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POVZETEK 

V Sloveniji je samomor zelo pogosta oblika smrti. V letu 2017 si je življenje vzelo 411 ljudi, 

kar je štirikrat več ljudi, kot jih je umrlo v prometnih nesrečah. Številka je dodatno skrb 

vzbujajoča, če vemo, da samomor prizadene v povprečju šest ljudi, ki so pokojnemu blizu. 

Kljub temu se v javnosti o samomorilnosti ne govori veliko. Lahko rečemo, da je 

samomorilnost stigmatizirana tematika. Velikokrat se stigmatizira že iskanje strokovne 

pomoči ob soočanju s psihičnimi težavami. Stigmatizira se tudi svojce ljudi, ki so storili 

samomor. Začetek osveščanja o problematiki samomorilnosti bi moral obstajati že med 

mladostniki.  

V diplomski nalogi preverjamo, kakšno sta poznavanje in razumevanje samomorilnosti med 

mladimi v Sloveniji od 15. do 25. leta starosti. Prav tako smo preverili, v kolikšni meri je 

prisotna stigma do samomorilnosti svojcev in oseb, ki iščejo pomoč v duševnih stiskah, 

predvsem ko se soočajo s suicidalnimi mislimi, ali je njihov klic slišan. Zanimalo nas je tudi, 

kakšen je odnos mladih do iskanja strokovne psiho-socialne pomoči in kakšen pogled imajo 

do sistemskih rešitev države. Ugotovili smo, da so mladi slabo osveščeni o problematiki 

samomorilnosti, čeprav bi si želeli o tem imeti več znanja. Kljub želji pomagati samomorilno 

ogroženim ljudem je še vedno opaziti pojav stigme do tega področja in do iskanja pomoči v 

primeru čustvenih težav. Rezultati kažejo, da je treba narediti še veliko na izobraževanju in 

destigmatizaciji mladih od področja samomorilnosti. 

Ključne besede: samomorilnost, mladi, osveščenost, stigma, iskanje pomoči. 



 

 

ABSTRACT 

Suicid is a very common reason of death in Slovenia. In 2017, 411 people took their own 

lives which is four times more people that they died in road accidents. The number is rather 

worrying if we know that suicide affects on average six people who are close to the deceased. 

Nevertheless, there is not much talk about suicide in public. We can say that suicide is a 

stigmatized topic. Many times, even the search for professional help whwe faced with 

psychological problems, is stigmatized. The relatives of people who commited suicide are 

also stigmatized. The beginning of awareness about the problem of suicide should start 

already among adolescents. 

In the diploma thesis we are checking the knowledge and understanding of suicide among 

young people in Slovenia from 15 to 25 years of age. We also want to examinen the extent to 

which there is a stigma to suicidial phenomena, relatives and people seeking help in mental 

distress, especially when faced with suicidial thoughts. Is tehir call for help heard? 

We were also interested in the young people opinion about the seek of psychosocial help and 

what did they thing about solution of the state. We found out that young people were poorly 

informed about the problem suicide, although they would like have more knowledge about it. 

Despite their desire to help suicidally deprived people, we noticed that the phenomenon of 

stigma related to the problem of suicide and seeking for help in the event of emotional 

problems, is still present. The results show that there is still a lot to be done on educating 

young people in the field of suicide and destigmatizating it. 

Keywords: the suicide, young people, awareness, stigma, seeking help 
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1 UVOD 

V današnji družbi, ki stremi k visoki storilnosti in popolnosti, so medčloveški odnosi 

potisnjeni na stran. Drugače povedano, človek za sočloveka nima časa, sploh si pa ne vzame 

časa zase. Ves čas stremimo k materialnim ciljem, ki imajo zelo kratkotrajen učinek na naše 

psihično počutje, saj nas zadovoljijo v tistem trenutku in že v naslednjem trenutku hočemo 

več. Vendar kaj je človek? Je zgolj orodje, s katerim današnja družba izpolnjuje svoje 

ekonomsko-politične interese.  

Samomor v Sloveniji predstavlja velik javnozdravstveni problem – od leta 1999 do 2015 

je zaradi samomora umrlo 11.677 oseb (9.133 moških in 2.544 žensk). Zagotovo 

Slovenija še vedno sodi med tiste države, ki so zaradi samomora bolj ogrožene, a kljub 

temu je treba izpostaviti izboljšanje stanja na tem področju. Od leta 1999 naprej 

namreč beležimo postopen upad samomora pri obeh spolih za skoraj vse starostne 

skupine. Upad je zelo opazen predvsem pri osebah, mlajših od 50 let. Pri ženskah med 

20. in 39. letom ter pri moških najvišjih starostnih skupin v zadnjih letih beležimo 

porast števila samomorov.« (Nacionalni inštitut za javno zdravje 2016). 

Veliko se danes pogovarjamo o odnosih in vrednotah, vendar pa so medčloveški odnosi v 

tako imenovani visoko tehnološki družbi postali obrobnega pomena in se ne razvijajo 

sorazmerno s tehnološko-družbenim razvojem. Človek je socialno bitje, ki za svoj razvoj 

potrebuje komunikacijo in je zato razvil govor, ki naj bi ljudi povezoval. Današnja tehnološka 

družba je razvila drugačne neosebne načine komuniciranja (internet, e-mail, instragam, 

twitter, facebook…). S tem načinom komuniciranja pa je človekova čustvena komponenta 

postala bolj brezosebna. Cilji, ki jih tovrstna omrežja postavljajo, pa so pogosto nerealni in za 

človeka nedosegljivi. Takšno družbeno okolje ljudi privede do frustracij in nelagodja, ko ne 

vidimo več svojega dvorišča, ker je sosedovo lepše.  

Tako človek izgublja svoj smisel v virtualni podobi idealnega, uspešnega, popolnega človeka, 

ki ga družbeno okolje povzdiguje in nagrajuje z materialnimi dobrinami. Torej kaj je človek, 

v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti? Je bitje, ki si želi osmisliti življenje, ga narediti 
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popolnega in izpolnjenega. »Človek je nedeljiva celota telesne, duševne in duhovne 

razsežnosti« (Kristovič 2017, 15).  

V diplomski nalogi želimo predstaviti mladega človeka, ki v poplavi informacij išče svoj 

prostor v družbi. Zanima nas predvsem, kakšen odnos imajo mladi do samomorilnosti, 

stigmatizacije v družbi in kakšno je njihovo poznavanje problematike oziroma na kakšen 

način se jih ta problematika dotakne. 

Kar se lahko zgodi, je to, da mladostnik pomisli na dejanje, ki naj bi vzbudilo pozornost 

okolice, ta njegov klic na pomoč je poskus samomora, ki je pa še vedno stigmatiziran in tako 

mladi o tem ne govorijo, prav tako družba, ki samomor obsoja kot dejanje šibkega človeka, ki 

v tehnološki družbi nima prostora.  

Tako želimo v nadaljevanju poiskati tiste sprožilce, ki mlade nagovarjajo k suicidalnosti, prav 

tako izvedeti, ali mladi v Sloveniji stigmatizirajo področje samomorilnosti in iskanja pomoči. 

Navsezadnje pa tudi, kako mladi vidijo Slovenijo, kot varno socialno državo, ki pomaga 

ljudem v stiski. 

2 TEORETIČNI DEL 

Samomor latinsko »suicid – suicadere – ubiti samega sebe« je prisoten skozi celotno 

zgodovino človeštva, tako poznamo več vrst in načinov samomora. Danes suicidologi 

menijo, da je vse, kar navaja k samomoru, protislovna zmes težnje k samomoru in klicu 

na pomoč, »apel« klica na pomoč. Tako je Durkenheim samomor razdelil v štiri vrste, 

in sicer: 

• egoistični je po mnenju Durkheima najbolj razširjen in je značilen za ljudi, ki so 

potisnjeni na rob družbe in tako posledično depresivni, 

• anomični, tu je značilno, da posameznik izgubi pomen norme in so zanj 

postavljeni previsoki cilji (ekonomski ali politični), 

• fatalistični je nasprotje anomičnemu in predstavlja beg človeka iz določene 

situacije (sužnji, zaporniki…), 
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• altruistični je značilen za tradicionalne družbe in primitivna ljudstva. Tu lahko 

izpostavimo, da gre za popolno identifikacijo posameznika z družbeno 

skupnostjo (harakiri, kamikaze…) (Wikipedia 2017). 

2.1 Suicidalnost 

Samomor je povezan s človekom vse od pradavnine, tako je samomor v antiki med Grki veljal 

za žalitev proti državi, ker so tako izgubljali prispevke. Tako Vergil (70–19 pred.n.št.) v 

Eneidi obsoja samomorilce na pekel, ker da takšnega dejanja božji zakon ne dopušča. Vendar 

pa so nekateri že v tem času zavzeli stališče, da je samomor najvišji izraz svobode in kreposti, 

ko nam razmere ne dopuščajo več živeti s svojimi ideali. Tako velja za Seneko (2–66 n.št.), da 

je pomembno, kakšne smrti človek umre. Zato ima vso pravico, da si izbere sebi ugodnejšo 

obliko (Wikipedia 2017). 

Tako so te ideje prevzeli tudi Rimljani in so samomor odobravali, če so za to obstajali tehtni 

razlogi (težka bolezen, ekonomsko stanje, smrtna obsodba…). 

Tak odnos se je tako prenesel tudi na zgodnje krščanstvo, kjer je bil samomor pogosta oblika. 

Prav tako je k temu pripomoglo razglašanje v posmrtno življenje v nebesih. Vendar je to tudi 

pri takratni duhovščini vzbudilo pomisleke, ker so tako izgubljali vernike in podpornike. 

Sprememba tega stališča je prišlav času Avguština, ki ostro zavrne in obsodi samomor ter 

samomorilca izenači z morilcem (Wikipedia 2017). 

Tako je ta sprememba stališča prelomno vplivala na nadaljnji pogled na samomor, ki se še 

danes odraža v sodobni družbi. 

V drugih religijah prav tako poznajo različne načine samomorov, ki so nekje častni, drugje pa 

take ljudi zaničujejo (Wikipedia 2017): 

• Judje, tako kot kristjani, zavračajo samomor, ker tako oseba zanika Božjo 

vsemogočnost. Vendar pa je pri njih dovoljen samomor, ko izbirajo med izdajo vere in 

smrtjo. 

• Islam prav tako smatra samomor kot znak nevere in je prepovedan. Vendar pa se v 

zadnjem času soočamo z verskimi ekstremisti, ki so postali samomorilni napadalci. 

Tak najbolj poznan napad, ki je bil izveden v imenu vere, se je zgodil septembra 2002 
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na mednarodni trgovinski center v New Yorku, kjer sta se oba nebotičnika zrušila in 

pokopala pod seboj veliko ljudi. Razlaga, ki jo ponujajo te ekstremistične islamske 

organizacije, je, da je to »sveta vojna« in da vsak islamist, ki izvede tak napad, pride 

naravnost v nebesa. 

• V vzhodnjaški mentaliteti je nam najbolj poznan harakiri oz. sepuku, ki je bil najbolj 

priljubljen med samuraji. Tako je sepuku del »bušida« (samurajski kodeks), ki jim je 

veleval, da ga uporabijo, da zmanjšajo sramoto. Taka smrt je bila častna in je veljala, 

da se taki osebi tako povrne čast in ni osramočen. Tako je sepuku danes opuščen, 

vendar pa nam zgodovina, še posebej primeri iz II. sv., kažejo, da je v japonski kulturi 

še vedno prisoten. 

Tako lahko v teh primerih vidimo, kako različne religije in kulture vrednotijo samomore. V 

vseh primerih, razen na Japonskem, je samomor prepovedan, ker se s takim dejanjem izda 

Boga, ker je le on tisti, ki odloča o življenju in smrti.  

V današnjem času je veliko nasprotovanja v »krščanskih krogih« proti splavu, kar kaže, da je 

vloga vere zelo velika in kot takšna tudi vpliva na naše pojmovanje o samomoru in vedenju, 

zakaj se to dogaja. 

2.1.1 Stanje samomorilne ogroženosti med mladimi v Sloveniji 

Stanje samomorilne ogroženosti med mladimi in celotno populacijo je v zadnjih 100 letih v 

nenehnem naraščanju, vznemirljivo pa je dejstvo, da je ta številka 10-krat višja kot pred sto 

leti (Durkheim1992). 

Leta 2015 je samomorilni količnik v Sloveniji (število umrlih zaradi samomora na 

100.000 prebivalcev) znašal 20,60 (32,57 za moške in 8,84 za ženske). V absolutnih 

številkah to pomeni, da je za posledicami samomora lansko leto umrlo 425oseb (333 

moških in 92 žensk). Razmerje med moškimi in ženskimi samomori je znašalo 3,6. 

Samomorilni količnik leta 2015 je bil nekoliko višji kot leta 2014, a še vedno precej nižj i 

od dolgoletnega povprečja (1999–2014), ko je znašal 24,25. Zato lahko rečemo, da 

trend upada samomorilnega količnika v Sloveniji vzdržujemo. (Nacionalni inštitut za 

javno zdravje 2018) 
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Tako v povprečju vsako leto okoli 20 mladostnikov med 14. in 19.letom stori samomor, še 

več pa je samopoškodovalnega vedenja– parasamomor (poizkus samomora brez dejanskega 

namena ubiti se). (Krivec 2017).  

V spodnji tabeli so nazorno prikazani samomori v obdobju 2010 do 2016. Tabela tako 

vključuje vse samomore, za oba spola in za vse starostne skupine. 

Tabela 2.1: Število samomorov od leta 2010 do 2016 

LETO SAMOMORI MOŠKI in ŽENSKE 

2010 416 

2011 437 

2012 443 

2013 448 

2014 388 

2015 425 

2016 371 

SKUPAJ 2928 

Vir:Nacionalni inštitut za javno zdravje (2018) 

V Sloveniji je največ samomorov z obešanjem, med njimi prednjačijo moški, ženske se 

odločajo za druge načine samomora. V spodnji tabeli so prikazani podatki za mladostnike od 

10. leta do 24. leta starosti. Prikazana sta oba spola. Tabela potrjuje, da moški prednjačijo s 

samomori z obešanjem kot tudi z drugimi načini. Dekleta se občutno manjkrat odločajo za 

samomor z obešanjem, je pa pri njih razvidno, da raje delajo samomor na druge načine. Moški 

so tradicionalno usmerjeni, kar je zanimivo in predstavlja različna razmišljanja, zakaj se 

odločajo za samomor z obešanjem. 

Tabela 2.2: Število samomorov od leta 2010 do 2016 

Leto-starost Moški-obešanje Moški-drugo Ženske obešanje Ženske- drugo 

2010, 

10–19 let 

20–24 let 

 

10 

8 

 

1 

8 

 

1 

0 

 

0 

0 

2011, 

10–19 let 

 

6 

 

2 

 

0 

 

0 
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20–24 let 10 3 1 0 

2012, 

10–19 let 

20–24 let 

 

0 

12 

 

0 

8 

 

0 

0 

 

2 

0 

2013, 

10–19 let 

20–24 let 

 

4 

12 

 

2 

6 

 

0 

0 

 

1 

1 

2014, 

10–19 let 

20–24 let 

 

4 

7 

 

2 

4 

 

0 

2 

 

0 

1 

2015, 

10–19 let 

20–24 let 

 

4 

5 

 

0 

6 

 

1 

0 

 

1 

1 

2016, 

10–19 let 

20–24 let 

 

3 

10 

 

5 

4 

 

1 

0 

 

2 

0 

SKUPAJ, 

10–19 let 

20–24 let 

 

31 

64 

 

12 

39 

 

3 

3 

 

6 

3 

Vir: Nacionalni inštitut, za javno zdravje(2018) 

Znano je, zakaj je tako stalno naraščala samomorilnost v Sloveniji. »Vsebujejo že 

Durkheimove opredelitve in napovedi naraščanja egoističnega samomora: hiter gospodarski 

napredek, industralizacija, usmerjenost k uspehu, porabništvo, tudi oslabitev vpliva katoliške 

religije in cerkve, osamitev in odtujitev – v zvezi s temi neuspehi, frustracije, kolizije 

vrednot.« (Durkheim 1992, 152) 

Pri vsem tem pa je pomembno omeniti, da avtor omenja posebno specifiko, razlago, ki izhaja 

iz uporabe Durkheimovih kategorij ravni razmišljanja. Predvsem je značilno, da so dosegle 

tako visok koeficient samomorov zaradi (Durkheim 1992): 

• visoke stopnje modernega gospodarstva, 

• protestantske delovne mentalitete, kjer so ostale majhne, zaprte in tradicionalne, 

• negovanja nacionalne identitete, zaradi majhnosti in zaprtosti, zato so ostale močne 

politične, kulturne, jezikovne in geografske bariere, 
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• nadomestnega vaškega tipa poselitve, relativno močne sorodstvene mreže, ki 

neformalno ustvarja socialno kontrolo, ki je ob neuspehu neznosna. 

Prav v tem hitrem rastočem gospodarstvu, ki se ne ozira na tradicionalno socialno klimo, ki je 

prisotna v Sloveniji, ob poplavi različnih informacij in lahkega dostopa do njih, se mladi 

velikokrat ne poistovetijo s svojimi koreninami, ampak sledijo edinemu načelu, ki velja v 

kapitalistični ureditvi, to je: biti najboljši, imeti več materialnih dobrin in tako premikati meje.  

Ko pa se jim ta svet potrošništva poruši, ko kljub materialnim dobrinam ostanejo sami, ne 

vedo več, kaj s svojim življenjem. 

Viktor E. Frankl govori o smislu človeške eksistence in ponovnem iskanju tega smisla, s 

svojo lastno življenjsko izkušnjo v taborišču je razvil novo smer. To je logoterapija, ki 

človeka obravnava kot celoto, tako telesno, duševno in duhovno. V osnovi je antropološko 

naravnana, gre za holistični pristop, ki se izogne vsakršnemu redukcionizmu in nihilizmu, ki 

ima za posledico dehumanizacijo in depersonalizacijo človeka. Freud, na primer, govori o 

človeku kot o bitju užitka, Adler pa, da je človek bitje moči. Tako ne izhajata iz duhovnosti 

kot Frankl, ki govori, da je človek bitje smisla (Kristovič 2017).  

V Sloveniji je zato ogroženost med mladimi visoka, ker sta družbena in socialna klima preveč 

tradicionalno in materialno usmerjeni. Mladi v Sloveniji živijo v tako imenovanem zahodnem 

svetu, kjer je ponudba dobrin neomejena. Da so mladostniki in mladi zelo ranljiva skupina, je 

zasluga kapitala, ki jim prek različnih družbenih omrežjih sporoča – reklamira, da je to za njih 

v življenju pomembno in da morajo imeti najnovejši telefon, drugače ne gredo v korak s 

časom. Prav tu je pomembno njihovo primarno okolje, prijatelji, vrstniki, družina, inštitucije, 

ki poskrbijo za njihovo identiteto oz. izključenost. 

