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POVZETEK 

Samomoru so podvržene vse generacijske skupine. V svoji diplomski nalogi bom pozornost 

namenila predvsem raziskovanju samomora mladih, ki poleg drugih nesreč ostaja vodilni 

razlog smrti med mladostniki. V Sloveniji se letno zanj odloči okoli 20 posameznikov. 

Zanimanje vzbuja tudi dejstvo, da kljub preventivnim ukrepom stopnja samomorilnosti 

mladostnikov za enkrat ostaja nespremenjena.  

Namen diplomske naloge ni v iskanju novih razsežnosti s področja samomora ali 

samomorilnosti mladih, temveč predstaviti samomor kot neprekinjeno vprašljivi etični in 

moralno-družbeni fenomen, ki so ga poskušale razložiti in ga še vedno raziskujejo razne 

znanstvene stroke. Skozi pisanje želim bralcu osvetliti kritično pojavnost samomora med 

mladimi, kompleksno prepletenost dejavnikov, ki vplivajo na razvoj samomorilnega vedenja, 

in postopke za ravnanje v primeru pojavnosti samomorilnega vedenja pri mladostniku. Del 

namenim tudi vlogi staršev in njihovemu ključnemu prispevku pri oblikovanju prvih 

zametkov samomora in mladostnikovega odnosa do življenja. Predstavim tudi primere 

pomoči za posameznike v stiski in preventivne ukrepe, ki jih izvajamo na področju Slovenije.  

Čeprav do samomora kot družba in kot posamezniki zavzemamo različna stališča, ostaja vpet 

v človekovo kulturo, filozofijo in religijo. Razmišljanje o tem, da ga lahko iztrebimo, je 

iluzorno. Z diplomsko nalogo osvetljujem področja, ki lahko vplivajo na razvoj 

samomorilnega vedenja, vse z namenom, da s posedovanjem znanja lahko prispevamo k 

njegovi preventivi.   

Ključne besede: samomor, samomorilno vedenje, avtoagresivno vedenje, parasuicid, 

adolescenca, mladostniški samomor, preventiva mladostniškega samomora  

  



 

ABSTRACT 

Suicide is the subject of all generational groups. In my thesis I will be focusing primarily on 

researching suicide among young people, which in addition to other accidents remains the 

leading cause of death among adolescents. Approximately 20 young people execute suicide in 

Slovenia annually. The fact is, that despite the preventive measures suicide rate of young 

people remains unchanged for the time being. 

The purpose of my thesis is not in the search of new dimensions in the area of suicide or 

youth suicidal behaviour, but to present suicide as a continually questionable ethical and 

moral social phenomenon that has tried to be explained and is still being researched by 

various scientific disciplines. Through writing I want to highlight the critical incidence of 

suicide among young people, the complex interplay of factors that influence the development 

of suicidal behavior and the procedures for dealing with the incidence of suicidal behavior in 

adolescents. In my thesis I also focus on the role of parents and their key contribution to the 

formation of the first culminations of suicide and their part in the development of adolescent's 

attitude towards life. I also present examples of help available for individuals in distress and 

preventive measures that are being carried out in Slovenia.  

Even thought we, as a society and as individuals, look upon suicide from various 

perspectives, it nevertheless remains embedded in human culture, philosophy and religion. 

The thought of absolute prevention is illusory. With my thesis I am highlighting the areas that 

can influence the development of suicidal behavior, all with the intention of passing on the 

necessary knowledge for prevention.  

Keywords: suicide, suicidal behaviour, autoaggressive behaviour, parasuicide, adolescence, 

youth suicide, youth suicide prevention methods  
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1 UVOD 

V današnjem obdobju globalizacije smo podvrženi številnim socialnim in družbenim 

spremembam. Življenje se je bistveno spremenilo od časa naših dedkov in babic, ko je bilo 

veliko stvari omejenih, ko se je še delalo na njivi in discipliniralo otroke v šoli, ko je imeti 

sladkor, meso in kolo za prevozno sredstvo veljalo za bogastvo. Lahko bi rekli, da marsikje 

po svetu, predvsem v razvitih državah in državah v razvoju, danes uživamo kakovostnejše in 

obilnejše življenje. Cena, ki jo plačujemo za udobje, s svojim prostim časom, psihičnim in 

fizičnim zdravjem, osebnimi odnosi in še bi lahko naštevali, pa je zagotovo področje, ki bi mu 

bilo treba nameniti več pozornosti. Ponekod še vedno tabu ali stigma samomor ostaja 

fenomen, ki zaznamuje tako kulturno kot socialno podobo naše družbe. Čeprav je število 

samomorov zaradi preventivnih ukrepov precej upadlo, se še vedno srečujemo z žalostnim 

dejstvom, da je Slovenija med prvimi desetimi državami, ki imajo najvišjo statistično stopnjo 

samomorilnosti v Evropi.  

Vsak posameznik ali posameznica (v nadaljevanju posameznik) se kdaj v življenju sooči s 

samomorilnimi mislimi. Razlogov za samomor je po podatkih Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) že več kot 800. Največkrat pa se samomorilne misli pojavijo v situacijah, 

ki se na prvi pogled zdijo nerešljive, zapletene in življenjsko ogrožajoče. Povezane so z našim 

socialnim, ekonomskim in zdravstvenim položajem, z našimi življenjskimi pogoji, kulturo, 

kakovostjo življenjskega sloga, duševnim stanjem in še marsikaj bi se našlo. V na videz 

nerešljivih situacijah se nekateri odločijo krizo premagati, slednji zaradi nje obstanejo, tretji 

pa celo obupajo. V načinu, s katerim se posameznik spopada s krizami, lahko marsikaj 

razberemo o njegovi osebnosti. Pri nekaterih je osebnost oblikovana na trdnih temeljih. Sedaj 

pa se vprašajmo tudi po doživljanju tistih, katerih temelji so šibkejši. Je težnja po 

samomorilnosti lastnost posameznika ali pa sta koherentnost družbe, okolja in trenutni 

situacijski položaj posameznika ključna dejavnika, ki vplivata na razvoj samomorilnega 

vedenja?  

Samomoru so podvržene vse generacijske skupine. V svoji diplomski nalogi bom pozornost 

namenila predvsem raziskovanju samomora med mladimi, ki poleg drugih nesreč ostaja 

vodilni razlog smrti med mladostniki. V Sloveniji se letno zanj odloči okoli 20 posameznikov, 

beležimo pa več kot 400 poskusov samomorov letno. Mladostništvo je lahko zelo kritično 



 

 

obdobje, saj v njem vstopamo v adolescenco. V adolescenčni razvojni fazi se lahko oblikujejo 

različne odvisnosti in tvegana vedenja, ki se lahko nato v odraslosti le še stopnjujejo. Prav 

tako se oblikujejo posameznikovo soočanje s težavami zunanjega sveta, njegova osebnost, 

vedenje, spretnosti, pogled na svet itd. Upoštevati moramo, da v času mladostništva najstniki 

do sveta nastopajo zelo uporniško. Velikokrat se soočajo z občutki, da jih nihče ne razume. 

Mladostniki predstavljajo tvegano skupino tudi zato, ker je zanje značilno impulzivno 

vedenje. Kako torej preprečimo nekaj, česar nikakor ne moremo predvideti in se odločitev za 

samomor lahko zgodi v sekundi?  

Samomor je eden izmed največjih javno zdravstvenih težav in izzivov družbe, ne glede na 

generacijo, znotraj katere se pojavlja. V povprečju skrajšuje življenje za 20 let, letno pa zaradi 

samomora umre približno 1 milijon ljudi. Po napovedih WHO, Svetovne zdravstvene 

organizacije, naj bi se število do leta 2020 še povečalo. O tem je nujno spregovoriti javno, 

tako med mladimi kot starejšimi in v ospredje pripeljati ključne dejavnike in pereča področja, 

ki prispevajo k njegovemu nastanku in preventivi. 

2 KRITIČEN PREGLED LITERATURE 

2.1 Opredelitev samomora 

»Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje« (Shakespear 1990, 63).  

»Samomor, ki ga latinsko imenujemo tudi suicidum, v prevodu pomeni ubiti samega sebe, si 

vzeti življenje. Govorimo o zavestnem dejanju posameznika, ki se konča s smrtjo« (Valetič 

2009, 30). 

Ko govorimo o samomoru ali samoumoru, govorimo o zelo osebnem dejanju človeka, 

katerega posledice občuti tudi zunanja okolica. Točko preloma, na kateri se oseba odloči za 

samomor, predstavlja trenutek, ko bolečina posameznika nadvlada njegovo moč za boj s 

trenutnimi težavami. Pri raziskovanju samomorilnega vedenja vedno upoštevamo prepletenost 

več dejavnikov. Upoštevamo socialno, ekonomsko in kulturno ozadje, zdravstveno stanje 

posameznika, geografsko lego, brezposelnost, delovne pogoje, življenjske pogoje ter s tem 



 

 

povezan življenjski slog, uživanje drog, osamljenost, težave v odnosih in hkrati tudi religijo, 

prepričanja ipd. Med državami lahko potegnemo nekatere vzporednice tveganih skupin. Tako 

v Sloveniji kot drugje po svetu je število samomorov med moško populacijo bistveno višje. 

Enake statistične rezultate vidimo tudi med ločenimi, ovdovelimi, samskimi, brezposelnimi in 

slabše izobraženimi posamezniki, starostniki in osebami z duševno motnjo, kot je npr. 

depresija. Bolj ogrožena skupina so tudi posamezniki, ki so v preteklosti samomor že 

poskušali narediti, osebe, pri katerih je nekdo v družini storil samomor, in alkoholiki – ti v 

Sloveniji predstavljajo skoraj 30 % vseh samomorov (Roškar 2009; Medicinska fakulteta 

2009). 

Samomor je torej dejanje, s katerim se človek usmrti po lastni odločitvi. Družba in zunanja 

okolica razume odločitev posameznika za samomor kot željo po prekinitvi lastnega življenja 

takrat, ko vse druge rešitve odpovejo. Samomor tolmačimo tudi kot skrajni izhod v sili 

(Milčinski 1985). 

Znanost je dokončno izključila samomor kot genetsko bolezen ali okvaro, prav tako gen za 

samomorilnost za enkrat ne obstaja. Ko govorimo o samomoru, govorimo o individualnem 

pojavu, znotraj katerega se prepletajo biološki, sociološki in psihološki dejavniki. V korelaciji 

s tem obstaja le tveganje, da je pojavnost samomorilne nagnjenosti večja v družinah, kjer je 

nekdo v preteklosti že storil samomor. Pri tem se psihologi sklicujejo na dejstvo, da se znotraj 

družine prenašajo podobni vzorci razmišljanja in vrednote, ki lahko vodijo k samomorilnemu 

vedenju.  

