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POVZETEK  

 

Diplomska naloga obravnava problematiko prisotnosti smisla pri odvisnikih od drog in alkohola 

v programu Zavod Pelikan. V prvem delu teoretičnega dela smo pozornost namenili 

predstavitvi zasvojenosti, ki se kot motnja odraža na več področjih posameznikovega delovanja 

– na možganih, mišljenju, doživljanju, presojanju, prepričanjih, vedenju ter tudi na ravni 

družine in širše družbe. Obravnavali smo dejavnike tveganja, posledice ter sočasnost kemične 

in nekemične zasvojenosti. Prav tako je predstavljen program Zavod Pelikan in njegove 

posamezne enote. V drugem delu teoretičnega dela pa smo pozornost namenili psihoterapevtski 

smeri, imenovani logoterapija, ki zagovarja, da je v življenju posameznika pomembno, da ima 

smisel, ki je določen z vrednotami. Prirojena volja do smisla, ki je človekovo glavno 

motivacijsko gonilo, človeka spodbuja, da uresniči naloge skupaj z vrednotami. Brez prisotnosti 

smisla posameznik trpi za bivanjsko frustracijo ali pa lahko pristane v bivanjskem vakuumu. 

Slednji lahko vodi v zasvojenost, agresijo ali depresijo, konča pa se lahko tudi s samomorom. 

Logoterapija v takem primeru klientu pomaga pri razumevanju, spoznavanju, odkrivanju in 

uresničevanju njegovega smisla življenja. 

S pomočjo vprašalnika PIL-test – lestvico življenjskih ciljev, ki sta ga razvila Crumbaugh in 

Maholick, in 30 sodelujočih uporabnikov Zavoda smo ugotovili, da lahko upad življenjskega 

smisla med drugim vodi tudi do zasvojenosti. V bivanjskem vakuumu je kar 13 od 30 

uporabnikov. Raziskava je prav tako dokazala, da je razmišljanje o samomoru prisotno v večini 

primerov in da starost ter izobrazba ne vplivata na stopnjo občutka smisla.  

Ključne besede: smisel, kriza smisla, logoterapija, zasvojenost, Zavod Pelikan, PIL-test 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis deals with the problem of the presence of meaning in drug and alcohol addicts in the 

programme at the Pelikan Institute in Slovenia. In part one of the theoretical work, addiction is 

discussed, which has effects at many different levels – brain, thoughts, experiences, judgments, 

beliefs, behaviour, and also at the level of the family and the society at large. We evaluated the 

risk factors, the consequences, and the comorbidity of chemical and non-chemical addiction. 

The Pelikan Institute and its individual units are also presented.  

In the second part of the theoretical part, attention was devoted to the psychotherapeutic school 

called logotherapy, which advocates that in the life of an individual it is vital to have a sense 

based on values. Without the presence of meaning, an individual suffers from an existential 

frustration, one may find oneself in an existential vacuum, which can lead to addiction, 

aggression, or depression, which may end with suicide. In today's times, it is difficult for an 

individual to find out what one wants or what one should do, nor do any instincts, traditions, 

conventions, or values lead one to the right path. An individual usually does what others do or 

does what others want from him to do (Frankl 2014, 101). In reality, however, an individual 

has an innate will to make sense, which is the primary motivational drive – the will to force one 

to accomplish tasks accompanied by the values. Logotherapy helps the client find meaning, as 

the client needs to understand, grab and discover, recognise, perceive and realise it.  

With the PIL-test questionnaire – the scale of life goals developed by Crumbaugh and Maholick 

– tested on 30 participating users of the Institute, we found that the decline in life's sense might 

lead to addiction, among other things. As many as 13 users (out of 30) reported experiencing 

the existential vacuum. The research also proved that suicide ideations are present in most cases 

and that age and education do not affect the level of sense of meaning.  

 

Keywords: meaning, the crisis of meaning, logotherapy, addiction, Pelikan Institute, PIL-test 
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1 UVOD 

 

V Sloveniji je veliko programov, na katere se lahko obrnemo v primeru zasvojenosti. Premalo 

pa je raziskano, da do zasvojenosti prihaja zaradi upada življenjskega smisla posameznika. To 

trditev je zagovarjal psihiater in nevrolog nemškega rodu Viktor Frankl, ki se je v svojem 

življenju posvetil predvsem smislu do življenja in s smislom povezanim stvarem. Z 

raziskovanjem smisla je ustanovil povsem ločeno psihoterapevtsko smer, imenovano 

logoterapija. Njeno ime izvira iz dveh grških besed – logos, kar pomeni smisel, in therapeuein, 

kar pomeni zdraviti. Logoterapija zdravi s smislom tako, da klientu pomaga najti smisel. Ker 

pa je v Sloveniji omenjena psihoterapevtska smer premalo uporabljena, čeprav njeno 

učinkovitost dokazuje praksa v tujini in raziskave, smo se odločili, da bomo v diplomski nalogi 

preučili psihoterapevtsko smer logoterapijo in ali Franklove trditve veljajo tudi za Slovenijo, 

natančneje v slovenskem programu za odvajanje od drog in alkohola. Pri raziskavi smo 

uporabili analizno-sintezno metodo in kvantitativno metodo z mednarodnim strokovno 

priznanim vprašalnikom. 

 

V problematiko zasvojenosti smo se poglobili pri ljudeh, ki droge in alkohol prekomerno 

uživajo ter so vključeni v program Zavod Pelikan Karitas. Raziskave se bomo lotili s pomočjo 

vprašalnika PIL-test, ki sta ga na podlagi znanja in raziskav razvila avtorja Crumbaugh in 

Maholick. Lestvica življenjskih ciljev je bila posebej zasnovana, da bi spodbudila odzive, ki se 

nanašajo na stopnjo, do katere posameznik doživlja »namen v življenju«. Vprašalnik je 

utemeljen na eksistencializmu, natančneje logoterapiji. Avtorja sta z vprašalnikom želela 

razločiti med bolniki in zdravimi posamezniki, natančneje kdo potrebuje psihoterapijo. V 

članku predstavita raziskavo, s katero podpreta Franklovo domnevo, da pomanjkanje smisla v 

življenju vodi v eksistencialno frustracijo.  

 

S pomočjo vprašalnika smo prišli do odgovorov na vprašanje, ali izobrazba in starost vplivata 

na boljši rezultat ankete, koliko uporabnikov je imelo misel na samomor kot edini izhod iz težav 

– predpostavljamo, da bodo rezultati pokazali, da je misel na samomor prisotna pri več kot 

polovici anketirancev. Prav tako pa smo primerjali, ali uporabniki, ki končujejo program, 

doživljajo večji občutek smisla, pozitivnega pogleda na življenje in imajo postavljene 
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življenjske cilje. Predpostavljamo, da več kot polovica uporabnikov, ki so na začetku programa, 

imajo življenje za nesmiselno.  

 

 

2 ZASVOJENOST 

 

2.1 Opredelitev 

Danes je zasvojenost z drogami pereč problem, ki se kaže tudi kot globalni družbeni pojav. 

Ljudje pogosto odvisnost razumejo kot telesno odvisnost od kemičnih snovi, ki vplivajo tudi 

na zavest posameznika. Po besedah Rozmanove odvisnost »pomeni kompleksno vedenje 

zasvojenega človeka, ravnanje, o katerem on sam prav dobro ve, da je škodljivo, pa ga ponavlja 

in ga ne more opustit, ker bi sicer doživel abstinenčno krizo.« (Rozman 1998, 32) 

 

Strokovna institucija ASAM (American Society of Addiction Medicine) je leta 2011 sprejela 

novo definicijo zasvojenosti:  

Zasvojenost je kronična bolezen možganskega nagrajevalnega kroga in centrov, ki so 

povezani z motivacijo in spominom. Nefunkcionalno delovanje takih sklopov 

nevronskih povezav se kaže na biološki, duševni, družbeni in duhovni ravni. Izraža se 

v posameznikovi patološki potrebi po ugodju in/ali sprostitvi ob uživanju določenih 

snovi in izbiri določenih vedenj. Za zasvojenost so značilni nesposobnost za trajno 

abstinenco, oslabljena sposobnost nadzora nad vedenji, hlepenje po omami, 

zmanjšana zmožnost prepoznavanja resnih težav tako v vedenju posameznika kot tudi 

v medosebnih odnosih ter disfunkcionalno čustveno odzivanje. Vključuje cikle 

ponovitve bolezni oziroma recidive in remisije ali začasna izboljšanja oziroma faze 

abstinence. (American Society of Addiction Medicine 2011) 
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2.2 Zasvojenost kot motnja na več ravneh 

Rozmanova (2013, 26) zasvojenost opisuje kot kompleksno bolezen, pri kateri nastanejo motnje 

na različnih ravneh. Pogosto prihaja do nesporazumov pri sami definiciji zasvojenosti, pri kateri 

je treba upoštevati več ravni. Vsak sogovornik opaža zasvojenost na svoji ravni. Zdravniki 

opažajo zasvojenost na ravni organov, psihologi motnje v mišljenju, psihoterapevti na 

(ne)zmožnosti nadzora vedenja in se poglobijo v vzroke. Socialni delavci, družinski terapevti 

in pravniki pa govorijo o motnjah v delovanju družinskega sistema, sociologi pa govorijo o 

kulturi zasvojenosti. Skratka, zasvojenost povzroči motnjo na več ravneh.  

 

Avtorja Rusche in Friedman (2004, 255) predstavita zasvojenost kot motnjo, ki je posledica več 

dejavnikov. Kot prvi pogoj navajata izpostavljanje drogam, ki aktivirajo možganski sistem 

nagrajevanja.  

 

Možganski sistem nagrajevanja se aktivira, ko počnemo stvari, ki so za nas dobre. Tako kot pri 

prehranjevanju in pitju, nas možgani nagradijo z občutkom ugodja, prav tako pa tudi pri spolni 

aktivnosti, da človeška vrsta preživi (prav tam, 26). Drugi pogoj za zasvojenost pa vključuje 

potrebo po jemanju droge v posebni motivacijski zvezi: zaradi dobrih občutkov, ki jih povzroča 

droga, za zmanjšanje stresa, zmanjšanje neprijetnih občutkov, anksioznosti ali pa zaradi potrebe 

po drogi (prav tam, 255). 

 

V nadaljevanju je opisano, kaj zasvojenost spremeni v možganih in kaj pri nekaterih 

možganskih funkcijah.  

 

2.2.1 Motnja na ravni možganov 

Pri zasvojenosti pride do spremembe v delovanju različnih nevronskih procesov, ki so 

odgovorni za mišljenje, čutenje in odločanje. Nastopi bolezen možganov, natančneje 

možganskih sistemov za nagrajevanje, motivacijo in spomina ter z njimi povezanih nevronskih 

povezav. Pri določanju normalnega ali bolezenskega delovanja možganov si lahko pomagamo 

s sodobnimi slikovnimi preiskavami možganov. Zasvojenčev prefrontalni korteks (del 
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možganov za čelom), s katerimi razumemo in presojamo, ne zmore nadzorovati impulzov 

podrejenega čustvenega in instinktivnega dela – limbičnega dela možganov. Funkcija 

limbičnega dela je, da nas opozori in reši pred nevarnimi situacijami ali pa opozori na izjemno 

ugodne. Kadar pa limbični del možganov ni pod nadzorom prefrontalnega dela možganske 

skorje, sedeža našega razuma, hočemo želeno takoj, ne da bi presodili, ali je dejanje primerno 

ali ne. (Rozman 2013, 27–29) Iz teh dejstev lahko sklepamo, da je zdravljenje zelo kompleksno, 

saj zasvojenec ni sposoben določiti oziroma presoditi, ali je dejanje primerno ali ne. Svoje 

odločitve ni sposoben niti nadzorovati. Z drugo besedo pri zasvojencu gre za hlepenje po omami 

(angl. craving). 

  

Craving je kompleksen in zahteven koncept in morda celo eden najtehtnejših 

argumentov, ki zlahka ovrže vse teorije, ki zagovarjajo stališče, da je zasvojenost 

izbira in ne bolezen. Gre za nevrobiološki mehanizem, ki se sproži brez volje do 

posameznika in ga zasvojeni ne morejo prostovoljno izbirati in ne nadzorovati. Tako 

v nekaterih delih možganov lahko zaznamo pretirano aktivnost, medtem ko v drugih 

opazimo pravo opustošenje in nedejavnost. (strokovno – hipofrontalnost) Delovanje 

dela možganov, ki je odgovoren  za sprejemanje odločitev, je zaradi zasvojenosti le še 

bleda senca tega, kar bi moral biti. Hipofrontalnost omogoči zasvojenim možganom, 

da začnejo hlepeti po omami po katerikoli obliki (alkohol, droge, hrana, seks), ker je 

postala povezana s preživetjem. Craving ne pomeni, da si nečesa močno želimo, ampak 

pomeni, da smo prepričani, da bomo brez tega umrli. Najbolj je podobno stanju 

obsedenosti. Kljub temu da zasvojeni želi misliti na druge stvari in se je odločil, da se 

ne bo več omamljal, njegovi možgani ves čas preusmerjajo na objekt omame, na tisto, 

kar je v preteklosti pomagalo spremeniti neprijetno čustveno stanje. Zbuja se sredi 

noči, ne more se spati, njegov srčni utrip dosega 120 utripov na minuto in vedno znova 

si ponavlja: »Samo še enkrat!«. Craving je v resnici skrajno intenzivna, neprijetna 

čustvena in telesna izkušnja – z eno besedo pomeni trpljenje. Zasvojeni še vedno lahko 

odloča in izbira svoje vedenje, ne more pa izbrati, da ne bi hlepel po omami. Ta 

mehanizem je še posebej težko razumljiv partnerjem zasvojenih s seksualnostjo. 

Craving je eden od razlogov, zakaj zasvojeni tako pogosto recidivirajo oziroma 

zdrsnejo nazaj v zasvojenost. Bolj ko se zasvojeni trudi, da bi abstiniral z močjo volje, 
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hujša postaja težava in vse večji je notranji konflikt med različnimi psihičnim 

strukturami. (Topič 2015, 45-46) 

 

2.2.2 Motnja na ravni mišljenja, doživljanja, presoje, prepričanj 

 

Zasvojenost najbolj prizadene možgansko delovanje sistemov za nagrajevanje, motivacijo in 

spomin. Zasvojenec občuti, razmišlja in presoja popolnoma drugače kot oseba, ki ni zasvojena. 

To pri zasvojenemu težko opazimo, vendar je najznačilnejša sprememba, ki jo opazimo, 

nezmožnost, da bi škodljivo vedenje opustili. Zasvojen človek razume, da je vedenje škodljivo, 

vendar se ne more ustaviti. Pri zasvojenosti nastopijo težave tudi z opažanjem, učenjem, 

nadzorovanjem impulzov, kompulzivnim vedenjem in presojo (Rozman 2013, 31). 

 

V nadaljevanju so našteta prepričanja, motnje v mišljenju in čustvovanju, ki jih ima zasvojeni: 

Prepričanja, ki jih imajo zasvojeni: 

➢ Jaz sem v bistvu slab kot oseba. 

➢ Nihče me ne bi maral takega, kakršen sem. 

➢ Če bi se moral zanašati na druge, ne bi mogel nikoli potešiti svojih potreb. 

➢ Vedenje, s katerim sem zasvojen, je moja najpomembnejša potreba. 

Pri zasvojenosti pride do motenj v mišljenju: 

➢ obsedenost z uživanjem/uporabo snovi, 

➢ motnje v presoji koristi in škode, povezanih z uživanjem mamil ali iskanjem ugodja, 

➢ napačno prepričanje, da težave izvirajo iz drugih vzrokov in niso posledice 

zasvojenosti. 

Prav tako pride do čustvenih motenj: 

➢ tesnobe, depresija, čustvena bolečina, 

➢ povečana občutljivost na stres, ki so stimulirani možganski centri za stres. Pod tem 

vplivom se nam stvari zdijo bolj dramatične, 

➢ aleksitimija ali težave v zvezi s čutenjem čustev in razlikovanjem med njimi. (Rozman 

2013, 32) 
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Pri zasvojenosti je značilen začaran krog sramu oziroma zasvojenski ciklus. Gre za poseben 

preplet sistemov misli, vedenj in občutkov, kar sproži ponavljanje škodljivega vedenja. Začne 

se z občutkom, da posameznik ni dovolj dober, in z obsedenim razmišljanjem o vedenju, s 

katerim je zasvojen. Obsedenost pripelje do izgube nadzora. Ti občutki se intenzivirajo z 

uporabo rituala – že sama priprava naredi občutke še intenzivnejše. Ko zasvojenec dobi svojo 

drogo, temu vedenju rečemo izživljanje (angl. acting-out), s tem sprosti nakopičeno notranjo 

napetost in nastopi trenutno olajšanje. Po olajšanju nastopi sram (npr. Nikoli več ne bom ...) in 

nastopi zadrževanje nadzora (angl. acting-in). Toda tudi nadzor ni rešitev, saj čez nekaj časa 

nastopi zasvojensko hlepenje. Nezdravi možgani zasvojencu pri tem sporočajo, da bo umrl, če 

ne dobi svoje doze. In ciklus se spet zavrti, vsakič znova spet globlje. (Rozman 2013, 34–35) 

 

2.2.3 Motnja na ravni vedenja 

Zasvojenost kot motnja mišljenja in doživljanja se posledično pojavi še kot motnja na ravni 

vedenja. Takrat zasvojenčeve notranje odklone opazi tudi njegova okolica. Po navadi 

poskušamo zasvojene prepričati, da svoje vedenje spremenijo, vendar pri tem niso sposobni 

vztrajati. Za spremembo vedenja so potrebne spremembe na področju mišljenja, doživljanj in 

prepričanj (Rozman 2013, 27). 

 

2.2.4 Motnja na ravni družine 

Družina je skupnost več ljudi, pri kateri vsak prispeva svoj del, in so medsebojno soodvisni. 