Spodnji graf prikazuje samomorilni količnik po regijah za leto 2015. Kot je razvidno z grafa, 

je najvišji količnik zabeležen v koroški regiji, najnižji pa v primorsko-notranjski regiji. 
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Graf 2.1:Samomorilni količnik po regijah v Sloveniji 

 

Vir:Nacionalni inštitut za javno zdravje (2016) 

2.1.2 Sprožilci suicidalnih misli (izguba smisla, identitete, ekonomski vidik, odvisnost…) 

Ko govorimo o sprožilcih suicidalnih misli, je lahko eden izmed razlogov za takšno stanje 

tudi stigmatiziranost področja, saj se ljudje sramujejo o tem govoriti in poiskati pomoč. V teh 

primerih je stiska teh ljudi vse večja in večja, kar jih pripelje do depresije, ki je največkrat 

vzrok samomora pri ljudeh. Seveda to ni edini razlog, so tudi ostali, ki sprožajo samomorilne 

misli. 

Razmišljati o samomoru je v današnji dobi zelo pogost pojav, saj se s to mislijo sooča vse več 

ljudi. Zaskrbljujoč je podatek, da se je dnevno pri 50 obravnavanih pacientih že 10 spopadalo 

s samomorilnimi mislimi, 2–3 pa so takšni, ki imajo za seboj poskus samomora (Krivec 

2017).  

V drugih primerih pa se lahko te misli porodijo osebam, ki nimajo duševne bolezni, se jim je 

pa v določenem življenjskem obdobju zgodil določen konflikt, ki ni zadovoljil njihovih 

pričakovanj. Prav tako so razlogi različni, ki v človeku spodbujajo negativne misli. Če 
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ponazorimo, je tisti ključni trenutek, ko človek pomisli na samomor, odvisen od več 

dejavnikov: 

• od njegove osebnosti, 

• introvertiranost, 

• okolja, 

• nevroticizma, 

• psihoticizma, 

• impulzivnosti, 

• depresivnosti, 

• shizofrenije, 

• agresivnosti, 

• perfekcionizma. 

Tako Marušič in Roškar (2003) v svojem delu – monografiji Slovenija s samomorom ali brez 

iz leta 2003 navajata, da je duševna motnja eden najpomembnejših dejavnikov za samomor, ki 

ji sledita motnja odvisnosti od alkohola in shizofrenija. »Prav tako so pomembna različna 

depresivna stanja, ki nastopijo zaradi izgube osebe ali položaja in telesne bolezni, zlasti tiste s 

pridruženo kronično bolečino.« (Marušič in Roškar 2003, 17) Prav tako v tem delu navaja tri 

različne kategorije dejavnikov tveganja za samomor od: individualne, medosebne in družbene 

kategorije. V individualno kategorijo vključuje osebe, ki so impulzivni pri svojih odločitvah 

in preveč agresivni. V medosebno kategorijo vključuje osebe, ki niso sposobni vzpostavljanja 

ali rušenja vzpostavljenega vzajemnega odnosa, te osebe opredeli kot samske, ločene, 

ovdovele. V družbeno kategorijo pa postavlja osebe, ki živijo v neugodnem družbenem 

okolju, kjer je visoka stopnja brezposelnosti, kriminala. Sam avtor navaja, da je za oceno 

tveganj pomembna tudi časovna razporeditev samomorov. Tako se največ samomorov zgodi 

spomladi (tudi v Sloveniji), z viškom v aprilu, kjer obstajajo tako biološke kot sociološke 

teorije. Avtor tudi navaja, da zasledimo največ samomorov v ponedeljek, kar velja tudi za 

Slovenijo (vendar šele po osamosvojitvi), v času socializma pa je bil ponedeljek enako pogost 

kot ostali dnevi v tednu (Marušič in Roškar 2003). 
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Tabela 2.3: Kategorije dejavnikov tveganja za samomor 

KATEGORIJA NAČINI POVEČANJA SAMOMORILNEGA 

TVEGANJA 

PRIMERI 

INDIVIDUALNO Stabilne osebnostne poteze in začasno duševno 

stanje povečajo tveganje ob negotovem 

razpoloženju (obup), prenaglih odločitvah 

(impulzivnost) in pretiranih dejanjih 

(agresivnost) 

Depresija 

Žalovanje po izgubi, shizofrenija 

Zloraba psihoaktivnih snovi, ki 

jemljejo naravne zavore, in izguba 

telesnega zdravja 

MEDOSEBNO Neposrednost vzpostavljanja ali rušenja 

vzpostavljenega vzajemnega odnosa povečuje 

tveganje ob kronični nepripadnosti družbi ali 

nenadni družbeni osami 

Neurejene družinske razmere 

Samski stan, ločitev, ovdovelost 

Izguba zaposlitve 

DRUŽBENO Neugodno družbeno okolje, v katerem 

posameznik živi, povečuje tveganje tako, da 

izzove pri posamezniku neugodno duševno 

stanje (obup) ali spodbuja neugodne 

medosebne odnose (družbena osamitev, 

nepripadnosti) 

Neasertivna skrb za osebe z 

duševno motnjo, visoka stopnja 

brezposelnosti, nizek dohodek na 

prebivalca, pogoste ločitve, 

odsotnost skupin za samopomoč, 

visoka stopnja kriminala 

Vir: Marušič in Roškar(2003, 18) 

Vendar pa avtorja navajata, da samomorilnega vedenja ni mogoče povezovati le z enim 

dejavnikom, ker je posledica prepletanja številnih dejavnikov tveganja od (Marušič in Roškar 

2003): 

• Biološko genetske, kjer so študije pokazale, da je samomorilno tveganje povečano, ko 

gre za samomor v družini , še posebej če gre za agresivno metodo med dvojčki, kjer je 

konkordanca med enojajčnimi dvojčki mnogo večja (11,5%) kot med dvojajčnimi, ki 

je 2%. »V slovenski družinski študiji samomorilnosti smo ugotovili, da je 

samomorilnost mladih moških tesno povezana s samomorilnostjo njihovih 

sorodnikov.« (Marušič in Roškar 2003, 22). Avtorja zaključujeta, da je nemogoče 

trditi, da obstaja gen za samomor, je pa nagnjenost k samomoru sestavljena iz številnih 

genetskih dejavnikov, in ko je ta prag presežen, se to manifestira v samomoru. 

• Psihološki vidik samomorilnosti, kjer je najprej prisoten poraz. Avtorja tako navajata 

primer dveh ptic v kletki, kjer ni mogoč beg/umik. Prav to je značilno za ljudi, ki 

imajo občutek ujetosti, da ne morejo ukrepati, so brez moči in nezmožni zaznati 

rešilne dejavnike. Vse to sproži občutek brezupa. »Williams najprej navaja, da se pri 

človeku v takih situacijah sprožijo biološke sheme brezupa. Gre za skupek negativnih 
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prepričanj in pričakovanj, ki jih imamo.« (Marušič in Roškar 2003, 31) O tem je 

poročal tudi ruski psiholog Ivan Petrovič-Pavlov, kjer je izpostavil naučeni brezup 

svojih psov, kar je ključna karakteristika značilna za samomorilno ogroženost. 

Ugotavlja, da se brezup in depresija razlikujeta, kar pomeni, da bo vsaka oseba z 

depresijo naredila samomor, pomembno je doživljanje obupa, brezupa in vsega, kar se 

iz tega razvije. Ugotovili so še, da je tako pri samomorilnih bolnikih in osebah z 

depresijo zmanjšana kognitivna sposobnost. V obeh primerih so prizadeti enaki 

sistemi v čelnem predelu možganov in nepravilnem delovanju serotoninskega sistema. 

Značilnost depresivnih oseb, ki imajo samomorilno težnjo, se razlikujejo v treh 

lastnostih: »večja dovzetnost za življenjske dogodke, ki signalizirajo znake poraza, 

občutek ujetosti v situacijo, zaznavanje odsotnosti rešilnih dejavnikov« (Marušič in 

Roškar 2003, 31). V ozadju teh mehanizmov so trije psihološki dejavniki: pozornost, 

spomin in presoja. Pozornost je tako povezana z motnjo pozornosti, ki pripelje do 

dovzetnosti za življenjske dogodke, ki jih taka oseba zazna kot neprijeten dražljaj. 

Spomin je po mnenju Williamsa in Pollocka posledica zmanjšane sposobnosti 

reševanja odnosov, ki so medosebne in socialne narave. Prav to je ključno pri 

mladostnikih, ki v poplavi različnih informacij in stremenju k popolnosti izgubijo 

orientacijo, kar je posledica okvare avtobiografskega spomina. Presoja pri 

samomorilnih osebah pomeni njihova pričakovanja in predvidevanja dogodkov v 

prihodnosti, ker jih ne pričakujejo kot pozitivne. 

• Biološki dejavnik samomorilnosti, kjer gre za moteno delovanje serotoninskega 

sistema, ki uravnava razpoloženje impulzivnost in agresivnost. S serotoninom 

uravnavamo delovni spomin, izvršilne funkcije in inhibitorno-zavarovalno funkcijo. Z 

raziskavami so ugotovili, da je za razvoj samomorilnega vedenja moteno delovanje 

dveh različnih serotoninskih podsistemov receptorjev (5-HT1 a in 5-HT2 a), ki skrbita 

za različne procese v možganih in s tem uravnavata odpornost proti psiho-socialnim 

stresorjem in socialno-kognitivno vedenjsko funkcijo. Motnja delovanja teh 

receptorjev vpliva na pojav depresije in slabe samopodobe. »Van Heeringen in 

sodelavci so ugotovili, da je občutljivost na socialne dražljaje zelo povezana z 

aktivacijo stresnega sistema pri osebah, ki so poskušale narediti samomor.« (Marušič 

in Roškar 2003, 32) 

Poleg obeh dejavnikov povečanja tveganja za samomor (depresija, obup) je treba omeniti še 

vlogo agresivnosti in impulzivnosti. Oba dejavnika spadata med najpomembnejše sprožilce 
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za večje tveganje za samomor. Nastopata skupaj v interakciji z okoljem. Tako zasedata 

posebno mesto v procesu razvoja samomorilnih misli. To poteka v več stopnjah, najprej se 

pojavijo generalizirane negativne misli, ki so lahko posledica depresije, čustvene labilnosti ali 

pa negativnih dejavnikov iz okolja. V nadaljevanju se te misli stopnjujejo, postanejo 

intenzivnejše in močnejše, dokler nazadnje oseba izdela samomorilni načrt. Tukaj sta 

impulzivnost in agresivnost pomembna dejavnika, ki odločata o usodi osebe. Oba dejavnika 

imata večji vpliv, kadar okolje to omogoča, tako je impulzivna oseba veliko bolj podvržena 

asocialnemu vedenju (zasvojenosti). Zasvojenost lahko pri agresivni osebi povečuje možnost 

hetero- ali avtoagresivnega vedenja. Če pa ima oseba oba dejavnika, tako impulzivnega kot 

agresivnega, jo zelo verjetno pripelje do samomora (Marušič in Roškar 2003). 

Prav mladostniki so tako najranljivejši, ko se njihova identiteta oblikuje. Različne zunanje 

stresorje (internet, družbeno okolje, socialni status, ekonomsko stanje) mladostnik absorbira, 

ne zmore pa jih uporabiti oz. so mu cilji nedosegljivi, takrat prihaja do sprožilcev, ki se 

razlikujejo glede na osebnost posameznika. Tako pri mladih opredelimo tri dejavnike 

tveganja. Opozoriti je treba, da se ti dejavniki ne pojavljajo ločeno, ampak so medsebojno 

prepleteni. Da jih lahko opišemo, jih razdelimo v tri skupine: 

• Individualni dejavniki, ki predstavljajo duševne motnje, osebnostne značilnosti, 

samopodobo, spolno usmeritev in zlorabo alkohola ter drugih substanc. »Raziskave 

kažejo, da se tveganjeposkusa samomora veča z večjo količino alkohola oz. na drugi 

strani z uporabo težjih drog, kot sta heroin, kokain. Pri posameznikih, ki razvijejo 

odvisnost, pa je tveganje, da bodo življenje končali s samomorom, še višje, pri osebah, 

odvisnih od alkohola, okoli 15% in pri osebah, odvisnih od drog, okoli 10%. « (Roškar 

et al. 2009, 37–49). Spolna usmeritev– homoseksualnost je tudi zelo pomemben 

dejavnik, ki je povezan s samomorilnostjo. Tako so te osebe štiri- do šestkrat bolj v 

nevarnosti za samomor kot pa heteroseksualne osebe. Za mladostnike je najbolj 

rizično obdobje okoli 18. in 19. leta starosti. 

• Družinski dejavniki, ki povečujejo nevarnost samomora med mladostniki, so ločitev 

od staršev, izguba enega od staršev, psihične ali fizične zlorabe ter morebitne spolne 

zlorabe. Tako veliko samomorilnih mladostnikov govori o družinskem nasilju, 

čustveni zanemarjenosti, motnjah v komuniciranju, visokih pričakovanjih staršev do 

otrok ter zlorabi otrok– tako fizični kot čustveni. Tako dogajanje je pogosto v 

družinah, ki so zaprte pred okoljem in ne gojijo socialnih stikov (Roškar et al. 2009, 

37–49). 
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• Dejavniki okolja so zelo pomembni v obdobju odraščanja mladostnika, ker izhajajo iz 

socialnega okolja, vzgojnih inštitucij, interneta in ostalih medijev. Prav z razvojem 

medijev in njihovega lahkega dostopanja do njih so mladostniki izpostavljeni 

izkrivljenim podobam o sebi, družbi, kar se odraža v njihovi samopodobi in 

frustracijah, ki jih povzročajo neuresničene želje. Prvi stik, ki ga ima mladostnik, so 

tako vrstniki in njihov vpliv na njegovo vedenje. Tako je samomorilno vedenje 

prijateljev oz. vrstnikov velik dejavnik tveganja za mladostnika, da prevzame enak 

vzorec, ker se želi z njim poistovetiti. Še posebej nevarno pa je, če tak mladostnik 

doživlja, da je njegov vrstnik s samomorom dosegel svoj cilj in je tako med vrstniki 

postal zgled. Še posebej pereč je internet, kjer lahko najdemo veliko o samomoru in 

celo forumi, kjer opisujejo različne oblike samomora. Tako lahko te strani razdelimo v 

štiri skupine. V prvi skupini so strani, ki so namenjene strokovnemu, konstruktivnemu 

zbiranju informacij, v drugo skupino spadajo strani z nasveti in informacijami za 

uporabnika, ki iščejo pomoč, v tretjo skupino vključujemo razne forume, ki 

omogočajo pogovore med uporabniki, ki pa so lahko dvorezni, saj so ene strani  v 

pomoč pri obvladovanju samomorilnih misli, druge pa opogumljajo posameznike pri 

samomorilnem vedenju in jim nudijo različne nasvete. V četrto skupino spadajo strani, 

ki objavljajo različne metode samomora in ga spodbujajo. Kar pomeni, da s tako osebo 

sklenejo pakt, ki vodi lahko v skupno izvedbo samomora ali pa pomoč pri izvedbi. 

Najbolj pereče pa je dejstvo, da se ti samomori prenašajo na družabnih omrežjih, ki so 

dostopna brez omejitev (Roškar et al. 2009, 37–49). 

Sprožilcev suicidalnih misli je zelo veliko, da lahko mladostniki zaidejo in ne zgolj poskusijo 

samomora, ampak ga tudi uspešno izvedejo. Družba ob tem pa modro molči in želi problem 

prikazovati kot individualno odločitev posameznika, na katero ne more vplivati. 

2.1.3 Pomoč suicidalni osebi (poznavanje oblike pomoči, zaupni telefon, terapevtske 

skupine, ustanove…) 

Pomoč osebam, ki imajo suicidalne misli ali so samomor že poskusili narediti, je ena od 

najpomembnejših nalog tudi Svetovne zdravstvene organizacije, ki tako spodbuja države, da 

več vlagajo v javno politiko ozaveščanja ljudi glede prepoznavanja znakov, ki kažejo na to, da 

nekdo želi narediti samomor. 



Vrtovec, Aleš. 2018. Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji, 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

14 

V Sloveniji se je v zadnjih 15 letih stopnja samomorov povečala za 24%: z 10,5 na 13 na 

100.000 ljudi, kar kaže, da je stanje alarmantno (Leskovec 2017). 

Veliko samomorov bi bilo mogoče preprečiti, če bi ljudje znali poslušati in opazovati ljudi, ki 

nas obkrožajo. Tako večkrat nevede spregledamo sporočila oz. apel oseb, ki načrtujejo 

samomor. Z vsemi temi ljudmi smo lahko dnevno v stikih, poznamo njihovo življenjsko 

zgodbo ali pa so le znanci, s katerimi se bežno srečujemo na ulici. Vendar vsem je skupno, da 

se v obdobju, ko načrtujejo samomor, spremeni njihov vzorec obnašanja, tako se jim lahko 

spremeni (Leskovec 2017): 

• razpoloženje, ki ekstremno in impulzivno niha, 

• spremenjen dnevni ciklus, pomanjkanje energije, prekomerno ležanje v postelji, 

tarnanje, da je življenje brez pomena, obsesivne misli, 

• nepričakovani dogodki, od izgube službe, smrti bližnjega, huda bolezen, 

• verbalna sporočila, dejansko taka oseba kliče na pomoč z raznimi sporočili, govori, 

da ni vredna takšnega življenja , »tako ne morem več živet« …, 

• zasvojenost, psihološke motnje, depresija, bipolarna motnja, shizofrenija, PSM, 

(pogosto pri vojaških uslužbencih, ki preživijo težke vojne trenutke), travme, 

neobičajno za to osebo prekomerno pitje, spremenjen življenjski slog (nevarna vožnja, 

neodgovorno spolno življenje, iskanje ekstremnih situacij), 

• nenadno izboljšanje razpoloženja. To se dogaja, ko se oseba odloči, da konča svoje 

življenje, in zato čuti olajšanje, saj bo po njegovem prepričanju potem konec trpljenja. 

Tako se ponovno primerno oblači, ureja svoje osebne stvari, podarja njemu ljube 

predmete, ureja oporoko, vrača stvari, ki si jih je sposodila. 

Zakaj govoriti o teh opozorilnih znakih? Predvsem je pomembno ljudi osveščati, da so ljudje 

okrog nas, ki potrebujejo našo pozornost. Zgovoren je že podatek, da na 50 obiskov pri 

zdravniku je 10 takih, ki imajo suicidalne misli, 2 do 3 pa so samomor preživeli. Vendar se 

ljudje tudi ob teh podatkih ne premaknemo iz svojih okvirjev, stereotipov in tradicionalnih 

vzorcev. Zato v nadaljevanju namenimo nekaj besed o mitih in resnicah pri osebah s 

samomorilnimi mislimi, saj po večini ljudje delujejo skladno z njimi. Tako so se skozi 

obdobja izoblikovali določeni miti, ki ne držijo, ampak se jih ljudje vseeno tradicionalno 

oklepamo. 
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MIT 1.GOVORJENJE O SAMOMORU BO POSAMEZNIKA NAPELJALO K DEJANJU 

Popolnoma ne drži. Govorjenje o samomoru z osebo, ki o tem ne razmišlja, ga ne bo 

napeljala k temu dejanju. Lahko ga le spodbudi k razmišljanju o tematiki in mogoče 

pripomore, da se aktivneje vključuje v procese pomoči. Oseba, ki pa razmišlja o samomoru, 

nam bo ob takem pogovoru to tudi povedala, ker ji tak pogovor pomeni olajšanje in 

priložnost, da spregovori o svojih težavah. 