V namen raziskovanja samomorov in samomorilnosti se je kot znanstvena veja razvila 

suicidologija. Z odpravljanjem samomorilnega vedenja se ukvarja psihoterapija, pri kateri v 

terapijo vključujemo tudi ožjo družino. V primeru, da je samomorilno vedenje posledica 

duševne motnje, npr. depresije, pri kateri prihaja do motenj v serotoninskem sistemu, se pri 

zdravljenju uporabljajo tudi zdravila. Motnje v delovanju serotoninskega sistema, ki skrbi za 

proizvodnjo hormona sreče, se lahko dedujejo. V tem primeru govorimo o dednosti duševne 

motnje, ki lahko vodi k samomorilnemu vedenju, nikakor pa ne o dednosti samomorilnega 

vedenja (Valetič 2009). 

V primerjavi s preteklimi zgodovinskimi obdobji pravno samomora ne obravnavamo več kot 

kaznivo dejanje, temveč k njemu pristopamo s pričakovanjem, da vsak poskus samomora 



 

 

poskušamo preprečiti, dokler je dana situacija za nas varna in ne ogroža našega življenja. V 

nasprotnem primeru pa se napeljevanje ali pomoč pri samomoru dojemata kot kaznivi dejanji 

(Valetič 2009). 

Poleg samomora ločimo tudi samouboj. Gre za dejanje, ki je posledica nesreče. Ko pride do 

samouboja, žrtev nima namena končati lastnega življenja, temveč jo do tega privede splet 

okoliščin, ki se končajo s smrtnim izidom. Za primer vzemimo posameznika, ki se pri 

čiščenju orožja nehote ustreli (Počivavšek 2007). 

Dejstvo je, da se v življenju nenehno srečujemo s težkimi situacijami. Še posebej nam je težko 

takrat, ko se ob reševanju ene težave neprekinjeno pojavljajo druge. Takrat lahko razmišljamo 

o brezizhodnosti življenja in na trenutke izhoda res ne vidimo. Razlogov, zaradi katerih se 

posamezniki odločijo za samomor, je veliko. Nekateri razlogov pravzaprav tudi ne 

potrebujejo, temveč se za samomor odločijo naglo in nepremišljeno. Ta vzorec najpogosteje 

opazimo pri mladostnikih. 

Ko govorimo o samomoru, govorimo o trajni rešitvi začasnih težav. Sočasno lahko 

razmišljanje o lastni minljivosti v nas vzbudi tudi občutke hvaležnosti do življenja, ki nam je 

bilo dano. Volja do življenja in zaupanje, da so pred nami boljši dnevi, sta ključna dejavnika 

pri tem, da vztrajamo naprej in s tem osmislimo svoj obstoj. Ko se soočimo s psihično 

napornimi situacijami in jih premagamo, postanemo močnejši. 

2.2 Avtoagresivno vedenje  

Samomor je najbolj prepoznavna in hkrati tragična oblika avtoagresivnega vedenja. Da pa bi 

lahko bolje razumeli avtoagresivno vedenje, je nujno, da najprej razumemo pojem 

agresivnosti. 

Biološko agresivnost pojmujemo kot nekaj prirojenega in nagonskega, nekaj, kar zahteva 

razrešitev in ustrezno situacijo, skozi katero se lahko izrazi. Večina, morda tudi mi sami, 

pojmuje agresijo kot negativno. Da smo v svojem razmišljanju nezmotljivi, nam potrjujejo 

tudi mediji, ki nam skozi prikaz agresivnosti v svetu vedno znova potrjujejo, da je agresija 

nekaj slabega. Hkrati, ker smo nenehno podvrženi njenemu prikazovanju, se pojavnost 

agresije postopoma normalizira. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je agresija proizvod sodobne 



 

 

družbe, pa zgodovinska dejstva kažejo, da je le 10 od 165 generacij človeštva živelo v miru, 

brez vojne. Kar nam da vedeti, da je agresija neizpodbitno del človekovega življenja, že odkar 

pomnimo.  

Če se za trenutek ustavimo pri definiciji agresivnosti jo lahko definiramo kot vedenjsko 

značilnost, ki jo prepoznamo v obliki napadalnih, nasilnih, gospodovalnih dejanj, ki so 

namensko uperjena proti drugim ljudem. Ko skušamo razložiti pojem agresivnosti, govorimo 

o vedenju, katerega končni cilj je prizadeti ali raniti drugo živo bitje, ki se takemu vedenju 

skuša izogniti (Pačnik 1988; Mrevlje 1995). 

Vzroki, ki sprožijo agresivno vedenje, so: 

 prirojeni instinktivni dejavniki, 

 provokacija iz zunanjega okolja, nagon in notranje težnje ter  

 pretekle izkušnje iz trenutnega in danega socialnega okolja. 

Za agresivno vedenje je značilno, da gre za obliko vedenja, ki ni povezano z motivom, čustvi 

ali potrebami. Vendar pa vsi trije dejavniki lahko spremljajo agresivno vedenje. Velikokrat 

lahko agresivnost sprožijo tudi negativna stališča, kot so rasni, etični in nacionalistični 

predsodki. Agresivnost nikoli ni naključna, temveč se vedno oblikuje na podlagi neke namere 

ali cilja. V latinskem glagolu »ad-gredior« agresivnost prevedemo kot »lotiti se« ali 

»pristopiti k«.  

Alfred Adler je agresivnost videl kot sestavni del človekovega čustvovanja. Z ene perspektive 

jo razlaga kot destruktivno in negativno, z druge zopet kot pozitivno in konstruktivno. 

Negativna agresivnost je usmerjena navzven, proti drugemu živemu bitju ali pa jo usmerimo 

vase. Z njo izražamo jezo in sovraštvo. Pozitivna agresivnost je usmerjena v zbliževanje z 

drugimi in je ključna za našo ambicioznost in podjetno naravnanost.  

Kritiki pozitivnega pojmovanja agresivnosti zagovarjajo stališče, da je agresivnost izključno 

proizvod družbe in posledica družbenih pritiskov na posameznika. Erich Fromm pravi, da je 

človek v samem bistvu dober, vendar je družba tista, ki ga sili v destruktivno in agresivno 

vedenje. Nekateri avtorji pripisujejo agresivnosti tudi zelo pragmatično funkcijo, zaradi katere 

se ustvarja določena vrsta hierarhije v družbi. Agresivnost naj bi v ljudeh vzbudila željo po 

močnem voditelju. Po besedah K. Lorenza brez borbenega duha in entuziazma, ki ju enačimo 



 

 

z agresivnostjo, človeštvo nikoli ne bi doseglo tolikšnega napredovanja in razvoja v kulturi, 

znanosti in umetnosti (Mrevlje 1995). 

2.2.1 Klinična razdelitev avtoagresivnega vedenja 

2.2.1.1 Indirektno samouničevalno (samodestruktivno) vedenje – ISDV 

Sem uvrščamo indirektna ali posredna destruktivna dejanja, ki ogrožajo ali postopoma 

skrajšujejo človekovo življenje, le da v tem primeru posameznik svojih dejanj ne doživlja kot 

samouničevalna. Oseba s svojim vedenjem tvega lastno življenje, vendar ne z namenom 

samomora. Prav tako posameznik z lastne perspektive svoje vedenje ne zaznava kot 

samomorilno (Milčinski 1985). 

Najbolj preseneča dejstvo, da pod ISDV uvrščamo vedenja, ki načeloma ne izvirajo s 

področja psihiatrije ali psihologije. To so oblike vedenja, kot so opuščanje zdravljenja z 

zdravili po težjih oblikah bolezni (sladkorna, bolezni srca in ožilja), anoreksija, nervoza, 

prostitucija (aids), tvegane športne dejavnosti in discipline (vrhunski alpinizem, padalstvo, 

potapljanje na globini, druge avtomobilistične discipline), delinkventno vedenje, vožnja pod 

vplivom alkohola in s tem povezane prometne nesreče, zloraba alkohola, drog in zdravil ipd. 

Večina ISDV izhaja iz sprejetosti lastnega stanja in predaje svojega življenja v roke usode 

(Mrevlje 1995). 

2.2.1.2 Samomorilno razmišljanje (fantazije) 

Gre za osebna, intimna razmišljanja posameznika. V njih se posameznik poigrava z mislijo o 

lastni smrti in o tem, kako bi se nanjo odzvala bližnja okolica. Po navadi te misli osebe redko 

delijo z drugimi, razen v primeru, ko se njihova osebna kriza stopnjuje. Osebe misel o lastni 

smrti oblikujejo kot odgovor na situacijo, če bi življenje postalo neznosno. Zelo pogosto 

zasledimo tovrstno razmišljanje pri otrocih pred vstopom v adolescenco in mladostnikih 

(Mrevlje 1995). 

2.2.1.3 Samomorilne težnje 

Sem uvrščamo vsa vedenja, ki so avtoagresivna, torej z njimi osebe delujejo proti sebi. Gre za 



 

 

indirektna vedenja, ki pa se niso končala s samomorom. Takšno je denimo kronično pitje 

alkohola (Mrevlje 1995). 

2.2.1.4 Parasuicidalna pavza 

Gre za vedenje, ki nakazuje beg iz realnosti ali pobeg od trenutnih neugodnih dogodkov. 

Oseba škoduje sama sebi, vendar le v tolikšni meri, da se za določen čas umakne od svojih 

težav in si nabere moči, da se lahko ponovno sooči z njimi. Tukaj je najbolj pogosta 

samozastrupitev z zdravili, s katerimi se inducira daljši spanec. Posamezniki zanikajo kakršno 

koli misel ali težnjo po samomoru (Mrevlje 1995). 

2.2.1.5 Samomorilne grožnje 

Z njimi oseba sporoča okolici o svojih samomorilnih namerah. Pogosto okolica banalizira 

samomorilne namere kot prazne grožnje. Velikokrat slišimo, da kdor grozi s samomorom, 

tega ne bo storil. Vendar pa so določeni psihologi v preteklosti že opozarjali na resnost 

samomorilnih groženj. Raziskave so namreč pokazale, da osem izmed desetih ljudi, ki grozijo 

s samomorom, samomor tudi izvede ali pa poskusi narediti samomor (Mrevlje 1995). 

2.2.1.6 Namerno samopoškodovanje 

Namerno samopoškodovanje se zgodi, ko za nekoga njegovo subjektivno stanje postane 

neznosno. Oseba se odzove impulzivno, v trenutku, vendar brez samomorilnega namena. 

Posamezniki so nad svojim odzivom v večini primerov presenečeni. Vendar se namerno 

samopoškodovanje največkrat pojavlja pri ljudeh, ki imajo vedenjske ali osebnostne motnje. 

Ti ljudje tovrstno vedenje uporabljajo kot način manipulacije. Okolica velikokrat tako dejanje 

tolmači s poskusom samomora, zato je pri vedenjsko in osebnostno motenih osebah potrebna 

previdnost pri obravnavi njihovega vedenja (Mrevlje 1995). 

2.2.1.7 Parasuicidalna gesta 

Parasuidicalno gesto razlagamo kot grožnjo z izrazito opozorilnim ali demonstrativnim 

značajem, ki je povezan z manj ogrožajočim dejanjem proti sebi (Mrevlje 1995). 