Naloga staršev je, da prenesejo svoj sistem misli in vrednot na otroke ter hkrati poskrbijo zanje 

in se angažirajo pri stvareh, ki jih otroci sami ne zmorejo. S prenašanjem sistema misli in 

vrednot pa se sočasno lahko prenese tudi nagnjenost za nastanek zasvojenosti. Otroci, ki 

odraščajo v družini, v kateri je prisotna zasvojenost, so patološko soodvisni (Rozman 2013, 27).  

O patološki soodvisnosti bomo govorili tudi v nadaljevanju. 
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2.2.5 Motnja na ravni širše družbe 

 

Odvisnost je velik družbeni problem, na katerega se družba različno odziva. Lahko bi rekli, da 

so se z razvojem tehnologije razvile tudi nove oblike odvisnosti, tako kemične kot tudi 

nekemične. Med nove nekemične odvisnosti spada tudi odvisnost od tehnologije.  S tehnologijo 

se srečujemo vsak dan, in to po več ur. Bodisi zaradi službenih in/ali šolskih obveznosti bodisi 

je uporaba tehnologije prisotna tudi v prostem času. Na telefonu imamo vse: uro, budilko, 

možnost klica, možnost pisanja kratkih sporočil, igranje igric, spremljanje vremena itd. Poleg 

vsega tega pa še družabna omrežja, ki nas prav tako lahko vodijo v svet zasvojenosti. Cilj 

družabnih omrežij je bil zlasti združiti stike, da bi bili bolj družabni, vendar se je na žalost 

izkazalo, da nas je prav to oddaljilo. Pri vsem tem je premalo kritičnosti in mej. Vprašanje, 

koliko otrok lahko preživi za računalnikom, je pogosto. Vendar bi se morali pri tem tudi 

vprašati, kaj otroku ponuditi namesto večurne ali celodnevne uporabe tehnologij in spleta. 

 

Poleg čedalje večjega soočanja z odvisnostjo s sodobno tehnologijo je problem naše družbe tudi 

ta, da imamo visoko stopnje tolerantnosti do uživanja alkohola, prav tako pa tudi do uživanja 

drog. Za pitje alkohola imamo priložnost pri najrazličnejših dogodkih, kot so poroka, 

rojstnodnevne in novoletne zabave, zabave ob uspehih itd. Po podatkih Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje vsak deseti prebivalec Slovenije čezmerno pije alkohol. Podatke je pridobil pri 

posameznikih, starih od 25 do 46 let. V Sloveniji vsak dan v bolnišnicah zaradi posledic 

alkohola sprejmejo deset ljudi. Nacionalni inštitut je prav tako ugotovil, da so moški trikrat 

pogosteje hospitalizirani kot ženske. Precej strašljiv pa je podatek, da kar 800 ljudi na leto umre 

zaradi škodljivih učinkov alkohola. (NIJZ 2018)  

 

Poleg tega je dolgo veljalo in menim, da se to še zgodi, da ima zdravljenje negativni sloves, saj 

so nekateri programi uporabljali nepopustljivo konfrontacijo ter prizadevanje za spremembo 

osebnosti zasvojenca (Auer 2002, 10). 

 

Konfrontacija pomeni soočenje, v našem primeru uporabnika oziroma klienta z njegovim 

neprimernim vedenjem, zlasti takim, ki je v času pred zdravljenjem vodil v svet omame. 

Menim, da je konfrontacija deloma zelo pomembna in pri posamezniku prinese tudi nekaj 
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miselnih in vedenjskih premikov. Terapevti se morajo znati ustaviti s konfrontacijo oz. že prej 

preveriti, kaj je v ozadju. Raziskati, kaj si posameznik misli ob tem, kaj občuti, kaj ga vodi v 

takšno vedenje itd. Če posameznik ni resen, celo nespoštljiv, ignorantski do vseh drugih, ga je 

treba konkretno konfrontirati, poleg tega pa tudi soočiti s posledicami. Za svoja dejanja, ki v 

programu niso dovoljena, mora sprejeti odgovornost zanje in tudi odgovarjati. Terapevtova 

naloga je hkrati tudi znati prisluhniti. Po navadi se kakšen vedenjski vzorec »vleče« iz primarne 

ali pa tudi sekundarne družine. Naloga terapevta je, da mu pri tem stoji ob strani in ga spodbuja 

k drugačni izbiri vedenja. S tem se doseže tudi eden od ciljev programa. Popravlja se vedenjski 

vzorec in pridobi zmožnost konstruktivnega reševanja oziroma odzivanja.  

 

Auer (2002, 10) opozarja, da je v naši družbi precejšen razkorak med številom tistih, ki pomoč 

potrebujejo, in tistih, ki se za zdravljenje odločijo. Vzrokov za to je več: 

odločitev za zdravljenje je zelo težka osebna odločitev, saj si zasvojenec težko prizna napake, 

nemoč in nesposobnost nadzora vedenja.  

 

2.3 Dejavniki tveganja 

Na razvoj zasvojenosti vpliva več dejavnikov, ki so lahko med seboj prepleteni. V nadaljevanju 

našteti dejavniki veljajo tako za kemično odvisnost kot tudi za nekemično.  

 

Pri zasvojeni osebi pogosto prihaja do prepletov več dejavnikov. K zasvojenosti precej 

(približno polovico) prispevajo genetski dejavniki. Poleg bioloških dejavnikov pa ima na razvoj 

zasvojenosti pomemben vpliv tudi okolje, v katerem posameznik živi in v katerem se lahko 

pojavljata tako kemična kot tudi nekemična zasvojenost. S primarnim družinskim okoljem, 

vzgojo in izkušnjami, ki jih otrok v tem okolju pridobi, posameznik izoblikuje prepričanja, ki 

jih lahko v odraslosti še bolj okrepi ali pa opusti. (Topič 2015, 16–18)  

 

Auer (2002, 131) meni, da je pri mladih pomemben vzgled staršev. Pri mladostniku ni dovolj, 

da jim starši poskušajo dopovedati, da so na primer droge in alkohol zelo škodljivi, medtem ko 

imajo starši težave z zasvojenostjo tudi sami in ne spremenijo načina življenja.  
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V raziskavi iz leta 2014 so ugotavljali korelacijo med funkcionalnostjo družinskih sistemov, 

starševskim slogom in številom mladostnikov, ki imajo težave zlorabe snovi (alkoholizem in 

zasvojenosti z drogami). Sodelovali sta dve skupini mladostnikov. Ena skupina ni imela težav 

z odvisnostjo, in druga skupina, ki je imela težave in je bili vključena v program za zdravljenje 

odvisnosti. Rezultati raziskave kažejo, da med skupinama obstajajo statistično pomembne 

razlike. Zasvojenost je bila pogosteje prisotna pri mladostnikih, pri katerih so se pojavili 

nefunkcionalni vzorcih delovanja družine, pri družinah, ki niso bile optimalno urejene, v katerih 

je prevladujoči vzgojni stil zavračanje ali hiperprotekcija (prevelika zaščitenost) in kjer so bili 

družinski sistemi nepopolni (npr. enostarševska družina). Prav tako so rezultati pokazali 

korelacijo med delovanjem družine, vzgojnim stilom in prisotnostjo odvisnosti v družini 

(Matejević, Jovanović in Lazarević 2014, 281, 287). 

 

Na razvoj zasvojenosti zelo vplivajo tudi dejavniki travmatičnih izkušenj, ki osebo, odraščajočo 

v nefunkcionalni družini, čustveno zelo obremeni. Oseba, ki odrašča v taki družini se nenehno 

spopada z izdajstvom in zanemarjenjem. Taka ranjena oseba se vedno zateče v oblike vedenja, 

ki so nezrela. Nekatere osebe s travmatično izkušnjo se dogodka ne spomnijo ali je spomin 

nejasen (Rozman 2013, 48). Več o primarnem družinskem okolju v poglavju o posledicah 

zasvojenosti.  

 

Včasih pa niti urejena družina niti stabilen otrokov duševni razvoj nista dovolj. Vendar je 

možnost, da postane oseba redni uživalec drog manjša (Kastelic in Mikulan 2004, 23). 

 

Poleg naštetega na pojavnost zasvojenosti vpliva tudi socialno okolje in ponavljanje vedenjskih 

vzorcev (Topič 2015, 17). Pri mladih gre pogosto za radovednost, uporništvo, težave pri 

vključevanju v družbo, želje po užitkih, beg pred slabim počutjem. Prav tako je prisotna 

spodbuda oziroma pritisk vrstnikov, želja po dokazovanju itd. (prav tam, 23). 
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2.4 Oblike zasvojenosti 

Kot že omenjeno, zasvojenosti delimo na kemične in nekemične. Obe obliki sprožita močne 

čustvene premike ali spremenita stanje zavesti. Pri kemičnih gre lahko za opijanje z alkoholom, 

zlorabo drog, zdravil in inhalatov ter kajenje. 

 

Kemične psihoaktivne snovi razdelimo »[…]glede na farmakološke značilnosti:  

➢ zaviralce (alkohol, pomirjevala/uspavala, hlapljiva topila), 

➢ stimulanse (nikotin, kokain, amfetamin, ekstazi), 

➢ opioide (morfin, heroin) in 

➢ halucinogene (feniciklidin, ketamin, LSD, kanabis).« (Makovec 2013, 167) 

»Različne psihoaktivne snovi različno delujejo na možgane, ker se vežejo na različna 

receptorska mesta. Razlikujejo se glede vpliva na vedenje, hitrosti razvoja tolerance, 

odtegnitvenih znakov ter kratkotrajnih dolgotrajnih učinkov. Razlika med drugimi snovmi, ki 

tudi vplivajo na razpoloženje, in psihoaktivnimi snovmi, je v tem, da prve ne delujejo preko 

mezolimbičnega dopaminskega sistema.« (prav tam, 167) 

 

V nadaljevanju so predstavljena merila za odvisnost od psihoaktivnih snovi po klasifikaciji 

MKB-10. Kratica MKB-10 pomeni Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih 

problemov in je klasifikacija bolezni Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO). 

Klasifikacija pomeni razporeditev, razvrstitev, v tem primeru sistem kategorije bolezni ter 

merila (WHO b.l.). Od vseh znakov, ki so navedeni v nadaljevanju, morajo biti v zadnjih 

dvanajstih mesecih hkrati prisotni najmanj trije: 

➢ »močna želja (hlepenje) po psihoaktivnih snoveh (v nadaljevanju PAS) ali kompulzija 

po zaužitju PAS  

➢ težave v nadzorovanju vedenja, povezanega z uživanjem PAS (težave pri nadzorovanju 

začetka in zaključka uživanj ter pri nadzoru količine zaužite snovi) 

➢ fiziološko odtegnitveno stanje, ko je prekinjeno ali zmanjšano uživanje PAS, ki se kaže 

z značilnim odtegnitvem sindromom za določeno PAS, raba iste ali podobne PAS z 

namenom olajšanja ali izogibanju odtegnitvenemu stanju 
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➢ razvoj tolerance – višji odmerki PAS so potrebni za dosego učinkov, ki so jih v začetku 

sprožili nižji odmerki, 

➢ progresivno zanemarjenje drugih ugodij in interesov zaradi rabe PAS, podaljševanje 

časa, potrebnega za pridobivanje, uživanje in prebolevanje uživanja PAS, 

➢ nadaljevanje z uživanjem PAS navkljub jasnim škodljivim posledicam (npr. poškodba 

jeter zaradi uživanja alkohola, depresivno razpoloženje po intenzivnem uživanju PAS 

ali s PAS povezane težave s kognitivnim funkcioniranju).« (Makovec 2013, 179) 

Za nekemične zasvojenosti pa je značilno, da se za dosego stanja omame ali za olajšanje 

psihičnih bolečin kompulzivno zlorablja neko vedenje. Pod kategorijo kemične zasvojenosti 

uvrščamo različna spolna dejanja, igre na srečo za denar, zlorabe manevrov pri uživanju 

hrane/odrekanju hrane, sanjarjenje in kompulzivno zadolževanje, nerazumno tveganje, igranje 

računalniških igric, obiskovanje družbenih spletni strani in podobno. Rozmanova (2013, 38–

39) pri tem opozarja, da take stvari počnejo tudi zdravi posamezniki, vendar je razlika prav v 

izgubi nadzora. Zasvojeni to počne, čeprav dobro ve, kakšne so posledice. 

 

Oblike zasvojenosti lahko delimo tudi na fizično (telesno) in psihično odvisnost. Nekateri 

avtorji zagovarjajo stališče, da zasvojenost nastopi, ko sta prisotni tako fizična kot tudi psihična 

odvisnost. Do njiju pripeljejo spremembe možganskih struktur, ki jih povzroči jemanje droge. 

Bistvo psihične odvisnosti je, da si zasvojenec naravne občutke ponosa, ugodja in zadovoljstva 

nadomesti z jemanjem droge. Zasvojencu jemanje droge »pomaga« pri stresu, strahu, depresiji 

ali drugih čustvenih težavah. Za nastanek zasvojenosti je potrebna še fizična odvisnost, ki se 

kaže kot stanje prilagoditvi telesa na snov. Fizična odvisnost je namreč nujni sestavni del za 

zasvojenost, vendar sama ni dovolj za nastanek zasvojenosti. Psihična odvisnost je blažja kot 

fizična odvisnost, ker prenehanje ne povzroči abstinenčne krize, ampak neustavljivo željo in 

hrepenenje po drogi. Pri fizični odvisnosti pa nastopi abstinenčna kriza, ki se kaže kot hudi 

trebušni krči, tresavica, bruhanje, nahod, znojenje itd. (Rusche in Friedman 2004, 180–189) 

 

Čeprav po uživanju določene snovi oz. po izvajanju neke aktivnosti posameznik preide na svojo 

optimalno raven delovanja oz. se pomiri, zasvojenost prinaša tudi veliko negativnih posledic.  
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2.5 Posledice zasvojenosti 

Ker zasvojeni ni zmožen nadzorovati svojega vedenja, pride do posledic in zapletov, ki jih je 

Rozmanova (2013, 38–39) opisala takole: 

➢ zasvojeni se vključuje v odvisniška vedenja, ki pa so vsa pogostejša in 

intenzivnejša, kot je oseba prvotno nameravala (čeprav si zasvojeni želi opustiti 

vedenje ali ga vsaj omiliti, ga na žalost ne more nadzorovati); 

➢ pri vsem tem odvisniškem vedenju zasvojeni veliko časa izgubi tako za uživanje 

snovi kot tudi za okrevanje zaradi posledic uživanja in/ali zaradi vključevanja v 

vedenja, ki povzročijo omamo in vplivajo na družbeno in poklicno delovanje 

(npr. težave v odnosih, odlašanje ali zanemarjanja dela, upad uspeha na vse 

področjih življenja itd.); 

➢ zasvojeni nadaljuje vedenje, ki vodi v svet omame, čeprav se telesne ali psihične 

težave kažejo kot njegova posledica; 

➢ teh težav, ki nastopijo kot posledica, zasvojenci niso pripravljeni konsistentno 

razreševati ter pri tem vztrajati; 

➢ čedalje bolj se pojavlja zmanjšana izbira vedenj – zasvojensko vedenje nastopi 

kot edina izbira. 

 

Ker je zasvojenost motnja na več ravneh, se njene posledice tudi odražajo na več ravneh. 

Zasvojeni težko presojajo o posledicah nekega vedenja. Poznamo posledice na čustveni ravni, 

vedenjskih in nekaterih drugih ravneh. Na prvi ravni se lahko pojavijo depresija, anksioznost 

in splošna čustvena obremenjenost. Ker možganski centri preveč delujejo, je zasvojena oseba 

lahko pretirano občutljiva na stres. Pri zasvojenemu se težave pokažejo pri opisovanju čustev 

in zamenjavo čustev s telesnimi občutki (Topič 2015, 25). 

 

Pogosto so prisotne tudi psihosomatske težave, saj dolgotrajna čustvena vznemirjenost 

obremenjuje človeški organizem, moti imunološke in živčne mehanizme ter vodi v 

psihosomatske okvare. Da bi zmanjšal neprijetna stanja, zasvojenec hlepi po omami. Prav tako 

se lahko pojavi izguba samozavesti, sram, krivda, osamljenost, obup ali ravnanje, ki je v 

nasprotju z njegovimi vrednotami in prepričanji (prav tam, 25). 
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Na vedenjski ravni se pojavijo posledice, kot je na primer zmanjšana sposobnost nadzora nad 

lastnim vedenjem. Posledica tega nenadzora vodi v pretirano rabo škodljivih substanc in/ali 

ponavljanje škodljivih oblik vedenja. V več primerih zasvojenec ponavlja vedenje več, kot je 

na začetku načrtoval. Čas, ki bi moral biti namenjen odnosom, službi in prostočasnih dejavnosti, 

namenja izvajanju zasvojenskih vedenj (prav tam, 25). 

 

Posledice na drugih ravneh pa se kažejo kot bolezni (npr. ciroza jeter pri alkoholizmu), izguba 

oseb, službe, skrbništva, denarja, samozavesti, učinkovitosti, ustvarjalnosti, razpad zakona itd. 

 

Pri obeh oblikah zasvojenosti se zasvojeni sooča z izzivom, kako svoje življenje spremeniti na 

bolje in mu vrniti ravnotežje. Na to vprašanje ni preprostega odgovora. Za okrevanje od 

zasvojenosti je potrebno 3 do 5 let. (prav tam, 25–26) 

 

Rozmanova dodaja še bolezni pljuč (pri kajenju), bolezni, povezane s stresom, na primer 

previsok krvni tlak, razjeda na želodcu, astma, različne kožne bolezni, obolenja ščitnice itd. 

(Rozman 2013, 40). 

 

Pogosto se zasvojenci zapletajo v kriminalna dejanja, kot so kraje, prometne nesreče (pod 

vplivom substanc), preprodajanje droge, prostitucija, naklepne in nenaklepne umore. Pogosto 

se zasvojenost konča tudi s samomorom.  