MIT 2.TISTI, KI GROZIJO S SAMOMOROM, GA NE BODO NAREDILI 

Tudi to ne drži. Vsako misel ali pripombo o samomoru moramo jemati resno, ker osebe, ki 

naredijo samomor, svojo namero nakažejo oz. celo o njej govorijo. Zato tega ne smemo 

dojemati kot nekakšno izsiljevanje ali pa grožnjo. 

MIT 3.NEKOMU, KI SE ODLOČI ZA SAMOMOR,TEGA NE MOREMO PREPREČITI 

Prav tako ne drži. Posamezniki o samomoru razmišljajo, ker ne vidijo rešitve in načina, da bi 

svojo stisko nekomu zaupali. Večina jih je zato do samomora ambivalentna in ga ne želi 

realizirati, zato je pomembno, da jim prisluhnemo, pokažemo naklonjenost, »empatijo« in jih 

skozi pogovor vodimo, da začnejo razmišljati o drugačni rešitvi. Ko jim vzbudimo dvom o 

njihovi odločitvi, smo na pravi poti. 

MIT 4.SAMOMOR JE POPOLNOMA NEPRIČAKOVAN 

Ta mit drži redko kdaj, saj posameznik, ki razmišlja o samomoru, načrtuje in izdeluje svoj 

načrt. To se v njem prepleta daljše časovno obdobje, lahko tudi leta, če ta misel v nekem 

trenutku izzveni, vendar pa ni opravil ustreznega zdravljenja in se ta misel ob nekem bolečem 

dogodku povrne. Takšni primeri so pri »suhih alkoholikih«, ko sami prekinejo s pitjem, ob 

travmatičnem dogodku pa potem pride do recidiva. Zato je treba s tako osebo, takoj ko 

posumimo na samomor, o tem takoj spregovoriti in jo tudi naravnost vprašati. Večina oseb na 

takšno vprašanje odgovori pritrdilno.  
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MIT 5.PO DALJŠEM DEPRESIVNEM OBDOBJU SE STANJE IZBOLJŠA IN NI VEČ 

NEVARNOSTI ZA SAMOMOR 

Ta trditev je lahko zelo nevarna in le redko drži. Te osebe so se v večini primerov 

dokončno odločile za samomor in do popolnosti izdelale plan samomora. Zato je to 

izboljšanje pokazatelj njihovega olajšanja, da se dokončno rešijo trpljenja. Take osebe, ki so 

bile prej pasivne, apatične, postanejo vesele, družabne in zelo sproščene. 

MIT 6.SAMOMOR JE BREZ BOLEČIN 

Ta mit ne drži, saj je večina metod zelo bolečih, lahko je z zastrupitvijo, obešanjem ali z 

vdihavanjem izpušnih plinov. Vsi so boleči in lahko ob primerih, ko se tako osebo reši, 

povzročijo tudi trajne posledice (Roškar, Tančič Grum in Poštuvan 2010). 

V tem delu smo želeli osvetliti problematiko pomoči osebam s samomorilnimi mislimi, kaj 

omejuje ljudi in družbo, da bi k tej problematiki aktivneje pristopila. Velik problem je v 

nevednosti ljudi in njihovi tradicionalnosti. Vendar se stvari vseeno premikajo – kot smo že 

omenili, je to tudi cilj Svetovne zdravstvene organizacije.  

Samo pomoč tem osebam lahko razdelimo na (Roškar et al. 2009): 

• laično, 

• strokovno, 

• nevladno, 

• vladno. 

Zavedati se moramo, da je vsaka pomoč dobrodošla, vendar mora vključevati določen nivo 

znanja in veliko mero empatije ter strpnosti. Tu lahko izpostavimo dve smeri pomoči: ena je 

pomoč posamezniku kot terapevtski pristop, druga pa lokalna skupnost v okviru nacionalne 

resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »skupaj za družbo zdravja«, 

ki med drugim govori tudi o izboljšanju smernic nudenja pomoči suicidalnim osebam, kar je v 

Sloveniji še vedno pereč problem. V nadaljevanju povzemamo nekaj usmeritev, ki naj bi 

povečale učinkovitost in zmanjšale odsotnosti z dela. 
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Duševne bolezni pomenijo veliko izgubo in obremenitev za gospodarstvo, pokojninsko-

invalidski sistem in socialno varstvo, izobraževanje, pravosodni sistem in sistem 

izvrševanja kazenskih sankcij. V Sloveniji se je uporaba antidepresivov samo v letih od 

2002 do 2008 podvojila. V državah EU-ja v povprečju za obravnavo pacientov z 

duševnimi boleznimi namenimo 3–4 odstotke bruto domačega proizvoda (BDP). 

Vplivajo na zmanjšanje produktivnosti zaradi odsotnosti z dela, nezmožnosti za delo in 

zgodnjega upokojevanja. Kar 65 odstotkov stroškov zaradi duševnih bolezni nastane 

zunaj zdravstva. Pri ljudeh s težavami v duševnem zdravju je pogostejša tudi 

multimorbidnost (več bolezni hkrati v istem času pri isti osebi), kar še poveča 

kompleksnost obravnave.  

Pomemben kazalnik duševnega zdravja je umrljivost zaradi samomora. V Sloveniji smo 

še vedno v samem vrhu EU-27. Stopnja umrljivosti od leta 1990 do 2011 je v Sloveniji 

upadla skoraj za polovico, vendar je v času krize začela spet naraščati.  

Prav tako za doseganje večje učinkovitosti kot pomembno orodje priporočajo 

metodologijo za vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HealthTechnologyAssessment – 

HTA). Vzpostavljena je bila tudi Evropska mreža za vrednotenje zdravstvenih tehnologij 

(EUNetHTA), ki državam članicam EU-ja omogoča sodelovanje na tem zahtevnem 

področju. Slovenija je od leta 2009 članica te mreže, kar nam omogoča pridobitev 

kompetenc za izvajanje HTA. 

Izboljšali bomo dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse prebivalce Slovenije 

in povečali zmogljivosti zdravstvene dejavnosti skladno s potrebami prebivalstva. S 

krepitvijo primarne zdravstvene dejavnosti bomo še izboljšali dostopnost do celovite, 

kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov ter vzpostavili pogoje za njihovo 

opolnomočenje in upoštevanje njihovih pričakovanj. Z vertikalnim in horizontalnim 

povezovanjem, s prenosom med ravnmi in med različnimi zdravstvenimi profili ter 

povezovanjem s socialnim varstvom bomo dosegli celovitejšo in bolj integrirano 

obravnavo pacientov, učinkovitejšo rehabilitacijo in reintegracijo pacientov in hkrati 

boljšo izrabo finančnih in kadrovskih virov. Sistem zdravstvenega varstva bomo 

nadgradili s krepitvijo urgentne zdravstvene dejavnosti, zagotovili bomo tudi ustrezen 

razvoj laboratorijske dejavnosti. Zdravstveno dejavnost na področju duševnega zdravja 

bomo prilagodili spremenjenim potrebam ljudi in glede na potrebe starajoče se populacije 
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sistem zdravstvenega varstva nadgradili s sistemom dolgotrajne oskrbe, omogočili 

ponoven razvoj geriatrije in zagotovili dostopnost do kakovostne paliativne oskrbe. 

Zagotovili bomo boljšo dostopnost do zdravil ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti in 

uredili področje zdravilstva. Izkoristili bomo priložnosti, ki jih ponuja čezmejno 

zdravstveno varstvo (referenčni centri), in izboljšali obravnavo bolnikov z redkimi 

boleznimi in otrok s posebnimi potrebami. (Resolucija o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, 2016, 4. čl.)  

Tako pridemo do obravnave na lokalni ravni, ki jo v svoji knjigi opisujeta Marušič in Roškar 

(2003), kjer je zaradi velikega števila različnih oblik pojavljanja samomorilnega vedenja in 

številnih dejavnikov tveganja treba intenzivneje vključiti posamezne stroke, z njihovimi 

posebnimi znanji in pristojnostmi od: 

• zdravstva, 

• socialnih služb, 

• policije, 

• medijev, 

• društev, lokalnih skupnosti, 

• države. 

Za načrtovanje aktivnosti predlagata naslednje korake (Marušič in Roškar 2003): 

• O samomoru je treba glasno spregovoriti, tako med laiki kot strokovnjaki, kar nam bo 

pomagalo pri vzpostavitvi realnejšega odnosa med ljudmi. S tem se zmanjšajo 

strahovi, miti, stigma in predvsem nelagodje. Prav to namreč zavira pravočasno 

ukrepanje. 

• Treba je podrobneje analizirati pojav samomora. Analiza bo vključevala številne 

dejavnike, katerim pripisujemo vlogo v samomorilnem vedenju, od bioloških, 

socialnih, zdravstvenih, ekonomskih, družbenih in geografskih. Vključiti pa je treba 

strokovnjake na regijskem in državnem nivoju. 

• Na podlagi dosedanjih analiz je treba nujno okrepiti vlogo institucij posameznikov ter 

njihovih programov. 

Pri preprečevanju samomorilnega vedenja se je treba obrniti na posameznikovo življenje in 

zdravje, ki ni ogroženo (primarna preventiva), kot na posameznika, kjer je tveganje za 

samomorilno dejanje večje (sekundarna terciarna preventiva). 
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V primarni preventivi smo tako pomembni vsi, družba, posamezniki, družina, lokalna 

skupnost, država in različne ustanove (vladne-nevladne). Prizadevanja morajo biti usmerjena 

v krepitev samopodobe, svoje lastne vrednosti, predvsem pa dojemanja svobode kot 

odgovornosti zase in druge ter o strahovih spregovoriti in komunicirati. Vse to pomeni 

preventivo pred neželenimi vedenji, nasiljem in zlorabami. Prav tako si je treba prizadevati za 

dvig izobrazbene strukture prebivalstva, s katerim bi lahko pomagali osebam v stiski. Tu so 

pomembne nevladne organizacije, društva s svojimi programi in znanjem. Tudi starejše je 

treba vključevati v različne humanitarne organizacije kot prostovoljce, ki s svojim znanjem in 

življenjskimi izkušnjami pomagajo mladim pri njihovem vključevanju v družbo. 

V sekundarni oz. terciarni preventivi je treba pozornost usmeriti zlasti na ljudi, ki 

predstavljajo večje tveganje za samomorilno dejanje. Tako je treba poskrbeti za kakovostno 

skrb oseb z duševnimi motnjami v vseh fazah bolezni, še posebej tistim, ki imajo težave z 

odvisnostjo in zasvojenostjo, kar lahko zniža samomorilno vedenje. Veliko pozornosti je treba 

posvetiti osebam, ki so samomor že poizkušali narediti, njihovim bližnjim in svojcem tistih, ki 

so samomor naredili. Tako se predlaga okrepiti delo vseh služb in izvajati redna izobraževanja 

strokovnjakov, ki se srečujejo s problemom samomorilnega vedenja, od zdravstvenih in 

socialnih delavcev, policistov, učiteljev, duhovnikov, svetovalnih delavcev. Avtorja 

poudarjata, da je treba že na fakultetah v dodiplomskem in podiplomskem programu različnih 

fakultet uvesti oz. razširiti programe o samomorilnosti. Prav tako je pomembno izobraževati 

laike in prostovoljce, saj so oni tisti, ki v veliko primerih prvi pridejo v stik z osebami, ki 

imajo samomorilne misli. Prav je, da znajo v takih primerih pravilno in etično odreagirati, 

predvsem pa osebo prepričati, da poišče strokovno pomoč ali pa jo skupaj z njimi  počaka.  

Avtorja tako tudi predlagata, da so na lokalnem in regijskem nivoju dobrodošle intervencijske 

skupine, ki bi vključevale  psihologa, psihiatra, saj bi se na tak način lahko preprečil 

marsikateri samomor. V primerih, ko pa bi prišlo do samomora mladostnika, bi strokovno 

opravile razgovore z raznimi osebami, ki so vezane na sam dogodek (Marušič in Roškar 

2003). 

Če povzamemo, je treba imeti razvito ustrezno mrežo institucij in posameznikov, ki so aktivni 

in strokovni. Same deklaracije še ne odpravljajo težav, če niso uresničene v vsakdanjem 

življenju. V Sloveniji je tako razvita mreža, ki jo sestavljajo vladne in nevladne organizacije, 

ki delujejo v različnih ustanovah, kot tudi preko drugih komunikacijskih sredstev (telefoni, 
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spletne strani, forumi, delavnice).V nadaljevanju  jih nekaj naštejemo in razdelimo v (Roškar, 

Tančič Grum in Poštuvan 2010): 

• Institucije, osebni zdravnik, najbližja splošna bolnišnica, reševalna služba, 

psihiatrične bolnišnice (v Sloveniji jih je 9). 

• Telefoni za pomoč v stiski, klic v duševni stiski (med 19. in 7. uro), zaupna telefona 

Samarijan in Sopotnik (24 ur na dan), SOS telefon (delavniki med 12. in 22. uro), 

TOM telefon (med 12. in 22. uro). 

• Svetovalne službe, www.scoms-lj.si, www.svet-center-mb.si, www.svetovalni-center-

kp.si, www.posvet.org, www.altra.si, www.društvo-paradoks.si, www. ozara.org, 

www.drustvovezi.org., www.sent-si.org (opomba: vse svetovalne službe imajo tudi 

tel. št. za kontakt). 

• Spletni forumi, preventivni program, za mlade » www.tosemjaz«, ki je usmerjen v 

graditev pozitivne samopodobein socialnih veščin, je brezplačen in anonimen, www. 

nebojse.si je namenjeno osebam z depresijo in anksioznimi motnjami ter njihovim 

svojcem, http://med.over.net, ki je zdravstvena, socialna in izobraževalna spletna 

stran, ki vsebuje tudi napotke za prvo pomoč in možnost komuniciranja z zdravniki, 

različnimi strokovnjaki in ostalimi uporabniki. 

V primerih je opisano predvsem, kaj naj bi službe nudile in njihovo delovanje. Prav posebno 

poglavje pa je nudenje strokovne pomoči osebam, ki imajo suicidalne misli. Pomembno je 

strokovno etično in moralno delo, ki se ga od terapevta pričakuje, predvsem veliko empatije 

in brez vsakršnega sledu stigme oz. predsodkov. 

2.1.4 Ponovno vključevanje osebe v okolje (pomoč družine, svojcev, okolja…) 

V Sloveniji se o samomorih veliko govori, manj pa o osebah, ki so samomor preživele, in 

njihovih svojcih. Pomembno je poudariti, da je vsako življenje dragoceno, ko preprečimo 

samomor, je treba tako osebo ponovno vključiti v družbeno in socialno okolje, prav tako je 

treba svojce osvestiti, jim nuditi vso strokovno pomoč, da se v bodoče tako dejanje ne ponovi, 

kot je navedeno v spodnjem sestavku: »Samomora nisem načrtovala. Bilo je v trenutku.« 

Zelo hudo mi je iti na razgovor za službo, še huje je, ko ti starši rečejo 'Kdor hoče, si 

službo najde'," pravi za MMC 43-letna ženska, ki si je desetkrat poskusila vzeti 

življenje. Nazadnje leta 2008, v psihiatrični bolnišnici.« 
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Pri meni gre za trenutno odločitev. Konec tedna sem bila na izpustu iz bolnišnice, doma 

smo kuhali kosilo, spekla sem mafine, sestra me je pripeljala v bolnišnico. Potem 

nenadoma …Ampak še od doma sem vzela škatlo tablet. Popila sem jih pred terapijo v 

bolnišnici. Ni bilo načrtovano, bilo je v trenutku. Ni se težko odločiti, ko so stvari tako 

daleč," pripoveduje ženska, ki je želela ostati anonimna. "Takrat ni pomembno, kaj bo, 

kako bo. Gre samo za to, da nekako pozabiš, s tabletami pa pozabiš," razlaga (Banjanac 

Lubej 2013). 

Tako si lahko po prebranem sestavku vsakdo od nas ustvari svojo sliko o vključevanju osebe 

v življenjske tirnice. V nadaljevanju navajajo, da so domači skrivali, da je ta oseba v 

psihiatrični bolnišnici. Njene težave so se pričele v prvem razredu srednje šole, starši ji niso 

nudili potrebne podpore ( nasilje enega od staršev in brata) in tako ni našla rešitve za svoje 

težave. Ko je bila v psihiatrični bolnici, so starši to skrivali. »Če bi imela zlomljeno nogo, bi 

vsi vedeli. To je tabu tema. Ko sem bila v varni hiši, sem imela podporo tete in sestrične, 

staršev pa ne.« (Banjanac Lubej 2013) 

Danes ta oseba živi v stanovanjski skupnosti Ozare, kjer lahko brez sramu govori o svojih 

strahovih. Najpomembnejše je to, da je poslušana in razumljena, dobila bo pomoč od 

strokovnega osebja. 

Zgodbo smo predstavili predvsem zato, ker prikazuje vse tisto, kar se najstniku ne sme 

dogajati: od nerazumevanja staršev, nasilja v družini (enega od staršev in brata) do tabujev oz. 

predsodkov, ki izhajajo – predvidevamo– zaradi neznanja in vpliva ožje bivalne skupnosti 

(govori, kako težko gre na razgovor za službo). Zgodba tako sama po sebi človeku ponudi 

priložnost za razmislek, kaj je tisto, kar take osebe potrebujejo, da se ponovno vključijo v 

svoje okolje. Na spletu so razni forumi, kjer strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja, kot je na 

primer:. 

Odgovor: Spoštovani, poskus samomora je vedno le končni rezultat dolgotrajne in do 

skrajnosti stopnjevane stiske, ki se običajno kaže kot depresivna motnja (o njej si lahko 

preberete več na povezavi depresija), včasih pa tudi kot druge psihične motnje. 

Hospitalizacija v psihiatrični bolnici je po poskusu samomora zelo priporočljiva iz več 

razlogov; da se pacient umiri in psihično stabilizira izven okolja, ki je sprožilo 

samomorilno dejanje, da se v bolnici spelje ustrezen diagnostičen postopek psihične 
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motnje, ki stoji za tem dejanjem in da lahko v skupini sopacientov začne spoznavati, da 

je mogoče s pomočjo drugih ljudi začeti iskati pot iz svojega začaranega kroga. V 

bolnici začne pacient prejemati tudi zdravila, običajno antidepresive, ki pa šele po 

mesecu in pol začnejo delovati s polno močjo in zmanjševati simptome psihične motnje. 

Seveda psihične motenje, ki je pripeljala do poskusa samomora, ni mogoče pozdraviti z 

nekajtedensko hospitalizacijo in jemanjem zdravil, ampak je po odpustu iz bolnice še 

nujno treba poiskati pomoč pri psihoterapevtu, ki bo pacientu pomagal poiskati in 

razreševati vzroke za prehude stiske, ki so ga pripeljale do poskusa samomora. Torej 

predlagam, da delujete pomirjujoče v  odnosu z mamo in spodbujate njeno zaupanje v 

pomoč, ki jo lahko za svoje stiske dobi v bolnici. Po zaključenem bolnišničnem 

zdravljenju pa naj si poišče sebi ustreznega psihoterapevta. Več o psihoterapiji si lahko 

preberete na povezavi psihoterapija. Pazite nase, 

Dr.sci. Andreja Pšeničny, univ.dipl.psih., 22.5.2012 (Pšeničny 2012) 

Tako vidimo, da so osebe, ki preživijo poskus samomora, zelo ranljive in jih vsakršna motnja 

»triger« lahko spet spodbudi k samomorilnim mislim. Sama hospitalizacija je v prvem 

trenutku pomembna, da se oseba umiri, da se umakne iz okolja, v katerem je bila 

izpostavljena raznim sprožilcem. Je pa v sestavku povedano, da je treba delovati strpno in 

pomirjajoče, pomembno se je pogovarjati, uporabljati vsakodnevni govor, kjer ne 

izpostavljamo vzrokov, za to pa je kompetentna usposobljena oseba. 