 

 

2.2.1.8 Parasuicid ali samomorilni poskus 

Parasuicid je poskus samomora. Pogost primer parasuicidalnega vedenja je 

samopoškodovanje, npr. oseba si prereže zapestja le površinsko ali pa vzame določeno 

količino zdravil, ki ne povzročijo smrti. V ozadju samomorilnega poskusa ali parasuicida se 

po navadi skriva klic na pomoč. Namen ni storiti samomor, temveč pridobiti pozornost. Z 

dejanjem želi posameznik opozoriti nase in na svoje stiske. Pogosto se osebe, ki naredijo 

poskus samomora, znajdejo v težkem čustvenem stanju. S pomočjo samopoškodovanja nato 

sprostijo del čustvene napetosti in sočasno pridobijo zavedanje, da samomor ni bil njihov 

primarni namen. Za take osebe sklepamo, da lažje prenašajo fizično bolečino od psihične. 

Kljub temu je treba posameznika obravnavati resno (Reidboard 2009). 

Raziskave so pokazale, da se na en dokončan samomor zgodi približno med 8 do 30 poskusov 

samomora ali parasuicida. Statistika glede parasuicidov je zelo nenatančna, saj po navadi 

poskusov samomora ljudje ne prijavijo.  

2.2.1.9 Samomor 

Samomor je zavestno samouničenje posameznika, ki je samomor storil na podlagi odločitve, 

da je tovrstno dejanje zanj najboljša rešitev. Zametke samomora pri posamezniku lahko 

najdemo že v mladosti, največkrat v otroških letih. Samomor je končni izid procesa, ki se je v 

posamezniku odvijal daljše časovno obdobje. Pri tem nikakor ne gre za bolezen, temveč za 

način izhoda iz težkih življenjskih situacij, za katere posameznik ne najde boljše rešitve in se 

samomor pojavi kot zadnja rešitev.  

2.2.2 Avtoagresivno vedenje mladostnikov 

Avtoagresivno vedenje je mogoče pri mladostnikih opaziti v adolescenčnem obdobju. Boj z 

vprašanjem smrti in življenja je v tej razvojni fazi dokaj pogost pojav. Pravzaprav lahko 

nakazuje normalnost v razvoju identitetnih stisk. Pri otroku, ki prehaja v zgodnjo 

adolescenco, enačimo razmišljanje o smrti s prenehanjem romantičnih okoliščin, v katerih je 

do sedaj živel. Otrok se tukaj prvič srečuje s pojmom smrti in s tem, da nima vsaka pravljica 

ravno srečnega konca. Hkrati ozavešča misel, da je njegovo lastno življenje minljivo. 

Razmišljanje o življenju in smrti lahko vseeno pomeni tudi opozorilo na psihopatološke 



 

 

procese v okviru nevrotičnih motenj ali drugih endogenih psihotičnih boleznih. 

Kontemplacija lastne minljivosti je torej popolnoma normalna, da pa je treba stanje 

mladostnika obravnavati z večjo mero previdnosti, nakazujeta pogostost pojava in 

intenzivnost razmišljanja o smrti (Mrevlje 1981). 

Avtoagresivno vedenje mladostnikov, ki vodi v samomorilnost, povezujemo z različnimi 

dejavniki (Mrevlje 1981): 

 Nakopičena agresivnost, do katere najpogosteje prihaja zaradi nesporazumov v 

okolju – ko nekaj v okolju mladostniku preprečuje, da bi se lahko izrazil v polnosti. 

Temu najbolj podležejo ekstravertirani in impulzivni posamezniki, ki se nato usmerijo 

v samopoškodovanje.  

 Pričakovanja okolja – mladostnik podleže avtoagresivnemu vedenju, ker je 

prepričan, da bo od okolice s tem dobil potrditev, naklonjenost, pozornost ipd.  

 Neznosne življenjske situacije: slabo družinsko okolje, pomanjkanje fizičnih dobrin 

ipd.  

 Huda čustvena prizadetost in nezadovoljstvo sta povezana z močno potrebo po 

sprejetosti in naklonjenosti. Pri mladostnikih se avtoagresivno vedenje kot posledica 

hude čustvene prizadetosti največkrat povezuje z izgubo ljubljene osebe. Vedenje je 

takrat pogojeno z močno željo po združitvi s pokojno osebo.  

 Poskusi za razrešitev anksioznosti – oseba si skuša z avtoagresivnim vedenjem 

povrniti notranji mir ali prejšnje stanje, v katerem je bila pred pojavom psihičnih 

sprememb.  

2.3 Etični vidiki samomora skozi zgodovino filozofije, religije in kulture 

»Obstaja samo en pravi filozofski problem in to je samomor. Presojati ali je življenje vredno 

živeti ali ne, ponuja odgovor na temeljno filozofsko vprašanje. Vse drugo – ali svet ima ali 

nima treh dimenzij, ali razum ima ali nima dvanajst kategorij – pride kasneje. Vse to so igre. 

Najprej moraš sam pri sebi odgovoriti na prvo vprašanje« (Camus 1980, 23). 

Skozi zgodovino so nekatere družbe samomor obravnavale kot neizpodbitni del svoje kulture, 

druge kot kaznivo dejanje, nekatera stališča ga povezujejo z egoističnimi lastnostmi 

posameznika, druga pa kot edino absolutno in svobodno pravico človeka. Današnji vidiki 

nakazujejo le manjše odstopanje od preteklih poskusov obrazložitve samomora. Medtem ko 



 

 

ga nekatere kulture ostro obsojajo, ga slednje vidijo kot izredno pozitivnega. Dejavniki 

samomora posegajo na področja psihologije, medicine, biologije in sociologije. Samomor 

pušča posledice tudi na celotni družbi. Pereči pojem se zato še danes kaže kot večplastno 

vprašanje in ne ponuja le enega odgovora o tem, kaj privede do njegovega nastanka. Vsekakor 

pa govorimo o fenomenu, ki zaznamuje tako kulturno kot socialno podobo družbe, bodisi s 

pozitivnega ali negativnega vidika. Govorimo torej o samomoru kot absolutno sebičnem 

dejanju ali kot o dopustljivi subjektivni pravici vsakega posameznika? Je dejanje pravilno ali 

nepravilno, dopustno ali nedopustno? Diskurz filozofije o etičnosti samomora ima zametke že 

v času antike. Kot bomo videli v nadaljevanju, so razlogi za upravičenost in neupravičenost 

samomora zelo različni.  

Filozofi so zavzemali tako pozitivna kot negativna stališča do samomora. Začnemo lahko kar 

pri Pitagori, čigar nasprotovanje samomoru izhaja iz praktične matematične domneve. 

Pitagora je na podlagi izračunov verjel, da je število duš na svetu omejeno in da samomor 

prispeva k neuravnovešenosti sveta. Aristotel je nasprotoval vsem oblikam samomora iz bolj 

praktičnih razlogov, ki so temeljili na predpostavki, da samomor oropa družbo za prispevek 

posameznika. Medtem je bil Platonov pristop do dejanja popolnoma ambivalenten, saj v 

svojem delu Phaidon citira Sokrata, ki definira človeka kot stražarja, ki svojega mesta ne sme 

zapustiti, dokler ni odpoklican. Platonovo delo je navdihnilo tudi Vergila, ki je v Eneidi 

zapisal absolutno obsodbo samomorilcev na pekel, češ da božji zakon ne dopušča tovrstnega 

dejanja. Edini, ki ima pravico vzeti življenje, je Bog. Strpnejši odnos do samomora se je 

kasneje oblikoval med stoiki, ki so samomor zagovarjali v obliki najvišjega izraza 

posameznikove svobode. S stoičnega vidika se samomor dojema za dopustnega v situaciji, ko 

okoliščine posamezniku ne dopuščajo več živeti lastne resnice. Kot je zapisal Seneka v 

svojem 70. pismu prijatelju Luciliju: »Ni pomembno, ali človek umre prej ali kasneje, temveč 

le to, ali umre lepo ali grdo in da ima zategadelj vso pravico izbrati si smrt, kakršna mu je 

ugodnejša« (Milčinski 1985; Milčinski 1985, 12). 

V času stare Perzije je bil samomor eden izmed najhujših moralnih prestopov, Rimljani pa so 

ga obravnavali precej bolj pragmatično. Samomor so dopuščali le v primeru žrtve bogovom, 

življenje so tolmačili s temeljno dolžnostjo do države. Vsako samomorilno dejanje je 

prispevalo k zmanjšanju ekonomske moči. Tovrstnim pogledom je nasprotovala Japonska, ki 

je kot prva država samomor estetizirala. Samuraji so harakiri ali častni samomor povezovali s 

svojim ponosom. Samomor je bil neizbežen in edina možnost ohranitve časti pri izgubi v 



 

 

bitki. Podobno se je zgodilo tudi s kamikazami, vendar v tem primeru govorimo o obliki 

samomora v vojaške namene države. Kamikaze so bile skupine letalskih samomorilcev, ki so 

izvedle samomor v obliki vojaškega napada v imenu Japonskega imperija. Piloti so se junaško 

razstrelili s svojimi plovili, da bi uničili nasprotnika. Bili so tako dobro trenirani, da so imeli 

do trčenja z nasprotnikom odprte oči. Vse z namenom, da so zadeli svojo tarčo. V času vojne 

je Japonski imperij terjal kar okoli 4.000 kamikaz. Na Japonskem se kot posebnost kaže tudi 

shinju ali skupinska oblika samomora zaljubljenih ter staršev in otrok. Japonska samomora ne 

obravnava kot neko zlo, ki bi ga bilo treba nujno odpraviti, saj ima ekonomski doprinos. 

Večina ljudi naredi samomor s tem, da se vrže pod vlak. Železniškim družbam je s tem 

dopuščena pravica, da tožijo družino samomorilne osebe za nastalo škodo (Marušič in Zorko 

2003). 

V Indiji je »Sati« izraz za žensko, ki se da zažgati skupaj s truplom svojega pokojnega 

soproga. S tem dejanjem ženska pove celotnemu svetu, da je bila dobra žena. Dopuščanje 

samomora zasledimo tudi pri Eskimih, ki starejšim posameznikov dovoljujejo častni umik v 

osamo. Navada je imela v preteklosti izključno preživitveno funkcijo, ker so z umikom 

starejših omogočili večje preživetje mlajšim generacijam (Marušič in Zorko 2003). 

V srednjem veku je bila obravnava samomorilcev nekoliko radikalna. Temeljila je na 

domnevi, da je človek podlegel zli skušnjavi zaradi svoje obupanosti in norosti. Velikokrat so 

trupla samomorilcev vlekli skozi njihove rodne vasi in jih nato obesili. Država je posledično 

zaplenila pokojnikovo imetje in prepovedala cerkveni pokop. Ponekod so trupla pokopavali 

ob križiščih poti, da bi s tem zmedli umrlo dušo in ji preprečili vrnitev domov (Soars b. l.). 