 

Socialne posledice so najprej opazne v družini, v medsebojnih odnosih. Zasvojeni namreč ne 

zmorejo biti pošteno zvesto navezani na druge ljudi, ker je na njihovem prvem mestu 

zasvojenost. Otroci v taki situaciji ne morejo razviti zdrave čustvene navezanosti, saj razvijejo  

navezanost na snov oziroma izkušnjo (Rozman 2013, 41).  

2.5.1 Posledice življenja v zasvojenski družini: otroci in partnerji zasvojencev 

 

Pomoč pri zdravljenju odvisnosti potrebujejo vsi člani družine. Zmotno je mišljenje da 

potrebuje zdravljenje samo zasvojeni. Preostali člani se morajo prav tako soočati z različnimi 

težavami, ki jih prinese bolezen zasvojenosti. Družinski člani se morajo sprijazniti z vedenjem 
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odvisnika, njegovimi izbruhi, včasih tudi besednim in fizičnim nasiljem. Vedenje je lahko 

sebično, neodgovorno, neprimerno v javnosti ali doma. Pogosto so prisotni še prekrški in 

kazniva dejanja. Pri kemičnih odvisnosti obstajajo tudi obdobja, v katerih zasvojeni svojo 

odvisnost obvladajo in družinski člani le dobijo nekaj upanja (Rozman 2013, 45). 

 

Način vplivanja zasvojenih staršev na otroka pripelje do patološke soodvisnosti. Patološka 

soodvisnost je nevroza in hkrati nekemična odvisnost, ki se kaže predvsem v ljubezenskih 

oziroma partnerskih odnosih. Oseba, ki je odraščala v zasvojenski družini, pogreša predvsem 

osebo, ki je čustveno konsistentna in zanesljiva. Pogreša osebo, ki bi bila predvsem pozorna na 

otrokovo začetno komuniciranje in razumevanje sveta, ga podpirala, znala postaviti meje. S tem 

bi mu namreč omogočila, da si otrok oz. oseba ustvari realno sliko o sebi in svetu (prav tam, 

46). 

 

Zasvojeni (starš) pa tega žal ne more oziroma ni sposoben dati, saj se cikla v zasvojenskem 

začaranem krogu, v katerem so prisotna čustvena nihanja. Otrok se v takih okoliščinah 

prilagodi. Otroci se lahko pozneje v življenju zapletejo v kemične in nekemične zasvojenosti. 

(prav tam, 48–50) 

 

Ena od posledic življenja v družini, v kateri je prisotna zasvojenost, se pokaže v povečani 

samomorilnosti družinski članov, zlasti pri najstnikih. Pri njih je treba takoj ukrepati, kadar gre 

za samomorilno razmišljanje, samomorilni poskus (samopoškodbeno vedenje) ter samomor 

(Auer 2002, 257). 

 

Mladostniki iz teh težav ne vidijo izhoda. Starši oziroma družina bi morala biti središče 

ljubezni, naklonjenosti, podpore, razumevanja, nuditi varnost in zaščito itd. Vendar je družina 

vse prej kot to. Lahko je prisotna misel, da je mladostnik oziroma otrok odveč, da so zaradi 

njega težave itd. Otrok pogosto želi rešiti težave v družini, za katere ni odgovoren. Prav tako 

želi osrečiti starše z dobrimi ocenam, vedenjem, uspehom itd. Vendar to žal ne traja dolgo ali 

pa niti takrat zasvojeni oziroma starši ne pokažejo, da jim je mar, ali ga celo pohvalijo. 
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2.5.2 Posledica uživanja drog pri mladih 

 

Pri mladih je uživanje drog še bolj nevarno kot pri drugih starostnih skupinah, saj se možgani 

v času mladosti (otroštvu, adolescenci) še razvijajo, rastejo, nadgrajujejo. Še posebej so 

dovzetni za zasvojenost. Mladi se še niso dovolj naučili učinkovitih spoprijemanj z 

življenjskimi preizkušnjami in se jim (nekaterim mladim) droge zdijo privlačna rešitev pri 

spopadanju s težavami. Čas mladostništva je najranljivejše obdobje v človekovem življenju. 

Mladino pestijo različne telesne in čustvene spremembe in nerazviti mehanizmi soočenja 

(Rusche in Friedman 2004, 181). 

Intenzivno uživanje drog v času mladostništva, ki bi moral biti namenjen dozorevanju, 

onemogoči to pomembno učenje. Posledično postanejo zasvojenci, ki jih ni mogoče ozdraviti. 

Razlog za to so življenjski vzorci, ki bi jih morali pridobiti nazaj ali jih popraviti, vendar jih 

nimajo. Namesto tega pa se morajo življenjske vzorce učiti vse od začetka (prav tam, 182).  

 

Auer v svoji knjigi opisuje, da se (nekateri) mladi bojijo izgubiti ugled med vrstniki, zavrnitve 

ali zasmehovanja, kar pripelje tako daleč, da pokadijo cigaret, joint ali užijejo kakšno drugo 

substanco. Čeprav zelo dobro vedo, kam pripeljejo dolgotrajni učinki snovi, se jim kratkotrajni 

prijetni vendarle zdijo pomembnejši. S tem so tudi na neki način sprejeti v družbi. Dobijo tudi 

občutek, da se jim zasvojenost ne more zgoditi. Včasih si mladi želijo predvsem sprostiti in 

olajšati medsebojno komunikacijo, včasih pa pokazati samozavest in pogum (Auer 2001, 23). 

 

V letu 2018 je bila opravljena raziskava Od prvega poskusa do pogoste uporabe tobaka, 

alkohola in konoplje med mladostniki v Sloveniji. Analizirali so podatke iz raziskave Health 

Behaviour in School-Aged Children (HBSC) iz leta 2014. Gre za raziskavo Z zdravjem 

povezano vedenje, ki je potekala v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo. V 

raziskavi so se usmerili na mladostnike, stare 15 let. Pri raziskavi je sodelovalo 1.615 všolanih 

mladostnikov. Predstavili so podatke o začetku in souporabi tobaka, alkohola in/ali konoplje. 

Rezultati so pokazali, da 15 % 15-letnikov pogosto oziroma bolj tvegano uporablja vsaj eno od 

vseh treh psihoaktivnih substanc. Vsak deseti pogosto uporablja vsaj dve substanci od treh. Vse 

tri substance pa uporablja vsak dvajseti petnajstletnik. (NIJZ 2018) 
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Podatki so zaskrbljujoči. Uporaba psihoaktivnih snovi pri mladih je pri nas širok družbeni 

problem, prav tako pa tudi javnozdravstveni problem, saj mladostnik zdrave navade v otroštvu 

in mladostništvu ohranja tudi pozneje, ko odraste. Kakor so že omenili v raziskavi, je treba to 

problematiko pogosteje spremljati, organizirati programe že od otroštva dalje ter mladim čim 

bolj zmanjšati možnost izpostavljanja nezdravim in tveganim okoljem, prav tako pa osveščati 

tudi starše, saj je družina dejavnik tveganja za razvoj odklonskega vedenja.  

 

Ob tem je treba vedeti, da nikoli ne bomo mogli v polni meri preprečiti mladostnikom, da ne bi 

prišli v stik s psihoaktivnimi snovmi, saj so na dosegu na vsakem koraku – nekatere 

psihoaktivne snovi bolj in nekatere manj. Lahko pa s skupni močmi kot družba začnemo bolj 

ozaveščati, vendar menim, da učenje o učinkih droge ne pripelje nikamor. Temu sledimo že več 

let pa se uživanje vseh drog samo povečuje, prav tako pa ostaja še naprej javnozdravstveni 

problem. Menim, da bi se bilo treba usmeriti v to, kaj lahko mladostnikom ponudimo namesto 

uporabe psihoaktivnih snovi. S tem mislim tudi, kaj ponuditi mladostniku namesto čezmerne 

uporabe družabnih omrežij, računalniških iger itd. 

 

2.6 Dvojne diagnoze ali komorbidnost  

 

Poleg odvisnosti je pogosto prisotna tudi duševna motnja, za katero potrebujemo ustrezno 

medikamentozno zdravljenje, kar poimenujemo »dvojna diagnoza« ali komorbidnost. Izraz 

»dvojne diagnoze« ali »komorbidnost« pomeni, da je poleg diagnosticiranja zasvojenosti 

prisotna še diagnoza duševne ali vedenjske motnje. Poraja se vprašanje, kaj je bilo pri pacientu 

prisotno prej – odvisnost ali druga duševna motnja. Zanesljivo pa je, da obe motnji, odvisnost 

in druga duševna motnja, medsebojno otežujeta bolezenska stanja. Prav tako motnji močno 

vplivata na učinkovitost zdravljenja katere koli od vpletenih duševnih in vedenjskih motenj 

(Rus Makovec, Čebavšek Travnik, Radovanovič, Ivančič in Tomšič 2002, 679). 
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»Najpogostejše motnje, ki se pojavljajo sočasno z odvisnostjo, so depresija, anksioznost, 

psihotične motnje, motnje hranjenja, patološko hazardiranje in odvisnost od drugih PAS.« (Rus 

Makovec 2013, 177) 

 

First in Gladis razvrščata motnje dvojne diagnoze na tri oblike:  

➢ primarna psihiatrična motnja, ki povzroči sekundarno motnjo uporabe snovi,  

➢ primarna motnja uživanja substance, ki povzroči sekundarno psihiatrično motnjo ter  

➢ primarna psihiatrična motnja s primarno zasvojenostjo.  

Da bi ugotovili, katera oblika dvojne diagnoze velja v določenem primeru, je potrebna natančna 

zgodovina, ki naj bi določila časovni vzorec simptomov. Poleg tega, čeprav ni odločilna sama 

po sebi, družinska anamneza lahko zagotovi dodatne podporne dokaze (First in Gladis 1993, 

36).  

 

Pri prvi omenjeni skupini se psihiatrična motnja pojavi pred zlorabo substanc. Khantizianova 

domneva trdi, da je lahko uživanje substanc odgovor na psihiatrično motnjo, saj učinki 

substance blažijo psihotične tesnobe in občutke praznine (samozdravljenje). Učinki substance 

lahko tudi izničijo stanje zmedenosti in okrepijo evforično sanje (Khantzian 1997, 231). 

 

Če gre za primarno motnjo uživanja substanc, ki povzroči sekundarno psihiatrično motnjo, 

Tominec (2015, 246) našteva več možnih situacij: 

➢ psihiatrične posledice akutne zastrupitve, 

➢ posledice opustitve jemanja droge (abstinence), ki so že predvidene (npr. živčnost ali 

razburljivost pri ljudeh, odvisnih od kokaina), 

➢ novi sindromi, ki opravičujejo specifično dodatno diagnozo (npr. depresivna motnja pri 

ljudeh, odvisnih od kokain in/ali alkohola), 

➢ psihiatrične posledice dolgotrajnejšega uživanja, ki lahko povzročijo nepopravljive 

poškodbe možganov (npr. alkoholna demenca). 

 

Fioritti in Solomon (2004, 52–57) za tretjo skupino (obstoj dveh primarnih in neodvisnih 

motenj) podpirata naslednje situacije: 

• ko psihiater izključi prvi dve skupini razvrstitve dvojnih diagnoz, 



Regula, Anita. 2019. »Prisotnost smisla pri odvisnikih od drog in alkohola v programu Zavod 

Pelikan.« Diplomska naloga.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

18 

 

• ko psihiatru ne uspe ugotoviti povezave med obema motnjama in razvojem bolezni, 

• ko so kazalniki iz družinske zgodovine pomanjkljivi in nejasni. 

 

Sopojavnost dveh motenj ne predpostavlja nujno potrebe po dvojni pomoči ali pomoči dveh 

različnih ustanov, ki osebo s tako problematiko prevzemata na zdravljenje. Ne štejemo namreč 

vseh uživalcev, ki imajo še en psihopatološki simptom, za uporabnike z dvojno diagnozo 

(Tominec 2015, 248). 

 

V Sloveniji imamo različne javne in zasebne zavode, ki izvajajo pomoč in integracijo 

zasvojenih posameznikov. To delo je bistveno, saj so osebe zaradi dolgoletnih težav z 

zasvojenostjo socialno izključene, stigmatizirane in diskriminirane. Ključno vlogo pri vnovični 

vključitvi v družbo imajo številni reintegracijski programi, ki so pomembna oporna točka v tem 

prehodnem obdobju nekdanjih odvisnikov. V Sloveniji imamo številna društva in organizacije, 

ki skrbijo za prevzgojo in vnovično vključitev odvisnikov v življenje.  

 

2.7 Organizacija Zavod Pelikan Karitas 

V Sloveniji se s problematiko zasvojenosti srečujemo že dolgo in je tudi velik javnozdravstveni 

problem. V ta namen so bili ustanovljeni različni centri za preprečevanje in zdravljenje 

zasvojenosti. Poznamo javnozdravstvene programe in nevladne organizacije, ki delujejo na 

področju zasvojenosti. Pod javnozdravstvene programe spadajo zdravstveni domovi in Center 

za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (kjer zdravijo ambulantno: individualno ali 

skupinsko ter bolnišnično). Poleg javnozdravstvenih programov delujejo tudi nevladne 

organizacije, in sicer kot svetovalnice ter terapevtske skupnosti.  

 

V Sloveniji je približno 26 socialnovarstvenih programov s področja zasvojenosti z drogami, 

alkoholom, hrano, digitalnimi napravami, spletom in spletnimi storitvami. Nekateri programi 

so usmerjeni v neko določeno zasvojenost, drugi pa so na voljo več različnim vrstam 

zasvojenostim. (MDDSZ 2018) 
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Zavod Pelikan je socialnovarstveni program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene, ki 

ga je leta 1998 ustanovila Slovenska karitas na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti. Razdeljen je na pripravljalni center (0–3 mesece) ter na dva 

nadaljevalna programa – terapevtsko skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v 

duševnem zdravju in komuno (oba nadaljevalna program do največ treh let). Uporabniki so 

vključeni v celostno psihosocialno obravnavo s celodnevnim bivanjem. Program je 

visokopražni, kar pomeni, da je usmerjen v abstinenco in je namenjen tistim, ki želijo uživanje 

drog popolnoma opustiti. (Zavod Pelikan b.l.)  

 

Pripravljalni center deluje v Višnji Gori in je namenjen celostni psihosocialni obravnavi 

posameznikov, ki so se znašli v stiski, povezani z uživanjem prepovedanih drog ali drugih 

psihoaktivnih substanc, lahko tudi v različnih kombinacijah. Program je na voljo širokem krogu 

ljudi, edini pogoj za vključitev v program pa je jasno izražena želja po abstinenci.  

 

Strokovni in laični delavci uporabnikom programa nudijo vodenje, spremljanje, izvajanje  

strokovnih delavnic in terapevtskega dela. Skozi terapevtsko delo se pripomore k 

vzpostavljanju kritičnega odnosa do sebe. Pripravljalni center pomaga pri spremembi načina 

življenja (vzpostavitev osebnega reda, higiene, delovnih navad), ustvarjanju pozitivne 

samopodobe itd. Poleg tega, da je program namenjen uporabnikom, sta na voljo tudi svetovanje 

in pomoč svojcem. (Zavod Pelikan b.l.) 

 

Po končanih celodnevnih pripravah se uporabnik vključi v nadaljevalni dolgotrajnejši proces. 

Na voljo ima terapevtsko komuno ali terapevtsko skupnost za zasvojene s pridruženimi 

težavami v duševnem zdravju. Prehod je odvisen od tega, ali ima posameznik poleg 

zasvojenosti še druge težave oziroma diagnoze (prisotnost še različnih razpoloženjskih motenj, 

motenj spanja, motenj hranjenja, shizofrenije z drugimi psihotičnimi motnjami, bipolarne 

motnje, osebnostnih motenj in podobnega). Če posameznik nima dodatnih težav, je napoten v 

komuno. Komuna oziroma Terapevtska skupnost Srečanje je organizirana kot skupina za 

samopomoč, v kateri posameznik skozi bivanje spoznava samega sebe, vzpostavlja drugačen 

odnos do samega sebe ter odgovornosti do življenja, družbe, sočloveka in svojcev. 

Samoorganizacija skupine se močno prepleta s pomočjo strokovnih delavcev in laičnih 
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delavcev, ki imajo izkušnjo zasvojenosti. (Skupnost Srečanje 2018) V Sloveniji so štirje moški 

centri oziroma komune: v Kostanjevici pri Novi Gorici, na Čadrgu nad Tolminom, v Vremskem 

Britofu pri Divači in v Sveti Trojici pri Lenartu. (Zavod Pelikan b.l.)  

 

Zavod Pelikan je eden redkih programov, ki sprejme posameznike, ki imajo poleg odvisnosti 

pridruženo tudi duševno motnjo. Najpogosteje je pridružena psihotična motnja oz. paranoidna 

shizofrenija. V ta namen v centru deluje Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi 

težavami v duševnem zdravju in je namenjena posameznikom, ki imajo poleg zasvojenosti še 

drugo psihiatrično diagnozo. Trenutno je v pripravljalnem centru pet uporabnikov obolelih za 

shizofrenijo od šestih. Spremlja pa jih še depresivnost in anksioznost.   