Kot družina poskrbimo, da se vedemo normalno, da se tudi sami vključujemo v proces 

rehabilitacije, če nas pozovejo, da se pridružimo terapiji, naj nas ne bo strah in sprejmimo to z 

odobravanjem, saj bomo tako pomagali sebi in osebi, ki je poskušala narediti samomor. 

Ponovno vključevanje naj tako poteka pod budnim očesom strokovne osebe, ki izvaja 

ustrezno terapijo. Glede na dejstvo, da je depresija zelo pogost vzrok samomora, take osebe 

ne puščamo same, smo z njo, jo spodbujamo in dodeljujemo naloge, saj se tako v tej osebi 

prebudi občutek koristnosti. 

Tako Tekavčič Grad (2004) v svojem prispevku govori, da se v vsakem poskusu samomora 

skriva želja po smrti in želja po spremembi in pomoči. Obe pa sta odvisni od vsakega človeka 

individualno, od opore okolice, sloga reševanja problemov, življenjskih prepričanj in še 

drugih dejavnikov. Prav zato je »apel« lahko zelo jasen oz. prikrit. Prav tako navaja, da je 
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60% ljudi, ki storijo samomor, le-tega že enkrat ali večkrat poskušalo. Zato je pomembno, da 

vsak samomorilni poskus jemljemo zelo resno in temu primerno ukrepamo. Prav to potem 

omogoča taki osebi, da se vrne v normalne smernice življenja. Da lahko to stori, so pomembni 

terapevti, svetovalci, družina, prijatelji. Nameni takih pogovorov so dvojni, saj omogočajo 

osebi, da sprosti svoja čustva in se tako razbremeni in uvidi možnosti za izhod, ostalim pa, da 

lahko ocenijo stopnjo ogroženosti. V nadaljevanju tako razdeli to pomoč v tri dele: 

• Terciarna prevencija, ki rešuje njegovo življenje in je v pristojnosti »somatske« 

medicine. Tu se oceni, ali je potrebno zdravljenje v psihiatrični ustanovi in če je 

potrebno, se ga napoti. Tu taka oseba prihaja v stik z različnim osebjem. Zelo 

pomembno je, kakšen odnos in stališča imajo do samomora oz. samomorilnega 

poskusa in kako so senzibilizirani za to vrsto dela. 

• Sekundarna prevencija se ukvarja s skupinami, pri katerih je velika verjetnost, da 

bodo svojo stisko reševali na tak način. To so ljudje, ki so samomor poskušali narediti 

ali imajo za seboj več poskusov. V to skupino spadajo tudi svojci ljudi, ki so samomor 

storili. S temi ljudmi se ukvarjajo strokovnjaki znotraj organizacij, ki skrbijo za 

duševno zdravje, delno pa tudi svetovalci na telefonskih linijah in osebni zdravniki, ki 

tako osebo spremljajo, ker jo poznajo dalj časa in tako prepoznajo spremembe v 

njenem vedenju. Prav tako ti zdravniki skrbijo za ljudi, ki so po prihodu iz 

bolnišnice/ustanove prišli v domače okolje, ga vodijo in kasneje sledijo (follow up), s 

tem ga vabijo na redne kontrole, da so seznanjeni z njihovim življenjskim slogom. 

• Primarna prevencijaso dolgoročna prizadevanja družbe, da ustvarja takšne 

okoliščine, kjer naj ne bi prišlo do samomorilnih teženj. V to so zajete različne službe, 

društva, družine…Njihov namen je sprememba bazičnega razpoloženja, ki naj 

posameznika ne pripelje do samomora. 

Pomembno je sodelovanje celotne družbe, od posameznika, družin, strokovnjakov in institucij 

(vladnih in nevladnih) (Tekavčič Grad 2004). 

V projektu, ki je namenjen izvajanju pakta o duševnem zdravju v zvezi s preprečevanjem 

samomora, destigmatizaciji duševnih motenj in promociji zdravja mladih »euregenas«, ki je 

sofinanciran s strani zdravstvenega programa Evropske unije, so med drugim podane tudi 

smernice, ki govorijo o: 

Izboljšanje (po)oskrbe oseb, ki so poskušale narediti samomor 
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Zgodovina poskusov samomora se dosledno kaže kot najzanesljivejši napovedovalec 

prihodnjega samomorilnega vedenja (Oquendo, Galfalvy, Russo et al., 2004; Tidemalm 

et al., 2008). Zato so strategije za učinkovito pooskrbo, namenjene posameznikom, ki so 

poskušali narediti samomor, zelo pomembne. Raziskave kažejo, da lahko ohranjanje 

stika z osebami, ki so poskušale narediti samomor, zmanjša stopnjo samomora. Luxton, 

June in Comtois (2013) so v obsežnem pregledu strategij preprečevanja,ki se 

osredotočajo na ohranjanje stikov , izpostavili preventivni učinek ohranjanja stikov, kar 

vključuje telefonske klice in pošiljanje razglednic, pa tudi pošiljanje besedilnih sporočil 

in e-pošte (Dumon in Gwendolyn 2013). 

Za pomoč osebam in njihovemu ponovnemu vključevanju v normalno življenje in njihovo 

spremljanje se pomoč prenaša tudi na področje računalniške tehnologije in pametnih 

telefonov, o čemer govori pričujoči članek. 

Glede na to, da živimo v dobi računalnikov, je preprečevanje samomora, ki temelji na 

tehnologiji, še eno pomembno in koristno področje pri preprečevanju samomora. Začelo se je 

na primer izvajati spletno zdravljenje depresivnih motenj ter samomorilnih misli in 

samomorilnega vedenja z intervencijami za samopomoč, ki se je že izkazalo za učinkovito. 

Randomiziran kontroliran poskus, ki ga je izvedel vanSpijker (2012), je pokazal, da se je 

stanje glede samomorilnih misli, brezupnosti, zaskrbljenosti in zdravja ljudi s samomorilnimi 

mislimi po sodelovanju v intervenciji za samopomoč precej izboljšalo. Na NoviZelandiji je 

bila za interveniranje pri kognitivno-vedenjski terapiji razvita računalniška igra („SPARX“), 

ki je namenjena depresivnim mladostnikom in se je pri zmanjševanju simptomov depresije 

izkazala za enako učinkovito kot običajno zdravljenje (pri nekaterih stanjih pa celo za 

učinkovitejše) (Dumon in Gwendolyn 2013, 21). 

2.1.5 Zaščitni dejavniki 

Sami zaščitni dejavniki, ki osebi omogočajo samostojno in odgovorno življenje, so različni, 

lahko govorimo o sami terapiji, kjer se taka oseba nauči različnih tehnik, od pisanja dnevnika 

do kartic, kjer piše pozitivne misli, do tega, da ima zaupne osebe, ki jih lahko pokliče v 

vsakem trenutku, do samih fizičnih dejavnikov (odstranitev vseh stvari v stanovanju, ki lahko 

sprožijo samomorilne misli, ali pa pripomočki, s katerimi oseba dela samomor).  



Vrtovec, Aleš. 2018. Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji, 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

25 

Vendar je današnji svet poln različnih informacij, še posebej populističnih medijev, ki skrbijo 

za večjo naklado in dobiček. Radi bi omenili njihovo vlogo kot zaščitnega dejavnika; na eni 

strani so mediji, ki poročajo etično in odgovorno, na drugi strani pa so mediji, ki z velikimi in 

poudarjenimi naslovi govorijo o samomoru. Prav zato je pomemben dejavnik zaščite, da se 

osvešča tudi ta del medijev, saj je medij ogledalo družbe in vpliva na vse družbene sfere. 

Tako so nastale strokovne smernice za odgovorno novinarsko poročanje (Roškar, Tančič 

Grum in Poštuvan 2010) v izdaji inštituta za varovanje RS in Ozare Slovenije v sodelovanju z 

novinarskim združenjem. V teh smernicah so podane vse informacije, ki naj jih novinarji 

upoštevajo za etično in objektivno poročanje ter informacije, kjer lahko ljudje poiščejo 

pomoč. Raziskave namreč kažejo, da je pogosto poročanje o samomorih v medijih lahko 

dvorezen meč, ker se ljudje na to navadijo in jih taka tragedija ne gane več, če pa so ta 

poročanja etična, lahko to spodbudi širšo javnost k razmisleku in spodbudi osebo s 

samomorilno mislijo, da poišče pomoč. Tako v kodeksu najdemo primere objektivnega 

poročanja. 

Tabela 2.4: Tabela primernih oz. neprimernih izrazov 

NEPRIMERNI IZRAZI PRIMERNI IZRAZI 

Narod samomorilcev Država z visokim samomorilnim količnikom 

Samomorilec Oseba, ki je naredila samomor 

Neuspešen samomor Poskus samomora 

Samomorilske metode Metoda samomora 

Epidemija samomora Povišana stopnja samomorilnosti 

Depresivec Oseba, ki ima depresijo 

Vir: Roškar, Tančič Grum in Poštuvan (2010) 

To je le eden od zaščitnih dejavnikov, ki pa je zelo pomemben, ker so mediji danes dostopni 

neomejeno, tako v tiskani kot elektronski obliki, in lahko na tak način prispevajo k pozitivni 

klimi. 

V nadaljevanju se bomo dotaknili zaščitnih dejavnikov, ki so pomembni za osebo s 

suicidalnimi mislimi. Na prvem mestu je seveda ustrezna terapija, ki tako osebo opolnomoči, 

vendar pa ni terapevt tisti, ki sprejema odločitve, le-te sprejema klient. Da je sama terapija 

uspešna, je pomembno sodelovanje družine in tudi skupnosti. Tako klient kot ostali začutijo 

občutek pripadnosti in koristnosti. Tako se klientu povrne samospoštovanje, v veliko pomoč 
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mu je  tudi obiskovanje kulturnih ali verskih skupnosti, če si tega želi. S tem dosežemo, da je 

njegov prosti čas aktiven, da ga pozitivno zadovolji, lahko gre tudi za športne aktivnosti, kjer 

so skupinski športi.  

S takim pristopom ob ustreznem zdravljenju se lahko oseba ponovno vključuje v družbeno 

dogajanje, družba sama pa pridobiva na odprtosti, razumevanju in nestigmatiziranju oz. 

pozitivni diskriminaciji.  

To lahko razumemo kot psiho-socialno rehabilitacijo, ki vključuje (Avberšek in Švab 2004): 

• načrtovanje skrbi za duševno zdravje in procese krepitve moči uporabnika, 

• učenje socialnih veščin, 

• skupine za samopomoč, 

• kognitivno-vedenjsko terapijo, 

• delo s svojci, 

• ponovno zaposlovanje. 

Če strnemo, je tukaj pomembno vključevanje sorodnikov, okolice in strokovne pomoči, le na 

tak način bomo zmanjšali število samomorov med mladostniki (tako imenovane »emo« 

kulture). Teh je okrog 20 na leto, prednjačijo fantje, saj jih je približno štirikrat več kot deklet. 

Tabela 2.5: Število samomorov med otroki in mladostniki po spolu 

  Skupaj   Deklice   Dečki   

Leto 10–14 let 15–19 let 10–14 let 15–19 let 10–14 let 15–19 let 

2000 1 17 0 8 1 9 

2001 2 13 0 5 2 8 

2002 1 10 1 2 0 8 

2003 1 13 0 5 1 8 

2004 4 11 2 4 2 7 

2005 1 5 1 0 0 5 

2006 0 10 0 4 0 6 

2007 0 6 0 4 0 2 

2008 0 13 0 2 0 11 

2009 0 7 0 1 0 6 

2010 2 10 0 1 2 9 
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2011 0 8 0 0 0 8 

2012 1 1 1 1 0 0 

2013 1 6 0 1 1 5 

2014 1 5 1 5 0 0 

2015 1 5 0 2 1 3 

2016 1 10 0 3 1 7 

skupaj 17 150 6 48 11 102 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (2018) 

2.2 Stigmatiziranje samomorilnosti 

Beseda stigma izhaja iz grške besede »stigmatos«, kar pomeni vbod, pega, žig oz. vžgano 

znamenje. V antiki so tako označevali sužnje in je pomenilo sramotno znamenje, ki je človeka 

zaznamovalo za vse življenje. V krščanski veri so stigme znamenje Kristusovih ran na telesu 

vernikov, bolj znana oseba je stigmatik pater Pij iz Pietrelcine (1887–1968), v medicini pa se 

to opredeljuje kot rane oz. rdeče pege (Božič 1991). 

V današnji družbi pa ima beseda stigma negativen predznak. Tako v socialni interakciji ljudje 

uporabljamo norme in pričakovanja ter si oblikujemo predstave o soljudeh. Ljudem pripišemo 

neke lastnosti in jih definiramo s pripisano socialno identiteto, ki je mnogokrat opredeljena z 

osebnostjo posameznika in njegovim družbenim položajem ter ni nujno realna. Če so ta 

pričakovanja v našem tolerančnem območju, tako osebo sprejmemo, lahko postane tudi naš 

motivator ali celo idol, v nasprotnem primeru pa jo uvrstimo v kategorizacijo, ki je po 

določen aspektu nesprejemljiva v socialnem okolju. Takšna predstava je trdovratna in 

odporna proti spremembam, v odnosu do sočloveka pa prevlada nad oceno osebe v konkretni 

situaciji. Takšnemu gledanju na soljudi z vidika neustreznih posploševanj, stališč, predsodkov 

in diskriminacije pravimo stigmatizacija, kar pomeni, da je:  

Stigmatizacija strokovni sociološki izraz, ki označuje poseben odziv okolja na 

drugačnost/različnost. Ameriški sociolog Goffman jo je opredelil kot »nezaželeno 

drugačnost«. Domneval je, da je vse človeške razlike mogoče stigmatizirati. V nekaterih 

okoljih je lahko drugačnost (barva kože, etnična pripadnost, veroizpoved, politično 

prepričanje, starost, izobrazba ...) nezaželena oz. stigmatizirana, okolje pa 

stigmatizirane osebe dojema kot manjvredne. Ti so lahko tarča posmeha, zaničevanja, 

opravljanja, psihičnega in fizičnega nasilja, dostop do družbenih dobrin, npr. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sociologija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goffman&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barva
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Verstvo
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izobrazba, delovno mesto, politično odločanje ... jim je pogosto otežen. (Wikipedia 

2018). 

Posledica stigmatizacije se vedno izraža v socialni distanci do stigmatiziranih oseb in skupin. 

Velikokrat se stigmatizacija pojavi pri odnosu do ljudi, ki so po določeni lastnosti posebni 

oziroma drugačni (npr: telesno, duševno, mentalno, versko…) (Božič 1991). 

Desetletja se psihologi in psihiatri borijo, da bi zmanjšali predsodke in diskriminacijo, 

ki zaznamujejo bolnike z duševnimi motnjami. Poročanje, da je depresija razlog za 

kruto dejanje nemškega pilota, je po mnenju strokovnjakov neutemeljeno in izničuje 

njihovo delo, saj le povečuje stigmo. 

Medtem ko preiskovalci iščejo razlog, zakaj se je Andreas Lubitz odločil, da strmoglavi 

potniško letalo in ubije 149 oseb na krovu, skupine za duševno zdravje opozarjajo, da je 

zaradi poročanj v primeru 27-letnega nemškega pilota in navajanj, da ga je v dejanje 

potisnila dolgotrajna depresija, to močno povečalo stigmo, ki zaznamuje duševne 

bolezni in vse, ki trpijo zaradi le-teh. 

V skupni izjavi za javnost so obsodili ugibanja o duševnem zdravju pilota in opozorili, 

da so bolniki, ki trpijo za duševnimi boleznimi, že tako zelo zaznamovani v družbi in 

zaradi stigme prisiljeni prikrivati svojo bolezen. Še več, v združenjih za duševno zdravje 

opozarjajo, da bodo zaradi tega primera duševni bolniki opustili zdravljenja ali ga 

sploh ne bodo iskali (Kocbek 2015). 

Poročanje medijev zelo prispeva k spodbujanju stigmatizacije. Primer je denimo poročanje, da 

je depresija razlog za kruto dejanje nemškega pilota. Paul Framer pravi, da gre za preveliko 

posploševanje, ki ni potrjeno z dokazi. To je sedaj videti tako, da so vsi, ki trpijo ali so trpeli 

za depresijo, nevarni za širšo javnost. Na ta prispevek opozarja tudi Vesna Švab (Kocbek 

2015): »Pri vsakem dogodku, kjer se uporabi diagnoza zato, da se označi kot očiten vzrok za 

neko zlo dejanje, ki je očitno moralo imeti več vzrokov, to odpre vrata predsodkom in 

diskriminaciji.« Prav tako opozarja, da se tako izniči vse preventivno delo, ki je bilo 

opravljeno na področju zmanjševanja stigme in diskriminacije. To lahko privede do tega, da 

se ljudje, ki trpijo za depresijo ali katerokoli drugo motnjo,  ne bodo odločili poiskati pomoči, 
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ker sta prav stigma in diskriminacija tisti največji oviri pri kakovostni obravnavi. Prav tako 

poudarja, da je pravočasna in hitra pomoč pri duševnih motnjah večinoma zelo uspešna. Zato 

je zmanjševanje dostopnosti do pravočasne pomoči nedopustno s strokovnega stališča, ker 

prinaša daljnosežne posledice v prepoznavanju in zdravljenju. Zato je potrebno opozarjanje 

proti stigmatizaciji in zmanjševanju predsodkov, da bodo ljudje lažje poiskali pomoč, o tem 

spregovorili in ne, da stigmo s prehitrimi zaključki še povečujemo. 

2.2.1 Kako zaznavajo stigmo mladi 

Danes mladostniki živijo življenje, ki je zaznamovano z velikim številom informacij in 

lahkim dostopom do njih. Na drugi strani so starši in starejši, ki so odraščali v okolju, kjer so 

bile prisotne tradicionalnost in vrednote, kot je poštenost, delo, družina, dom…Tako danes 

mladi trčijo prav v to tradicionalnost,  nerazumevanje staršev in ostalih svojcev, v njihovih 

očeh so drugačni. »Goffman navaja, da je stigma enaka nezaželeni drugačnosti.« (Ule Nastran 

1999, 199)  

V obdobju odraščanja se pri mladostnikih denimo začne izoblikovati tudi njihova spolna 

usmeritev, v današnji družbi je sprejeto, da smo vsi heteroseksualno usmerjeni, če tak 

mladostnik pokaže svojo spolno nagnjenost do istega spola, je lahko deležen nerazumevanja s 

strani staršev in vrstnikov, ki se poslužujejo različnih psovk, npr.: lezbača, peder, homič. 

Nastran Ule (1999) govori o heteroseksizmu, kjer se otrokom vsiljuje soglašanje z vlogami 

spolov. Pravi, da se s takim vsiljevanjem, pomehkuženim fantom in neženskim dekletom, 

tlakuje pot, ki bo posejana z modricami. Njihova prihodnost pa bo gotovo homoseksualnost.  