Etičnost samomora skozi zgodovino obravnavajo tudi religije, vendar je njihov pristop do 

samomora zelo dvoličen. V osnovi religije samomoru nasprotujejo, hkrati pa ga dopuščajo v 

vojaške in individualne namene. V Bibliji lahko zasledimo osem zapisov samomora, nikjer pa 

ni zaslediti moralne obravnave tovrstnega dejanja. Ostro je cerkev nastopila proti samomoru 

le v času zgodnjega krščanstva, ko je krščanstvo zaradi samomorov začelo izgubljati 

pripadnike. Krščanska vera je v tistem času smrtno življenje pojmovala kot nično in nebesa 

kot večni raj. Samomorilci so bili v tistem obdobju pretežno verniki. Krščanska cerkev je v 

času Jožefa II. podala zakon, da je vse samomorilce treba pokopati izven pokopališča, pokop 

pa mora izpeljati konjederec. Prav tako je samomor proglasila za smrtni greh. Kljub 

sankcijam krščanstvo ni nikoli zavzelo konkretiziranega odnosa do samomora. Nasprotno 



 

 

stališče zavzemajo islamski ekstremisti, ki se dojemajo za vojake v sveti vojni. Njihovo 

dejanje, ki je pojmovano kot absolutni izraz poguma in predanosti, naj bi bilo poplačano v 

raju. Zapišemo torej lahko, da religija sočasno vabi v samomor pod zaobljubo veličastnega 

posmrtnega življenja, na drugi strani pa enači samomorilce z morilci (Valetič 2009; Milčinski 

1985). 

Ko pojmujemo samomor kot fenomen, se naslanjamo na dejstvo, da ima velike prostorske 

razsežnosti in ponekod obstaja tudi kot nepogrešljivi del kulture in religije. Hkrati vsaka 

kultura goji svoj odnos do življenja in do pravice samomora. Dejstvo je, da z dejanjem 

samomora samomorilec prizadene čustvene posledice svoji okolici ter s tem celotni družbi in 

njeni kulturi. Odnos, ki ga imamo do sebe in do družbe, v kateri živimo, veliko pove o naši 

kolektivni zavesti. Hkrati lahko samomor v korist državne varnosti prav tako tolmačimo kot 

neizpodbitno kolektivno predanost. Samomor kljub temu ostaja intimno dejanje, vprašanje 

etičnosti pa odprto.  

2.4 Sociološka razlaga samomora 

Področje samomora in samomorilnosti je pereče obravnavano tudi v krogih sociologov. V 

svoji knjigi »O samomoru« teorijo razlaga in raziskuje sociolog Emile Durkheim, ki je tudi 

postavil temelje sociološki teoriji samomora. Durkheim prek teorije skuša dokazati, da lahko 

samomor, kot skrajno individualno in nedružbeno dejanje, razložimo z družbenimi dejstvi. 

Področje sociologije zagovarja dve nasprotujoči si strani. Ena pravi, da je pomemben 

posameznik, ki sestavlja družbo, slednja pa poudarja dejstvo, da je pomembna družba, v kateri 

posameznik živi. Vsekakor sta družba in posameznik neposredno povezana in en brez drugega 

ne moreta obstajati. Tako tudi Durkheim v svoji teoriji samomora navaja, da je ta 

neizpodbitno povezan z družbenim vplivom. Psihologija zaradi tega ne more podati absolutne 

razlage samomorilnosti, saj le-ta posega na področja, s katerimi se psihologija ne ukvarja 

zares. Čeprav o samomoru še vedno govorimo kot o izrazito individualnem dejanju, ga 

sociologi enačijo s posledicami integracije v družbeno življenje.  

Durkheim je skozi proučevanje ugotovil, da je mogoče najti korelacije med samomori in 

družbenimi dejstvi. Primerjal je statistična dejstva, ki so nakazovala na povezanost 

samomorov z vrsto religije, zakonskim statusom, politiko, družinskim življenjem, vojno ipd. 



 

 

Hkrati se je zavedal tudi tega, da samomor lahko pogojuje kultura naroda. Družbeni prispevek 

k samomoru pojasnjuje z obstoječimi vrednotami, normami, občutki, prepričanji, zavestjo in 

ravnanji, ki so skupni vsem pripadnikom neke družbe. Na podlagi skupnih točk se med 

posamezniki v družbi oblikuje kolektivna zavest, ki vedno poveljuje individualni zavesti 

posameznika. Na tej predpostavki je Durkheim oblikoval hipotezo, da v družbi obstajajo 

kolektivne samomorilne težnje oziroma družbeni samomorilni tokovi egoizma, altruizma in 

anomije, ki vplivajo na razvoj individualnih nagnjenj k samomoru (Knez 2009). 

Skozi analizo družbenih dejstev in samomorilnosti je oblikoval vrste samomorov, ki jih je 

razporedil v štiri skupine (Haralambos in Holborn 1995):  

1. Egoistični samomor: Pojavlja se zaradi slabe integriranosti posameznika v družbo in 

družbeno skupino. Durkheim tovrstno integriranost pojasnjuje s primerjavo 

pripadnosti katoliški in protestantski veri. Katoliki imajo izrazite rituale ter s tem 

povezana prepričanja, norme in vrednote. Stopnja samomorilnosti je pri njih nižja, 

medtem ko pripadniki protestantizma vero tolmačijo na svoj, sebi lasten način in je 

lahko, zaradi manjše strogosti pravil, pojavnost samomora večja. Egoistični samomor 

Durkheim razlaga tudi s primerom integracije v družinsko življenje. Pari brez otrok 

imajo posledično manj odgovornosti, zaradi česar se bolj nagibajo k egoizmu in visoki 

samomorilnosti. Za egoistični samomor je značilno, da so vezi med posameznikom in 

neko družbo pretrgane. Čeprav posameznik upošteva normativna pravila vedenja, živi 

mimo družbene skupnosti (upokojenci v domovih za ostarele, nezaposlenost, 

izobčenost ipd.) (Marušič in Roškar 2003; Haralambos in Holborn 1995). 

2. Anomični samomor: Povod za anomični samomor povezujemo z naglimi družbenimi 

spremembami, s katerimi se lomijo že obstoječe, tradicionalne vrednote in norme. 

Zaradi naglih sprememb, kot so npr. gospodarski razcvet ali propad, politični prevrat 

ipd., so posamezniki podvrženi negotovosti (Haralambos in Holborn 1995). 

3. Altruistični samomor: Nastopi zaradi močne integracije v družbo, ob kateri 

posameznik žrtvuje življenje zaradi občutka dolžnosti in se hkrati odpove osebnim 

interesom. To lahko vidimo v indijski kulturi (sežig vdove) in pri Eskimih (odmik 

starcev v osamo) (Haralambos in Holborn 1995). 

4. Fatalistični samomor: Dogaja se v družbi, ki posameznika pretirano omejuje, v 

družbi, ki agresivno zatira hrepenenja in pričakovanja posameznika. Tovrstne 

samomore lahko najdemo pri sužnjih, ki jim je bila omejena pravica do samoizražanja 



 

 

(Haralambos in Holborn 1995). 

Veliko sociologov kritizira in hkrati potrjuje Durkheimovo teorijo samomora, vsem pa je 

skupno, da samomor obravnavajo kot družbeno dejstvo. Nekateri ga povezujejo tudi z 

osebnimi lastnostmi. Durkheim s svojo teorijo razlaga, da je samomor najpogostejši pri ljudeh 

z visokimi cilji in močno družbeno integriranostjo. Posameznika ne obravnava kot 

individualnega, temveč izključno kot družbeno pogojenega.  

Statistika raziskovanja samomorov ni popolnoma natančna. Problematika se kaže predvsem v 

tem, da motivov za samomor ne moremo temeljito raziskati zaradi smrti osebe. Resnične 

razloge za svoje dejanje pozna le oseba, ki si je vzela življenje. Samomor torej razlagamo na 

podlagi analize situacije, v kateri se je odvilo dejanje, in življenjske anamneze 

samomorilnega. Upoštevamo tudi analizo osebnih dejavnikov samomorilca pri odkrivanju 

razlogov samomora. Nekatere raziskave prav tako ne kažejo nobenih razlogov, ki bi vodili 

osebo v odločitev za prekinitev življenja. S tem dejstvom odpiramo tudi hipotezo, da nikoli 

zares ne moremo potrditi, ali gre pri samomoru za dejanski samomor. Kakor vsak človek si 

tudi samomorilni tik pred koncem lahko premisli. Vprašanje resnične narave samomorilnega 

dejanja zato še vedno ostaja odprto. 

2.5 Psihološko ovrednotenje samomora 

Pri raziskovanju samomorilnega vedenja vedno iščemo več dejavnikov tveganja, predvsem na 

podlagi že narejenih bioloških in genetskih predispozicij. Sočasno moramo pod drobnogled 

vzeti tudi psihološke značilnosti posameznika. Psihološki procesi posameznika so 

obravnavani kot neki posrednik med dogodkom v okolju in biološkim odzivom posameznika 

na ta dogodek. Če hočemo razumeti psihološke procese pri samomorilnem vedenju, moramo 

nujno razumeti tudi njihovo biološko podlago (Roškar 2003). 

Psihiatri in psihologi so vzroke samomorilnosti sprva iskali v osebnostni strukturi 

posameznika, preverjali so človekov psihološki, čustveni in kognitivni svet. Pri raziskovanju 

vplivov na razvoj samomorilnega vedenja se sočasno s psihološkimi upoštevajo tudi biološki, 

sociološki in ekonomski dejavniki. Torej sta za raziskovanje samomora potrebni združitev več 

znanstvenih strok in opredelitev problema iz več zornih kotov. Kljub temu je pri samomoru 

ključno izpostaviti eno skupno definicijo, ki navaja, da se za samomor odločijo osebe, ki 



 

 

svojo trenutno življenjsko situacijo doživljajo kot brezizhodno oziroma rešitve enostavno ne 

vidijo (Roškar, Marušič in Zorko 2003; Milčinski 1985). 

Williams in Pollock v knjigi »Understanding suicidal behaviour« povezujeta samomor z 

značilnostmi posebnih situacij, ki v posamezniku sprožijo določen odziv. Kot primer navajata 

ptice v živalskem svetu. Ptice se borijo za svoj teritorij, ob izgubi se poraženec umakne in si 

poišče novega. Popolnoma drugačen pa je izid, če je prostor omejen. Poražena ptica v kletki 

ne more nikamor pobegniti. Ker si novega kraja enostavno ne more poiskati, zapade v obup in 

kmalu pogine. V tem primeru se ptica ne more več upirati negativnemu izidu svoje situacije, 

saj ta zanjo postane brezizhodna. Opisano teorijo težko dobesedno enačimo z vedenjem 

človeka, vendar pa teorija vseeno nakazuje dejavnike, ki lahko vplivajo na razvoj samomora. 

Skozi analizo situacije ptice v kletki ugotovimo, da dogodek spremlja poraz, temu sledi 

nezmožnost pobega iz trenutne situacije, s čimer se pojavlja občutek ujetosti. Zaradi občutka 

ujetosti subjekt ne vidi izhoda oziroma rešitve. Kadar vedenje spremljajo vse tri 

komponente, govorimo o stanju »brezupa«, ki je značilno za suicidalne posameznike (Roškar 

2003). 

V zgoraj omenjenih situacijah se pri posamezniku sprožijo biološke sheme brezupa. To so vsa 

negativna prepričanja in pričakovanja posameznika, ki vplivajo na to, kako posameznik 

doživlja svojo sedanjost in prihodnost. Brezup je hkrati tudi zelo pomemben dejavnik, s 

katerim ločujemo depresivne ljudi, ki naredijo samomor, od tistih z depresijo, ki samomora ne 

naredijo (Roškar 2003). 