 

Tako kot v pripravljalnem centru so v programu »dvojnih diagnoz« zaposleni prisotni 24 ur na 

dan. Center deluje na območju občine Ljubljana – Dobrunje v kraju Sostro. Cilj terapevtske 

skupnosti (velja tudi za vse komunske centre) je vzpostavitev trajne abstinence od psihoaktivnih 

snovi (v nadaljevanju: PAS), kritičen odnos do uživanja od PAS, vzpostavitev stabilne socialne 

mreže, mreže pomoči, pomoč uporabniku, da zna izrabiti svoje zmogljivosti in da deluje v 

njihovem okviru, vzpostavitev spoštljivega odnosa do sebe, soljudi in lastnine, spremeniti slog 

življenja – živeti urejeno in odgovorno življenje – sprejemanje odgovornosti zase, za svoje 

vedenje in njegove posledice, postopno usposobiti uporabnika za samostojno življenje, 

vzpostavitev kakovostnejših odnosov s svojci in nasploh z ljudmi, vzpostavitev stabilnega 

psihičnega razpoloženja in duševnega zdravja, vzpostavitev rednega jemanja terapije, ki jo 

predpisuje psihiater, redne kontrole pri psihiatru (če je to potrebno), podpora svojcem (enkrat 

mesečno skupina za svojce uporabnikov, enkrat (do dvakrat) mesečno družinsko srečanje 

skupaj z uporabnikom, telefonsko svetovanje). (Zavod Pelikan b.l.) V primeru duševne bolezni 

je pogoj za vključitev v program Zavod Pelikan ustrezna terapija in obiskovanje rednih 

psihiatričnih pregledov. Če se duševno stanje v času zdravljenja poslabša, se mu v programu 

omogoči dodatni obisk pri psihiatru ali začasno hospitalizacijo. Če posameznik pomoč odkloni 

(v zelo redkih primerih), se zdravljenje v programu konča.  

 

Program Zavod Pelikan je bil ustvarjen po vzoru italijanskih komun, ustanovitelja Pietra 

Gelminija, bolj znanega kot Don Pierino. Večino njegovih načel je ohranjeno do danes. 
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Program je prostovoljen, pogoj za vključitev pa je motivacija za abstinenco. Pred vključitvijo 

uporabnika je treba opraviti vsaj en razgovor s strokovnim delavcem. Če strokovni delavec 

presodi, da situacija ni dovolj zrela, kar pomeni, da se uporabnik še ni dokončno odločil  za 

zdravljenje, ga napoti še na dodatni razgovor. Razgovori se večinoma opravljajo v Višnji Gori, 

lahko pa tudi v sprejemnih pisarnah Zavoda Pelikan v Bertokih ali Ajdovščini. Ko Zavod 

določi, da je stvar zrela, se dogovori za sprejem v pripravljani program. Ob vstopu uporabnik 

podpiše terapevtski dogovor. Ob sprejemu sledi tudi pregled prtljage, ki jo ima uporabnik s 

seboj. Če pred pregledom ne preda vseh nedovoljenih stvari (poleg denarja, telefona in zdravil 

še droge in pripomočkov za uživanje drog) zaposlenim, je uporabnik izključen. Uporabnik v 

času programa je (nenapovedano) testiran za prisotnost drog v telesu. 

 

Uporabniki programa prvi teden nimajo telefonskih klicev, nato pa so dovoljeni enkrat na teden. 

Obiski sledijo šele po dveh tednih vstopa in nato potekajo na vsake 14 dni. V programu ima 

vsak uporabnik svoje zadolžitve (npr. kuhanje, pomivanje, pospravljanje, pisanje dnevnika, 

novic itd.). Dan začnejo ob 7. uri (med konci tedna ob 8. uri) in takoj po vstajanju sledi skrb za 

osebno higieno. V roku pol ure uporabnik, ki je odgovoren za pripravo hrane, pripravi zajtrk. 

Pri tem je pomembno, da obrok začnejo ob točno določeni uri (npr. zajtrk ob 7:30, kosilo ob 

13. in večerja ob 19. večerja). Po zajtrku sledijo jutranje zadolžitve, po zadolžitvah enourni do 

dvourni sprehod, različne druge rekreativnosti na igrišču (med koncem tedna tudi več ur), po 

sprehodu sledi terapevtska skupina, na kateri se razpravlja o teoretičnih temah (npr. 

zasvojenost, zdravljenje zasvojenosti, odnosi, aktualni dogodki znotraj programa). Po 

terapevtski skupini je čas za delo (v hiši ali v okolici hiše) do kosila. Po kosilu sledi počitek.  

 

Popoldanski program je različen, lahko sledijo športne dejavnosti, ustvarjalne dejavnosti ali 

delo. Pred večerjo je skrb za higieno. Po večerji so na voljo druženja ali ogled filma. Film je na 

sporedu trikrat tedensko, v katerem ne sme biti nič prikazano v povezavi z drogo. Glasba je na 

voljo samo en dan v tednu. 

 

Uporabniki imajo na voljo 10 cigaretov na dan. Kava je na voljo samo zjutraj in ob popoldanski 

malici takoj po počitku. Sladki in slani priboljški pa le v nedeljo ob popoldanski malici. Droge 

in alkohol v programu niso dovoljeni; če jih odkrijejo, je uporabnik izključen. 
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Kot je bilo že omenjeno, pripravljalni center in center »dvojnih diagnoz« nudita 24-urno 

pokritost, kar pomeni, da so zaposleni na voljo 24 ur na dan. V komunah so zaposleni na voljo 

le določen čas, s čimer se od uporabnikov zahteva več samostojnosti, s tem pa tudi večjo 

odgovornost. 

 

 

3 LOGOTERAPEVTSKI PRISTOP  

Logoterapija je humanistična veda, ki jo je utemeljil dunajski psihiater in nevrolog Viktor E. 

Frankl (1905–1997). Znana je tudi kot tretja dunajska šola psihoterapije. Za prvo dunajsko šolo 

velja psihoanaliza Sigmunda Freuda, za drugo pa individualna psihologija Alfreda Adlerja. 

Beseda logoterapija izhaja iz dveh grških besed – logos, ki pomeni smisel, in therapeuein – 

zdraviti.  

 

Logoterapiji je bilo večkrat očitano, da človeku pripisuje smisel življenja, vendar v resnici nudi 

pomoč pri iskanju smisla, in sicer tako, da človeku pomaga pri aktivaciji njegovih osebnih 

duhovnih zmožnosti, saj z njimi lahko odkriva in udejanja konkretne možnosti za uresničevanje 

smisla v katerikoli situaciji, kjer se je posameznik znašel (Frankl 2014, 204).  

 

3.1 Smisel in organ smisla 

 

Kot smo že omenili, logoterapija klientu pomaga pri iskanju smisla, saj mora klient smisel 

razumeti, zgrabiti in ga odkriti, ga spoznavati, zaznati in uresničiti. Frankl (2015, 379) pomen 

smisla razlaga kot »notranjo strukturno povezanost stvarnosti v ekološko celoto. To pomeni, da 

je struktura stvarnosti smiselna, da vsebuje pametno zamisel, da je vredna.«  

 

Reker (1994, 47) pravi, da se smisel nanaša na dejstvo, da ima posameznik življenjske cilje in 

poslanstvo v življenju ter občutek smeri iz preteklosti, v sedanjosti in prosti prihodnosti. 
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Smisel je opredeljen z nalogami, ki kličejo k odgovornemu odzivu in s tem tudi uresničevanju 

vrednot. Vsaka naloga je edinstvena in enkratna. Posameznik se svobodno odloča in na nalogo 

odgovorno odgovori (Kristovič 2014, 87). Naloga se spreminja od človeka do človeka, iz ure v 

uro. Naloga se spreminja glede na primernosti vsake situacije. Zato je v psihoterapiji 

pomembno, da klientu pomagamo, da aktiviramo njegovo življenje tako, da doživlja svoje 

življenje kot odgovorno in da je za odgovorno življenje sposoben. Poleg tega pa tudi, da je 

naloga, do katere je odgovoren, vsakokrat specifična (Frankl 2015, 104). 

 

Odkrivanje smisla je torej povezano z edinstvenimi in enkratnimi situacijami posamezne osebe, 

pa vendar obstajajo tudi neke univerzalije smisla, ki se kot take nanašajo na condition humanie 

in jih poimenujemo vrednote. V nekaterih primerih si človek s pomočjo vrednot olajša iskanje 

smisla (Lesar 2002, 56). O vrednotah nekoliko pozneje.  

 

Kot organ smisla je v logoterapiji označena vest. Vest nas vodi pri uresničevanju smislov v 

življenju. Opisali bi jo lahko kot intuitivno zmožnost, da lahko prepoznamo enkraten in 

edinstven smisel, ki se skriva v vsaki situaciji. Vest je lahko zmotljiva in človeka lahko pripelje 

tudi na nepravo pot. Človek pa še do zadnjega svojega trenutka v življenju ne ve, ali je svoj 

življenjski smisel res izpolnil ali pa se je o izpolnitvi samo motil (prav tam, 89). 

 

Vest ni samo intuitivna, temveč je tudi ustvarjalna. Naslednji Franklov (2014, 80) primer z 

razlago to tudi dokazuje. 

 

Kdaj pa kdaj posamezniku njegova vest ukaže, da mora storiti kaj takega, kar je v 

nasprotju s tistim, kar zahteva družba, ki ji ta posameznik pripada, na primer njegov 

pleme. Denimo, da je to pleme ljudožercev; posameznikova ustvarjalna vest lahko na 

primer ugotovi, da je v danem položaju bolj smiselno pustiti sovražnika živega, kot pa 

ga ubiti. Tako lahko njegova vest začne revolucijo in lahko tisto, kar je prvotno 

edinstveni smisel, postane splošna vrednota – »Ne ubijaj!« Danes edinstveni smisel je 

jutri lahko splošna vrednota. Tako nastanejo religije in se razvijejo v vrednote. 
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3.2 Obravnava človeka z vidika logoterapije 

Temelj logoterapije je osnovan na treh stebrih. Frankl (2014, 9) te tri stebre poimenuje 

svobodna volja, volja do smisel in smisel življenja. Volja do smisla je edino načelo, ki je 

empirično dokazljivo. Preostalih dveh načel pa znanstveno ne moremo dokazati.  

3.2.1 Svobodna volja  

 

Logoterapija obravnava človeka kot svobodne bitje. Zavrača pristop o determinizmu, po 

katerem se »vse razvija po objektivnih zakonih, ki so neodvisni od človekove volje in njegovega 

delovanja« (SSKJ b.l.). Logoterapija zagovarja, da človekovo vedenje ni odvisno od katerihkoli 

pogojev (biološki, sociološki, psihološki itd), ampak od odločitev, ki jih posameznik sprejema 

(Frankl 2005, 37).  

 

»Človek se sam odloča ali bo podvržen pogojem ali se jim bom podredil. Obstaja manevrski 

prostor, znotraj katerega se človek lahko dvigne nad samega sebe, s čimer se pravzaprav šele 

povzpne v človeško dimenzijo« (prav tam, 36). V človeški moči je, da naredi drugače, kot pa 

mu to narekujejo pogoji. Več o človeški oziroma duhovni razsežnosti v nadaljevanju.  

 

Frankl omeni primer enojajčnih dvojčkov, ki ga je proučeval Johannes Lange. Eden od 

dvojčkov je postal pretkan kriminalec, drugi pa pretkan kriminalist. Po vsej verjetnosti je bila 

značilnost pretkanosti podedovana. Odločitev bratov, na kateri strani zakona bosta, je bilo 

vprašanje stališča. Ljudje nekatere značilnosti podedujemo, nekatere pa nam pomagajo pri 

izgradnji (prav tam, 38).  

 

Ker je človek svoboden, je tudi odgovoren. Moč ima, da se odgovorno odzove in sam ustvarja 

svoje življenje (Kristovič 2014, 35). Prav tako ima moč prevzeti krivdo in v primeru kazni 

kazen tudi preseči.  

 

»To potencialno svobodno voljo pa lahko omejijo ali celo izničijo bolezen, nezrelost, senilnost, 

vendar to ne spremeni ničesar v njenem osnovnem obstajanju« (Lukas 2017, 24). Skratka, ne 
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glede na to, ali človeka doleti bolezen, nezrelost, senilnost, poškodba glave ali pa celo motnja 

v duševnem zdravju, kot je na primer shizofrenija, ima svobodno voljo in lahko zavzame 

stališče do neprijetne situacije. Pri tem je še pomembno poudariti, da je svoboda relativna. Še 

vedno smo svobodni pri svojih odločitvah, ampak to ne pomeni, da lahko svobodno poletimo v 

nebo kot ptica.  

 

3.2.2 Volja do smisla 

Ustanovitelj prve dunajske šole psihoanalize Sigmund Freud se je predvsem ukvarjal z »voljo 

do užitka«, Alfred Adler je v svoji psihoterapiji pozornost namenil predvsem »volji do moči«, 

Frankl pa se je osredinil na »voljo do smisla«. Gre za poenostavljena gesla, za katera ne moremo 

trditi, da vsakokrat ustrezajo vsaki psihoterapevtski šoli. Gesla označujejo le osredotočenje 

ustanoviteljev psihoterapevtskih šol (Lukas 2017, 21).  

 

Frankl (2005, 76–77) pravi, da »tisto, s čimer je človek najglobje in do konca prežet, ni niti 

volja do ugodja, temveč je volja do smisla. In prav zaradi svoje volje do smisla si človek 

prizadeva najti smisel in ga izpolniti, pa tudi srečati drugo človeško bit v obliki nekega ti in jo 

ljubiti.« Pri volji do smisla ne gre za nikakršen nagon ali gon. Gre za željo, motivacijo, zaradi 

katere človek teži k uresničevanju nalog, ki mu jih ponuja življenje.  

 

Pomembno je, da je cilj neke naloge izpolnitev smisla in ne užitek. Pri izpolnitvi smisla je 

stranski učinek užitek oziroma sreča. Če si za cilj postavimo užitek, se nanj preveč 

osredotočamo (užitek je edina stvar), nas hkrati že mineva. Zaradi prizadevanja za užitek se 

razlog za nalogo izgublja izpred oči. Posledično pa se učinek »užitka« ne more več pojaviti 

(prav tam, 77).  

 

Voljo do smisla Frankl (2016, 25–26) razlaga kot neko željo po dosegu smisla in da se človek 

nenehno obrača k iskanju smisla. Ne strinja se s trditvama, da človek odreagira (psihoanaliza) 

ali reagira (vedenjska terapija). Logoterapija zagovarja, da človek agira – odgovarja. Človek 

odgovarja na vprašanja, ki mu jih postavlja življenje. Z odgovarjanjem življenju pa izpolnjuje 

življenjski smisel.  
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Z uporabo testov in statistike so James C. Crumbaugh, Leonard T. Maholick (Purpose-in life) 

in Elisabeth S. Lukas (LOGO-test) empirično dokazali, da volja do smisla ni samo stvar 

prepričanja, temveč tudi resnično dejstvo. Tudi druge podobne raziskave so dokazale, da je 

volja do smisla specifična potreba in je bolj ali manj prisotna pri vseh ljudeh (Frankl 2016, 27).  

3.2.3 Smisel življenja 

 

Psihoanaliza si prizadeva, da bi v zavest priklicala duševno razsežnost, logoterapija pa si 

prizadeva, da bi v zavest priklicala duhovno. Z duhovnim je mišljena odgovornost, ki je bistvo 

osnove človeškega obstoja (Frankl 2015, 67). 

 

Smisel je edinstven in se nenehno spreminja. V življenju je smisel vedno prisoten. To postane 

razumljivo šele, ko najdemo smisel še drugje kot pa v delu in ljubezni. Tudi pri delu in ljubezni 

smo vajeni odkrivati smisel, v izjemnih dejanjih, doživljanju ali spoznavanju nekoga.  Ob vsem 

tem uresničevanju smislov ne smemo pozabiti, da lahko poiščemo smisel tudi v brezupnem 

položaju v življenju. Takrat smo lahko sposobni spremeniti tragedijo v osebno zmago. Ko se 

znajdemo v brezupni situaciji, ki je ne moremo spremeniti, takrat spremenimo sebe (Frankl 

2016, 36). 

 

Spremeniti sebe pomeni, da se dvignemo nadse in sami sebe prerastemo. Logoterapevt klientu 

ne more povedati, kaj je smisel, lahko mu le pomaga aktivirati človekovo prirojeno lastnost – 

samopreseganje.  

 

Frankl (2015, 95) pravi, da »[g]re za držo, kot je pogum v trpljenju, dostojanstvo tudi med 

propadanjem ali neuspehom. Kakor hitro pa sprejmemo vrednote stališča na področje mogočih 

vrednostnih kategorij, se pokaže, da človeški obstoj pravzaprav nikoli ne more biti zares 

nesmiseln: človekovo življenje ohranja svoj smisel do in ultimas – torej dokler diha, dokler se 

zaveda, je odgovoren do vrednot, pa če tudi so samo vrednote stališča. Dokler ima zavest ima 

tudi odgovornost.« Človek je sposoben najti smisel ne glede na starost, izobrazbo, finančni 

položaj itd. Smisel obstaja kadar koli in kjer koli, do zadnjega trenutka v življenju. Na človeku 
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je, kako se bo odzval. Tudi pasivnost je odgovor na vprašanje oziroma situacijo, ki jo postavlja 

življenje pred človeka.  

3.3 Vrednostne kategorije 

 

Vrednote so tiste, ki usmerjajo naše ravnanje in se skozi življenje spreminjajo. So kot neka 

motivacija in zaradi njih si izberemo dejanja. Vrednot ne določa ne posameznik, ne družina, ne 

družba. Vrednota se določa sama po sebi. Na njihov razvoj vpliva družina (vzgoja, zgled), šola, 

kultura, mediji itd. Musek (1993, 9) pravi, da se »v vrednotah zrcali vse, kar človeku resnično 

nekaj pomeni, nazadnje seveda tisto, kar mu je najbolj vredno, dragoceno in sveto.« 

 

Kako pa vrednote opredeljuje logoterapija? Frankl opisuje vrednote kot nekaj, česar »se ne da 

naučiti, ampak jih je treba živeti. Tudi smisla učitelj ne more dati, ampak je lahko učitelj osebni 

zgled lastne predanosti in vdanosti raziskovanju, resnici in znanosti.« (Frankl 2014, 105) 

 

Smisel je vedno navezan na enkratno in edinstveno situacijo, vrednote pa so univerzalije smisla. 