Kren-Obran (1995) pravi, da se v času pubertete človek ponovno rodi in kritično ocenjuje 

svoje vzorce, ki jih je pridobil v otroštvu, ocenjuje prijatelje in si poišče sebi primerno 

skupino prijateljev. S takim načinom iskanja lastnih vrednot tvega negotovost, strah po 

sprejemanju drugačnosti in negotovosti. Naravna pa je potreba po širjenju lastnih zmožnosti 

in zato tvega, kljub nerazumevanju poišče in doseže svoj cilj. Nekateri mladi pa se tega 

ustrašijo, občutijo nerazumevanje, ker so drugačni (družba jih izloča – stigmatizira), in tako 

objokujejo svojo usodo, v raznih substancah, v rizičnih skupinah in tudi s suicidalnimi 

mislimi. 
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Med njimi so tudi taki, ki se prepozno zavedajo in zanemarjajo svoje želje. Za ceno zaščite in 

varnosti še naprej kimajo in padajo v depresije, ker imajo privzgojen vzorec idealne družine in 

popolne ljubezni staršev. Če se ta vzorec v realnem življenju ne uresniči, se dekleta zatečejo v 

žalost, obup in poskuse samomora, fantje pa v agresijo. Kot kažejo statistike, bolj kot dekleta 

tudi sami poskušajo samomore, ki jih tudi izvedejo, žal uspešno (Kren-Obran1995). 

2.2.2 Odnos družbe, medijev in institucij do samomorilnosti  

V Sloveniji se je tako (Valetič 2009): 

• leta 1970 začelo sistematično zbiranje podatkov o samomorih, 

• leta 1974 prva ordinacija nujne psihične pomoči (50 % pacientov, ki so prišli po 

samomorilnem poizkusu), 

• leta 1980 odprta prva telefonska linija (danes jih je več kot 20), 

• v 80. letih prejšnjega stoletja prvi zametki nacionalnega programa (pobudnik prof. Lev 

Milčinski), 

• leta 1989 stalna individualna in skupinska pomoč za osebe, ki so izgubile bližnjega 

zaradi samomora, 

• po letu 1990 pa se začne preprečevanje samomorov razširjati iz mej psihiatrije in 

medicine. Začnejo se prva izobraževanja za učitelje in šolske svetovalce, s 

sodelovanjem Ministrstva za šolstvo in šport, 

• po letu 1992 so 3-krat letno seminarji za 350 učiteljev in šolskih svetovalcev, 

• leta 1994 se s podporo ministrstva za zdravje izobražuje splošne zdravnike, zaporniško 

osebje in policiste. Izvedene so tudi epidemiološke raziskave v povezavi s 

samomorom, 

• leta 1995 pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije posvet na Bledu, kjer je 

govora o nacionalnih programih preprečevanja samomorov v Evropi (vabljeni 

strokovnjaki, predstavniki ministrstev in medijev), 

• leta 2003 v parlamentu predstavljene mednarodne možnosti in izkušnje za nacionalni 

program. Rezultat tega je imenovanje Strokovnega sveta za oblikovanje 

Nacionalnega programa. 

V tem terminološkem pregledu je razvidno, da se je sistematično delo na področju 

preprečevanja samomorov začelo zelo pozno in da so postavljeni temelji za nacionalni 

program, ki pa do leta 2009 še ni sprejet, kljub temu, da je stroka pripravila vse potrebno . 
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Knjižica »How to Reduce Suicide in Slovenia?« navaja celo uraden dokument, ožigosan s 

strani Svetovne zdravstvene organizacije, in magnetoskopski zapis pogovora udeležencev, 

kjer se zavežejo, da bo Ministrstvo za zdravje v potrditev prejelo nacionalni program do 30. 9. 

1997« (Valetič 2009, 117). 

To pove veliko o družbi, v kateri živimo. Tako se mora celotna družba odzivati hitreje v 

sodelovanju več ministrstev, ki bodo sodelovala tvorno med seboj. Onja Tekavčič Grad je v 

reviji Pogled zapisala, da se je v državah, kjer je bil sprejet nacionalni program, v desetih do 

dvajsetih letih zmanjšala stopnja samomorilnosti do 20%. Za Slovenijo to pomeni 120 življenj 

na leto in 600 ljudi manj žalujočih (Valetič 2009). 

Če povzamemo, je treba družbo (politična ureditev) in institucije (stroka, nevladne 

organizacije) medsebojno povezati, saj se je izkazalo, da se proti samomorilnosti uspešno 

borimo s široko promocijo zdravega duševnega zdravja, kar pomeni, destigmatizacijo in 

detabuizacijo duševnih motenj. Tu lahko veliko pripomorejo tudi mediji, ki igrajo v 

sodobnem življenju veliki pomen in je njihovo poročanje veliki dejavnik pri odločitvah za 

samomor. Tako je v trenutkih, ko mediji poročajo o resnih nacionalnih tragedijah (11. 

september, atentati na vidne osebnosti ali pa odmevni uspehi v športu), samomorov manj 

(Valetič 2009). 

Kot v zborniku piše Andriessen (citirano v Valetič 2009, 56), so na Flamskem osnovali 

nagrado medijem za odgovorno poročanje o samomoru. Pomembna beseda tu je 

»odgovorno«, saj se je pokazalo, da mediji vse prevečkrat podležejo senzacionalističnem 

pisanju o samomoru. Tako naj bi ta nagrada pripomogla k temu, da se mediji takemu pisanju 

izognejo. Temu so bila namenjena navodila medijem, za obveščanje javnosti o samomoru, 

kjer naj poudarijo zapletenost in večplastnost tega dogodka, da poudarijo trpljenje svojcev in 

kako to vpliva nanje, da svojci lahko pregledajo in tudi odobrijo poročanje, da se jim izkaže 

podpora v prispevku, dase v samo zgodbo vključijo strokovnjaki in izvedenci.  

V avstralski raziskavi je bilo ugotovljeno, da so mediji podrobno poročali o samomoru 

moškega, kar se je po nekaj dneh po objavi povečalo število moških samomorov. Zelo 

zanimiva je ugotovitev, da se med najstniki, ki so redni naročniki na težko metalne glasbene 

revije, število samomorov giblje sorazmerno s številom rednih naročnikov (Valetič 2009). 
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V slovenskem medijskem prostoru se je poročalo o samomorih na enak način kot o rojstvih, 

kar je v svoji knjigi Rojstva in samomori v Sloveniji Cukut (2006) temeljito obdelala, in sicer 

s perspektive teorije modernizacije, med letoma 1971 in 1991. Danes mediji vse bolj 

ozaveščeno poročajo o samomoru tudi zaradi strokovnih smernic za odgovorno novinarsko 

poročanje, ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja RS, v sodelovanju z OZARO 

Slovenija, slovenskim Združenjem za preprečevanje samomora in Univerzo na Primorskem – 

PINT OPZ. 

2.2.3 Odnos okolja in družbe do žalujočih (posledice stigmatizacije in diskriminacije) 

Poštuvan (2013) poudarja, da posledice samomora čutijo njihovi najbližji, po nekaterih 

ocenah je to šest ljudi. Na letni ravni predstavlja 2500 ljudi, ki se soočajo z raznimi travmami 

zaradi samomora bližnjega in še vedno prisotno diskriminacijo. Te osebe se ne soočajo zgolj z 

žalovanjem, ampak se sprašujejo, zakaj je bližnja oseba naredila samomor in ali bi ga lahko 

preprečili. Situacija je še bolj travmatična, ko se svojci čutijo krive, če to občutijo tudi s strani 

okolice, pa je njihova travma toliko večja. Zato je okolica tista, ki mora pomagati žalujočim, 

da gredo skozi proces žalovanja, ki lahko traja tudi nekaj let. Na svojih predavanjih pravi, da 

vidi, kako težko je sprejeti smrt. Nekateri pravijo, da jim niso všeč rituali, vendar pa je za 

sprejemanje dogodka in soočanja z resničnim pomembno imeti načine izražanja bolečine. Da 

lahko pomagamo takim osebam pri žalovanju, je treba izkazati iskreno pomoč, ki se na eni 

strani osredotoča na razumevanje smrti, na drugi strani pa pomoč pri vračanju v ustaljene 

tirnice. Pomembno jim je pomagati pri procesu reorganizacije življenja po smrti. Prav tako je 

svojcem namenjena spletna stran www.zivziv.si/zalovanje, kjer si lahko preberejo več o 

procesu žalovanja in tam najdejo tudi podporo (Poštuvan 2013). 

Tako je v Sloveniji vsako leto 3.000 na novo prizadetih ljudi (če vzamemo povprečno le pet 

ljudi), kar pomeni v obdobju desetih let 30.000. To predstavlja velik izziv za družbo. V 

svojem članku navaja, da je do leta 1960 omemba svojcev v strokovni literaturi po samomoru 

le sporadična in nesistematična. Prav tako ni bilo narejenih nobenih raziskav, ki bi bile osnova 

za pomoč prizadetim svojcem. Vsa pozornost stroke je bila usmerjena v osebe, ki so samomor 

naredile oz. ga poskušale narediti. Šele kasneje, ko so bile opravljene prve psihološke 

avtopsije v Los Angelesu, so strokovnjaki postali pozorni na svojce oseb, ki so storile 

samomor. Tako so prišli do spoznanja, da ima žalovanje podobno kot pri drugih smrtih štiri 

faze (Valetič 2009, 175): 



Vrtovec, Aleš. 2018. Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji, 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

33 

• šok ali otopelost, 

• protest in hrepenenje, 

• brezup ali dezorganiziranost, 

• izboljšanje ali reorganizacija. 

Vendar pa raziskave kažejo, da je žalovanje po samomoru veliko bolj kompleksno, saj 

vsebuje različne dejavnike (biološke, kulturološke, sociološke, psihološke, patološke…) in je 

zato težko posplošiti reakcije bližnjih, ki se na to odzovejo kompleksno. Raziskave kažejo, da 

je žalovanje bližnjih veliko intenzivnejše, žalujoči izražajo krivdo, tesnobo, občutek 

stigmatiziranosti in nerazumevanja (Valetič 2009, 173–179). 

Kot lahko razberemo, je skrb za žalujoče pomemben dejavnik v ohranjanju zdravja v družbi, 

je pa ta skrb še vedno premalo uveljavljena, saj malokdo ve, da že od leta 1989 dalje deluje na 

Centru za mentalno zdravje posebna terapevtska skupina, ki je namenjena žalujočim. Tako 

samomor še vedno ostaja socialno težko sprejemljivo dejanje in v primerjavi z drugimi 

smrtmi ni socialno spremenljiva. Posledično pomeni, da tudi socialne situacije in rituali, ki bi 

žalujočim nudili pomoč, niso izdelani. To se kaže v primeru samomora v družini, saj njihovi 

bližnji to občutijo s strani znancev, sosedov, prijateljev, ki imajo težave pri izražanju sožalja 

in normalizacije socialnih stikov (Valetič 2009, 180). 

2.2.4 Načini upravljanja s stigmo (destigmatizacija, racionalizacija in opravičevanje 

stigme, relativizacija stigme, skrivanje stigme, zrcaljenje stigme, stigma kot prednost, 

resignacija) 

Kuhar (2009) v knjigi Na križišču diskriminacije opominja, da je spirala diskriminacije 

zagotovo neskončna, vendar pa so pravna zakonodaja in primeri dobre prakse tisto, kar 

nakazuje na določene premike v pozitivni smeri. V svojem delu nakazuje načine upravljanja s 

stigmo, kako je stigma lahko prednost, za kar je pomembno sledeče: 

• Destigmatizacija stigme, v tem primeru gre za vzpostavitev samozavestne pozicije v 

identiteti, ki jo okolica drugače stigmatizira. To ustreza Goffmanovi kategoriji 

»prekinitev z realnostjo«. Tukaj samozavestno nastopanje deluje kot obramba pred 

stigmo in oseba ne dovoli okolici razvrednotenja svoje identitete. Destigmatizacija 

stigme lahko deluje kot pritisk na okolico, da sprejme osebo in njeno identiteto. S tem 
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načinom osebe najprej sprejmejo sebe in šele nato lahko prisilijo okolico k sprejetju 

njihove identitete. 

• Racionalizacija in opravičevanje stigme  je drugi način učenja upravljanja s stigmo. 

Gre za to, da je stigma potrebna in na nek način razumljena, kar pomeni, da se stvari 

sprejemajo takšne, kot so. Tu ne gre za resignirano sprejetje svojega položaja, ampak 

za pojasnitev same stigme in posledično sprejetje le-te. 

• Zrcaljenje stigme, gre za zavrnitev same stigme kot problema, posameznik se z njo 

ne ukvarja (podobno Goffmanovi prekinitvi z realnostjo). Posameznik v tem primeru 

prenese stigmo na tiste, ki stigmatizirajo, kar človeka razbremeni, obremeni pa družbo 

oz. okolico, ki takšno osebo stigmatizira. Da posameznik to doseže, mora stigmo 

pripisati okolici in ne več svoji identiteti. 

• Stigma kot prednost, je naslednji korak konstituiranja stigme kot prednosti in je 

podobna destigmatizaciji stigme. Tu je pomembno, da je stigma prekinjena preko 

uvida, da iz izkušnje s stigmo posameznik izhaja iz pozitivne perspektive. Tako 

pridobi posameznik večjo senzibilnost do različnosti v medsebojnih odnosih z okolico 

in da je stigma takšni osebi pomagala ugotoviti njene prednosti. Tako lahko oseba, ki 

je poskušala narediti samomor, vidi v tem prednost te izkušnje, kot pozitivno moč za 

odločitev živeti dalje, to pa deli z okolico, kar pripomore k ozaveščanju ljudi pred 

izključevanjem takšnih oseb. 

• Resignacija je vdanost v usodo. To pomeni, da to ni aktivno upravljanje s stigmo, 

vendar pa lahko posamezniku, ki je kontinuirano izpostavljen stigmatizaciji in 

diskriminaciji, omogoča preživetje, še posebej je resignacija pogosto omenjena v 

osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju. Takšne osebe se družijo s seboj enakimi, 

kjer se počutijo sprejeti, istočasno pa vedo, da jih okolica ne sprejema, in na tak način 

to lažje sprejmejo ter s tem živijo prav tako polno življenje. 

2.3 Osveščenost družbe in mladih o samomorilnosti 

Samomor je v Sloveniji še vedno tema, o kateri se ne želi oziroma se zelo malo govori. Veliko 

več se govori o prometni varnosti in preventivnih akcijah za večjo varnostv cestnem prometu. 

O samomorilcih in njihovih svojcih se šepetaje širijo različne negativne oznake in se jih tako 

stigmatizira.  
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Marušič in Roškar (2003) tako v monografiji Slovenija s samomorom ali brez tako opisujeta, 

da se v Sloveniji za samomor vsako leto odloči okrog 600 oseb. Storijo ga na takšen ali 

drugačen način. Tako je samomor pereči problem naše družbe, ki se tej temi še vedno ne 

posveča dovolj, kljub temu da je mnogokrat samomor predvidljiv, saj te osebe na takšno 

dejanje opozarjajo okolico, ki pa ostaja prevečkrat zgolj opazovalec in ne aktivni udeleženec. 

Zato je v naši družbi treba javno spregovoriti, izboljšati potek komunikacije med zdravniki, 

ljudmi, ki prihajajo v neposreden stik s tako osebo, da bosta informacija in pomoč 

učinkovitejši. Za izboljšanje sistema preprečevanja samomorov obstaja več načinov: od 

izobraževanja vseh vpletenih, opozarjanje in ozaveščanje javnosti preko javnih medijev in 

različnih seminarjev, kot so javne tribune, predvsem pa se usmeriti na preprečevanje tistih 

dejavnikov, ki sprožajo samomorilne misli. Na te dejavnike je treba vplivati tako, da jih 

kontroliramo na varovalni dejavnik.  

Resneje se je v Sloveniji o višjih samomorilnih količnikih poročalo po letu 1960. Dvajset let 

kasneje »1980« pa govorimo o številki 600 samomorov na leto. Do osamosvojitve se 

slovenska družba ni preveč obremenjevala, ker smo bili del skupne države Jugoslavije in je 

prihajalo do tako imenovanega »samomorilnega paradoksa«, ki sta ga opisala Milčinski in 

Mravlje (Marušič in Roškar 2003, 12). 

Kjer podata  razlago, da so imele severne republike tudi do 10 - krat višji samomorilni 

količnik kot južne. Tako je prišlo do nižjega jugoslovanskega povprečja, kar je takratna 

družba označevala za manjši problem, ki ne ogroža takratne družbe oz. ljudi. 

Pomembno je povedati, da avtor navaja podatek, da je v celotnem obdobju pred 

osamosvojitvijo na spletu našel le en znanstveni prispevek s ključnima besedama »samomor 

in Slovenija«. 

Po letu 1990 se število prispevkov strmo dviguje, avtorji objav so slovenski strokovnjaki, ki 

so tudi mednarodno priznani. Danes lahko tako govorimo o Sloveniji kot o svetovni 

suicidološki velesili. Vendar pa je kljub temu samomorilnost v Sloveniji še vedno visoka, saj 

se količnik samomorov vrti okrog 30 samomorov na 100.000 prebivalcev (Marušič in Roškar 

2003). 
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Danes živijo mladi v demokraciji, kjer je dovoljeno veliko več kot v totalitarnih režimih, 

informacije preko spleta pa so dostopne vsakomur ob vsakem času, kar je lahko dobro ali 

slabo, če mladostniki nimajo postavljenih meja in pravilne vzgoje. Tako lahko pridemo do 

spoznanja, da je osveščenost med mladimi, ki se izobražujejo, večja, saj jim družba oz. 

socialno okolje nudi določen »support«, ki ga mladostniki, ki se ne šolajo, nimajo in v večini 

primerov živijo v razmerah, ki so bistveno slabše od njihovih vrstnikov (Marušič in Roškar 

2003). 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Problematika 

Gržan (1999) v svoji knjigi Prekinjeno življenje ugotavlja, da v Sloveniji vsako leto samomor 

naredi 600 oseb. Tako se samomor zgodi na vsakih 17 ur, kar pomeni, da je samomorov 

bistveno več kot je umrlih v prometnih nesrečah. Strokovnjaki predvidevajo, da se še pri 

nekaj sto umrlih, ki  naredijo samomor, vzrok smrti ne klasificira kot samomor. Tak primer so 

smrtne žrtve v prometnih nesrečah (napačna smer vožnje, prehitra vožnja v predorih …). 

Tako se Slovenija s 3,2-% stopnjo samomorilnosti uvršča v sam vrh držav, tako v Evropi kot 

svetu. 

Samomor se v zadnjih letih povečuje tudi med mladimi. Kaj so razlogi za to, da se vse več 

mladih odloča za ta skrajni ukrep, ki je med mladimi v porastu tako pri nas kot v svetu? Kaj je 

tisto, kar mlade ljudi pripelje do teh odločitev? 

