. Ravno njena poklicna narava in s tem povezana profesionalnost sta tudi 
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  1 Uvod    

pomembna razloga za visoko raven zdravja in odsotnost (ali le nizko pojavnost) 
duševnih in drugih zdravstvenih težav v SV.   

Ta monografija izhaja iz predpostavke, da vojaških družin2 – kot specifičnega 
tipa družin, v katerem poklic in funkcija ter posledično življenjski slog enega ali 
obeh partnerjev pogojujejo in vplivajo na družinsko življenje vseh članov druži-
ne, predvsem otrok – ni mogoče preučevati ločeno od preostale družbene sfere, 
temveč jih je treba raziskovati v družbenem kontekstu časa in prostora, torej z 
upoštevanjem njihovega družinskega ekosistema in vplivov na različnih socialno-
ekoloških ravneh. 

V analizi smo posebno pozornost posvetili tudi slovenskim družbenim, kul-
turnim in političnim posebnostim, zlasti zato, ker je država v preteklih desetletjih 
doživela pomembne politične in gospodarske transformacije. Slovenija je poleg 
tega država s svoji velikosti prilagojenimi oboroženimi silami, ki so se razvijale in 
prevzemajo zahodne standarde šele pretekla tri desetletja, kar prav tako vpliva na 
položaj vojaških družin v kontekstu SV in družbe na splošno. Zato je pomembno 
poudariti nekatere ključne značilnosti institucionalne skrbi za vojaške družine v 
Sloveniji in ključne značilnosti družin pripadnikov SV. Delež pripadnic v SV je 
denimo visok (16,7 %) (Slovenska vojska v številkah, 2022), kar državo v primer-
javi z drugimi državami članicami zveze NATO uvršča v sam vrh po tem merilu 
(STA, 2021).

V okviru SV dejansko ne moremo govoriti o institucionalizirani skrbi za vojaške 
družine, kot ta obstaja v nekaterih drugih oboroženih silah po svetu. V Republiki 
Sloveniji namreč predpisana stalna institucionalizirana podpora pripadnikom ob-
staja na zakonodajni ravni3, vendar se na operativni ravni ne izvaja v celoti in 
vojaške družine naslavlja le zelo omejeno. Se pa Ministrstvo za obrambo RS in SV 
vedno bolj zavedata pomena vojaških družin in njihovega vpliva na učinkovitost 
in uspešnost pripadnikov/-ic, kar so potrdile tudi številne tuje študije.

2 Uporabili smo definicijo Združenih narodov, ki v splošnem velja tudi za sociološko definicijo: 
Družino tvorijo najmanj ena odrasla oseba ali več odraslih oseb, ki skrbijo za enega ali več 
otrok. Za namene naše raziskave smo oblikovali operativno opredelitev vojaške družine: v 
času raziskave je moral biti vsaj en starš pripadnik SV, vsaj en otrok pa mlajši od 18 let.

3 Zakonodajni okvir za institucionalizirano skrb za vojaške družine v Sloveniji predstavljajo 
naslednji akti: Zakon o obrambi (1994), Zakon o službi v Slovenski vojski (2007), Pravilnik 
o organizaciji religiozne duhovne oskrbe (2003), Direktiva o zagotavljanju psihološke 
dejavnosti v Slovenski vojski (2015), Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov SV 
pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi 
pogodbami (2008).
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Razvoj institucionalizirane skrbi za družinske člane so pospešili številni de-
javniki: proces profesionalizacije SV, polnopravno članstvo v zvezi NATO, so-
delovanje na mednarodnih operacijah in misijah, seznanjenost z institucionali-
zirano podporo družinam v drugih oboroženih silah zveze NATO ter napotitve 
v mednarodna vojaška poveljništva. Okrepljene zahteve na delovnem mestu in 
zahteve delodajalca, da pripadniki SV sodelujejo na vojaških vajah, izobraževanju 
in usposabljanjih v tujini ter posledično na mednarodnih operacijah in misijah, 
pomenijo težko breme za življenje vojaških družin. Enako velja za vsakodnevne 
migracije na oddaljeno delovno mesto, kar inherentno vpliva na vlogo pripadnika 
v vsakodnevni družinski rutini.

Vsi navedeni dejavniki predstavljajo ustrezen okvir za refleksijo in uvedbo 
okrepljene institucionalizirane skrbi za pripadnike in njihove družine.

Kaj lahko od knjige pričakuje bralec ali bralka?

Že na samem začetku je treba poudariti, da vojaške družine niso homogena 
družbena kategorija, temveč jih sooblikujejo številni objektivni in subjektivni 
dejavniki, predvsem različne družbeno-demografske značilnosti in materialne 
okoliščine, v katerih te družine živijo, pa tudi funkcija v vojaški organizaciji ter 
same značilnosti družine. To obenem pomeni, da dejstvo, da sta eden ali oba 
starša zaposlena v vojaški organizaciji, ni edina pomembna lastnost, ki opredeljuje 
vojaško družino, zaradi česar je raziskovanje družinskih praks in odnosov ter 
subjektivnih percepcij vseh družinskih članov in članic toliko pomembnejše. Ko 
govorimo o vsakdanjem življenju vojaških družin, je treba posebno pozornost 
posvetiti tveganjem in dejavnikom, ki vplivajo na kakovost družinskega življenja.