Vrednote so obsežne možnosti za smisel, so nad smislom. Vrednote ne veljajo samo za 

nenadomestljive osebe, postavljanje v neponovljive situacije, temveč se veljavnost vrednot 

razširja po velikih površinah ponavljajočih se in tipičnih se situacij. Te površine pa se med seboj 

križajo. V življenju obstajajo situacije, v katerih človek izbira med vrednotami, pa tudi med 

izbiro načel, ki so v medsebojnem nasprotju. Pri tem se človek odloči svobodno in 

(ne)ogovorno, skratka, lahko posluša svojo vest ali pa vesti ne upošteva. Vest pa je edina 

zmožna, da se odloči svobodno in odgovorno (Frankl 2015, 92). 

 

»Vrednote, kot so lepota, dobrota, resnica in podobne, so torej vrednote same po sebi; niso 

projekcija človeških želja, ampak samostojne smiselne vsebine stvarnosti. Zato v logoterapiji 

ni mogoče govoriti, da človek neko svoje dejanje (sam, samovoljno) ovrednoti, pač pa, da išče 

poišče, odkrije njegov smisel v ekološki celoti stvarnosti, kateri del je tudi sam. Kolikor se 

človek v prizadevanju za udejanjanje vrednot odpira v svet, toliko presega samega sebe.« 

(Frankl 2014, 219) 
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Frankl razdeli vrednote na ustvarjalne, doživljajske in vrednote stališča. Ustvarjalne in 

doživljajske vrednote se uresničujejo s svobodno voljo in za njih niti ni potrebna zunanja prisila. 

Za uresničevanje vrednot stališč pa je potrebna močna prisila – usoda (Lukas 2001, 189). 

3.3.1 Ustvarjalne vrednote 

 

Ustvarjalne vrednote so tiste vrednote, ki jih »človek dojema in uresničuje kot osebni smisel s 

svojo dejavnostjo in ustvarjanjem. Ustrezajo jim človeška podjetnost, domiselnost, delavnost, 

vztrajnost in podobne lastnosti. Za uresničevanje teh vrednot je po Franklu odločilna človekova 

zmožnost za delo.« (Frankl 2014, 217)  

 

»Potrebno je upoštevati, da pri teh vrednotah ni mišljeno samo ovrednotenje v svetnem smislu 

(komercialno, finančno, pragmatično, utilitaristično …), ampak uresničevanje ustvarjalnih 

vrednot kakršnekoli dejavnosti in ustvarjalnosti – od najdragocenejših umetniških stvaritev do 

najpreprostejših risbic, od preprostega lupljenja krompirja do najzapletenejših arhitekturnih 

dosežkov … Tudi današnjemu človeku so le-te najbližje in jih (pre)mnogokrat najvišje ceni.« 

(Kristovič 2014, 79) 

 

Z ustvarjalnimi vrednotami je mišljeno predvsem, kaj lahko svetu damo in ima neki smisel. So 

tista dejanja, ki nas osrečujejo, napolnijo, se v njih dobro počutimo, nam prinesejo zadovoljstvo, 

kot na primer to, da (samo) popravimo neki pokvarjeni strojček. Ali pa naredimo nekaj za 

nekoga drugega, ga s tem razveselimo ali osrečimo.  

3.3.2 Doživljajske vrednote 

 

So tiste vrednote, ki jih človek uresničuje z doživljanjem naravnih ali umetniških lepot.  

 

»[Č]lovek (vrednote) dojema in uresničuje kot osebni smisel po doživljajski poti. Za to je 

potrebna celostna ubranost človekovih čustev, razuma in vseh drugih zmožnosti v stanju 

notranjega miru in pripravljenosti za sprejemanje stvarnosti, kakršna je, ter posebnega 

plemenitenja z njo. Za uresničevanje doživljenjskih vrednot je po Franklu odločilna človekova 
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zmožnost za ljubezen.  Doživljajske vrednote praviloma niso povezane z gmotnimi dobrinami 

in se dajo le pogojno doseči umetno; so bolj darila, ko se človek bogati, zori in raste ob 

doživljanju narave, kulture, umetnosti, zgodovine, samega sebe, svojega dela in tehničnih 

pripomočkov zanj, zadnjih skrivnosti bivanja, zlasti pa sočloveka-bližnjika v ljubečem odnosu 

z njim.« (Frankl 2014, 197) 

 

Doživljajske vrednote so opazovanje umetniški del, naravnih lepot – na primer opazovanje barv 

gozda v jesenskem času ali pa poslušanje šumenja morja ali jutranjega petja ptic. Človeka to 

bogati in ob tem tudi raste.  

3.3.3 Vrednote stališča 

 

Življenje ima smisel tudi takrat, ko ga ne uresničujemo z doživljajskimi in ustvarjalnimi 

vrednotami. Življenje ima smisel tudi takrat, ko se človek znajde pred usodo. Takrat človek 

uresničuje vrednote, ki jih Frankl imenuje vrednote stališča.  

 

Vrednote stališča so glavna skupina vrednot, katerih uresničitev je prav v tem, kakšen odnos 

ima človek do kakšne omejitve svojega življenja, kot so tragični in nesprejemljivi zasuki usode 

(trpljenje, zmote, krivde in smrti), pa tudi smiselno stališče do lastnih zelo ugodnih življenjskih 

položajev (bogastvo, trdno zdravje, velika nadarjenost, slava ipd.). Če nimamo smiselnega 

stališča, situacija na nas deluje razdiralno. Za uresničevanje vrednot stališča so potrebni trden 

osebni sistem vrednot, notranja moč in zrelost. Prav tako pa mora biti prisotna tudi zavest o 

odgovornosti in globoko prepričanje, da ima življenje smisel in da smisel ohranja v vseh 

življenjskih okoliščinah, ne glede na starost, bolezen, spol, usode itd. Da jih lahko 

uresničujemo, je pomembno trpljenje, ki je odločilna človekova zmožnost (Frankl 2015, 95).  

 

Pri vrednotah stališč gre za nekaj povsem drugega, saj se od preostalih vrednot razlikujejo po 

tem, da lahko pomeni pridobitev za druge in ne brezpogojno za prizadetega samega. Kdor te 

vrednote uresniči, postane zgled. Zgled pa se širi in ljudi spodbuja k »zglednemu ravnanju« 

(Lukas 2001, 190, 192). 
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Kot primer uresničevanja vrednot stališč je Frankl navedel primer iz svojega 

psihoterapevtskega svetovanja, ko je klientu pomagal preboleti ženino smrt. Vprašal ga je: »Kaj 

bi se zgodilo, če bi prej umrl in pustil ženo sam na svetu?« Klient mu je odgovoril, da bi žena 

hudo trpela. Frankl je nato samo še opozoril, da je ženi to trpljenje prihranjeno, vendar za to 

ceno, da ga prestaja mož. Na trditev zdravnika je klient odgovoril: »Trpim«. Frankl pa je 

odvrnil: »Trpiš zanjo« (prav tam, 195). 

 

Kot je bilo že omenjeno v prejšnjem odstavku, gre pri vrednotah stališč za pridobitev drugih (v 

tem primeru žene) in ne za prizadetega samega. Frankl klienta ni odrešil trpljenja, pomagal mu 

je spremeniti pogled na to trpljenje in to z dosego smisla. Klient je trpel za ženo, saj ji je s tem 

prizanesel, da bi trpela ona.  

 

Za konec bi dodala še Franklov citat, ki pravi: »V življenju se iz ure v uro spreminja priložnost, 

da se obrnemo zdaj k eni skupini vrednot, zdaj k drugi. Enkrat življenje od nas zahteva, da 

uresničimo ustvarjalne vrednote, spet drugič, da se obrnemo h kategoriji doživljajskih vrednot. 

Enkrat moramo tako rekoč obogateti svet s svojim delom, drugič obogateti sami sebe s svojim 

doživljanjem. Enkrat je zahtevo neke ure mogoče izpolniti z dejanjem, drugič s tem, da se 

vdamo kakšni možnosti za doživljanje« (Frankl 2015, 96). 

3.4 Razsežnosti 

Logoterapija v primerjavi s preostalimi humanističnimi vedami ne obravnava človeka kot 

psihofizično bitje, temveč kot celoto duhovne, telesne in duševne razsežnosti. Razsežnosti, ki 

jih ne obravnavamo ločeno. Frankl za preostale humanistične vede opozarja, da človeka 

zreducirajo na skupek bioloških in psiholoških mehanizmov, hkrati pa ne upoštevajo 

duhovnega vidika človeka. Človek se prav po duhovni razsežnosti loči od vseh drugih živih 

bitij (Kristovič 2014, 42). 
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3.4.1  Telesna razsežnost 

 

Telesna razsežnost pripada vsem živim bitjem – rastlinam, živalim in človeku. Gre za 

razsežnost, ki jo določajo geni in posameznik kot individuum, pri kateri gre za biološke, 

kemične in fizične procese. Na to razsežnost človek nima vpliva. Z njo zaznavamo celotni 

zunanji svet, in to s pomočjo nosu, oči, ušes in kože. Ko je telesna razsežnost v ravnotežju, 

govorimo o zdravju; ko pa je porušena, govorimo o bolezni. Telesno razsežnost lahko tudi 

količinsko vrednotimo, kar pomeni, da spada pod empirično znanost (Kristovič 2014, 42). 

 

3.4.2 Duševna razsežnost 

 

Duševno ali psihično razsežno določajo dednost in okolje ter pomeni človekov notranji svet. Je 

razsežnost psiholoških procesov, kot so razum, spomin, čustva in zaznava. Kadar govorimo o 

ravnotežju duševne razsežnosti, govorimo o duševnem zdravju, v nasprotnem primeru pa o 

duševni obolelosti. Tako kot telesno je mogoče tudi duševno razsežnost količinsko meriti (npr. 

inteligenčni količnik, spomin, stopnja čustev). (Kristovič 2014, 42–43) 

 

»Pod človekovo duševno ravnjo moramo razumeti njegovo razpoloženje, njegovo ubranost, 

(nagonska) občutja, instinkte, poželenje, afekte. Tem duševnim fenomenom se pridružujejo še 

človekove intelektualne nadarjenosti, njegovi pridobljeni vedenjski vzorci in socialno vedenje.« 

(Lukas 2017, 28) 

3.4.3 Duhovna razsežnost 

 

Duhovna razsežnost je poimenovana tudi noogena razsežnost. Izpeljana je iz grške besede noos 

– duh, kar pomeni človeškost človeka. Ta je neodvisna od dednosti in okolja ter je kvalitativna 

kategorija razsežnosti. Je edina razsežnost, ki pripada samo človeku.  

»Duhovna razsežnost obsega človekove specifične zavestne in intuitivne zmožnosti za 

prepoznavanje različnih možnosti v določenem trenutku, za smiselno izbiranje med njimi z 
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vidika vrednostne strukturne stvarnosti, za udejanjanje odločitev, za odmik od sebe, za 

preseganje samega sebe, za kljubovalnost tragiki, za korekcijo po zmoti ipd.« (Frankl 2014, 

198). 

Frankl (2014, 32) pravi, da »človek doseže duhovno razsežnost kadarkoli premišljuje o sebi ali 

sam sebe zavrača; kadarkoli naredi samega sebe za predmet – ali pa ima pripombe sam od sebe; 

kadarkoli kaže, da se zaveda sam sebe – ali kadarkoli razkazuje svojo vestnost. Vestnost 

dejansko predstavlja edinstveno človeško zmožnost, da se dvignemo sami od sebe, da 

presojamo in vrednotimo lastna dejanja v moralni in etični luči.« 

 

Duhovno razsežnost lahko doseže samo človek. Človek se v duhovni razsežnosti lahko približa 

sebi ali pa se od sebe oddalji. Z oddaljenem od sebe se lahko približa drugemu človeku. To pa 

zato, ker ima človek zmožnost samopreseganja. Frankl (2005,15) pravi, da je »bistvo človeške 

eksistence njeno transcendiranje same sebe. Biti človek pomeni biti vedno usmerjen in 

namenjen k nečem ali nekomu, biti predan delu, ki se mu človek poveča, biti predan človeku, 

ki ga ljubi ali biti predan bogu, ki mu služi.« 

 

Biti človek pomeni tudi biti svoboden in biti odgovoren ter biti človek pomeni tudi biti drugačen 

in znati drugače (Frankl 2017, 134). Kristovič (2014, 59) pojasnjuje: »Prav svoboda je glavni 

element človečnosti. Z izgubo svobode človek izgubi dostojanstvo. V moči svoje svobode je 

človek sokreator (sostvarnik) samega sebe. S tem, ko se zave(da), da je svoboden, da sam 

odloča o svoji »usodi«, čuti tudi težo bremena te odgovornosti – odgovornosti zase in za druge.« 

 

Svoboda je lahko darilo, pri katerem se lahko svobodno odločamo, kaj bomo izbrali, po kateri 

poti bomo šli, od česa se bomo oddaljili. Lahko pa je tudi breme, ki nas sili v to, da se za nekaj 

odločimo, oddaljimo od nečesa. Odločimo se lahko zavestno ali nezavedno. Vedno se odločimo 

tudi, ko imamo na voljo iti na kavo z nekom, ko smo dogovorjeni, ali pa ostanemo doma – gre 

za pasivno odločitev.  

 

Človek odločitev sprejema na podlagi notranjih gonov, »sil«, mehanizmov, zunanjih pogojev 

(pogojna svoboda). Z odločitvami pa človek za svoja dejanja prevzema odgovornost. Posledice 

so lahko zmagovalne – osebna zmaga ali pa osebna krivda (Kristovič 2014, 68 in 70).  
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Frankl (2015, 79) pravi, da je odgovornost »tisto, k čemur si 'pozvan' – ti pa se ji »odzoveš«. V 

odgovornosti je nekaj neprijetnega in tudi nekaj prijetnega. Neprijetno je to, da si v vsakem 

trenutku odgovoren za bližnjega, odgovoren do osebne odločitve, da zberem samo eno, ostale 

pa zavrnem »za vedno«. Prijetno pa je videti, da je prihodnost v mojih rokah.« 

 

Smisel svobode ni v »prostosti« ampak v odgovornosti. Saj s svojimi odgovori tudi gradimo 

samega sebe in se oblikujemo. Prav tako pa določamo tudi način bivanja. Pri tem se poraja 

vprašanje, komu smo odgovorni in komu dajemo odgovor. Z vidika logoterapije smo odgovorni 

pred lastno vestjo, ljubljeno osebo, svojim delom, prijateljem in Bogom (Kristovič 2014, 71). 

 

Odgovornost sama po sebi prihaja iz notranjosti človeka kot nekakšna motivacija. Človeka 

»vleče« k odgovarjanju, ga privlači in ustvarja napetost v njem. Take napetosti poimenujemo 

noodinamika – duhovna napetost (Kristovič 2014, 72). Pri duhovni napetosti gre za napetost 

med biti in morati – to je stanje med dejanskim stanjem in smiselnimi možnostmi, ki jih človek 

dojema kot svoje naloge. Je zdravo, normalno in trajno stanje človekovega duha (Frankl 2014, 

207). 

 

Bistveno za odgovornost in samoodločanje je razumevanje samega sebe. Razumevanje sebe je 

eden od vidikov, v katerih se kaže sposobnost odmika od sebe, kar predpostavlja, da je človek 

odgovorno in svobodno bitje. Šele v moči duhovne razsežnosti lahko pridemo do pravilnega 

razumevanja samega sebe (Kristovič 2014, 73). O razumevanju samega sebe in »svobodni 

volji« priča primer raziskave pri 151 odraščajočih zločincih. Rezultati so pokazali, da vedenja 

ni bilo mogoče napovedati na podlagi družinskih razmer, vzgoje, okolja, finančnega položaja, 

vplivov kultur, dedovanja ali bolezni. Recidivnost (ponovitev kaznivega dejanja) se je lahko 

napovedala glede na stopnjo razumevanja sebe, saj je bila prav ta lastnost z recidivnostjo najbolj 

povezana (Frankl 2005, 39).  

 

V primeru neravnovesja je delovanje blokirano, to pa zaradi okvar telesnih (npr. možgani) ali 

duševnih (npr. globoka omama) zmožnosti (Frankl 2014, 198). 
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3.5 Specifične noogene motnje  

Specifične noogene motnje nastanejo zaradi frustracije na področju svobode in odgovornosti 

ter volje do smisla. Frankl je najpogostejše poimenoval bivanjska praznota, bivanjska 

prikrajšanost, noogena nevroza, pretirana pozornost in namerno ter boječe pričakovanje. 

Motnje izvirajo iz duhovne razsežnosti in se kažejo tako na duševnem, telesnem in socialnem 

kot tudi na razvojnem področju. Seveda pa lahko motnje ovirajo delovanje tudi na duhovnem 

področju (Ramovš 2011, 300). V nadaljevanju so predstavljene tri najpogostejše motnje. 

3.5.1 Bivanjska prikrajšanost 

Frankl pravi, da je velika bolezen našega časa brezciljnost, zdolgočasenost ter pomanjkanje 

smisla in namere. K psihiatru prihajajo ljudje, ki tožijo o pomanjkanju smisla svojega življenja 

ali pa celo obupujejo nad tem, da ga bodo sploh kdaj videli. Temu pravimo bivanjska 

prikrajšanost. V času bivanjske prikrajšanosti bi se morali predvsem bati, da bi od človeka 

zahtevali premalo in ne preveč (Frankl 1994, 15). 

 

Bivanjska prikrajšanost se kaže kot dolgčas in ravnodušnost (Frankl 2014, 103). Pri bivanjski 

prikrajšanosti gre za »zavrtost na področju volje do smisla, ki je osnovna človekova gonilna 

sila na duhovnem področju, torej glavno izvirna človeška motivacija. Kaže se kot dolgčas, 

občutek praznote, naveličanost, duhovna otopelost, splošno nezanimanje, slaba motiviranost, 

brezciljnost. Deloma jo lahko pospešujejo razni družbeni dejavniki, npr. velika premožnost, 

dolga obdobja, ko je človek brez dela in odgovornosti, razpadanje kulturnih vrednot ipd. 