Kako posameznik doživlja situacije, je povezano z njegovimi kognitivnimi sposobnostmi, ki 

naj bi bile pri samomorilnih in ljudeh z depresijo zmanjšane. Sem uvrščamo razumevanje, 

reševanje težav, vizualno percepcijo, način procesiranja informacij ipd. Pri samomorilnih 

posameznikih je zaznati tudi moteno delovanje serotonergičnega sistema, ki uravnava naše 

razpoloženje, impulzivnost in agresijo. Do motenj serotonergičnega sistema prihaja predvsem 

v prefrontalnem korteksu, ki je odgovoren za naš delovni spomin, izvrševanje, načrtovanje, 

organizacijo in inhibicijo motečih dražljajev. Ko naš prefrontalni korteks deluje brezhibno, 

smo sposobni svoje vedenje prilagoditi trenutni situaciji ali pa svoje vedenje usmeriti v 

določen cilj. Motnje v prefrontalnem korteksu so zato zelo pomembne pri razvoju 

samomorilnega vedenja. Sočasno velja omeniti občutljivost posameznika na socialne 

dražljaje, ki sprožijo stresni sistem v posamezniku. Tukaj govorimo o odnosu dveh 



 

 

hormonov, noradrenalina in serotonina. Kadar je razmerje obeh normalno, nas noradrenalin 

spodbudi, da se umaknemo iz neprijetne ali nevarne situacije. Kadar pa primanjkuje 

serotonina, čezmerna količina noradrenalina vodi v agresivno vedenje, ki ga posameznik 

usmeri proti sebi ali navzven, v okolico (Roškar 2003). 

Poleg depresije in brezupa sta kot psihološka dejavnika samomorilnosti pomembni tudi 

impulzivnost in agresivnost, ki se pojavljata sočasno v interakciji z okoljem oziroma v 

primeru, da okolje dopušča in omogoča izražanje škodljivih osebnostnih potez. Agresivnost in 

impulzivnost sta odločilna dejavnika pri nadaljnji usodi posameznika, kadar govorimo o 

suicidalnem vedenju (Roškar 2003). 

Ko govorimo o samomoru, se vsekakor naslanjamo tudi na področje duševnih motenj. Tukaj 

je ključno izpostaviti dejstvo, da duševna motnja ni vedno povod za samomorilno vedenje. 

Posameznike z duševno motnjo lahko obravnavamo kot rizično skupino, pri kateri so 

možnosti za razvoj samomorilnega vedenja večje, nikakor pa jih zaradi duševne motnje ne 

etiketiramo s profilom samomorilne osebe (Kuzmanić 2009). 

Ker samomor posega na različna strokovna področja in je posledica več vzrokov, se je kot 

odgovor na problemsko večplastnost razvila suicidologija. Če želimo v prihodnosti še znižati 

pojavnost samomora, je ključno, da pri tem sodelujejo vse znanstvene discipline, ki jih veže 

skupen cilj po ohranitvi človeškega življenja.  

2.6 Množični samomor 

Pri množičnem samomoru gre za izjemno redko, kompleksno in težko razumljivo obliko, pri 

kateri je značilno, da samomor skupinsko naredijo najmanj tri osebe. Množični samomor se 

pojavlja kot fenomen množice. Množica je po svojem vplivu na posameznika zelo zanimiv 

pojav. Posamezniki se namreč v neki skupini vedemo drugače kot pa takrat, ko smo sami. Ko 

nekdo postane del neke množice, nevede prevzame njene norme in vrednote, s čimer se 

ustvari tako imenovana kolektivna zavest. Pripadniki so združeni v svojih prepričanjih in 

ciljih. Njihove potrebe postanejo popolnoma družbeno pogojene, v skladu s tem se spremeni 

tudi posameznikovo vedenje. Sociologi pojav imenujejo »čredni nagon« (Množični samomori 

b.l.) 



 

 

Množični samomori se pogosto pojavljajo v vrstah religije in v kultnih združenjih, ki jih vodi 

karizmatični kultni vodja. Njegovi pripadniki so mu predani, ubogljivi, ne ugovarjajo in 

sledijo njegovim navodilom. Pripadniki kulta verjamejo v nagrado po smrti, zato svoje 

življenje žrtvujejo za skupno dobro. Vodi jih neko prepričanje, ki je pogosto tudi prepričanje 

v nadnaravno dogajanje, kot je npr. vera v Nezemljane. 

Vzroke za množične samomore iščemo predvsem v dejavnikih okolja, religiji in v genetski 

zasnovi. Hkrati je tudi vpliv skupine zelo močan dejavnik množičnega samomora. Kot je rekel 

Nietzsche: »Norost je pri posameznikih redka – v skupinah, strankah, narodih in zgodovinskih 

obdobjih pa je pravilo« (Pečjak 2009). 

Množični samomori se med seboj razlikujejo, hkrati pa jih povezujejo nekatere podobnosti 

(Pečjak 1994):  

 Skupina je v hudi stiski, iz katere ne vidi izhoda. Posamezniki se čutijo popolnoma 

nemočne.  

 Skupina je dobro organizirana, pripadniki so med seboj tesno povezani in hkrati ločeni 

od sveta.  

 Vpliv karizmatičnega voditelja je močan.  

 Ljudje so fanatični, ubogljivi, podležejo vsemu, kar jim je rečeno in brez upora sledijo 

ukazom.  

Množični samomor se pojavlja tudi v živalskem svetu. Trenutni dokumentirani pojav je 

značilen za arktične glodavce, postrušnike. Glodavci kolektivno odplavajo v morje in se 

utopijo. Vzroke za to strokovnjaki za enkrat pripisujejo velikim pritiskom zaradi prevelike 

populacije ali pomanjkanju hrane. 

V zgodovini je bilo množičnih samomorov precej, nekateri med njimi so naslednji:  

 Nebeška vrata (San Diego, 1997): Pripadnike je družilo prepričanje, da bo na Zemlji 

sledilo očiščenje življenja s približujočim se kometom Hale-Bopp. Rep kometa naj bi 

spremljala vesoljska ladja, ki naj bi posameznike odpeljala na popotovanje skozi 

galaksijo. Plovilo je duša lahko dosegla le z dejanjem samomora. V prepričanju je 

umrlo 39 pripadnikov kulta (Množični samomori b.l.). 

 Demmin (1945): Pred koncem 2. svetovne vojne je Rusija zavzela mesto Demmin v 

Nemčiji. Sledila so množična posilstva, umori, požigi ipd. Da bi Nemčija lahko 



 

 

ustavila vojsko, je ukazala podreti mostove, ki so vodili v mesto. S tem so meščanom 

mesta onemogočili pobeg. Na pomlad, leta 1945, je približno 900 ljudi naredilo 

množični samomor na več različnih načinov, in sicer preprosto zaradi tega, ker je bila 

njihova situacija pojmovana kot brezizhodna (Množični samomori b.l.). 

 Solarni tempelj (Ženeva, 1994–1997): V kultu Solarni tempelj je do množičnih 

samomorov prihajalo v obdobju treh let. V posameznem obredu, ob dnevih 

enakonočij, je umrlo okoli 74 ljudi. Gnala jih je želja po begu iz hinavščine in 

zatiranja v svetu na podlagi obljube, da bo s samomorom duša odšla na zvezdo Sirius, 

in sicer v posmrtno življenje. Člani kulta naj bi vodji donirali enormne količine 

denarja (Množični samomori b.l.). 

 Tempelj Ljudstva (Gvajana, 18. 11. 1978): Gre za najodmevnejši množični 

samomor, ki se je zgodil v južnoameriških gozdovih Gvajane. Samooklicani prerok 

Jim Jones in okoli 960 pripadnikov se je zateklo v gozdove Gvajane. Tam so 

ustanovili komuno zaradi želje po udejstvovanju komunistične in krščanske ideje o 

enakosti, pravičnosti in miru. Pripadniki so verjeli v raj na Zemlji. Postavili so si hiške 

in začeli gojiti zelenjavo in živino. Kmalu so naleteli na ovire, ker je zemlja slabo 

obrodila, hrane je primanjkovalo, v posameznem prostoru pa je spalo kar 30 ljudi. 

Zaradi pomanjkanja hrane so delavnik podaljšali na 11 ur, zaradi nezadovoljstva ljudi 

so se hkrati poslabšali tudi medsebojni odnosi. Jim Jones je ustanovil varnostno službo 

za vzdrževanje redu. Pripadniki kulta so vadili samomor, imeli priprave na prihod 

sovražnika in večurne govore, ki so opozarjali ravno na zunanje nasprotnike kulta. 

Kult se je končal z množičnim samomorom, pri katerem so pripadniki spili limonado, 

zmešano s cianidom. Jim Jones in varnostniki so se na koncu ustrelili (Pečjak 1994). 

2.7 Značilnosti samomora v Sloveniji 

Dejavniki tveganja za samomor so v Sloveniji dokaj podobni kot povsod drugje po svetu. 

Tukaj poudarjamo predvsem demografske značilnosti, kot so starost, moški spol, zakonski 

stan in izobrazba. Tveganje za samomor se povečuje s starostjo in je bolj pogost pri 

razvezanih, brezposelnih, tistih, ki nimajo otrok in tistih z nižjo izobrazbo. Dejavniki za 

samomor so individualni, situacijski ali družbeni. Zanimivo za Slovenijo je tudi dejstvo, da 

samomor v večjem številu naredijo moški. V Sloveniji se pri moški populaciji pojavlja 

vzorec, ki prikazuje, da se starost moških samomorilcev giblje okoli 50,88 leta. Zanje je 

značilna razvita nagnjenost k alkoholu, življenje pa si vzamejo z obešanjem. V zadnjih 



 

 

desetletjih je bilo v Sloveniji opravljenih kar nekaj raziskav o samomorih, ki so pokazale, da 

je bila najnižja stopnja pojavnosti v zgodnjih 70 letih, sočasno ob razvoju hipijevske kulture, 

najvišja pa ravno pred osamosvojitvijo (Marušič 1999; Valetič 2009).  

Za Slovenijo je najpogostejši samomor z obešanjem, presenetljivo tudi pri ženski populaciji, 

česar ni zaslediti nikjer drugje v svetu. Za samomor z obešanjem se odloči okoli dve tretjini 

moških in ena tretjina žensk. V Sloveniji se nato vrstijo še samomori z utopitvijo, 

zastrupitvijo, skokom v globino in samomor z orožjem (Marušič, Landau in Tomori 2003). 

Slika 2.1: Statistika letnih samomorov v Sloveniji 

 

Vir: Infografika: Delo (2018) 

Slovenija je posledično uvedla zakon, ki prepoveduje napeljevanje k in pomoč pri samomoru. 