O samomorih se v Sloveniji ne govori veliko, se jih ne analizira, predvsem pa se premalo  

dela na preventivi. Če samo pogledamo, koliko sredstev je namenjenih za preventivo v 

cestnem prometu in koliko za preprečevanje samomorov, je več kot očitno, da je samomor v 

Sloveniji še vedno stigmatiziran. Predvsem je v naši družbi tako, da se o vzrokih za samomor 

začnemo spraševati, ko se nas samomor dotakne posredno ali neposredno. Med mladimi je 

zaslediti, da se veliko samomorov zgodi zaradi spletnega nadlegovanja in nagovarjanja, kjer 

je samomor dejanje njihove potrditve določeni skupini ljudi. Veliko samomorov je tudi zaradi 

ekonomskih vzrokov, ki ljudi pahnejo v situacijo, ko ne vidijo več izhoda. Vsekakor drži, da 
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samomor terja od ljudi, da najprej pomislijo nase, šele nato na druge, ter da osebe te 

okoliščine pojmujejo kot brezizhodne in ne vidijo druge rešitve (Marušič in Roškar 2003, 28). 

Za vsako osebo, ki naredi samomor, žaluje najmanj 6 oseb (starši, bratje sestre, sorodniki …) 

in prav ti ljudje se nahajajo v položaju, ko potrebujejo pomoč, ki pa jih redko doseže. 

Predvsem so te osebe stigmatizirane in o svojih stiskah ne spregovorijo zaradi stereotipov, 

strahu pred stigmatizacijo ali pa preprosto ne vedo, kje poiskati pomoč. 

3.2 Namen in cilj raziskave 

V nalogi želim preveriti, kakšno je poznavanje in razumevanje področja samomorilnosti med 

mladimi v Sloveniji od 15. do 25. leta starosti in v kolikšni meri je v tej populaciji prisotna 

stigma do samomorilnosti, svojcev in iskanja pomoči v duševnih stiskah/težavah. 

3.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze  

• R1: Ali so mladi v Sloveniji ustrezno osveščeni o področju samomorilnosti? 

− H1: mladi v Sloveniji niso ustrezno osveščeni o pojavnosti 

samomorilnosti. 

− H2: mladi v Sloveniji niso ustrezno osveščeni o vzrokih 

samomorilnosti in znakih samomorilne ogroženosti. 

− H3: mladi v Sloveniji niso ustrezno osveščeni o načinih pomoči 

suicidalni osebi in svojcem. 

• R2: Ali mladi v Sloveniji stigmatizirajo področje samomorilnosti in iskanja pomoči ob 

duševnih težavah? 

− H4: mladi v Sloveniji stigmatizirajo ljudi, ki imajo samomorilne misli, in 

njihove svojce. 

− H5: mladi v Sloveniji stigmatizirajo iskanje psihološke pomoči ob pojavu 

duševnih težav. 

− H6: mladi v Sloveniji so pripravljeni pomagati, če prepoznajo 

samomorilno ogroženost. 

• R3: Ali mladi Slovenijo vidijo kot varno, socialno državo, ki pomaga ljudem v stiski? 

− H7: mladi imajo o socialni državi negativno mnenje. 
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− H8: mladi si želijo več svobode pri soodločanju in upoštevanju 

njihovih želja. 

− H9: mladi ne občutijo kakršnihkoli sistemskih pritiskov, ki jih bi 

spodbujali k samomorilnim mislim (internetno nadlegovanje, ekonomska 

stiska, spolna usmerjenost, verska usmerjenost…) 

3.4 Metodologija 

V raziskavi sem uporabil kvantitativno metodo raziskovanja. Pridobljene podatke sem 

analiziral z ustreznimi metodami in jih ustrezno prikazal glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.  

3.4.1 Merski inštrumenti 

Podatke sem pridobil z lastnim vprašalnikom. Vprašalnik oz. anketa je namenjena 

organiziranemu zbiranju podatkov, v večjem krogu ljudi, kjer uporabljamo sistematično 

izbrana vprašanja, na katere odgovarjajo anketiranci (Pečjak 1963, 5). 

Pri pripravi vprašalnika sem sledil sledečim načelom (Pečjak 1963, 5–8): reševanje 

vprašalnika ni daljše od 30 minut, anonimnost anketiranca mora biti 100-% zajamčena, 

vprašalnik je objektiven, po namenu je anketa orientacijska (dobljeni podatki so samo 

izhodiščni) in eksperimentalna (preverja hipoteze), vprašanja so kratka in jedrnata (odprtega 

in zaprtega tipa), vprašanja so postavljena nedvoumno, upoštevan je psihološki razpored 

vprašanj (od lažjih k težjim, povezovalna, da ni grobih prehodov). 

3.4.2 Vzorec 

Vprašalnike sem razdelil med mladostnike stare od 15 do 25 let, prihajajo pa s podeželja (56, 

kar znaša 56%) in mesta (44, kar znaša 44%). Izbor populacije upošteva namen diplomske 

naloge in postavljenih hipotez, prav tako je pomembno dejstvo, da mladi spadajo med 

ranljivejše skupine. Da bi lahko pridobili širšo sliko, sem anketne vprašalnike razdelil na več 

mestih. Razdelil sem 100 vprašalnikov, ustrezno izpolnjenih je bilo 87. Od tega je bilo 52 

žensk in 35 moških. Struktura anketirancev po spolu in starosti je prikazana na spodnjem 

grafu. 
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Graf 3.1: Struktura anketirancev po starosti in spolu 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Reševanje vprašalnikov je bilo anonimno. Pomembno je, da se ob tako občutljivi temi 

upoštevajo etični kodeksi in velika mera spoštovanja ter moralne odgovornosti. Časovni 

termin za izpolnjevanje anket sem najprej določil za obdobje enega tedna, vendar se je 

izkazalo, da je ta čas prekratek, da potrebujejo več časa. Tako sem se odločil, da se rok 

izpolnjevanja podaljša do tri tedne. Vprašalnike sem tako razdelil na naslednja mesta: 

• Lavričeva knjižnica Ajdovščina 15 vprašalnikov 

• Hiša mladih Ajdovščina 15 vprašalnikov 

• Ljudska univerza Ajdovščina 3vprašalniki 

• PUM Ajdovščina 17 vprašalnikov 

• Izobraževalni center Memory, PUM Koper 6 vprašalnikov 

• KIŠD Izola (Klub izolskih študentov) 15 vprašalnikov 

• Center srednjih šol Izola 9 vprašalnikov 

• Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana 5 vprašalnikov 

• Naključni mimoidoči 15 vprašalnikov 

S takšno razpršenostjo pričakujem relevantnejše rezultate, ki pokažejo širšo sliko in ne zgolj 

slike enega področja. Prav tako menim, da je v to anketo vključen vzorec mladih v Sloveniji. 

Vzorčenje ni bilo naključno, ampak priložnostno, a kljub temu rezultatov ne moremo 

posplošiti na celotno slovensko populacijo. Rezultati kažejo le orientacijski okvir razlage za 

omenjeno populacijo. 

D
EL

EŽ
 A

N
KE

TI
R

A
N

IH
 

 

STAROST 



Vrtovec, Aleš. 2018. Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji, 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

40 

Med samim izvajanjem ankete sem najprej opazil navdušenje, ko pa sem anketo predstavil, se 

je pri večini ljudi, s katerimi sem imel osebni stik, izrazila tesnoba. Strinjali so se, da je 

tematika zelo aktualna, vendar pa je zelo osebna (»Ali moramo res to izpolnjevati?«). Tako 

sem raje ankete oddal in se dogovoril, da jih pridem iskat čez teden oz. dva tedna. Takrat sem 

opazil olajšanje. To pomeni, da je sama tematika še vedno tabu in ima pri ljudeh zelo 

negativno konotacijo. 

Udeležence, ki vprašalnika niso vrnili, sem vprašal po razlogih za to. Odgovor je bil v večini 

primerov, da so vprašanja osebna, da bodo s tem, ko odgovorijo na vprašanja, odkrili svojo 

osebno identiteto in razmišljanje, ki je povezano s samomorilnostjo. »Tega ne želim deliti z 

ostalimi,« je bil odgovor, »ker se čutimo razgaljene in se bojimo s tem posledic, ki bi sledile.« 

Te so: sram, strah pred zasmehovanjem, da lahko starši izvedo in da jih bo zato okolica 

izključila. Slednje sem povezal s stigmatizacijo. Kot sem ugotovil iz pogovorov z anketiranci, 

je stigma zelo prisotna med mladimi, je pa sama beseda kot pojem precej neznana in jo 

zamenjujejo s posmehovanjem oz. izključitvijo. 

3.5 Analiza rezultatov 

V nadaljevanju so prikazani odgovori iz ankete na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

3.5.1 Deskriptivna analiza vzorca 

V tabeli 3.1. je prikazano, v kolikšni meri udeleženci uporabljajo socialna omrežja. To nas je 

zanimalo z vidika pridobivanja informacij o samomorilnosti. Podatki so prikazani po spolu in 

skupno, kar nam prikaže širšo sliko. Razvidno je, da večina anketiranih oseb prihaja s 

podeželja ter da so dijaki in študentje enakopravno zastopani, manjšinski del pa pripada 

osnovnošolcem. Pri rabi socialnih omrežij so ženske veliko bolj angažirane kot moški, skupno 

pa lahko ugotovim, da so anketiranci zelo aktivni pri uporabi družbenih omrežij. Sam rezultat 

je pričakovan, saj smo predvideli, da lahko mladi veliko informacij tudi o samomorilnosti  

dobijo preko socialnih omrežij in ne zgolj iz drugih virov. 
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Tabela 3.1: Raba socialnih omrežij pri udeležencih 

 
 

MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

 VSAK DAN 71,43% 90% 82,76% 

 2 X DO 3X TEDENSKO 11,43% 10% 10,34% 

 OBČASNO 8,57% 0 3,45% 

 NIKOLI 8,57% 0 3,45% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Na grafu 3.2 prikazujem uporabo socialnih omrežij glede na starost. Vsakodnevno so 

najaktivnejši 15-, 24- in 25-letniki. Kot obdobje pubertete in iskanja svoje identitete si lahko 

razlagam pri 15. letnikih, pri 24- in 25-letnikih pa kot odraz neke zrelosti in iskanja uporabnih 

življenjskih informacij. 

Graf 3.2: Delež vsakodnevne uporabe družbenih omrežij glede na starost 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

V tabeli 3.2. prikazujem stanje glede verske pripadnosti, saj je vera v preteklosti igrala veliko 

vlogo v družbenem življenju in predstavi o samomoru. 

Tabela 3.2: Verska pripadnost udeležencev 

 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

VEREN/A 29% 54% 43,68% 

NI VEREN/A 60,00% 38,46% 47,12% 

NE ŽELI ZAUPATI 11,00% 7,69% 9,20% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 
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Rezultati kažejo, da je 43,68% mladih vernih, večina, to je 47,12%, pa je takih, ki so se 

opredelili za neverne, je pa slaba desetina takšnih, ki niso želeli zaupati svoje pripadnosti. 

Zanimiv podatek je, da je 60% moških  nevernih, pri ženskah je nižji, in sicer 38,46%. So se 

pa ženske v 54% opredelile za verne, v 60% jih prihaja s podeželja. Moški so v večini 

neverni, ženske so v večini verne, tako sklepam, da so veliko bolj vpete v tradicionalne 

vrednote.  

Graf 3.3:Razmišljanje in doživljanje samomorilnosti pri moških 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Na grafu 3.3 prikazujemo moško populacijo, glede na njihovo razmišljanje o samomoru. 

Razberemo lahko, da je tistih, ki so pomislili na samomor, deset, dva sta taka, ki sta poskušala 

narediti samomor. Petindvajset od petintridesetih je takih, ki niso pomislili na samomor, deset 

pa je takih, ki so nanj že pomislili. Večina pa je takih, ki samomora niso poskušali (31 oseb). 

Graf 3.4: Razmišljanje in doživljanje samomorilnosti pri dekletih 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 
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Na grafu 3.4. prikazujem žensko populacijo glede na njihovo razmišljanje o samomoru. 

Opazno je, da je osem od dvainpetdesetih v raziskavi udeleženih mladostnic že pomislilo na 

samomor, tri so samomor dejansko poskušale, 44 je takih, ki niso pomislile na samomor, 49 

pa je takih, ki samomora niso poskušale. Z grafa je razvidno, da je največ deklet, ki so 

pomislile na samomor ali ga poskušale izvesti, med 15, in 20, letom starosti. Tako lahko 

predvidevam, da je tista odraščajoča doba pri dekletih najbolj kritična in je treba temu 

obdobju posvečati veliko več pozornosti.  

Ob opazovanju reševanja anket ugotavljam, da so dekleta tista, ki se tej tematiki bolj 

posvečajo, saj so odgovarjale na večino vprašanj, česar za moško populacijo ne morem trditi. 

Če povzamemo, vidimo, da: 

• So se moški v večini opredeljevali za neverne, pri ženskah je ta opredelitev približno 

enaka. 

• Moški večkrat pomislijo na samomor kot ženske, ki v večini nanj sploh niso pomislile. 

Pri obeh populacijah je visok odstotek tistih, ki samomora niso poizkušali. Glede 

samomora so moški tisti, ki v odstotkih izstopajo. 

• Ženske so v večji meri kot moški na socialnih omrežjih aktivne vsakodnevno, zgolj 

peščica se jih je opredelila, da omrežja obiskujejo 2 - do 3 - krat tedensko.  

3.6 R1 Ali so mladi v Sloveniji ustrezno osveščeni o področju samomorilnosti? 

3.6.1 H1 Mladi v Sloveniji niso ustrezno osveščeni o pojavnosti samomorilnosti 

V tabeli 3.3. so anketiranci odgovarjali na vprašanje »Ali se doma pogovarjajo o pojavu 

samomora v Sloveniji?«. Vidimo, da je 88% negativnih odgovorov. Fantje so v 97% 

odgovorili negativno, kar kaže na popolno nezanimanje oziroma ignoriranje pogovora o 

samomorilnosti v ožji družini. Pri drugem vprašanju sem želel izvedeti, ali se želijo o tej temi 

pogovarjati.V 77% so pritrdili, dekleta so v  85% veliko bolj pripravljena  pogovarjati se o tej 

temi. 
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Tabela 3.3: Odgovori na vprašanje o tem, koliko se dekleta in fantje pogovarjajo oziroma se 

želijo pogovarjati o tematiki samomorilnosti 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA  NE 

Se doma pogovarjate o pojavu 

samomorov v Sloveniji? 

2,86% 97,14% 19,23% 80,77% 12,64%  87,36% 

Ste se pripravljeni pogovarjati o tej 

temi? 

65,71% 34,28% 84,61% 15,39% 77,02%  22,98% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

V tabeli 3.4 sprašujem po številu samomorov na leto v Sloveniji, z namenom preverjanja 

osveščenosti udeležencev o samomorilnosti.  

Tabela 3.4: Odgovori na vprašanje »Koliko samomorov je na leto v Sloveniji?« 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne vem 7 20% 23 44,23% 30  34,48% 

Veliko 0 0% 4 7,69% 4  4,60% 

Več kot 5 1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Vsak 6 1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Od 10 do 70 4 11,43% 4 7,69% 8  9,20% 

Od 100 do 5000 0 0% 15 28,85% 15  17,24% 

Od 100 do 6000 22 62,86% 0 0% 22  25,29% 

Niso odgovorili 0 0% 6 11,54% 6  6,90% 

SKUPAJ 35 100% 82 100% 87  100% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele je razvidno, da anketiranci niso seznanjeni s številkami. 44% deklet in 22% fantov je 

odgovorilo, da tega podatka ne ve. V okviru pravilnega odgovora pa je odgovorila le peščica 

anketirancev.  

Iz odgovorov v tabeli 3.4. lahko zaključimo, da mladi v Sloveniji niso ustrezno osveščeni o 

pojavnosti samomorilnosti v Sloveniji. 
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3.6.2 H2 Mladi niso ustrezno osveščeni o vzrokih samomorilnosti in znakih samomorilne 

ogroženosti 

V tabeli 3.5 so prikazani rezultati pri vprašanju o tem, kako se počuti oseba, ki naredi oz. 

poskuša narediti samomor. 

Tabela 3.5: Odgovori udeležencev na vprašanje “Kako se počuti oseba, ki naredi oz. poskuša 

narediti samomor?” 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne vem 3 8,57% 2 3,85% 5  5,75% 

Slabo 8 22,86% 11 21,15% 19  21,84% 

Brezup 10 28,57% 5 9,62% 15  17,24% 

Zapuščen 7 20,00% 0 0% 7  8,05% 

Ničvreden 1 2,86% 3 5,77% 4  4,60% 

Zmeden 1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Žalosten 2 5,71% 0 0% 2  2,30% 

Niso odgovorili 3 8,57% 2 3.85% 5  5,75% 

Osamljeno 0 0% 9 17.31% 9  10,34% 

Grozno 0 0% 7 13,46% 7  8,05% 

V stiski 0 0% 9 17,31% 9  10,34% 

Depresivno  
 

0% 5 7,69%   4,60% 

SKUPAJ 35 100% 82 100% 87  100% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele 3.5 vidimo, da prednjačijo odgovori »slabo in brezup«. Le 7,69% deklet je navedlo 

tudi depresijo, ki je pogosti vzrok samomorov. Brezup je simptom, ki se zdi mladostnikom 

najpogostejši razlog za samomorilne misli. Veliko udeležencev je navedlo le, da se človek, ki 

razmišlja o samomoru, počuti »slabo«, tudi »ne vem« je pogost odgovor, kar je lahko znak, da 

se anketiranci v večini primerov ne sprašujejo, kako se te osebe počutijo. To lahko pomeni 

tudi, da v realnem življenju take osebe ne prepoznajo. 

Tabela 3.6 nam kaže poznavanje znakov samomorilne ogroženosti. 
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Tabela 3.6: Odgovori udeležencev na vprašanje “Kakšni so znaki samomorilne ogroženosti?” 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne vem 14 40% 8 15,38% 22  25,29% 

Zaprtost  0 0% 17 30,77% 17  18,39% 

Odsotnost  0 0% 5 9,62% 5  5,75% 

Manj družaben 8 22,86% 0 0% 8  9,20% 

Učni uspeh 1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Premalo prostora 1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Niso odgovorili 0 0% 2 3,85% 2  2,30% 

Osamljeno 0 0% 2 3,85% 2  2,30% 

Depresivno  11 31,43% 19 36,54% 30  34,48% 

SKUPAJ 35 100% 82 100% 87  100% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele 3.6 vidimo, da četrtina vseh anketirancev ne pozna znakov samomorilne ogroženosti. 

Tretjina navaja depresijo. Dekleta v 30,77% navajajo »zaprtost«, fantje pa v 23% »manjšo 

družabnost«. Iz rezultatov vidimo, da je skoraj 60% takih, ki poznajo kakšnega izmed znakov 

samomorilne ogroženosti. 

V tabeli 3.7 so predstavljeni viri, kjer mladi pridobivajo informacije o samomorilnosti. 

Tabela 3.7: Odgovori udeležencev na vprašanje “Kje pridobivate informacije o 

samomorilnosti?” 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne 26 74,29% 17 32,69% 43  49,43% 

Internet  2 5,71% 3 5,77% 5  5,75% 

Siol.net 2 5,71% 0 0% 2  2,30% 

Med.over.net 1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Televizija 1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Mediji  0 0% 16 26,92% 16  16,09% 

F.B. 0 0% 2 3,85% 2  2,30% 

Šola 1 2.86% 6 11,54% 7  8,05% 

Niso odgovorili 0 5,71% 10 19,23% 10  13,79% 

SKUPAJ 35 100% 82 100% 87  100% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 
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Iz tabele 3.7 vidimo, da mladi informacije pridobivajo iz različnih virov. Še vedno pa 

polovica udeležencev sploh ne pridobiva informacij, večino teh (75%) predstavljajo fantje. 