Ta monografija obravnava ekološki sistem vojaške družine, pri čemer se 
osredotoča na specifične dejavnike tveganja, ki vplivajo na njeno blagostanje 
in zdravje. Kot okvir za opazovanje zdravja vojaških družin je bil uporabljen 
Bronfenbrennerjev (1994) model socialnoekoloških ravni, pri čemer smo v 
središče postavili vojaško družino in opazovali dejavnike, ki vplivajo nanjo 
(gl. sliko 1).
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  1 Uvod    

Slika 1: Kazalniki zdravja vojaških družin 
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Z namenom oblikovanja teoretičnega modela smo opredelili naslednje 
kazalnike zdravja in dobrobiti, ki so bili prepoznani v različnih vojaških 
organizacijah: (ne)zadovoljstvo s partnersko zvezo, intimno nasilje, starševstvo, 
blagostanje otrok, čezmerna uporaba psihoaktivnih substanc, depresija, 
posttravmatska stresna motnja, splošno zdravstveno počutje. Kazalnike zdravja 
smo analizirali in empirično umestili v kontekst z uporabo pristopa mešanih 
raziskovalnih metod, pri čemer smo zajeli tako vzorec vojaške družine (s podvzorci 
pripadnikov oz. pripadnic in njihovih partnerjev oz. partneric) kot civilni vzorec, 
kar nam omogoča razlikovanje in osredotočanje na dejavnike, ki so specifični za 
vojaške družine in za civilne družine niso značilni. V raziskovalnem procesu smo 
opredelili vojaškospecifične dejavnike tveganja na vsaki od socioekoloških ravni, 
in sicer na individualni (npr. velikost družine, spol, telesno in duševno zdravje 
staršev); mikro (npr. starševski stres, družinski stres, stres na delovnem mestu/v 
vojski, finančne razmere); mezo (npr. brezposelnost partnerja/-ice, konflikti 
glede delitve gospodinjskih in skrbstvenih obveznosti) ter makro vojaški ravni 
(npr. napotitve na MOM, pogoste odsotnosti, dnevne delovne migracije na dolge 
razdalje).

Teoretični model smo prilagodili na podlagi informacij, pridobljenih s stro-
kovnimi intervjuji, opravljenimi z 41 civilnimi in vojaškimi strokovnjaki/-injami  
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na področjih socialnega dela, vzgoje in izobraževanja, psihološke pomoči, 
policije in nekaterih drugih (podrobnejše informacije so na voljo v poglav-
ju o metodologiji). Teoretični model smo nato empirično preverili na vzorcu 
893 respondentov, razdeljenih v tri podvzorce: vzorec pripadnikov/-ic, vzorec 
njihovih partnerjev/-ic in civilni vzorec. K temu smo dodali še 14 poglobljenih 
intervjujev s polnoletnimi otroki pripadnikov/-ic SV, ki so odraščali v vojaški 
družini.

Struktura monografije sledi logiki pojasnjevanja preučevane teme od 
splošnega globalnega okolja prek državnih posebnosti do posebnih okoliščin, 
v katerih deluje SV. Sočasno sledi enaki logiki preučevanje socialnoekoloških 
dejavnikov tveganja, ki vplivajo na zdravje in dobrobit v vojaških družinah. To 
pomeni, da so bili kazalniki zdravja najprej preučevani na mednarodni ravni, 
nato s pomočjo ekspertnih intervjujev potrjeni v slovenskem okolju in naza-
dnje testirani med pripadniki/-icami SV, njihovimi partnericami/-ji in tudi v 
civilnem vzorcu.

V prvem poglavju tako predstavljamo spremembe v družinskem življe-
nju v kontekstu zahodnih družb, v slovenskem okolju in v vojaških družinah. 
Nadaljujemo s povzemanjem ključnih okoliščin, v katerih se razvijajo in pridobi-
vajo na pomenu dejavniki tveganja za zdravje in dobrobit vojaških družin. Nakar 
preidemo v analizo vsakega posameznega kazalnika zdravja, pri čemer je za vsak 
kazalnik zdravja stanje v slovenskem okolju postavljeno v kontekst mednarodnih 
dognanj ter slovenskih ekspertnih spoznanj. Pregledu stanja sledijo spoznanja 
strokovnih intervjujev in ugotovitve iz vseh treh preučevanih vzorcev. 