Od leta 1970 Psihiatrična klinika Ljubljana spremlja in objavlja statistične podatke o sestavi 

populacije, ki v Sloveniji umre zaradi samomora. Številke niso popolnoma natančne, saj 

veliko primerov ostane nepojasnjenih oziroma ni mogoče potrditi, ali je šlo za dejanski 

samomor. Dolgo časa je bilo za Slovenijo značilnih okoli 600 samomorov letno, s 

preventivnimi ukrepi in ozaveščanjem nam je uspelo število samomorov znižati na približno 

400. Kljub temu so v letu 2017 zabeležili 40 samomorov več kot leta 2016, kar nakazuje na 

ponovno rast (glej sliko 2.1) (Valetič 2009). 



 

 

2.8 Miti o samomoru  

V Sloveniji beležimo približno 400 samomorov na leto. Kljub preventivnim ukrepom 

samomor še vedno ostaja velik javnozdravstveni problem. Ker je bil samomor v preteklosti 

obravnavan kot tabu, se je v povezavi z njim oblikovalo kar nekaj napačnih predstav. 

Predvsem o tem, kateri ljudje so samomoru najbolj podvrženi, o razlogih samomora in tudi o 

tem, kako pomagati sebi ali drugemu, pri katerem je opaziti samomorilno tendenco. Zaradi 

pomanjkanja informacij ljudje niti ne vedo, kako postopati v primeru samomorilnih nagnjenj, 

zato je dobra ozaveščenost ključna pri preprečevanju samomora. Spodaj navajam nekaj mitov, 

ki so precej pogosto povezani s samomorom. 

 Mit 1: »Ljudje, ki govorijo, da bodo naredili samomor, ga nikoli ne naredijo«. Gre za 

trditev, ki jo lahko dokaj pogosto zasledimo v družbi. Pri tem je zelo pomembno 

poudariti, da je trditev vsekakor napačna. Velik odstotek ljudi, ki govori o nameri 

samomora, samomor na koncu tudi izvede (Valetič 2009).   

 Mit 2: »Nekoga, ki je odločen narediti samomor, ne moreš ustaviti«. Nekdo, ki izraža 

misel o samomoru, sočasno izraža svoj brezup in brezizhodnost iz trenutne življenjske 

situacije. Samomorilni osebi lahko nudimo pomoč tako, da ji prisluhnemo in 

pokažemo, da nam je mar. Osebo vedno usmerjamo v pozitivne vidike življenja in v 

rešljivost dane situacije (Valetič 2009). 

 Mit 3: »Če je nekdo v stiski, mu samomora raje ne omenjaj«. Zavedati se moramo, da 

je nekdo v hudi stiski prav gotovo že pomislil na samomor. Z omembo samomora 

lahko osebi ponudimo priložnost, da izrazi svoje temačne misli in jih lažje predela 

oziroma se usmeri v iskanje rešitve (Tennessee suicide prevention network b.l.). 

 Mit 4: »Samo depresivni otroci naredijo samomor«. Klinična depresija ni edini razlog, 

zaradi katerega otroci naredijo samomor. Že relativno kratka obdobja slabega počutja 

lahko namreč vodijo v impulzivne odzive. Kljub temu moramo upoštevati dejstvo, da 

so osebe z diagnosticirano klinično depresijo vseeno tvegana skupina (Tennessee 

suicide prevention network b.l.). 

 Mit 5: »Ko se posameznikovo čustveno stanje popravi, ni več nevarnosti, da bi oseba 

storila samomor«. Velika večina poskusov samomora se pojavi v obdobju treh 

mesecev po izboljšanju čustvenega stanja (Tennessee suicide prevention network b.l.). 



 

 

3 SAMOMOR MED MLADIMI 

Pri samomoru mladih se nenehno srečujemo z žalostnim dejstvom, da odgovore za pojasnitev 

mladostniških samomorov še vedno iščemo. Samomor med mladimi je zelo skrb vzbujajoče 

področje, saj predstavlja okvirno 10–15 % vseh samomorov. Glede na dejstvo, da mladostniki 

predstavljajo 30 % svetovne populacije, govorimo namreč kar o polovici vseh mladostnikov. 

Samomor se na svetovni statistični lestvici vzrokov smrti uvršča nekje na deseto mesto, v 

obdobju mladostništva pa velja za enega izmed treh najpogostejših vzrokov smrti. Kljub 

preventivnim ukrepom se statistično število mladostniških samomorov v Sloveniji periodično 

giblje med 10–20 na leto. Pri tem je pojavnost samomora pri fantih kar štirikrat večja kot pri 

dekletih. Med žensko populacijo je opaziti večjo pogostost samomorilnih misli in poskusov 

samomora, ki jih beležimo okoli 300–400 na leto. Dekleta se za poskus samomora odločijo 

predvsem zato, da opozorijo nase in na svoje stiske ter s tem izražajo klic na pomoč in željo 

po razrešitvi trenutnega stanja. Večina oblik samomorilnih poskusov zajema manj škodljivo 

destruktivno vedenje, kot je npr. zloraba večje količine tablet. Medtem pa se moški spol 

večinoma odloči za dejanski samomor, največkrat z obešanjem in strelnim orožjem. Fantje se 

dokazano slabše soočajo s stresnimi situacijami, na svoje stiske opozarjajo z delinkventnim 

vedenjem, nasiljem ipd. in samomor pojmujejo kot resnično končno dejanje.  

Mladostniki tako kot odrasli izberejo samomor kot izhod v sili. S samomorom ali poskusom 

samomora mladi opozarjajo nase, na svoje težave in stiske, s katerimi se soočajo. Razumeti 

moramo, da je samomor med mladimi skrb vzbujajoč tudi zaradi tega, ker se velikokrat zgodi 

v navalu impulzivnosti. Mladostniki se neradi zatekajo po pomoč, ko se soočajo s stiskami, 

težko ubesedijo svoje težave in o samomoru redko spregovorijo. To vsekakor ne pomeni, da 

pomoči nočejo, temveč potrebo po njej težko izrazijo. Pri tem je torej ključno, da opazujemo 

njihov razvoj in spremembe v duševnosti in osebnosti (Samomor 2014; Roškar 2009). 

3.1 Mladostništvo in faze razvoja 

Mladostništvo ali adolescenca je lahko za posameznika zelo ranljivo obdobje, ki terja veliko 

psihičnega napora. V obdobju adolescence, ki nastopi po 11.–12. letu in se zaključi med 22. in 

24. letom starosti, se soočimo z neizogibnimi življenjskimi spremembami svojega telesa in 

čustev. Vsak starš se dobro zaveda, da lahko tovrstni prehod predstavlja pravi izziv. V času 



 

 

najstništva se starši soočajo s svojimi »hormonsko ponorelimi« otroki, ki na enkrat postanejo 

bolj pogumni, občutljivi, raztreseni, trmasti, uporniški, impulzivni in še bi lahko naštevali. 

Posledično med starši in mladostniki prihaja do navzkrižij pogledov in slabe komunikacije, ko 

se otrok oblikuje kot osebnost v iskanju lastne resnice. Mladostniku se zato lahko velikokrat 

poraja misel, da ga razumejo le njegovi vrstniki, starše pa vidi kot najhujše sovražnike. Ker se 

v tem obdobju mladostniki soočajo z velikimi spremembami v osebnostni strukturi, so še 

intenzivneje podvrženi vplivom zunanjega okolja pri oblikovanju vrednot, morale in 

prepričanj. Večina posameznikov popolnoma normalno zaključi adolescenčni razvoj, ravno v 

tem obdobju pa obstaja velika nevarnost, da posameznik prevzame ali razvije neko obliko 

tveganega vedenja, ki se nato v odraslosti lahko samo še stopnjuje (npr. prekomerno pitje 

alkohola, prekomerno kajenje, prekomerna uporaba drugih drog ipd.). Obdobje mladostništva 

se začne s koncem otroštva in posega na začetke zgodnje odraslosti. Razdelimo ga na tri 

skupine (Roškar 2009): 

 zgodnje mladostništvo (do 14. leta starosti), 

 srednje mladostništvo (od 17. do 18. leta starosti) in 

 pozno mladostništvo (od 22. do 24. leta starosti). 

Havighurst v svoji knjigi »Developmental tasks and education« navaja, da človek v svojem 

življenjskem ciklusu prehaja med različnimi psihosocialnimi razvojnimi fazami. Vsako izmed 

razvojnih faz naj bi spremljale razvojne naloge. Uspešno opravljene naloge posameznika 

osrečujejo in motivirajo za nadaljnje prehajanje med fazami, neopravljene pa v njem vzbudijo 

občutke razočaranja, družbeno zavračanje in neko določeno stopnjo težavnosti pri soočanju z 

naslednjimi razvojnimi nalogami. Adolescenčno obdobje prav tako obravnavamo kot 

razvojno fazo. Kot vsaka razvojna faza tudi adolescenca od mladostnika terja osvojitev 

določenih razvojnih nalog – stališča, znanja, vedenja in spretnosti, s katerimi se lahko 

optimalno razvija naprej. Adolescenčni mladostniki se pogostokrat soočajo z več nalogami 

naenkrat. V času adolescence se pri mladostnikih pojavijo prvi poskusi opuščanja vloge 

odvisnega in varnega otroka ter oblikovanje individualnosti in lastne, unikatne osebnosti. 

Mladostniki v tem obdobju intenzivno iščejo potrditev svojih vrstnikov in poskušajo ne 

odstopati od večine. Havighurst razvojne naloge mladostnika deli v osem skupin (Manning 

2010; Roškar 2009), in sicer: 

 Prilagajanje na telesne spremembe – Čas mladostništva je tudi čas pubertete. 

Posameznik se prvič sooča s poraščenostjo telesa in razvojem spolnih organov. 



 

 

Velikokrat so mladostniki občutljivi in kritični do svojega telesa, razvijejo lahko nizko 

samopodobo in posvečajo pretirano pozornost negovanju svojega videza. Mladostnik 

se mora naučiti sprejeti in razumeti spremembe na svojem telesu, sprejeti svoj zunanji 

videz in vzpostaviti skrben odnos do samega sebe – skrb za higieno, zdravo 

prehranjevanje, športne dejavnosti ipd. (Horvat in Lončarič 2014). 

 Čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih – Mladostnik se osvobaja 

od družine, staršev in drugih odraslih. Hkrati z njimi gradi vzajemne odnose in prehaja 

na enakovredno raven. V tej fazi se uči lastne neodvisnosti (Horvat in Lončarič 2014). 

 Oblikovanje socialne spolne vloge – Mladostniki oblikujejo svojo spolno identiteto 

in začnejo prevzemati moško ali žensko socialno vlogo ter se v njej tudi preizkušati. V 

mladostništvu posamezniki spoznavajo svoj in nasprotni spol, pri tem pa je zelo 

pomembna vloga, ki jo imajo starši. Bistveno pri tem, kakšen odnos bo mladostnik 

razvil do sebe in nasprotnega spola, je, kako oče doživlja svojo moškost in kako mama 

svojo ženskost (Horvat in Lončarič 2014). 

 Oblikovanje novih, stabilnih socialnih odnosov z vrstniki – V tej fazi se 

vzpostavljajo odnosi z vrstniki, ki imajo podobne interese, cilje, vrednote, ideje, 

hobije, stile oblačenja, komuniciranja ipd. V mladostništvu se oblikujejo trdnejši 

odnosi od tistih v otroštvu. Posameznik ustvarja tudi široko socialno mrežo, ki ni 

vezana le na njegov kraj bivanja. Prek vrstniških odnosov se posameznik uči 

sodelovalnega vedenja in razvija svoje socialne spretnosti (Horvat in Lončarič 2014). 