Predvsem je razširjena med mladimi ljudmi.« (prav tam, 195–196) 

 

Bivanjska prikrajšanost pri človeku pomeni, da svojega prostega časa ne zna zapolniti z 

ničimer, kar bi zapolnilo njegovo bivanjsko praznino. Zato današnji človek potrebuje tako 

preživljanje časa, v katerem se poglablja vase in premišljuje. Pri tem človek potrebuje pogum, 

da je lahko v samoti (Frankl 1996, 88). 

 

Lesarjeva (2002, 136) meni, da ljudje bivanjsko prikrajšanost včasih kompenzirajo in ta preide 

v nekakšno omamo. Kot primer vzemimo bolezni menedžerjev, ki zaradi svoje delovne vneme 
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preidejo v podjetnost. Pri tem volja do moči (ali volja do denarja) potlači voljo do smisla. To 

svojo praznino pogosto omamljajo s pijančevanjem, s stalnim klepetom in z igranjem na srečo. 

 

Ko prevlada volja po denarju, se iskanje smisla premakne v iskanju imetja. Denar postane cilj 

in ne sredstvo. Nekateri ljudje so obsedeni z nujno željo, da bi denar množili, ga imeli še več, 

kar pa izničuje njegov smisel. Če je več smisla v tem, da je v rokah nekoga drugega, denarja ne 

smemo zadrževati. Ljudje, ki si želijo denar, kakor da bi bil sam sebi namen, delujejo v skladu 

z geslom: »Čas je denar.« Izkazujejo potrebo po hitrosti. Hitra vožnja z avtomobilom za take 

ljudi postane sama sebi namen. Hitrost je njihov obrambni mehanizem. Manj kot se 

osredotočajo na cilj, tem hitreje poskušajo prevoziti cesto (Frankl 1994, 87). 

3.5.2 Bivanjska praznota 

 

Današnjega človeka se čedalje bolj polašča tudi bivanjska praznota. Bivanjska praznota (tudi 

eksistencialni vakuum) je stanje, katera glavni značilnosti sta občutek praznine in 

nesmiselnosti. Frankl je ta pojem uvedel, ko so njegovi pacienti tožili o notranji praznini. S tem 

pojmom se je srečeval vsakodnevno. To stanje razlaga kot posledico naslednjih dejstev: »Prvič 

v nasprotju z živaljo človeku noben gon in nagon ne pove, kaj mora delati. Drugič, v nasprotju 

s prejšnjimi časi mu nobene konvencije, tradicije in vrednote ne povejo, kaj bi moral delati; 

pogosto pa še tega ne ve, kaj si sam želi delati. Namesto tega si želi delati, kar delajo drugi 

ljudje, ali dela tisto, kar od njega želijo drugi ljudje.« (Frankl 2014, 101) Bivanjska praznota je 

patološki pojav, ki se širi in narašča. Ni nujno, da je posledica nevroze, lahko pa postane njen 

vzrok. Takrat govorimo o noogeni nevrozi (prav tam, 102–107). Več o noogeni nevrozi v 

nadaljevanju.  

 

Frankl v svojih knjigah opisuje bivanjsko praznoto kot »kolektivno bivanjsko prikrajšanost«, 

ki se pojavlja brez izjem pri vseh slojih prebivalstva. O bivanjski praznoti govorimo, ko ljudje 

postanejo votli, prazni in celo izpraznjeni. Lahko se pojavi kjer koli – bodisi v premožni družini 

bodisi v revni družini, v kateri je prisotno pomanjkanje. Kot posledica pa se kaže pri povečanem 

številu samomorov, stopnjevanju kriminalitete, spolnemu sprevračanju, omamah in 

zasvojenostih (prav tam, 195). 
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Lesarjeva (2002, 136) pravi, da  je danes neuspešen poskus zdravljenja eksistencialnega 

vakuuma hiter življenjski slog. Manj kot človek ve o cilju, toliko bolj pospešuje k (neznanemu) 

cilju. 

 

3.5.3 Noogene nevroze 

 

»V nasprotju z nevrozo v ožjem pomenu besede, ki je po definiciji psihogeno obolenje, noogena 

nevroza ne izvira iz kompleksov in konfliktov v običajnem smislu, temveč iz konfliktov vesti, 

spopadov vrednot in iz eksistencialne frustriranosti, ki tu in tam lahko pride do izraza tudi v 

obliki nevrotičnih simptomov.« (Frankl 2005, 109) 

 

Poleg nevroze, ki je prvotno psihično pogojena motnja, Frankl priznava tudi noogeno nevrozo. 

Gre za nevrozo, ki nastane, ko človek zaide v duhovno stisko in pri tem ne vidi nobenega smisla. 

Nastane, ko človek ne uresničuje smisla in vrednote. Ko človeka svojega časa ne zapolni z 

ničimer, kar bi človeku zapolnilo praznino v sebi. 

 

Posledice noogene nevroze so »življenjska dezorientacija, omamljanje, izgubljenost, obup, 

samomori in razna nesmiselna, ekstremna dejanja oz. način življenja« (Frankl 2014, 208). 

Noogene nevroze stroka premalo pozna in posledično tudi ne upošteva. Po navadi se ukvarja s 

simptomi in ne z vzrokom (Kristovič 2014, 143). 

 

Za razločevanje med psihogeno in noogeno nevrozo je James C. Crambaugh izdelal test t. i. 

smisla v življenju (PIL-test). Raziskave različnih avtorjev (Lukas, Niebauer, Bucklez, Werner 

in številni drugi) pa so potrdile, da je v njihovih raziskavah približno 20 odstotkov nevroz 

noogenih (prav tam, 109).  

  



Regula, Anita. 2019. »Prisotnost smisla pri odvisnikih od drog in alkohola v programu Zavod 

Pelikan.« Diplomska naloga.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

37 

 

3.6 Raziskave zasvojenosti v povezavi z logoterapijo 

 

3.6.1 Zdravljenje ljudi, ki prekomerno uživajo alkohol, z logoterapijo  

 

V študiji sta James C. Crumbaugh in Gordon L. Carr raziskovala pomen zdravljenja z 

logoterapijo. Za raziskavo sta izoblikovala tri skupine alkoholikov, ki so se bolnišnično zdravili. 

Prva skupina je bila odprta skupina (pacientom je bilo dovoljeno vstopiti v skupino kadarkoli), 

druga je bila zaprta skupina (pacientom je bilo dovoljeno vstopiti v skupino samo na začetku), 

tretja pa kontrolna skupina. V prvih dveh so se zdravili z logoterapijo, v zadnji, kontrolni 

skupini, logoterapije za zdravljenje niso uporabljali. Pacienti so pred skupinskim zdravljenjem 

in po njem izpolnili PIL-test. Pacienti vseh treh skupin so se srečevali štirikrat tedensko po dve 

uri. Seje so trajale tri tedne, za gradivo pa so uporabljali avtorjevo prvo knjigo: Everything to 

Gain: A Guide to Self-fulfillment Through Logoanalysis [Vse, kar je mogoče pridobiti: vodnik 

za samoizpolnitev z logoanalizo]. Ugotovili so, da so rezultati PIL-testa boljši, če je skupina 

zaprta. Pri odprti skupini je namreč pacient v skupino vstopil na sredini, in sicer kot, da bi 

vstopil v film sredi predstave. Rezultati so prav tako pokazali, da se pri obeh skupinah pri 

uporabi logoterapije izboljša smisel in namen v življenju. (Crumbaugh 1979, 847–853) 

3.6.2 Merjenje življenjskega smisla: primerjava treh merilnih lestvic med seboj 

 

V tej študiji so med seboj primerjali tri teste oz. merilne instrumente. To so bili The purpose in 

life test (v nadaljevanju PIL-test), The life regard index (v nadaljevanju LRI-test) in The sense 

of coherence (v nadaljevanju SOC-test). Vsi trije testi merijo smisel v življenju. V raziskavi je 

sodelovalo 194 žensk. Da bi lahko sodelovale, so morale imeti vsaj enega otroka, mlajšega od 

pet let, prav tako pa so morale biti brezposelne. V začetnem pogovoru so izpolnile le 

vprašalnika LRI in SOC, po približno treh mesecih pa so bile poslane še na PIL-test. Vrnjeno 

je bilo 188 vprašalnikov. (Chamberlain in Zika 1988, 589–591) 

 

V nadaljevanju vprašalnike na kratko predstavljam. 
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PIL-test oziroma lestvica življenjskih ciljev, ki sta ga razvila Crumbaugh in Maholick (1964, 

1969). Z vprašalnikom ugotavljamo prisotnost smisla v življenju, poleg tega poizvemo o več 

dejavnikih, povezanih s smislom, in sicer v okviru življenja – smisel življenja, življenjski cilji 

in napredek v njih, pogled na življenje in njegovo dojemanje ter ocenitev življenja. Vprašalnik 

je utemeljen na eksistencializmu, natančneje logoterapiji. Samoocenjevalni vprašalnik vsebuje 

20 skalarnih postavk z lestvico od 1 do 7. (Crumbaugh in Maholick 1964, 200–201)  

 

Test LRI sta leta 1973 razvila Battista in Almond. Vprašalnik ima 28 skalarnih postavk, 

razdeljenih na dve enaki podlestvici, okvir (Fr) in izpolnitev (Fu). Vsaka podlestvica vsebuje 

sedem pozitivnih in sedem negativnih trditev. Lestvica LRI-Fr obsega vsebino, ki se nanaša na 

perspektivo ali življenjske cilje, iz katerih je mogoče izpeljati smisel. Lestvica LRI-Fu pa 

ocenjuje stopnjo, do katere se uresničuje življenjski cilj. (Battista in Almond 1973, 409–427) 

SOC-test je lestvica občutka koherence, ki jo je leta 1987 razvil Antonovsky. Sestavlja jo 13 

postavk in jo uporabljamo za ugotavljanje, koliko človek dojema svoje življenje za obvladljivo, 

razumljivo in smiselno. Vprašanja se nanašajo na različne vidike življenja, npr.: »Ali imate 

občutek, da vam je vseeno za to, kar se dogaja okrog vas?«, »Se je že kdaj zgodilo, da so vas 

ljudje, na katere ste se zanašali, razočarali?«, »Kako pogosto imate občutek, da je v tem, kar 

počnete v svojem vsakdanjem življenju, le malo smisla?«, »Kako pogosto imate občutke, za 

katere niste prepričani, da jih lahko ohranite pod nadzorom?« ipd. (Ponikvar 2015, 38–39) 

 

Rezultati kažejo, da je pomen v življenju mogoče obravnavati kot večrazsežnostni konstrukt, s 

pomenom, ki ga je mogoče doseči na več različnih načinov. Prav tako pa so rezultati pokazali, 

da je lestvica PIL najboljša splošna meritev konstrukta. (Chamberlain in Zika 1988, 593–595) 

3.6.3 Pomen življenja, kot ga zaznavajo ljudje, ki zlorabljajo droge  

 

Dva različna metodološka instrumenta – PIL-test avtorjev Crumbaugha in Maholicka in merilni 

instrument Funkcionalna meritev Andresona A. Normana – sta bila uporabljena za primerjavo 

načina življenja, ki ga zaznavata dve skupini ljudi, ki zlorabljajo substanco. Poleg že 

omenjenega PIL-testa je test Funkcionalna meritev prav tako metoda. Gre za metodo, s katero 

določamo vzpostavitev kakovostnega merjenja, ki temelji na informacijski integracijski teoriji. 
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Teorija integracije informacij obravnava, kako kompleksne informacije o več dražljajih 

vključimo v en sam prikaz, ki ga ljudje uporabljajo pri oblikovanju splošne ocene. V raziskavi 

so sodelovali moški, stari od 20 do 30 let: ena skupina je sestavljala 10 ljudi, ki so uspešno 

končali šestmesečni (zdravljenje z metadonom – nadomestno/vzdrževalno zdravljenje) 

program, ki temelji na Franklovi logoterapiji. Druga skupina pa je vključevala 15 ljudi, ki so 

program končali že na začetku. Večina primerjav med obema skupinama je opozorila na bolj 

pozitivno eksistencialno usmeritev med tistimi, ki so uspešno opravili program, kot pa med 

tistimi, ki programa niso končali. (Wolf, Katz in Nachson 1995, 121–137) 

3.6.4 Pomen v življenju v skupini: zdravljenje z logoterapijo v skupini ljudi, zasvojenih od 

drog 

 

Somov G. Pavel je predstavil raziskovanje, kako bi bilo zdravljenje z logoterapijo v skupini 

uspešno. Omenil je, da je bilo narejeno kar nekaj raziskav (Lukas 1979 in Crumbaugh 1979), 

da logoterapija pripomore k zdravljenju zasvojenosti od drog. Šele leta 2003 pa je bila 

predlagana strukturirana logoterapevtska skupina, prilagojena zdravljenju odvisnosti od drog s 

strani avtorjev članka, Somova in Somove. V članku je pojasnil, zakaj je smiselno zdraviti s 

skupinsko logoterapijo in s skupinsko logoterapijo za zdravljenje posameznikov, ki zlorabljajo 

droge. Napisal in preverjal je tudi učni načrt oz. teme za skupinsko zdravljenje. Poudaril je 

naslednje teme: pomen nesmiselnosti/nepomembnosti, pomen stiske, pomen svoje 

osebnosti/sebe, pomen prisotnosti/navzočnosti, pomen smrti, pomen svobode, pomen zlorabe 

snovi in pomen prehoda.  (Somov 2007, 316–344) 

3.6.5 Kriza smisla slovenskih mladostnikov in zasvojenost z mobilnim telefonom 

 

Leta 2017 je Katarina Štamulak raziskovala, ali obstaja povezava med krizo smisla in 

zasvojenostjo z mobilnim telefonom. Pri raziskavi je sodelovalo 457 slovenskih mladostnikov, 

tako da so izpolnil PIL-test in Test zasvojenosti z mobilnim telefonom. Rezultati so pokazali, 

da doživljanje pomanjkanje smisla korelira z višjo stopnjo zasvojenosti z mobilnim telefonom. 

Raziskava je prav tako pokazala, da so ženske z mobilnim telefonom v povprečju bolj zasvojene 

kot moški. (Štamulak 2017, 26–38) 
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3.6.6 Uporaba logoterapije za povečanje dobrega počutja pri mladih delinkventih, ki 

zlorabljajo droge 

Pri tej raziskavi se je logoterapija izkazala za učinkovito pri izboljšanju pomena v življenju in 

kakovosti življenja mladih ter k zmanjševanju eksistencialnih stisk pri mladostnikih. Namen te 

študije je bil preučiti izboljšanje dobrega počutja mladih z vedenjskimi in prilagoditvenimi 

težavami. Pri raziskavi so sodelovali mladoletniki v starosti od 18 do 22 let, ki imajo izkušnjo 

zlorabe drog in so nastanjeni v centrih za opazovanje in zaščito mladoletnikov na južnem 

Tajskem. Instrumenti so bili Wellness lestvica in osem 90-minutnih sej skupine za logoterapijo 

za krepitev wellness mladine. Wellness je enako kot wellbeing, torej kot neko vsesplošno dobro 

počutje, vendar na več področjih. Kot je omenjeno v članku, je wellness večrazsežen konstrukt 

in pomeni odsotnost bolezni in stanje dobrega počutja. Dobro počutje mladostnikov se nanaša 

na dobro telesno zdravje, pozitivno duševno zdravje in uspešno življenje posameznika, ki je 

posledica ravnotežja misli, telesa, socialnega in duhovnega obstoja. Odraža  stopnjo kakovosti 

posameznikovega življenja, sreče, zadovoljstva in uspeha v življenju. 

 

Rezultati wellnessa mladoletnih prestopnikov z uporabo drog so bili na 2., 4. in 8. tednu po 

prejemu logoterapije bistveno višji od tistih na izhodišču. Ugotovljene so bile pomembne 

razlike med rezultati wellnessa eksperimentalne in kontrolne skupine. Logoterapijska 

intervencija se zdi obetavna metoda za izboljšanje zdravja mladoletnih prestopnikov z 

uživanjem drog. Potrebne so nadaljnje raziskave za dokumentiranje njene učinkovitosti in 

kvantifikacijo intervencijskih stroškov. 

3.6.7 Učinkovitost kognitivno-vedenjske terapije in logoterapije pri zmanjševanju 

depresije in povečanje pričakovane življenjske dobe pri odvisnikih od drog 

 

Pri raziskavi o učinkovitosti kognitivno-vedenjske terapije in logoterapije pri zmanjševanju 

depresije in povečanju pričakovane življenjske dobe pri odvisnikih od drog je sodelovalo sto 

uporabnikov centra za odvajanje od drog s pomočjo metadona. Razdeljeni so bili v tri skupine: 

skupino, v kateri se je poučevala kognitivna vedenjska terapija, skupino, v kateri se je poučevala 

logoterapija, in kontrolno skupino, v kateri se ni poučevala nobena terapija. Dokazali so, da 

med obema terapijama ni pomembnih razlik učinkovitosti. Razen v primeru zmanjšanje 
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depresije se je kognitivno-vedenjska terapija izkazala kot učinkovitejša kot logoterapija. 

(Khaledian, Mohammadifar 2016, 52–62) 

 

4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Raziskovalni problem 

 

V Sloveniji je veliko programov, na katere se lahko posameznik obrne v primeru zasvojenosti. 

Premalo pa je raziskano, da do zasvojenosti prihaja zaradi upada življenjskega smisla 

posameznika. Psihiater in nevrolog nemškega rodu Viktor Frankl se je v to problematiko 

poglobil in ugotovil, da je odvisnost lahko posledica pomanjkanja oziroma upada življenjskega 

smisla.  