V nadaljevanju smo preučevali neposredna tveganja za zdravje v vojaški dru-
žini, pri čemer smo s pomočjo regresijskih modelov izmerili vpliv identificiranih 
dejavnikov tveganja na posamezen kazalnik zdravja. Opazovali smo razlike zno-
traj vojaške družine, torej med pripadniki/-icam in partnerji/-icami ter tudi 
med vojaško družino in civilnim vzorcem. 

Tveganja smo umestili tudi v kontekst stresa, ki izvira iz nadpovprečnih delov-
nih in, s tem povezano, družinskih obremenitev. Monografija pa obravnava tudi 
strategije soočanja s stresom, s ciljem pripomoči k njegovemu zmanjšanju med 
pripadniki/-icami in partnerji/-icami. 

V zadnji raziskovalni fazi smo ugotovitve osmišljali skozi poglobljene intervju-
je s polnoletnimi otroki pripadnikov/-ic, ki so z nami delili svoje izkušnje in stiske 
zaradi pogostih in dolgotrajnih odsotnosti starša v njihovih različnih pomembnih 
življenjskih obdobjih otroštva in mladostništva. 

V zadnjem delu monografije smo povezali, pretehtali in pojasnjevali razmerja 
med vojaško družino in civilnim okoljem, pa tudi ugotovitve mednarodnega oko-
lja v primerjavi s slovenskimi. 
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Ker pa je namen tega znanstvenega projekta tudi priprava uporabnih pripo-
ročil tako za vojsko kot institucijo kot za njene pripadnike/-ice ter družinske 
člane, smo v zaključnem poglavju predstavili priporočila za vsako skupino članov 
vojaške družine: za pripadnike/-ice, partnerje/-ice in otroke. 
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  2 Družine v vrtincu družbenih sprememb pozne moderne   

Zahodne družbe se že zadnjih petdeset let srečujejo s transformacijami na 
področju družin, ki jih ni mogoče spregledati. Spremembe so po mnenju 
sociologov in sociologinj družin tako intenzivne, da se je družina spremenila 
strukturno, spremenili so se družinske oblike ter družinsko življenje samo, gre pa 
za ireverzibilnost sprememb, kar pomeni, da bo posledična raznolikost družin in 
načinov družinskega življenja tudi v prihodnje ena temeljnih značilnosti družin 
in družinskega življenja (Švab, 2001). 

Čeprav so vojaške družine obstajale tudi v preteklih obdobjih (v tem smislu 
niso produkt pozne moderne kot nekateri drugi tipi družin), je raziskovanje 
njihovih posebnosti, pa tudi skupnih značilnosti z drugimi družinskimi oblikami, 
prav tako upravičeno in nujno. Prvi razlog je zagotovo ta, da so tudi specifični 
družinski tipi, kot so vojaške družine, podvrženi istim družbenim spremembam 
in okoliščinam kot ostali. Prav zato je pomembno raziskovati njihovo prilagajanje 
na družbene spremembe ter specifike in skupne značilnosti v novih družbenih 
kontekstih. 

Hkrati pa se po svoji specifičnosti vojaške družine razlikujejo od ostalih 
družinskih tipov in te posebnosti je treba raziskovati, da bi lahko identificirali 
tudi morebitne specifične potrebe, izzive in probleme, s katerimi se srečujejo pri 
opravljanju svojih vitalnih funkcij (predvsem socializacija ter psihična stabilizacija 
odraslih posameznikov), da bi lahko posledično pristojne institucije oz. država 
s svojimi politikami nudile družinam potrebno podporo. Z vidika družin je 
tu zagotovo treba posebno pozornost usmeriti na otroke, njihovo blaginjo, na 
zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj in odraščanje, za kar se je država 
zavezala skrbeti tako z zakonodajo kot s posebnimi javnopolitičnimi dokumenti.

Tako izhajamo iz teze, da vojaških družin kot specifičnega družinskega 
tipa, kjer poklic oz. delovno mesto in s tem način življenja enega ali obeh 
partnerjev pomembno pogojuje in vpliva na samo družinsko življenje vseh 
članov in članic, še posebej otrok, ne moremo obravnavati zgolj izolirano 
od ostalega družbenega sveta, s pozornostjo na specifikah, temveč jih je 
treba raziskovati tudi v družbenih kontekstih konkretnega časa in prostora. 
Z drugimi besedami, tako posebnosti vojaških družin kot splošne značilnosti 
družinskega življenja pozne modernosti so medsebojno tesno povezane. Ugotoviti, 
kakšno je razmerje med njimi, pa je naloga sociološkega raziskovanja, konkretno 
tudi v pričujoči knjigi. 

Pri tem se že v izhodišču zavedamo, da tudi vojaške družne niso monolitna 
družbena kategorija, temveč jih oblikujejo različni objektivni in subjektivni 
dejavniki, v prvi vrsti različne sociodemografske značilnosti in materialne 
okoliščine, v katerih bivajo, seveda pa tudi tip zaposlitve oz. delovno mesto v 
vojaški organizaciji in ne nazadnje tudi značilnosti konkretne družine in njihovih 