 Razvoj socialno odgovornega vedenja – Posameznik začne razvijati odgovornost do 

družbe in sprejemati njene vrednote, ki mu omogočajo, da postopa kot zrela odrasla 

osebnost. S tem se začne kazati osebna zrelost posameznika. Da lahko nekoga 

obravnavamo kot osebnostno zrelega, mora imeti razvito spoštovanje in odgovornost 

do soljudi ter upoštevati družbene norme, vrednote in cilje. V tej fazi se oblikujejo tudi 

življenjski cilji (Horvat in Lončarič 2014). 

 Priprava na poklicno delo – Katero poklicno področje bomo izbrali, je vsekakor 

dolgotrajen proces, ki pa se začne že v otroštvu. Otroške predstave o realnosti poklica 

so sprva domišljijske. Otroci sočasno sanjarijo o poklicu zdravnika ravno toliko kot o 

poklicu dobre vile ali Batmana. Realne perspektive o svojih interesih in sposobnostih 

še nimajo. V času mladostništva, v obdobju preizkušanja, mladostnik išče poklicno 

usmeritev na podlagi osebnih vrednot, sposobnosti, zanimanj in težavnosti študija. V 

poznem mladostništvu posamezniki preidejo v fazo realizacije, ki zajema intenzivnejše 



 

 

raziskovanje in izbiranje poklicne usmeritve. Pri izbiri poklica igrajo pomembno vlogo 

tudi delovne navade in tehnike učenja, ki jih mladostnik osvoji v razvojnih fazah 

(Horvat in Lončarič 2014). 

 Priprava na partnerstvo in družino – Ob koncu zgodnjega mladostništva se pri 

posameznikih začne pojavljati zanimanje za nasprotni spol. Pri vstopu v srednje in 

pozno obdobje mladostništva se lahko začnejo oblikovati tudi partnerski odnosi, prek 

katerih se posamezniki učijo empatije, izražanja čustev, reševanja konfliktov, 

združevanja interesov ipd. Skozi partnerske odnose se spreminjajo posameznikova 

stališča, odnos do materialnega in dela, predvsem pa se razvija zrelejši odnos do 

celotne okolice. (Horvat in Lončarič 2014) 

 Oblikovanje vrednotne usmeritve – V mladostništvu posameznik oblikuje bolj 

stabilne vrednote, značilne za odraslost. Če so v otroštvu na sistem vrednot vplivali 

starši, v obdobju mladostništva vplivajo še vrednote družbenega okolja. Posameznik 

sam sestavlja hierarhijo vrednot in v skladu z njo oblikuje lastno identiteto. 

Posameznik vedno deluje v skladu s primarnimi vrednotami (Horvat in Lončarič 

2014). 

V obdobju mladostništva so pritiskom najbolj izpostavljeni medosebni odnosi, ki se v tej fazi 

razvoja prestrukturirajo. Mladostnik nenehno izmenjuje vlogo otroka in odrasle osebe, starši 

pa menjavajo vlogo starša in prijatelja. V tem času je zelo pomembno, da starš lahko določa, v 

katerih situacijah prevzeti vlogo prijatelja in v katerih vlogo odrasle osebe, ki še vedno 

postavlja omejitve. Za vzpostavitev dobrih odnosov mora mladostnik prispevati svojo 

odgovornost, starši pa svoje zaupanje vanj.  

3.2 Tvegano vedenje mladostnikov 

V mladostništvu se mladi prvič srečujejo z eksistencialnimi vprašanji, s katerimi poskušajo 

osmisliti življenje in smrt. Občasnost samomorilnih misli je lahko popolnoma normalen pojav 

in lahko nakazuje normalnost razvoja v adolescenčnem obdobju. Samomorilne misli začnemo 

obravnavati kot kritične, ko za mladostnika postanejo edina rešitev iz krizne situacije in edini 

odziv na občutke, ki sprožijo določena stresna stanja. Pri mladostniku so najpogostejše nekje 

med 14. in 18. letom starosti, redkeje se pojavljajo pred 12. letom starosti (Tančič 2009). 

V obdobju mladostništva so posamezniki prvič izpostavljeni tveganemu vedenju, ki se lahko 



 

 

nato še stopnjuje v odraslosti. Oblike tvegane vedenja so sicer nekaj popolnoma vsakdanjega 

za mladostnika, saj z njimi preizkuša meje, do kam lahko gre in kaj mu dovoljujejo družbena 

pravila, hkrati pa pravzaprav išče tudi svojo vlogo. Tvegano vedenje povezujemo s 

posledicami telesnih in duševnih sprememb, z družbenega vidika pa se tvegano vedenje 

pojmuje kot preizkušanje možnosti za oblikovanje lastnega življenja in notranjega sveta. 

Tvegano vedenje postane tvegano le takrat, ko (Roškar 2009): 

 se pojavlja že zelo zgodaj v razvoju mladostništva,  

 ko nastopa neprekinjeno in ko ni vezano le na posamezne priložnosti,  

 ko postane destruktivni življenjski slog posameznika in mu onemogoča konstruktivno 

delovanje,  

 ko poteka v interakciji z vrstniki, ki tovrstno ogrožajoče vedenje spodbujajo in 

odobravajo, 

 ko se neko tvegano vedenje medsebojno povezuje tudi z drugimi oblikami tveganega 

vedenja.  

Posameznik v obdobju mladostništva sočasno vstopa v dva svetova. Na eni strani vzpostavlja 

odnose z vrstniki, ki imajo lasten pogled na svet, svoje vrednote, oblike vedenja in načine 

komuniciranja, na drugi strani pa se vrstijo pritiski odraslih, ki nasprotujejo prvemu. Čeprav 

odrasli velikokrat tveganega vedenja ne odobravajo, ga mladostniki lahko doživljajo kot 

skrajno pozitivnega, saj prinaša sprostitev, občutke ugodja, vznemirjenje, neodvisnost, pogum 

in občutek moči nad lastnim življenjem. Mladostniško vedenje spremlja prepričanje, da 

tvegano vedenje prinaša sprejetost in potrditev vrstnikov. Z njim se mladostniki pogosto samo 

zabavajo, izboljšujejo svoje razpoloženje in samospoštovanje, krajšajo prosti čas in tudi 

lajšajo negativne občutke, ki so jim takrat lahko še neznani ali nerazložljivi (Roškar 2009). 

Kot najpogostejšo obliko tveganega vedenja prepoznavamo uporabo tobaka, alkohola in 

drugih psihoaktivnih snovi. Bolj redke so različne oblike nasilja, trpinčenje, odvisnost od 

hrane, odvisnost od spolnosti in druge. Določene oblike tveganega vedenja lahko vodijo v 

duševne bolezni (depresija, anksioznosti ipd.) ali pa tudi v obup in samomorilno vedenje 

(Roškar 2009). 

3.3 Dejavniki tveganja 

Razumeti, zakaj si mladostnik vzame življenje, je ravno tako težko, kot iskati odgovore na to, 



 

 

zakaj se kdor koli odloči za samomor. Hkrati je razlogov za odločitev po prekinitvi življenja 

nešteto. Postavljamo si torej vprašanje, čemu si toliko mladostnikov vzame življenje ali pa si 

ga poskusi vzeti ali še huje, čemu se sploh usmerijo v samomorilno razmišljanje. Samomor 

mladostnika lahko mogoče pojasnimo le z definicijo, da gre za samodestruktivno vedenje z 

namenom resnega poškodovanja samega sebe ali pa za povzročitev lastne smrti. Na 

mednarodni ravni je z začetkom leta 2002 pa vse do leta 2014 v okviru Svetovne zdravstvene 

organizacije potekala večletna raziskava »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju«, 

v katero je bila vključena tudi Slovenija. Statistični rezultati nakazujejo povečano pojavnost 

vsaj dveh psihosomatskih simptomov pri mladostnikih. Mladi vedno bolj trpijo za 

nespečnostjo, nervoznostjo in razdražljivostjo. Večkrat se soočajo z občutki potrtosti ali »biti 

na tleh«. V Sloveniji okoli 23 % mladostnikov poroča o občutkih depresivnosti, v zadnjem 

letu raziskave pa je 15,5 % petnajstletnikov pomislilo na samomor. Vedeti moramo, da 

statistika samomorov mladostnikov ni popolnoma natančna, saj raziskave ne vključujejo 

otrok, ki se ne šolajo. Po tem lahko sklepamo, da je odstotek samomorilnih mladostnikov v 

Sloveniji še višji. Taki otroci so pogosto prikrajšani za kakovostno socialno življenje, živijo v 

slabih življenjskih razmerah ipd. Slovenski mladostniki se na podlagi samoocene uvrščajo v 

sam vrh med vsemi evropskimi državami po obremenjenosti s šolskimi obveznostmi. Prav 

tako menijo, da so predebeli, kar dokazuje tudi statistični izračun telesne mase (ITM). Hkrati 

se uvrščajo na vrh lestvice po tedenskem pitju alkohola in zlorabi konoplje. Omenjeni 

statistični rezultati so pretresljivi predvsem zato, ker govorimo o mlajši, vendar naslednji 

družbeni generaciji. Tukaj se postavlja vprašanje, zakaj so otroci preobremenjeni. Lahko 

krivdo pripišemo starševski vzgoji, permisivni vzgoji, kulturi družbe ali številnim 

obveznostim otroka? Kot družba moramo v ospredje postaviti zavedanje, da slaba kakovost 

duševnega zdravja v mladostniških letih lahko negativno vpliva na posameznikovo odraslost 

(NIJZ 2014; Delo 2014). 

Nekaj nakazuje zunanja podoba družbe, drugo zgodbo pa nam razkrije notranji svet 

posameznika. Upoštevati moramo namreč tudi možnost, da je odraz vedenja slovenskih 

mladostnikov in svetovne mladostniške populacije le odraz notranjih psiholoških procesov, ki 

so povezani s psihosocialnimi dejavniki okolja. Ker je samomor tako kompleksen pojav, ga 

lahko pojasnimo le z upoštevanjem več medsebojno povezanih dejavnikov, ki jih delimo na: 

 individualne dejavnike, 

 družinske dejavnike in 



 

 

 dejavnike okolja. 

3.3.1 Individualni dejavniki 

Pri individualnih dejavnikih vedno upoštevamo, da so neposredno vezani na mladostnika, ki 

ga obravnavamo.  

3.3.1.1 Duševne motnje 

Duševne motnje so se pri mladostnikih izkazale kot glavni kazalnik tveganja pri razvoju 

samomorilnega vedenja. Raziskave kažejo 90-odstotno možnost odkritja duševne motnje pri 

mladostniku, ki je izvedel samomor, tudi če pred tem ni bilo podane prav nobene klinične 

obravnave duševne motnje. Najpogostejše so motnje razpoloženja, predvsem depresija. 