 

V tej diplomski nalogi raziskujemo problematiko zasvojenosti pri ljudeh, ki prekomerno 

uživajo droge in alkohol ter so v programu Zavod Pelikan Karitas. V program so vključeni tako 

moški kot tudi ženske, vendar smo zaradi povečanega števila pozornost namenili raziskovanju 

smisla pri uporabnikih moškega spola. Z besedo uporabnik označujemo posameznika, ki je 

trenutno vključen v program Zavod Pelikan. V raziskavo so vključeni posamezniki različnih 

starosti. Pri raziskavi nam je pomagal anketni vprašalnik The Purpose in Life (v nadaljevanju 

PIL-test) oziroma lestvica življenjskih ciljev. Z vprašalnikom smo ugotavljali prisotnost smisla 

v življenju uporabnikov, prav tako pa smo z vprašalnikom dobili odgovor na vprašanje, ali je 

res vzrok za zasvojenost pomanjkanje smisla v življenju. Zanimalo nas je več dejavnikov, 

povezanih s smislom, in sicer v okviru življenja – smisel življenja, življenjski cilji in napredek 

v njih, pogled na življenje in njegovo dojemanje ter ocenitev življenja. Hkrati smo preverili tudi 

nekatere druge odgovore: doživljanje dneva in nalog v programu, pogled na svet, kaj osebe, 

vključene v program, menijo o sebi, njihovo mnenje o smrti in samomoru ter nekatere druga 

dojemanja. 
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4.2 Cilji raziskave 

 

Cilj raziskave je dobiti vpogled v omenjeno problematiko – krizo smisla pri ljudeh, ki 

prekomerno uživajo droge in/ali alkohol. Hkrati smo želeli preveriti Franklovo domnevo, da je 

vzrok zasvojenosti prav pomanjkanje življenjskega smisla. Rezultati lahko koristijo zaposlenim 

v tem programu, hkrati pa tudi drugim posameznikom, ki delujejo na tem področju. Pridobljeni 

podatki analize jim lahko pomagajo pri usmerjanju in spodbujanju posameznika na posamezna 

področja življenja. 

 

4.3 Hipoteze 

  

H1: Več smisla, pozitivnega pogleda na življenje, več življenjskih ciljev je prisotnih pri 

uporabnikih, ki končujejo program.  

H2: Več kot polovica anketirancev, ki so šele začeli program (sprejemni center), ima svoje 

življenje za nesmiselno.  

H3: Pri več kot polovici anketirancev je bila prisotna misel na samomor kot edini izhod.  

H4: Starost ne vpliva na končni rezultat ankete.  

H5: Izobrazba ne vpliva na končni rezultat ankete 

4.4 Metodologija – pristop, metode in tehnike 

 

Raziskava je kvantitativna. Za pridobitev rezultatov raziskave smo uporabili anketni vprašalnik 

PIL-test (lestvice življenjskih ciljev), ki sta ga razvila Crumbaugh in Maholick (1964, 1969). 

Lestvica življenjskih ciljev je bila posebej zasnovana, da bi spodbudila odzive, ki se nanašajo 

na stopnjo, do katere posameznik doživlja »namen v življenju«. Vprašalnik je utemeljen na 
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eksistencializmu, natančneje logoterapiji. Avtorja sta z vprašalnikom želela razločit i med 

bolniki in zdravimi posamezniki, natančneje kdo potrebuje psihoterapijo. V članku sta 

predstavila raziskavo, s katero sta podprla Franklovo domnevo, da pomanjkanje smisla v 

življenju vodi v eksistencialno frustracijo. Samoocenjevalni vprašalnik vsebuje 20 skalarnih 

postavk z lestvico od 1 do 7, pri čemer sta številki 1 in 7 skrajnosti, številka 4 pa pomeni 

nevtralnost. Namen študije je bil kvantitativno dokazati Franklove osnovne trditve. PIL-test je 

zasnovan tako, da je vsaka postavka pravzaprav samostojna lestvica, ki je precej podobna 

Likertovi tehniki, vendar se od nje razlikuje v tem, da so skrajne vrednosti kvalitativne vrednosti 

stališča oz. odnosa do podane postavke. Rezultat testa je preprosto vsota posameznih ocen, ki 

jih posameznik dodeli vsaki od postavk. (Crumbaugh in Maholick 1964, 200–202)  

Namen PIL-testa je zaznati oz. prepoznati eksistencialni vakuum. PIL-test se je kot ustrezen 

izkazal v naslednjih situacijah: pri delu s študenti, pri rehabilitacijskem delu, pri pacientih z 

nevrozami in pri alkoholikih. Izvirni test je sestavljen iz treh delov: A, B in C. Dela B in C 

interpretiramo klinično, kar pomeni, da jih lahko interpretirajo le klinični psihologi, psihiatri 

ali drugi posamezniki, ki so za to ustrezno usposobljeni. (Crumbaugh in Maholick 1969, 1–3) 

S seštevkom teh točk vseh skalarnih postavk dobimo vpogled v uporabnikovo dojemanje smisla 

in preostale odgovore. Minimalno število točk je 20, maksimalno pa 140. Od 20 do 91 

doseženih točk pomeni, da je uporabnik v bivanjskem vakuumu. Če se posameznik znajde v 

bivanjskem vakuumu, je nujna psihoterapevtska obravnava. Rezultat med 92 in 112 točkami 

pomeni, da je uporabnik med osmišljenim življenjem in bivanjsko praznoto. Psihično stabilno 

stanje pa pomeni rezultat 113 do 140 točk – v tem primeru ima uporabnik polno osmišljeno 

življenje (Crumbaugh in Maholick 1969, 3).  

Test je mogoče uporabiti individualno ali skupinsko. Navodila, ki so natisnjena na vrhu testa, 

so preprosta za razumevanje. Test ni časovno omejen. Večina udeležencev test reši v 10–15 

minutah. (prav tam, 3) 

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je bilo prostovoljno in anonimno ter časovno neomejeno. 

Potekalo je od 20. oktobra 2018 do 30. novembra 2018 na petih lokacijah – v pripravljalnem 

centru, terapevtskem centru z dvojnimi diagnozami in v treh komunah. Anketiranje je potekalo 

individualno za vse uporabnike v programu za odvajanje od drog in alkohola. Vsi udeleženci 
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so bili seznanjeni z namenom raziskave. Prav tako so dobili dodatna natančna navodila, če je 

bilo to potrebno. Vključenih je bilo 30 oseb moške populacije. Starost in izobrazba populacije 

je različna. Tako kot smo pričakovali, je bilo 99,9 % veljavnih rezultatov.   

4.5 Udeleženci 

V vzorcu je bilo 30 udeležencev, starih od 15 do 55 let (M=28,5, SD=9,37). Vsi udeleženci so 

bili moškega spola. 26 udeležencev je bilo v program vključenih prvič, štirje udeleženci pa 

drugič. En udeleženec je imel nedokončno osnovno šolo, 12 udeležencev končano osnovno 

šole, 5 udeležencev končano triletno poklicno srednjo šolo, 10 udeležencev končano 4-letno 

srednjo šolo, dva udeleženca pa sta bila s končano univerzitetno izobrazbo. 

Slika 4.1: Tortni diagram razporeditve starostne skupine 

 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 
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4.6 Rezultati  

 

Analizo podatkov smo opravili s pomočjo programa RStudio. Pred začetkom analize smo 

preverili normalnost porazdelitve spremenljivk, ki smo jo izračunali s pomočjo Shapiro-Wilko 

testa. Zaradi statistično pomembnih odstopanj od normalnosti porazdelitve smo podatke 

analizirali z neparametričnim testom. Za računanje statistične značilnosti razlik med skupinami 

smo uporabili Mann-Whitneyev U preizkus za neodvisna vzorca.  Statistična značilnost je bila 

izračunana na ravni 5 % tveganja. 

Tabela 4.1: Prikaz končnih rezultatov glede na respondente 

Udeleženec Seštevek Udeleženec Seštevek 

1 66 16 105 

2 77 17 97 

3 116 18 95 

4 62 19 100 

5 113 20 96 

6 121 21 73 

7 92 22 68 

8 80 23 72 

9 79 24 114 

10 88 25 84 

11 53 26 103 

12 95 27 104 

13 76 28 94 

14 87 29 94 

15 110 30 116 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 
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Tabela 4.2: Prikaz končnih rezultatov glede na postavke 

Vprašanje Seštevek Srednja vrednost 

Navadno se:  120 4,0 

Življenje se mi zdi:  141 4,7 

V svojem življenju: 144 4,8 

Svoje življenje doživljam kot: 134 4,5 

Vsak dan: 153 5,1 

Če bi lahko izbiral: 140 4,7 

Ko bom odšel v pokoj: 160 5,3 

Pri doseganju svojih življenjskih ciljev:  106 3,5 

Moje življenje je: 126 4,2 

Če bi se moje življenje danes končalo, bi ga ocenil:  136 4,5 

Kadar razmišljam o svojem življenju:  131 4,4 

Svet, v katerem živim: 135 4,5 

Menim, da sem: 123 4,1 

Moje prepričanje v zvezi s človekovo svobodo je:  137 4,6 

Če pomislim na smrt: 136 4,5 

Kar se tiče samomora: 107 3,6 

Moja možnost, da si poiščem nekaj, za kar je vredno živeti, je: 169 5,6 

Moje življenje je: 163 5,4 

Vsakdanje naloge mi predstavljajo:  139 4,6 

Do sedaj: 130 4,3 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 

 

Najnižjo vrednost povprečja so dosegle naslednje tri postavke: Pri doseganju svojih življenjskih 

ciljev (3,5), Kar se tiče samomora (3,6) in Navadno se (4,0). Najvišjo pa: Moja možnost, da si 

poiščem nekaj, za kar je vredno živeti, je (5,6), Moje življenje je (5,4) in Ko bom šel v pokoj 

(5,3). 

Tabela 4.3: Opisne statistike skupnega dosežka vprašalnika 

  M  SD Mdn min max As Spl 

Skupni dosežek 91  17,72 94 53 121 -0,2 -0,92 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 

Povprečni dosežek na vprašalniku je bil 91 točk. Standardna deviacija je precej velika in 

nakazuje na velike razlike med udeleženci programa. S tem je skladen tudi velik razpon 

doseženih točk, ki znaša 68 točk. Porazdelitev dosežkov je negativno asimetrična, kar pomeni, 
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da je bilo več nizkih dosežkov. Negativna sploščenost pa kaže na to, da je porazdelitev 

dosežkov sploščena oz. ima bolj širok in sploščen vrh ter krajše repe kot normalna porazdelitev. 

Tabela 4.4: Prikaz frekvenčne porazdelitve stopnje občutka smisla 

Stopnja občutka smisla 

Število 

udeležencev 

eksistencialna kriza 13 

bivanjska praznota 12 

osmišljenost življenja  5 

skupaj  30 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 

Iz tabele 4.4 je razvidno, da je največ udeležencev glede na končni rezultat na testu bilo v fazi 

eksistencialne krize. Slednje pomeni, da je bil seštevek njihovih izbranih vrednosti na 

vprašalniku med 20 in 91 točk. Dvanajst udeležencev je bilo v fazi bivanjske praznote, kar 

pomeni, da je bil njihov seštevek točk na vprašalniku na intervalu med 92 in 112 točk. Pet 

udeležencev je doseglo 113 točk ali več, kar jih uvršča v fazo osmišljenosti življenja.  

 

H1: Več smisla, pozitivnega pogleda na življenje, več življenjskih ciljev je prisotnih pri 

uporabnikih, ki končujejo program. 

Tabela 4.5: Povprečje izbranih postavk na začetku in koncu zdravljenja 

Faza zdravljenja M 

Začetek 87,14 

Konec 98,50 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 

Razlika med skupinama je v pričakovani smeri, ampak premajhna, da bi bila statistično značilna 

(p = 0,8848), kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik med posamezniki, ki so na začetku 

in koncu programa oz. se skupini med seboj pomembno ne razlikujeta.  
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H2: Več kot polovica anketirancev, ki so šele začeli program (sprejemni center), ima svoje 

življenje za nesmiselno (postavke 4,11,12). 

Tabela 4.6: Seštevek točk pri postavkah 4, 11 in 12 

Udeleženec Seštevek točk 

4. 9 

9. 11 

1. 12 

7. 12 

2. 14 

6. 16 

5. 19 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 

Pri drugi hipotezi smo v izračunu upoštevali postavke 4, 11 in 12, saj slednje vključujejo pojem 

smiselnosti in tako neposredno merijo smiselnost v življenju posameznika. Za določitev 

nesmiselnosti pri udeležencih smo kot mejo upoštevali 12 točk ali manj, saj smo predpostavljali, 

da bodo udeleženci, ki bodo občutili manj smiselnosti, na odgovorni lestvici obkrožili vrednost 

3 ali manj. Glede na izračunane vrednosti v tabeli 4.4 vidimo, da so v našem primeru štirje od 

sedmih udeležencev na seštevku prej omenjenih postavk zbrali 12 točk ali manj. 

Smiselnost življenja pri uporabnikih, ki so šele na začetku programa, smo preverili tudi na 

celotnem dosežku vprašalnika. V tem primeru smo za določitev nesmiselnosti pri udeležencih 

kot mejo upoštevali 112 točk ali manj. Ta rezultat jih uvršča v fazo bivanjske praznote, ki je 

mejna kategorija med smiselnostjo in nesmiselnostjo življenja. 

  



Regula, Anita. 2019. »Prisotnost smisla pri odvisnikih od drog in alkohola v programu Zavod 

Pelikan.« Diplomska naloga.  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

49 

 

Tabela 4.7: Prikaz končnih rezultatov začetnikov programa 

Udeleženec Seštevek 

1 62 

2 66 

3 77 

4 79 

5 92 

6 113 

7 121 

 

H3: Pri več kot polovici anketirancev je bila prisotna misel na samomor kot edini izhod.   

Slika 4.2: Delež udeležencev, ki so razmišljali o samomoru 

 

Vir: Regula, lastna raziskava, 2019. 

Glede na postavljeno hipotezo smo primerjali delež tistih udeležencev, ki so na odgovorni 

lestvici izbrali odgovor Nikoli nisem razmišljal o tej možnosti z deležem tistih udeležencev, ki 

so izbrali druge odgovore. Glede na dobljene vrednosti na sliki 5.6.1 vidimo, da je več kot 

polovica udeležencev že razmišljala o samomoru kot edinem izhodu.  
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H4: Starost ne vpliva na končni rezultat ankete.  

Korelacija med starostjo in testnim dosežkom je nizka in pozitivna (ρ = 0,18), prav tako pa ni 

statistično značilna (p = 0,337), kar pomeni da ni pomembne povezanosti med testnim 

dosežkom in starostjo. 

H5: Izobrazba ne vpliva na končni rezultat ankete.  

Korelacija med izobrazbo in testnim dosežkom je nizka in pozitivna (ρ = 0,20), prav tako pa ni 

statistično značilna (p = 0,284), kar pomeni da ni povezanosti med testnim dosežkom in stopnjo 

izobrazbe. 

5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Kot je bilo že omenjeno, smo z vprašalnikom PIL-test preverjali prisotnost smisla v življenju 

uporabnikov. Z raziskavo smo tudi pridobili potrditev na vprašanje, ali je res, da je vzrok za 

zasvojenost pomanjkanje smisla v življenju. V raziskavi Padelfordove, ki se je je udeležilo 416 

študentov Univerze v San Diegu, se je namreč izkazalo, da je uživanja drog prisotno pri 

študentih z nizkim občutkom smisla, zato smo tudi v naši raziskavi pričakovali podobne 

ugotovitve (Frankl 2016, 23). 

Rezultati opisne statistike nam pokažejo, da je trinajst od 30 uporabnikov (Tabela 4.4) v 

eksistencialnem vakuumu oz. bivanjski praznoti, kar pomeni, da so na vprašalniku dosegli od 

20 do 91 točk. Tej skupini, ki je v eksistencialnem vakuumu, priporočamo psihoterapevtsko 

obravnavo, saj se soočajo z nalogami brez smisla in njihovo življenje ni izpopolnjeno.  

Dvanajst (Tabela 4.4) udeležencev oz. uporabnikov je v skupini, ki je med osmišljenim 

življenjem in eksistencialnim vakuumom. Ti posamezniki so na vprašalniku dosegli rezultat 

med 92 in 112 točkami, kar jih uvršča v kategorijo bivanjska prikrajšanost in eksistencialna 

frustracija. Pri njih psihoterapevtska obravnava ni nujna, vendar bi bila predpisana v primeru 

stresnih dogodkov v življenju, ki bi jih lahko vodili v eksistencialni vakuum. Pri uporabnikih v 

programu se to stanje kaže kot dolgčas, pritožujejo se nad tem, da nič nima smisla. Nekateri ne 

najdejo smisla in motivacije niti pri vsakodnevni higieni. Prav tako nekateri poročajo o tem, da 

so naveličani vsega, da ne vidijo nobenega smisla za kakršno koli stvar. Pri nekaterih je opazno, 
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da se ne morejo sprostiti in uživati v družbi, npr. ob igranju kart, pripovedovanju šal, 

vsakodnevnih temah itd. V programu je na voljo kar nekaj športnih in delovnih dejavnostih, ki 

se nekaterim uporabnikom zdijo nekoristne in neuporabne ter se jih zato ne udeležujejo. 

Posledično se dolgočasijo in sprašujejo: »Koliko časa bom moral še biti v programu?« ali pa 

»Ali se čas v pripravljalnem centru tudi šteje v ta časovni sklop zdravljenja?« Pogosto je iskanje 

bližnjic. Težko razumejo, da je za zdravljenje oz. rehabilitacijo pomemben čas in osebna 

zrelost. Lahko minejo leta, pa pri človeku ne bo nobenega napredka. Pogosto se zgodi, da se 

omamljanja nadaljujejo. Posameznik lahko celotno zdravljenje abstinira, potem pa z 

odpustitvijo v domače okolje vnovič poseže po omamljanju. Pri obeh kategorijah – bivanjski 

prikrajšanosti in bivanjskem vakuumu – je prisotna uporaba medikamentozne terapije, različnih 

zdravil za zdravljenje depresij, nespečnosti in drugih duševnih motenj. Nekatere so nujne ter 

predpisane za daljše obdobje, nekatere pa zdravnik predpiše začasno. Stanje se sicer stabilizira, 

vendar se v nekaterih primerih občutek praznine in otopelosti še poveča. Pozna se tudi pri 

različnem opravljanju nalog, saj motivacija bistveno upada za kar koli. Zato se zdravljenje 

časovno še podaljša. V nekaterih primerih je bivanje v institucionalnem varstvu nujno vse 

življenje.  