Večina udeležencev informacije pridobiva preko družbenih omrežij. Zaskrbljujoče je, da so 

izobraževalne ustanove zastopane le z 8%. 

Nadalje nas je zanimalo, v kolikšni meri mladi poznajo vzroke samomorilnosti (Tabela 3.8) 

Tabela 3.8: Odgovori udeležencev na vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje vzrokov 

samomorilnosti. 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA NE 

Menite, da so socialna omrežja 

tista, ki pomagajo osveščati? 

65,71% 34,29% 71,15% 28,85% 68,97% 31,03% 

Menite, da so mladi premalo 

osveščeni o vzrokih 

samomorov? 

65,71% 34,29% 82,70% 17,30% 75,86% 24,14% 

Menite, da izobraževalne 

ustanove namenjajo dovolj časa 

informiranju o vzrokih 

samomora? 

48,57% 51,43% 34,62% 65,38% 40,23% 59,77% 

Ali menite, da se lahko samomor 

zgodi komurkoli? 

54,28% 45,72% 69,23% 30,77% 63,22% 36,78% 

Ali internet spodbuja 

samomorilnost? 

54,28% 45,72% 67,31% 32,69% 62,07% 37.93% 

Ali je ekonomska stiska lahko 

povod za samomor? 

85,72% 14,28% 90,38% 9,62% 88,51% 11,49% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele 3.8 vidimo, da je večina mladostnikov potrdila, da socialna omrežja pomagajo 

osveščati o področju samomorilnosti. Prav tako mladostniki menijo, da so premalo osveščeni 

o vzrokih samomorov. Še enkrat pa se je pokazalo, da izobraževalne ustanove premalo časa 

namenjajo tej tematiki. Večina meni, da se samomor lahko zgodi komurkoli, da ga internet 

spodbuja ter da je ekonomska stiska »v 88,51%« povod za samomor. 
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V vprašanjih, kjer so anketiranci prosto odgovarjali, je opaziti kritiko izobraževalnega 

sistema, kjer se premalo pogovarja o tej tematiki. Zato mladi veliko uporabljajo informacijsko 

tehnologijo v iskanju potrebnih informacij. Pokazalo se je, da se mladi zavedajo, da niso 

ustrezno osveščeni o vzrokih in znakih samomorilne ogroženosti in da pogrešajo več teh 

vsebin v izobraževalnih ustanovah. 

3.6.3 H3 Mladi niso ustrezno osveščeni o načinih pomoči suicidalni osebi in svojcem 

Najprej nas je zanimalo, koliko in kako so mladostniki pripravljeni pomagati samomorilni 

osebi (Tabela 3.9). 

Tabela 3.9:Odgovori udeležencev na vprašanje “Ali bi bili pripravljeni nuditi pomoč 

samomorilno ogroženi osebi?” 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne vem 4 11,43% 26 36,11% 30  28,04% 

Niso odgovorili 9 25,71% 3 4,17% 12  11,21% 

Nudil pomoč 6 17,14% 18 25,00% 24  22,43% 

Pogovor  14 40,00% 23 31,94% 37  34,58% 

Empatija  1 2,86% 0 0% 1  0,93% 

Posebni programi  1 2,86% 0 0% 1  0,93% 

Ne moreš 0 0% 2 2,78% 2  1,87% 

SKUPAJ 35 100% 72 100% 107  100% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele 3.9 vidimo, da so tako fantje kot dekleta pripravljeni pomagati, kar je spodbudno. 

Kot način pomoči je najpogostejši odgovor »pogovor«. Še vedno pa je 29,25% udeležencev, 

ki ne vedo, kako bi pomagali, ali na to vprašanje niso odgovorili. Poleg tega je 22,43% 

anketirancev podalo splošen odgovor »nudil bi pomoč«, ki ne opredeljuje poznavanja načina 

pomoči. 

Tabela 3.10 prikazuje odgovorena vprašanje »Ali lahko vprašamo samomorilno osebo, če 

razmišlja o samomoru, in kako to vpliva na to osebo?« 
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Tabela 3.10: Odgovori udeležencev na vprašanje “Ali lahko vprašamo samomorilno osebo, če 

razmišlja o samomoru?” 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne vem 3 8,57% 9 17,31% 12  13,79% 

Niso odgovorili 8 22,86% 5 9,62% 13  14,94% 

NE 15 42,86% 31 59,62% 46  52,87% 

DA 9 25,71% 7 13,46% 16  18,39% 

SKUPAJ 35 100% 52 100% 87  100% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Dobra četrtina je odgovorila z »ne vem« oz. sploh niso odgovorili. So pa v 52% mnenja, da 

vprašanje samo ne vpliva na odločitev, kar lahko potrdimo. 

Zanimalo nas je tudi, ali je udeležence strah nuditi pomoč (Tabela 3.11). 

Tabela 3.11: Odgovori udeležencev na vprašanja o načinu pomoči samomorilni osebi. 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA  NE 

Vas je strah nuditi pomoč taki osebi in 

svojcem? 

28,57% 71,43% 21,15% 78,85% 24,14%  75,86% 

Se želite na področju nudenja pomoči 

izobraževati? 

31,43% 58,57% 73,07% 26,92% 56,32%  43,68% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele 3.11 vidimo, da so neglede na spol v 75% mladostniki pripravljeni pomagati in jih 

tega ni strah. Glede izobraževanja v tej smeri pa jih je dobra polovica odgovorila, da bi se 

želeli izobraževati na tem področju. Ta pripravljenost po izobraževanju je najbolj prisotna pri 

dekletih, in sicer v 73%. Možna razlaga je, da so dekleta bolj čutna in empatična od fantov. 

Mogoče gre iskati vzrok za to iz naše zgodovine, ko so moški bili lovci in so žene skrbele za 

družino. 

Če povzamem, so mladi zelo pripravljeni pomagati ljudem v stiski in so se tudi pripravljeni v 

tej smeri podučiti. Mladi čutijo odgovornost do sočloveka po človeškem odnosu, vsekakor pa 

na tem področju nimajo potrebnega znanja, kot ga npr. pridobijo na tečaju za varno vožnjo. 
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Tega se zavedajo tudi sami in si želijo izobraževanja na tem področju. Viri, ki so dosegljivi 

prek različnih omrežij, so premalo, treba je okrepiti izobraževalni sistem. 

3.7 R 2 Ali mladi v Sloveniji stigmatizirajo področje samomorilnosti in iskanja pomoči 

ob duševnih težavah? 

3.7.1 H4 Mladi v Sloveniji stigmatizirajo ljudi, ki imajo samomorilne misli in njihove 

svojce 

Preverjali smo, koliko se mladi zavedajo stigmatizacije (Graf 3.5), sami stigmatizirajo osebe s 

samomorilnimi mislimi in njihove svojce (Graf 3.6, Tabela 3.12) in kakšen je njihov odnos do 

stigmatiziranja (Graf 3.7, Tabela 3.13). 

Graf 3.5: Odgovori na vprašanje »Ali veste, kaj je stigma?« prikazani po spolu 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Z grafa 3.5 lahko vidimo, da jih je polovica za to besedo slišala, polovica pa ne in da same 

besede stigma ne razumejo oz. niti ne poznajo. 

Tabela 3.12: Odgovori udeležencev na vprašanje »Kako mladi stigmatizirajo osebe s 

samomorilnimi mislimi in njihove svojce?« 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne vem 7 20,00% 12 23,08% 19  21,84% 

Niso odgovorili 15 42,86% 11 21,15% 26  29,89% 

Želim pomagati 0 0% 6 11,54% 6  6,90% 

Empatičen  0 0% 6 11,54% 6  6,90% 

Se mi smili 0 0% 5 9,62% 6  5,75% 

Previden  0 0% 5 9,62% 5  5,75% 
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Prijazen 5 14,29% 0 0% 5  5,75% 

Odprt 0 0% 7  13,46% 7  8,05% 

V redu 6 17.14% 0 0% 6  6,90% 

Zaskrbljen  2 5,71% 0 0% 2  2,30% 

SKUPAJ 35 
 

52  87   

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Tabela 3.12 kaže, da imajo anketiranci pozitiven odnos, in ne kaže, da je pri njihovem odnosu 

do samomorilnih oseb in njihovih svojcev prisotna stigma. 

Graf 3.6: Odgovori na vprašanje »Ali menite, da so take osebe enakovredne v družbi?« 

prikazani glede na spol 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Na grafu 3.6 so prikazani odgovori udeležencev na vprašanje o enakovrednosti samomorilnih 

oseb v družbi. Fantje imajo glede tega deljeno mnenje, dekleta pa večinoma, v 60%, 

pritrjujejo, da so te osebe enakovredne v družbi. Predvidevam, da so dekleta odprtejša in bolj 

čutna ter tako tudi gledajo na življenje. 

Graf 3.7: Odgovori na vprašanje »Ali so danes mladi kritični do stigmatiziranja v družbi?« 

prikazani glede na spol 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 



Vrtovec, Aleš. 2018. Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji, 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

52 

V grafih 3.7 so prikazani rezultati udeležencev na vprašanje ali so kritični do stigmatiziranja v 

družbi in moški del je v 54% pritrdil, ženski del pa je bil enako deljen. To povezujem, z 

žensko naravo, ki je poslušna in ubogljiva, ter se podreja moškemu egu. 

V tabeli 3.13 so prikazani odgovori na vprašanje o tem kaj mladi menijo o socialnih omrežjih 

in kako te vplivajo na stigmo. V povezavi s tabelo 3.7 kjer jih je bilo 49,43% takih ki ne 

obiskujejo omrežij tudi tu opazim podoben odstotek 54,03% takih ki so odgovorili z ne vem 

ali pa niso odgovorili. Ostalih 46% pa verjamejo, da socialna omrežja slabo vplivajo na 

zmanjševanje stigme. Odgovor je zanimiv ob razumevanju, da so socialna omrežja 

najpogostejši vir informacij, ki jih mladi dobijo o področju samomorilnosti. 

Tabela 3.13: Odgovori udeležencev na vprašanje “Kako na stigmatiziranje vplivajo socialna 

omrežja?” 

 
FANTJE % DEKLETA % SKUPAJ  % 

Ne vem 11 31,43% 12 23,08% 23  26,44% 

Niso odgovorili 12 34,29% 12 23,08% 24  27,59% 

Veliko/zelo 5 14,29% 7 13,46% 12  13,79% 

Slabo  5 14,29% 10 19,23% 15  17,24% 

Pozitivno  1 2,86% 0 0% 1  1,15% 

Negativno  0 0% 8 15,38% 8  9,20% 

Umik od realnosti  1 2,86% 0 0 1  1,15% 

Nadlegovanje  0 0% 3 5,77% 3  3,45% 

SKUPAJ 35 
 

52  87   

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Na osnovi rezultatov lahko zaključim, da se polovica anketirancev zaveda stigme in jo obsoja, 

ostala polovica pa je pasivna. Predvidevam, da tako mladi, udeleženi v raziskavi, nimajo 

nekih zadržkov do samomorilnih ljudi in jih tudi ne stigmatizirajo. 

3.7.2 H5 Mladi v Sloveniji stigmatizirajo iskanje psihološke pomoči ob pojavu duševnih 

težav 

Preverjali smo tudi, kakšen odnos imajo mladi do psihološke pomoči. 
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Tabela 3.14: Odgovori udeležencev na vprašanja o njihovem odnosu do iskanja psihološke 

pomoči 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA  NE 

Ali se mladi sramujejo poiskati 

strokovno pomoč v duševni stiski? 

80,00% 20,00% 94,23% 5,77% 88,51%  11,49% 

Ali ste že razmišljali, da bi poiskali 

strokovno pomoč, ko ste v stiski? 

22,86% 77,14% 34,62% 65,38% 29.89%  70,11% 

Ali ste sami že poiskali tako pomoč? 2,86% 97,14% 15,38% 84,62% 10,34%  89,66% 

Menite, da vas bi vrstniki sprejeli 

drugače (odklonilno)? 

57,14% 42,86% 44,23% 55,77% 49,43%  50,57% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele 3.14 vidimo, da se tako fantje kot dekleta v večini sramujejo poiskati strokovno 

pomoč. Zgolj 11,49% anketirancev je takih, ki se je ne sramuje. Velika večina tudi ne 

razmišlja, da bi jo poiskala. Teh, ki so jo poiskali, je le 10,34%. Vprašani fantje so v 57% 

menili, da jih bodo vrstniki sprejeli odklonilno. 

Nadalje nas je zanimalo, komu  bi se najprej zaupali v primeru čustvenih težav. Rezultati so 

prikazani na grafu 3.8. 

Graf 3.8: Odgovori na vprašanje »Kdo je tisti, kateremu  bi se najprej zaupali v primeru 

čustvenih težav?« prikazani glede na spol 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

ŠT. 

ODGOVOROV 

ŠT. ODGOVOROV 
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Z grafa 3.8 je razvidno, da se dekleta v primeru čustvenih težav najpogosteje zanašajo na 

družino in prijatelje/-ice (84,61%). Menim, da oznaka »drugo« predstavlja strokovno 

usposobljeno osebo, vendar tega mladostniki ne razkrijejo, zaradi odklonilnega odnosa in 

stigme do iskanja strokovne psihološke pomoči. Fantje prav tako v večini (74,28%) iščejo 

zaupanje in pomoč v primeru čustvenih težav pri družini in prijateljih/-icah. Opaziti je tudi, da 

so ženske zelo nezaupljive do drugih, moški pa so veliko zaupljivejši. 

Pri tem raziskovalnem vprašanju je razvidno, da mladi iskanje pomoči stigmatizirajo. Vzroke 

za to lahko pripišemo družbi, ki povzdiguje ideale lepote, uspešnosti in moči kapitala, tako da 

veliko duševnih stisk ostaja pospravljenih med štiri zidove. 

3.7.3 H6 Mladi v Sloveniji so pripravljeni pomagati, če prepoznajo samomorilno 

ogroženost 

Zanimalo nas je tudi, ali mladi sploh poznajo možnosti strokovne pomoči v primeru čustvenih 

težav (Tabela 3.15). 

Tabela 3.15: Odgovori udeležencev na vprašanja, ki se nanašajo na možnosti nudenja 

strokovne pomoči v primeru čustvenih težav 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA  NE 

Poznate oz. veste, kje poiskati 

strokovno pomoč? 

54,29% 45,71% 71,15% 28,85% 64,37%  35,63% 

Poznate forume na spletu, kjer si mladi 

izmenjujejo mnenja in nasvete? 

42,86% 57,14% 53,85% 46,15% 49,43%  50,57% 

Menite, da ta problem sploh ni tako 

pereč? 

31,43% 68,57% 25,00% 75,00% 27,59%  72,41% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Iz tabele 3.15 vidimo, da mladi v 64,37% vedo, kje poiskati pomoč, da so pripravljeni 

pomagati. V 72,41% menijo da je ta problem pereč. Polovica pa je takih, ki se o tem 

pogovarja na spletu. 
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3.8 R3 Ali mladi Slovenijo vidijo kot varno socialno državo, ki pomaga ljudem v 

stiski? 

3.8.1 H7 Mladi imajo o socialni državi negativno mnenje. 

V tabeli 3.16 prikazujemo odgovore na vprašanja o predstavi Slovenije kot socialni državi, 

kjer je dostopnost do zdravstvenih storitev vsem omogočena.  

Tabela 3.16: Odgovori udeležencev na vprašanja o socialni državi in dostopnosti zdravstvenih 

storitev 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA  NE 

Je Slovenija socialna država, ki 

pomaga ljudem v stiski? 

54,29% 45,71% 65,38% 34,62% 60,92%  39,08% 

So zdravstvene storitve dostopne 

vsem? 

71,43% 28,57% 53,85% 46,15% 60,92%  39,08% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Večina, 60,92%, se strinja, da je Slovenija socialna država in da so zdravstvene storitve 

dostopne za vse. Razlika se pojavi med fanti in dekleti, kjer fanti slabše ocenjujejo 

zdravstvene storitve, bolje ocenjujejo socialno državo. 

Na grafu 3.9 so prikazani podatki o tem, kaj mladi menijo, da je treba še storiti za pravičnejši 

državo. Anketiranci so podali veliko različnih odgovorov, pri moških je značilno, da je tistih, 

ki niso odgovorili oz. ne vedo, kar 62,86%. Podatek kaže na nezanimanje moške populacije. 

Ženske so v 44,23% odgovorile z »ne vem« oz. niso odgovorile, poudarjajo pa enakopravnost 

s 30,77%. Tako se tudi tu ponavlja vzorec, ko je polovica aktivnih, ostali pa ne. 



Vrtovec, Aleš. 2018. Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji, 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

56 

Graf 3.9: Odgovori na vprašanje »Kaj je treba storiti za pravičnejšo državo?« prikazani glede 

na spol 

 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Z grafa 3.9 je razvidno, da so anketirani v povprečju zadovoljni s trenutnim socialnim in 

zdravstvenim stanjem v Sloveniji. 

3.8.2 H8 Mladi si želijo več svobode pri soodločanju in upoštevanju svojih želja 

Nadalje smo preverjali, koliko se mladi počutijo svobodne in slišane pri izražanju svojih želja. 

Rezultati so prikazani v Tabeli 3.17. 

Tabela 3.17: Odgovori na vprašanja od 34 do 36. 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA  NE 

Se počutite svobodne? 71,43% 28,57% 75,00% 25,00% 73,56%  26,44% 

Imate možnost soodločanja in 

upoštevana svojih želja? 

71,43% 28,57% 76,92% 23,08% 74,71%  25,29 

% 

Ali spremljate družbeno dogajanje v 

Sloveniji? 

42,86% 57,14% 69,23% 30,77% 58,62%  41,38% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

V Tabeli 3.17 lahko vidimo, da se mladi počutijo svobodne in so mnenja, da imajo možnosti 

soodločanja, in sicer z visokim odstotkom, 74,71%. Malo manj so prepričljivi pri spremljanju 

družbenega dogajanja, vendar pa je še vedno skoraj 60% anketiranih, ki redno spremljajo 

ŠT. ODGOVOROV ŠT. ODGOVOROV 
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družbeno dogajanje v Sloveniji. Kar lahko izpostavim, je to, da so dekleta v 38% aktivnejša 

pri spremljanju družbenega dogajanja od fantov. 

Graf 3.10: Odgovori na vprašanje »Kaj si želite izboljšati?« prikazani glede na spol 

 

Vir:Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Vidimo, da večina mladih ni odgovorila na vprašanje, kaj bi izboljšali, kar lahko pomeni, da 

jim trenutno stanje ustreza. Dekleta izpostavljajo, da bi si želela sprememb socialnih razmer, 

kar je lahko povezano s tem, da imajo željo po urejenem družinskem življenju. Pri fantih je 

poudarek na socialnih omrežjih in družine ne postavljajo v ospredje. Sploh so zelo pasivni in 

neodločni. 

3.8.3 H9 Mladi ne občutijo kakršnih koli sistemskih pritiskov, ki bi jih spodbujali k 

samomorilnim mislim (internetno nadlegovanje, ekonomska stiska, spolna 

usmerjenost, verska usmerjenost …) 

Kakšen je odnos mladih do sistemskih pritiskov v povezavi s samomorilnostjo? Odgovori na 

to vprašanje so prikazani v Tabeli 3.18. 