Vzrok za omenjena vedenja pogosto izhaja iz neurejenih družinskih razmer ter fizičnega, 

psihičnega in spolnega nasilja v primarni družini. Pogosto se pojavi želja po omamljanju tudi 

pri otrocih, ki so imeli doma tak zgled in to tudi nadaljujejo. Otroci in odrasli, ki so odraščali v 

takih družinah, niso bili navajeni ustreznega spoprijemanja s težavami in so »rešitev« (raje) 

iskali v omami – prek opijanja, drogiranja ali zatekanja v druge načine odvisnosti, npr. od dela, 

računalniških iger ipd. 

Prav tako se pogosto opaža, da motivacija za popolno opustitev jemanja drog prihaja zunaj 

posameznika in ne iz njegove notranje želje po boljšem, kakovostnejšem in neodvisnem 

življenju. Zunanja motivacija izhaja iz pritiska staršev, partnerja ali pa delodajalca, saj osebi v 

nasprotnem primeru grozi izguba odnosa ali službe (finančne varnosti). Taki pritiski so 

potrebni, da se človek odgovorno odloči in poskrbi zase, za sočloveka in svoje življenje. Vendar 

dolgoročno potrebuje motivacijo tudi iz svoje notranjosti, saj je prav sprememba naše 

notranjosti temelj za pozitivne spremembe na poti h kakovostnejšemu, zadovoljujočemu ter 

osmišljenemu življenju.  
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Uporabniki zavoda pogosto tožijo o nesvobodi v programu, da jim je na neki način odvzeta 

svoboda. Pri tem pozabijo, da imajo kljub temu svobodo in svobodne odločitve, tudi če so pod 

stalnim nadzorom in prostih izhodov nimajo. Pri vsaki nalogi, ki jo program od njih zahteva, 

so uporabniki predstavljeni pred svobodo odločitev. Niso v zaporu in lahko odidejo, kadar 

želijo, lahko se odločijo, katero nalogo oziroma dolžnost programa bodo izpolnili prvo, itd. 

Kljub vsemu imajo kar nekaj izbire. Vsakič znova so postavljeni pred odločitev, na katero lahko 

odgovorijo tudi pasivno. Vendar ima vsaka odločitev tudi posledice. Drži pa, da imajo nekatere 

omejitve, ki so bile postavljene z namenom zdravljenja odvisnosti, npr. omejitev cigaret in 

sladkih ter slanih prigrizkov, omejitev časa gledanje televizije, določen čas za obroke, vstajanje, 

prepoved drog, jemanje redne terapije, ne glede na to, da uporabnik včasih ne želi vzeti 

medikamentozne terapije itd. 

Preostalih 5 uporabnikov (Tabela 4.4) pa je na vprašalniku doseglo bistveno boljši rezultat – 

nad 113 do 140 – in je zaradi večje prisotnosti smisla v življenju, osmišljenih nalog, jasno 

postavljenih ciljev bistveno manjša verjetnost, da bi se soočali s krizo smisla. V tej kategoriji 

gre za ljudi, ki prepoznajo najbolj smiselne možnosti v določenem trenutku, odločitve zanjo in 

udejanjanje te odločitve.  

S pomočjo izračunanega povprečja za vsako posamezno postavko (Tabela 4.2) smo ugotovili, 

katere tri postavke so bile najslabše ocenjene (povprečje pod 4,0), in katere tri postavke so bile 

najbolje ocenjene (povprečje nad 5.3). Najslabše ocenjena postavka je bila številka 8, ki 

respondenta sprašuje, kako je bilo doslej z doseganjem ciljev. Večina odgovorov se je nagibala 

k temu, da doslej še niso storili nikakršnega napredka. Nizko srednjo vrednost sta imeli tudi 

postavki 16 in 1. Njuna srednja vrednost se je gibala okoli vrednosti 4. Pri postavki 16 nas nizek 

rezultat ne preseneča, saj smo tudi postavili tako hipotezo, da je bila misel na samomor kot 

edini izhod pri večini respondentov že prisotna. Prav tako pa nas niti ne preseneča rezultat 

postavke številka 1, pri kateri so se odgovori nagibali k temu, da se respondenti močno 

dolgočasijo. Dolgočasje se pokaže predvsem pri že omenjeni bivanjski prikrajšanosti. 

Postavke z najboljšim povprečjem so postavke številke 17, 18 in 7. Pri vseh treh se vprašanje 

navezuje na prihodnost. Postavka številka 17 respondenta sprašuje, koliko je možnosti, da si 

poišče nekaj, za kar je vredno živeti. Odgovori pravijo, da je možnost (zelo) velika. Pri postavki 

številka 18 je odgovor pokazal, da se respondenti zavedajo, da je življenje v njihovih rokah in 
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da ga lahko usmerjajo. Pri tej postavki gre za to, kakšen občutek ima respondent glede osebne 

svobode, kako doživlja samega sebe ali lahko ustvarja svoje življenje po svoje ali ne. Postavka 

7 se prav tako nanaša na prihodnost, natančneje na pokoj in kaj bo respondent v tistem obdobju 

počel – sklepamo, da bo počel tisto, kar si je vedno želel, ali da bo do konca življenja živel v 

brezdelju. Odgovori so se nagibali bolj k »počel bom mnogo tistega, kar sem si vedno želel«. 

Za vse tri najboljše postavke bi lahko rekli, da respondenti na prihodnost gledajo pozitivno in 

optimistično.  

Pri naslednji hipotezi smo predpostavljali, da je več smisla, pozitivnega pogleda na življenje in 

več življenjskih ciljev prisotnih pri uporabnikih, ki končujejo program. Pri tem smo upoštevali 

posamezne predpostavke (št. 4, 11 in 12), pri katerih vprašalnik sprašuje: 1. kako uporabnik 

doživlja svoje življenje – nesmiselno ali smiselno; 2. kako razmišljanja o življenju – se 

uporabnik sprašuje, zakaj živi, ali vedno najde svoj smisel; in 3. kakšen je svet za uporabnika 

– nerazumljiv in tuj ali se smiselno povezuje. Analiza rezultatov je potrdila naša pričakovanja. 

Posamezniki, ki so bili na koncu zdravljenja, so izražali nekoliko več smisla in pozitivnega 

pogleda na življenje kot posamezniki, ki so bili na začetku zdravljenja, ampak razlike med 

skupinama niso bile izrazito velike oz. statistično pomembne. Zato lahko sklepamo, da ni 

pomembnih razlik med uporabniki, ki so na začetku oz. na koncu zdravljenja, zato lahko 

hipotezo potrdimo. 

Prav tako smo pri hipotezi, s katero smo preverjali, ali je pri uporabnikih, ki so šele začeli 

program, prisoten nesmisel v življenju, ugotovili, da ni statistične značilnosti. Rezultati (Tabela 

4.6) so vnovič pokazali, kar smo pričakovali. Pri več kot polovici uporabnikov, ki so na začetku 

zdravljenja, je prisoten nesmisel, zato lahko drugo hipotezo potrdimo. Poleg tega pa smo pri 

preverjanju te hipoteze uporabili še drug način. V drugem primeru smo hipotezo preverjali s 

primerjavo končnih rezultatov vprašalnika pri uporabnikih, ki so začeli program. Prav tako smo 

ugotovili, da se več kot polovica uporabnikov (Tabela 4.7) spopada z nesmiselnostjo oz. imajo 

svoje življenje za nesmiselno. Tudi v tem primeru hipotezo potrdimo.  

Kriza smisla se pri uporabnikih v Zavodu kaže predvsem pri iskanju bližnjic, izogibanju delu, 

pri nekaterih pa tudi kot izogibanje skrbi za osebno higieno, površno opravljanje nalog, 

pomanjkanje zanimanja za rešitev težav, pričakovanje, da bo nekdo drug naredil nalogo oz. rešil 
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problem, v redkih primerih pa tudi kot poskus samomora, izvajanje psihičnega in fizičnega 

nasilja (do sebe ali drugih) itd.  

Izguba smisla v življenju vodi v obup in posledično v samomor. Tako smo pri uporabnikih 

preverjali prisotnost misli na samomor kot edini izhod. Na lestvici vrednosti od 1 do 7 smo 

upoštevali vrednosti od 1 do 6. Vrednost 7 smo izključili, saj nazorno prikazuje, da o samomoru 

uporabnik ni razmišljal. Rezultati (Slika 4.2) so pokazali, da je 83 % anketirancev (25 

uporabnikov) že razmišljalo o samomoru kot edinem izhodu.  

Pri zadnjih dveh hipotezah smo ugotavljali, ali starost in izobrazba vplivata na končni rezultat 

ankete. Ugotovili smo, da lahko vnovič potrdimo Franklovo trditev, da starost in izobrazba ne 

vplivata na prisotnost smisla v življenju. Po vsem tem lahko sklepamo, da imajo vsi uporabniki 

ne glede na starost ali izobrazbo enake možnosti za osmišljeno in polno življenje. Frankl (2015, 

95) meni, da lahko človek najde smisel v najtežjih trenutkih svojega življenja in da ima možnost 

smisel najti do zadnjega diha svojega življenja. 

Na podlagi ugotovitev na podlagi naše raziskave menimo, da je nujna vnovična aktivacija 

človeške lastnosti, in to je samopreseganje. Človeku ni dovolj, da svoje potrebe, kot so potrebe 

po hrani, pripadnost, varnosti, užitku itd. zadovoljuje. Pomembno je, da ima za svoje življenje 

neki smisel, ki ga uresničuje, kadar je to potrebno. Pomembno je, da človek presega samega 

sebe, okoliščine, pogoje. 

6 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi smo izpolnili cilj in podrobneje obravnavali naslovno problematiko – krizo 

smisla pri ljudeh, ki prekomerno uživajo droge in/ali alkohol. Prav tako smo preverili Franklovo 

domnevo, da je vzrok za zasvojenost prav pomanjkanje življenjskega smisla, in ugotovili, da je 

skoraj polovica anketirancev v bivanjskem vakuumu in da je nujna psihoterapevtska pomoč. 

Poudarili smo tri najslabše ovrednotene postavke in ugotovili, da se je misel na samomor kot 

rešitev že pojavila. Ta trditev nas ne preseneča, saj smo to trditev tudi postavili kot samostojno 

hipotezo. Preostali dve nizko ovrednoteni trditvi pa nakazujeta na (kolektivno) bivanjsko 

prikrajšanost. Pri slednji je prisoten dolgčas in v preteklosti nedoseganje napredka glede 

postavljenih ciljev. Pri preostalih najvišje ovrednotenih postavkah lahko predpostavljamo, da 
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imajo uporabniki pozitiven in optimističen pogled na prihodnost. Prav tako smo preverjali, ali 

je res, da starost in izobrazba ne vplivata na končni rezultat oz. na osmišljenost življenja, in 

prav tako potrdili, da ne vplivata ter da so pri osmišljenosti pomembne druge stvari. 

 

Vprašalnik PIL-test poda širok vpogled v problem posameznika. Zato predlagamo redno 

uporabo vprašalnika pri uporabnikih v Zavodu kot pomoč pri obravnavi oz. rehabilitaciji 

klientov. Tako bo zaposlenim pomagal pri usmerjanju in spodbujanju posameznika na 

posameznih področjih življenja. 

 

Slabost naše raziskave je predvsem v velikosti vzorca, saj je sodelovalo le 30 posameznikov 

moškega spola, saj je bilo toliko uporabnikov v času raziskave vključenih v program. Za 

nadaljnje raziskave predlagamo širitev tega vzorca oz. morebitno vključitev še preostalih 

programov, ki delujejo v Sloveniji. Prav tako bi bilo smiselno v nadaljnje raziskave vključiti še 

žensko populacijo in rezultate med obema populacijama primerjati. Za nadaljnje raziskovanje 

bi bilo smiselno pozornost nameniti tudi zamisli, da bi psihoterapevtsko smer logoterapijo 

obravnavali kot izobraževalni del v programu. Ob tem se poraja vprašanje, ali bi izobraževanje 

v programu prineslo dobre rezultate tako pri izpolnjevanju PIL-testa kot tudi pri uspešnosti 

Zavoda. Z vključitvijo logoterapije v program bi morda uporabnikom zavoda lahko pomagali 

pri učinkovitem zdravljenju ter ponovni in uspešnejši integraciji v večinsko okolje po 

zdravljenju v zavodu.  
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PRILOGA ŠT. 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Anita Regula, študentka zadnjega letnika dodiplomskega študija Fakultete za uporabne 

družbene študije, smer psihosocialno svetovanje. V diplomski nalogi raziskujem vprašanje 

smisla v povezavi z odvisnostjo od drog in alkohola. 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali nekaj minut časa. Zbrani podatki 

bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (ne na ravni odgovorov 

posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. S pomočjo Vaših 

odgovorov na vprašanja, bom lahko prišla do pomembnih ugotovitev v moji raziskavi. 

Naprošam Vas za iskrene odgovore, na vsako vprašanje pa je možen le en odgovor. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Anita Regula 

LESTVICA ŽIVLJENJSKIH CILJEV (PIL-TEST) 

Crumbaugh in Maholick 

Starost:___  

Koliko časa ste v programu? (obkroži) 

0 - 3 mesece (sprejemni center)  3 mesece – 1 leta (nadaljevalni program)  

1-2 leti (nadaljevalni program)  2-3 leta (nadaljevalni program) 

Kolikokrat ste bili vključeni v program? 

 

prvič  drugič   tretjič ali večkrat 

Kakšna je vaša zaključena izobrazba? 

a) nedokončana osnovna šola 

b) končana osnovna šola 

c) končana 3-letna poklicna šola 

d) končana 4-letna srednja šola 

e) končana visoka strokovna šola  

f) končan univerzitetni študij  

g) magisterij  

h) doktorat  
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Pri vsaki od trditev obkrožite številko, ki je za vas najustreznejša. 1 in 7 predstavljata 

ekstreme, 4 pa je nevtralna vrednost. Slednjo skušajte uporabljati čim manj.  

1. Navadno se 

1 2 3 4 5 6 7 

Močno dolgočasim     srednje    zelo navdušujem 

2. Življenje se mi zdi 

7 6 5 4 3 2 1 

 Zelo vznemirljivo     srednje             

povsem enolično 

3. V svojem življenju 

1 2 3 4 5 6 7 

 Nimam nikakršnih ciljev    srednje            imam jasno izdelane 

cilje 

4. Svoje življenje doživljam kot 

1 2 3 4 5 6 7 

 Povsem nesmiselno    srednje                 zelo polno in 

smiselno 

5. Vsak dan 

1 2 3 4 5 6 7 

 Je povsem enak drugemu    srednje          se zgodi kaj novega in 

zanimivega 

6. Če bi lahko izbiral: 

1 2 3 4 5 6 7 

Bi se raje nikoli ne rodil    srednje           bi si še enkrat izbral isto 

življenje 

7. Ko bom šel v pokoj: 

7 6 5 4 3 2 1 

Bom počel mnogo tistega,   srednje  bom do konca živel v brezdelju 

kar sem si vedno želel.  

 

8. Pri doseganju svojih življenjskih ciljev: 
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1 2 3 4 5 6 7 

Še nisem storil     srednje        sem do sedaj povsem 

uspel 

nikakršnega napredka. 

9. Moje življenje: 

1 2 3 4 5 6 7 

Je prazno napolnjeno le z obupom   srednje            prekipeva od 

navdušenja 

10. Če bi se moje življenje danes končalo, bi ga ocenil: 

7 6 5 4 3 2 1 

Da je bilo vredno živeti    srednje                da ni bilo vredno 

živeti 

11. Kadar razmišljam o svojem življenju: 

1 2 3 4 5 6 7 

Se često sprašujem zakaj živim   srednje           vedno najdem v njem kak 

smisel 

12. Svet, v katerem živim: 

1 2 3 4 5 6 7 

Se mi zdi nerazumljiv in tuj.   srednje   se smiselno 

povezuje z mojim življenjem 

13. Menim, da sem: 

1 2 3 4 5 6 7 

Zelo neodgovoren človek    srednje                zelo odgovoren 

človek 

14. Moje prepričanje v zvezi s človekovo svobodo je: 

7 6 5 4 3 2 1 

Da je človek povsem svoboden   srednje          Da je človek povsem pod 

vplivom 

v vseh življenjskih izbirah.              dednosti in okolja. 

15. Če pomislim na smrt: 

7 6 5 4 3 2 1 
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Se je ne bojim     srednje                se je zelo 

bojim 

16. Kar se tiče samomora: 

1 2 3 4 5 6 7 

Sem že resno razmišljal o njem   srednje    nikoli nisem razmišljal o tej 

možnosti 

kot o edinem izhodu. 

17. Moja možnost, da si poiščem nekaj, za kar je vredno živeti, je: 

7 6 5 4 3 2 1 

Zelo velika     srednje         zelo 

majhna 

18. Moje življenje je: 

7 6 5 4 3 2 1 

V mojih rokah in ga sam usmerjam   srednje   izven kontrole in 

pod vplivom zunanjih dejavnikov 

 

19. Vsakdanje naloge mi predstavljajo: 

7 6 5 4 3 2 1 

Izvor zadovoljstva     srednje    mučno in 

dolgočasno 

dolžnost 

20. Do sedaj: 

1 2 3 4 5 6 7 

Še nisem našel svojega življenjskega cilja  srednje   sem si našel 

zadovoljujoče in jasne cilje v življenju
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PRILOGA ŠT 2: CELOTNA TABELA REZULTATOV ANKET
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