ŠT. ODGOVOROV ŠT. ODGOVOROV 
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Tabela 3.18: Odgovori udeležencev na vprašanja o odnosu do sistemskih pritiskov v povezavi 

s samomorilnostjo 
 

FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

VPRAŠANJE DA NE DA NE DA  NE 

Ali mladi v Sloveniji občutijo kakršne-

koli sistemske pritiske? 

74,29% 25,71% 86,54% 13,46% 81,61%  18,39% 

So mladi v Sloveniji v boljšem položaju 

kot ostali vrstniki v sosednjih državah? 

40,00% 60,00% 48,08% 51,92% 44,83%  55,17 

% 

Če bi bila družba bolj spravljiva do 

ranljivih skupin,  bi se samomorilnost 

znižala? 

71,43% 28,57% 88,46% 11,54% 81,61%  18,39% 

Vir: Vrtovec, anketni vprašalnik (2018) 

Vidimo, da so v 81,61% odgovorili, da občutijo sistemske pritiske. Kaj je tisto, kar jim daje 

takšen pritisk, nisem uspel izvedeti, kaže pa na to, da je družba do njih nepopustljiva, z 

visokimi pričakovanji. Večina, 55,17%, vprašanih je odgovorila, da niso v boljšem položaju 

od vrstnikov iz sosednjih držav. Takšen odgovor je mogoč zato, ker anketiranci prihajajo iz 

zahodne Slovenije, ki meji na Italijo, kjer je ekonomija razvitejša. Prav tako so kritični do 

same družbe, kjer menijo, da bi bilo manj samomorov, če bi presegli določene zamere in 

predsodke. S to trditvijo se je strinjalo 81,61%, kar nakazuje, da naša družba potrebuje 

spremembe.  

4 DISKUSIJA 

4.1 Ali so mladi v Sloveniji ustrezno osveščeni o področju samomorilnosti? 

Nacionalni inštitut za javno zdravje navaja, da je od leta 2010 do 2016 31 moških starih od 10 

do 19 let naredilo samomor samo z obešanjem, v 12 primerih pa z drugim sredstvom, za 

dekleta stara od 10 do 19 pa je v 3 primerih zabeleženo obešanje, v 6 primerih pa drug način. 

Za mlade v starosti od 20. do 24. leta je v primeru fantov 64 obešanj in 39 primerov drugega 

načina storitve samomora. Pri dekletih v obeh primerih tako obešanje kot drugo beležimo po 

3 samomore (glej: tabela 2.2). Vseh samomorov v Slovenijije bilo leta 2017  411. Rezultati so 

pokazali (tabela3.4), da mladi, udeleženi v raziskavi, v večini ne poznajo, kakšna je pojavnost 
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samomorilnosti v Sloveniji. Vprašanje je bilo odprtega tipa, da so anketiranci lahko vpisali 

poljubno številko. Odgovarjali so v številkah od 5 do 6000 oziroma z besedami »ne vem« in 

»veliko«. To kaže, da jim ni znano niti približno število samomorov. V tabeli 3.3 so 

anketiranci odgovorili, da se v krogu družine ne pogovarjajo o samomorilnosti, čeprav bi to  

želeli. To kaže, da družina ne opravlja svoje funkcije. V današnji družbi je vse premalo 

pogovora, predvsem o notranjem doživljanju in čustvenih stanjih. V to nas je pripeljala 

današnja družba, ki se je preobrazila v skrajno tržno naravnano, populistično in napolnjeno z 

ideali. Viktor E. Frankl v tem okviru govori o izgubi smisla človeške eksistence in izpostavlja 

potrebo po ponovnem iskanju smisla (Kristovič 2017). 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja sem preverjal tri sklope hipoteze. Ugotovil sem, da 

mladi niso seznanjeni s pojavom samomorilnosti v Sloveniji, kakor tudi ne s številom 

samomorov v Sloveniji. Da bi se to stanje izboljšalo, bi bilo treba z osveščanjem začeti že v 

družini, za to pa je treba starše spodbujati in izobraziti, da se o tej tematiki pogovarjajo. Tu 

vidim možnost seminarjev, ki se vodijo v šolah, knjižnicah, zdravstvenih ustanovah, skratka 

povsod, kjer so prostori, namenjeni javnemu interesu. V to je treba vključiti predvsem medije 

in širšo stroko (učitelji, profesorji, vzgojitelji, zdravstveni delavci …). 

S takšnim pristopom lahko dvignemo kulturo ljudi, da so ustrezno osveščeni o pojavnosti 

samomorilnosti (tabela 3.7), kakor tudi o vzrokih samomorilnosti in znakih samomorilne 

ogroženosti ter pomoči in načinih pomoči suicidalni osebi (tabela 3.9). Strinjam se s 

postavljenimi smernicami na individualnem, medosebnem in družbenem nivoju, ki jih v svoji 

knjigi opisujeta Marušič in Roškar (2003) in so podrobneje predstavljene v uvodu. 

4.1.1 Ali mladi v Sloveniji stigmatizirajo področje samomorilnosti in iskanja pomoči ob 

duševnih težavah? 

Da bi lažje odgovoril na to zastavljeno raziskovalno vprašanje, sem mlade povprašal, ali vedo, 

kaj je stigma (graf 3.5). Polovica je odgovorila z »da«, ostala polovica z »ne«, kar pomeni, da 

same besede ne razumejo, kar kaže tudi tabela 3.12, kjer preverjamo, kako mladi 

stigmatizirajo osebe s samomorilnimi mislimi in njihove svojce. Polovica jih na to vprašanje 

ni odgovorila oz. so podali odgovor »nevem« Tako lahko zaključimo, da so mladi pasivni oz. 

brezbrižni do odnosa do samomorilnosti ali da se obstoja stigmatizacije sploh ne zavedajo. 

Deljena mnenja imajo tudi o tem, ali so te osebe enakovredne v družbi in ali so danes mladi 
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kritični do stigme (graf: 3.6 in 3.7). V 54,03% niso odgovorili oz. so podali odgovor »ne 

vem« (tabela 3.13) na to, kako na stigmatiziranje vplivajo socialna omrežja. Mladi se 

sramujejo poiskati strokovno pomoč (tabela 3.14) in le 11,49% je takih, ki se ne sramuje. To 

so potrdili z odgovori na grafu 3.8, kjer se dekleta v 84, 61% in fantje v 74,28% zaupajo 

družini ali prijateljem. 

Zaključujem, da se mladi sramujejo poiskati strokovno pomoč oz. jo odrivajo stran od sebe. 

Skratka, pripravljeni so pomagati, vendar sem dobil občutek, da svojih skrivnosti ne želijo 

deliti. Tako potrjujem drugo hipotezo. Stigma je eden izmed glavnih vzrokov odklanjanja 

iskanja pomoči, zato bi bilo treba narediti še marsikaj, da se doseže destigmatizacija in 

spremeni odnos do skrbi za psihično zdravje. Na ta način bomo izboljšali ne samo počutja 

marsikaterega posameznika, ampak tudi dobrobit celotne družbe (Krivec in Suklan 2015). 

4.1.2 Ali mladi Slovenijo vidijo kot varno, socialno državo, ki pomaga ljudem v stiski? 

Večina, 60,92%, se strinja, da je Slovenija socialna država in da so zdravstvene storitve 

dostopne vsem (tabela 3.21), vendar ker je slabih 40% odgovorilo negativno, sem povprašal, 

kaj bi še spremenili. Fantje so z odgovorom »ne vem« oz. s tem, ko niso odgovorili« 

(62,86%), zelo presenetili. Dekleta si  želijo več enakopravnosti, kar se tudi kaže v trenutnem 

družbenem življenju (graf 3.9). Tako lahko vidimo, da so fantje s trenutnim stanjem 

zadovoljni in so dekleta tista, ki so pripravljena spreminjati družbo, ker si želijo 

enakopravnosti, čeprav se v večini počutijo svobodna (73,56%) in imajo možnost soodločanja 

(to so potrdila v 74,71%). Na osnovi mnenj, ki so jih podali anketiranci, lahko ugotovimo, da 

je velika večina zadovoljna s socialno državo. Na to nagovarja njihovo mnenje o spremljanju 

družbenega dogajanja, katerega spremlja 58,62%. So pa zaskrbljeni, ker občutijo sistemske 

pritiske (81,61%) in menijo, da so v slabšem položaju od vrstnikov iz sosednjih držav. Če 

sledimo njihovim mnenjem, so zadovoljni, vendar občutijo sistemske pritiske. Tu sem 

mnenja, da so ti pritiski povezani z visokimi pričakovanji družbe, ki temelji na kapitalu. Da bi 

se ti pritiski zmanjšali, bi bilo treba  pristopiti k destigmatizaciji družbe na vseh nivojih 

socialnega, ekonomskega in političnega delovanja. Še posebej so tu ranljivi mladostniki v 

dobi odraščanja. Danes mladi trčijo v tradicionalnost in nerazumevanje staršev in njihovih 

svojcev, v njihovih očeh so drugačni. V Sloveniji se od leta 1992 dalje trikrat letno vršijo 

seminarji za 350 učiteljev in šolskih svetovalcev, prav tako se s podporo ministrstva za 

zdravje izobražuje splošne zdravnike, zaporniško osebje, policiste. Za samo destigmatizacijo 
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so potrebni tudi mediji, ki poročajo korektno, za kar so nastale strokovne smernice za 

odgovorno novinarsko poročanje – smernice objektivnega poročanja (glej odstavek, 2.1.5). 

Pomembno je tudi vključevanje lokalne skupnosti, saj Vita Poštuvan poudarja, da na vsak 

samomor pride šest žalujočih, ti pa rabijo razumevanje okolice, ki jim da čas za žalovanje. 

Vendar je tu še vedno prisotna diskriminacija. Pomembno je poudariti, da je treba primerno 

poskrbeti za osebe, ki so poskušale izvesti samomor, da se vključijo v svoje okolje, kjer pa je 

stigma danes še vedno prisotna. O tej problematiki sem govoril v sestavku (2.1.4). 

Popolnosti ne moremo doseči, lahko pa stigmo zmanjšamo s poučenostjo čim širšega kroga 

družbe. 

5 ZAKLJUČEK 

Ob pisanju diplomske naloge sem ugotovil, da je naslov diplomske naloge pri ljudeh izzval 

nelagodje, odpor in stigmo. Prav stigma je tisti poglavitni dejavnik, ki zavira osveščenost na 

področju samomorilnosti. Mladi se želijo osveščati in zato iščejo načine, da pridejo do 

zadovoljivih informacij preko spleta. Večina mladih pogreša aktivnejšo vlogo šolskega 

sistema, ki ne spodbuja osveščenosti na področju samomorilnosti. Tu je treba poudariti vlogo 

učiteljev in potrebe po njihovem ustreznem izobraževanju. Mladi, udeleženi v raziskavi, so 

izrazili veliko empatije do ljudi v stiski in so jim pripravljeni pomagati. Zavedajo pa se, da 

nimajo ustreznega znanja in ne podpore okolice, za katero so mnenja, da jih uokvirja v za njih 

nespremenljive okvirje. 

Cilj moje diplomske naloge je bil ugotoviti, ali so mladi ustrezno osveščeni o področju 

samomorilnosti, ali stigmatizirajo področje samomorilnosti in iskanja pomoči ob duševnih 

težavah ter kako mladi vidijo Slovenijo kot varno socialno državo, ki pomaga ljudem v stiski. 

Na podlagi izvedene ankete lahko zaključim, da mladi niso ustrezno osveščeni o področju 

samomorilnosti, se pa o tej tematiki želijo podučiti. Ugotavljam tudi, da je stigma med 

mladimi prisotna. To se lahko povezuje tudi z občutki sistemskih pritiskov med mladimi in 

želji po spremembah na socialnem področju. Ne nazadnje so mnenja, da so v slabšem 

položaju od vrstnikov v sosednjih državah. Rešitve, ki jih najdejo mladi, so predvsem v 

velikem porastu ekonomskih migracij v zahodne države.  
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Menim, da je treba rešitve poiskati v boljši komunikaciji, v družini med različnimi 

inštitucijami, izboljšati šolski sistem, zagotoviti dostopnejše zdravljenje, destigmatizirati 

področje samomorilnosti in iskanja strokovne psihosocialne pomoči ter okrepiti delovanje 

nevladnih organizacij in prostovoljcev na terenu. Pomembno se mi zdi, da družba pristopi tudi 

k zmanjševanju različnih dejavnikov, ki spodbudijo te negativne misli (perfekcionizem, 

introvertiranost, okolje, nevroticizem, psihoticizem …). Da se lahko to izboljša, je treba nujno 

okrepiti vlogo vseh medijev, na način, da poročajo strpno in ne populistično. 

Vse spremembe se ne dogajajo čez noč in jih je treba uvajati z veliko mero družbene 

odgovornosti. Slovenija je kot članica EU-ja sprejela in upošteva vse strateške dokumente s 

področja duševnega zdravja in osnutke resolucij, ki so jih  pripravili Svetovna zdravstvena 

organizacija, Svet Evrope in EU. Tako je decembra 2017 podan predlog za javno razpravo o 

»Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja«, za obdobje 2018 do 2028, kjer so 

podana priporočila SZO-ja za organizacijo služb na področju duševnega zdravja v Sloveniji. 

Te so podane na predhodno ugotovljenem stanju duševnega zdravja v Sloveniji, kjer se 

ugotavlja, da obstajajo velike razlike v dostopnosti storitev na področju duševnega zdravja, 

kjer so značilne velike socialno-ekonomske in demografske razlike med regijami, kar 

predstavlja različno veliko tveganje za razvoj težav v duševnem zdravju. Tu je izpostavljena 

škodljiva raba alkohola in samomor. Na vse te probleme je možno odgovoriti s sestavljeno in 

povezano mrežo služb in storitev, ki skrbijo za naše duševno zdravje. Da pa lahko uspešno 

delujejo, je treba implementirati pravice do socialne vključenosti, zaposlitve, ekonomske 

varnosti, varnega bivanja, rehabilitacije, destigmatizacije. To omenjam, ker vse te elemente 

pomoči navaja RNPDZ, kjer je namen, da se skrb in obravnava ljudi z duševnimi motnjami 

čim bolj približa uporabniku, kjer ta živi (Ministrstvo za zdravje 2017). 
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PRILOGE 

Priloga 1:Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

Sem Aleš Vrtovec in zaključujem visokošolski strokovni program prve stopnje Psihosocialna 

pomoč na fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V diplomski nalogi 

preučujem razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji. V ta 

namen želim izvesti anketo med mladimi starimi od 15 do 25 let. Podatki so anonimni in bodo 

uporabljeni izključno za statistično obdelavo v okviru diplomskega dela. Zato vas prosim, da 

odgovorite čim bolj iskreno. 

Spol:       M             Ž 

Starost:___________ 

Kakšen je vaš trenutni status? 

• Osnovnošolec 

• Dijak 

• Študent 

Prihajam iz: 

• Podeželja 

• Mesta 

Kako pogosto uporabljate socialna omrežja? 

• Vsak dan 

• 2 do 3x tedensko 

• Občasno 

• Sploh ne  



 

 

Ali bi mi lahko zaupal/a če si veren / verna, ali ne? 

• Da 

• Ne 

• Ne želim  

Ali si že kdaj pomislil/a, da bi napravil/a samomor? 

• sem že pomislil/a 

• nisem še pomislil/a 

Ali si že kdaj poskusil/a narediti samomor? 

• sem že poskusil/a 

• še nisem poskusil/a 

1. Se doma pogovarjate o pojavu samomorov v Sloveniji? DA                    NE 

2.Ste se pripravljeni pogovarjati o tej temi? DA                    NE 

3.Približno koliko menite da je na leto samomorov v Sloveniji?  

4. Kako menite, da se počuti človek, ki naredi ali poskuša narediti 

samomor?  

5. Kako menite, da se kažejo znaki samomorilne ogroženosti?  

6.Ali kje pridobivate informacije o samomorilnosti? Navedite kje.  

7.Menite, da so socialna omrežja tista ki pomagajo osveščati? DA                    NE 

8. Menite, da so mladi premalo osveščeni o vzrokih, samomorov? DA                    NE 

  

9. Menite, da izobraževalne ustanove namenjajo dovolj časa 

informiranju o problematiki samomorilnosti (vzroki, znaki, ki kažejo 

na samomorilno ogroženost, ukrepanje, ipd)? DA                    NE 

10. Kaj menite, da je najpogostejši vzrok za samomorilne misli?  

11. Ali menite, da se samomor lahko zgodi komurkoli? DA                    NE 

 12. Ali internet spodbuja samomorilnost? DA                    NE 

 13.Ali je ekonomska stiska lahko povod za samomor? DA                    NE 

 14.Na kakšen način bi pomagali osebi, ki kaže znake 

samomorilnosti?  

15. Ali menite, da boste spodbudili izvedbo samomora, če osebo, ki 

je samomorilno ogrožena vprašate, če razmišlja o samomoru?  



 

 

 16.Vas je strah nuditi pomoč taki osebi in svojcem? DA                    NE 

 17.Se želite na področju nudenja pomoči izobraževati?  DA                    NE 

18.Vestekaj je stigma ? DA                    NE 

19. Kakšen je vaš odnos do osebe z samomorilnimi mislimi in 

njihovimi svojci?  

20. Ali menite, da so takšne osebe enakovredne v družbi. DA                    NE 

21. Ali so danes mladi kritični do stigmatiziranja v družbi? DA                    NE 

22. Kako vplivajo na stigmatiziranje socialna omrežja?  

  

23.Ali se mladi sramujejo poiskati strokovno pomoč v duševni 

stiski? DA                    NE 

24. Ali ste sami že razmišljali o tem, da bi poiskali strokovno pomoč 

pri soočanju s čustvenimi težavami? DA                    NE 

25. Ali ste sami že poiskali tako pomoč? DA                    NE 

26. Menite, da bi vas vrstniki sprejemali drugače (odklonilno). DA                    NE 

27.Kdo je tisti, ki se ji bi se mu najprej zaupali v primeru čustvenih 

težav? 

• Prijatelj / ica 

• družina 

• fant/punca 

• drugo 

28.Poznate oz. veste, kje poiskati strokovno pomoč? DA                    NE 

29. Poznate forume na spletu, kjer si mladi izmenjujejo mnenja in 

nasvete. DA                    NE 

30. Menite, da ta problem sploh ni tako pereč.  DA                    NE 

31. Je Slovenija socialna država, ki pomaga ljudem v stiski? DA                    NE 

32.Kaj je potrebno še storiti za bolj pravično družbo?  

33. So zdravstvene storitve dostopne vsem? DA                    NE 

34.Se počutite svobodne. DA                    NE 

35. Imate možnost soodločanja in upoštevanja vaših želja. DA                    NE 

36.Ali spremljate družbeno dogajanje v Sloveniji? DA                    NE 

37.Kaj si želite izboljšati?   

38. Ali mladi v Sloveniji občutijo kakršne koli sistemske pritiske? DA                    NE 

39. So mladi v Sloveniji v boljšem položaju, kot ostali vrstniki v DA                    NE 



 

 

sosednjih državah. 

40.Če bi bila družba bolj spravljiva do ranljivih skupin, se bi 

samomorilnost znižala? DA                    NE 

 

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem. 

 