Pojavlja se tudi samomorilno vedenje zaradi psihotičnih motenj, pri čemer izstopa povezanost 

s shizofrenijo. Simptomi, ki nakazujejo pojavnost duševne motnje, so pri mladostniku težje 

diagnosticirani, zato jo mladostniku težko določimo (Tančič 2009). 

Depresivne motnje 

Pri depresivnem mladostniku lahko opazimo določene depresivne simptome, kot so 

depresivno razpoloženje, izguba zanimanja za dejavnosti in hobije, ki so mu pred tem 

predstavljali zadovoljstvo, utrujenost, nihanje razpoloženja, čustvena otopelost ali 

neodzivnost, razdražljivost, nespečnost ali pretirana zaspanost, nenehna lakota ali odsotnost 

lakote, ponavljajoče se fizične bolečine, kot so npr. migrene, občutki samoomaloževanja, 

nemoči in brezupa, samomorilne misli itd. Pri mladostnikih depresivno motnjo težje 

prepoznamo, ker se po navadi pojavlja sočasno z drugimi znaki, ki so značilni za motnje 

hranjenja, hiperaktivnost, motnje vedenja, motnje osebnosti itd. Otroka z lahkoto označimo za 

prepirljivega, nemirnega, nepredvidljivega, redkeje pa omenjene znake povezujemo s 

samomorilnimi mislimi ali depresijo. Prav tako se lahko za delinkventnim, tihim, umaknjenim 

in nezainteresiranim mladostnikom skriva samomorilni posameznik. Mladostniki se z izbiro 

nekega vedenja le soočajo z osebnimi krizami. Kljub pogostosti pojava depresivne motnje pri 

samomorilnih posameznikih je treba poudariti, da se lahko depresivna motnja pojavlja tudi 

brez samomorilnih misli in da lahko mladostnik naredi samomor, ne da bi bil depresiven. Za 

depresivnega posameznika so značilna daljša obdobja potrtosti in sprememba vedenja, ki 



 

 

vplivajo na mladostnikovo kakovost življenja (Tančič 2009; Tomori 2003). 

Motnje hranjenja 

Motnje hranjenja, ki so življenjsko ogrožajoče oblike duševnih bolezni, se danes uvrščajo v 

sam vrh pojavnosti pri mladostnikih. Pogosto so povezane s slabo samopodobo in 

nesprejemanjem samega sebe. Velik vpliv imajo zunanja okolica in trenutni družbeni ideali. 

Motnje hranjenja, med katere uvrščamo anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo, kompulzivno 

prenajedanje, ortoreksijo in bigoreksijo nervozo, so obravnavane kot resen zdravstveni 

problem, ki ga najpogosteje zasledimo v obdobju adolescence in zgodnje odraslosti. Gre za 

duševne motnje, ki so pravzaprav čustvene motnje, pri katerih se kaže spremenjen odnos 

posameznika do hrane. Prek njih posameznik navzven sporoča in izraža svoje globoke 

duševne stiske in nesprejemanje samega sebe. Z motnjo se posameznik osvobaja bolečih 

čustev in notranjega trpljenja. Za motnje hranjena je značilna določena struktura, prek katere 

lahko motnjo prepoznamo in določimo. Imajo določen začetek, klinično in epidemiološko 

sliko. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj motenj hranjenja, izhajajo iz družinskega, 

sociokulturnega in biološko-genetskega področja (Sernec 2009). V nadaljevanju so ti 

dejavniki tudi opisani: 

 Družinski dejavniki: Vloga družine je pri razvoju motnje hranjenja zagotovo 

najpomembnejša. Družine v grobem delimo na funkcionalne in nefunkcionalne, torej 

tiste, ki otroku omogočajo zdrav in normalen psihosocialni razvoj in tiste, v katerih 

obstaja določena težava. Nefunkcionalno partnerstvo, nefunkcionalno starševstvo, 

uporaba hrane kot pripomoček vzgoje (česar starši naj ne bi nikoli uporabljali), 

kronične ali telesne bolezni staršev, spolne, telesne in duševne zlorabe otroka ipd. 

lahko pri posamezniku sprožijo razvoj motnje hranjenja. 

 Biološko-genetske dejavnike določimo z visoko težo novorojenčka, prekomerno 

telesno težo v otroških letih in po zelo značilnih osebnostnih lastnostih, kot so 

perfekcionizem, pridnost, pretirana potreba po zunanji potrditvi in pohvali okolice ipd.  

 Sociokulturni dejavniki: Sem uvrščamo predvsem dejavnike, ki se pojavljajo zaradi 

integriranosti v okolje in kulturo družbe. Velik vpliv imajo tudi trenutni družbeni 

ideali. Kot dejavnike upoštevamo spremenjeno vlogo ženske v družbi, stigmatizacijo 

debelosti, poveličevanje vitkosti, spremenjene in zaželene lepotne ideale tako žensk 

kot moških, promovirane smernice zdravega življenja ipd.  



 

 

Ljudje z motnjo hranjenja lahko hrano odklanjajo, se prenajedajo, bruhajo, pretirano 

uporabljajo odvajala in diuretike, so pretirano dejavni ipd. Pred razvojem motnje hranjenja se 

po navadi najprej pojavi motnja prehranjevanja. Ni pa vedno značilno, da se bo iz slednje 

razvila duševna motnja hranjenja. Motnje prehranjevanja pripisujemo posameznikom, ki 

preizkušajo raznorazne diete in prehranske način, imajo neuravnoteženo prehrano, neredne 

obroke, pogosto nihanje telesne teže itd. (Sernec 2009). 

Pri mladostnikih z motnjo hranjenja je značilna pojavnost samomorilnega vedenja. Samomor 

pri anoreksičnih posameznikih je zelo pogost pojav, prav tako pojavnost samomorilnih misli 

lahko nakaže resnost stanja pri posamezniku. Kadar se anoreksija pojavi kasneje, izguba teže 

nakazuje željo po smrti. Opaziti je mogoče tudi zanimivo povezanost med motnjami 

hranjenja, depresijo in anoreksijo. Postavlja se tudi teorija samozdravljenja, pri kateri 

depresivna dekleta z izgubljanjem teže izboljšujejo svoje počutje in to posledično vpliva na 

njihove hormone. V nekaterih primerih pa ravno izgubljanje teže lahko sproži hudo depresijo 

in samomorilno vedenje. Najbolj tvegani so mladostniki, ki so nenehno vpeti v boj s 

kilogrami med socialnimi pritiski in zadovoljstvom nad lastnim telesom. Velikokrat se 

počutijo, da telesno ne ustrezajo družbenim idealom in pričakovanjem. Pri mladostnikih z 

bulimijo se pojavlja tudi manj nevarno samopoškodovalno vedenje (npr. ureznine) (Tančič 

2009; Sernec 2009). 

3.3.1.2 Osebnostne značilnosti in kognitivni slog reševanja težav  

Tako odrasli kot mladostniki se na različne načine spoprijemamo s težavami. Med neprimerne 

načine reševanja težav oziroma kognitivne sloge uvrščamo tiste, s katerimi posameznik 

situacije pojmuje negativno in nima sposobnosti prilagajanja in širšega pogleda na situacijo. 

Vsak izmed nas lahko izgubi upanje v iskanju rešitve, pri negativno togem pojmovanju pa se 

pojavlja povečana nagnjenost k pesimizmu, v katerem oseba tudi vsakdanje situacije pojmuje 

na skrajno pesimističen način. Vse deluje kot nerešljivo, brezupno, velikokrat oseba zapade 

tudi v vlogo žrtve in druge plati oziroma lastnega prispevka ne vidi. Posameznika spremlja 

občutek nemoči in nezaupanja, tako vase kot v druge, kar prenaša tudi na prihodnje situacije. 

Z dotičnim mišljenjem oseba sama sebi zavira razvoj spretnosti za odpravljanje stresnih 

dogajanj. Pri mladostnikih so pogosto prisotne osebnostne in vedenjske značilnosti, ki se 

kažejo kot vedenjske motnje ali pa nakazujejo morebitno možnost za razvoj motnje osebnosti 

(Tomori 2003; Tančič 2009). 



 

 

Impulzivnost je najpogostejša osebnostna značilnost samomorilnih posameznikov. 

Mladostnika ovira pri tem, da bi situacijo zaznal in jo rešil na ustrezen način. Impulzivnost 

povzroči, da se oseba odzove v naglici in predhodno ne razmišlja o posledicah svojih dejanj. 

Pri samomorilnih mladostnikih se pogosto pojavljajo tudi nasilnost, socialna odmaknjenost in 

druge vrste izogibalnega vedenja (Tomori 2003; Tančič 2009). 

3.3.1.3 Spolna usmerjenost 

Na samomorilno vedenje vpliva tudi spolna usmerjenost, pri čemer je pri homoseksualnosti 

pri obeh spolih mogoče zaznati štiri- do šestkrat večjo nevarnost samomorilnega poskusa v 

primerjavi s heteroseksualnimi mladostniki. Najbolj tvegano je ravno obdobje med 18. in 19. 

letom, ko se mladostnik sooča s svojo spolno usmerjenostjo in spoznava, da lahko odstopa od 

družbeno bolj pričakovane. Homoseksualni posamezniki se soočajo s preizkušnjo sprejemanja 

svoje spolne usmerjenosti. Samomorilnemu tveganju so izpostavljeni mladostniki, ki so od 

svojega okolja bolj umaknjeni in katerih okolje je nagnjeno k homofobiji, osamljeni 

posamezniki, tisti, ki se soočajo z bremenom svoje spolne usmerjenosti že od zgodnje 

adolescence, in tudi tisti, ki ne najdejo zadovoljstva v homoseksualnih odnosih (Tančič 2009). 

3.3.1.4 Zloraba drog in alkohola 

Zloraba alkohola in drog je med najpogostejšimi dejavniki tveganja, s samomorilnim 

vedenjem pa jo povezujemo skozi posredne in neposredne mehanizme. Alkohol in droge 

lahko pri posamezniku neposredno sprožijo samomorilno vedenje tako, da z uporabo vplivajo 

na centralni živčni sistem in s tem zmanjšujejo inhibicijo. Poslabša se posameznikova presoja, 

povečuje se impulzivnost, razvijejo pa se lahko tudi resne motnje razpoloženja, pri katerih se 

pojavljajo začasne, intenzivne depresivne motnje s samomorilnim nagnjenjem. Raziskave so 

pokazale, da se tveganje za samomor poveča pri tistih, ki razvijejo odvisnost, tistih, ki spijejo 

večje količine alkohola, ali tistih, ki zlorabljajo težje droge, kot sta npr. kokain in heroin. Pri 

osebah, ki zlorabljajo psihoaktivne snovi, se posredno lahko določene bolezni, njihovi 

simptomi in že prisotne duševne motnje le še poslabšajo. Depresija se lahko poveča, 

stopnjujejo se občutki tesnobe ali pa se povečajo simptomi pri že obstoječi psihozi. S tem, ko 

se povečujejo simptomi, se povečuje tudi možnost samomorilnega vedenja. Druga oblika 

posredne povezanosti samomora z zlorabo psihoaktivnih snovi se navezuje na možno 

pomembnost genetskih dejavnikov pri razvoju alkoholizma in zgodnjih psihiatričnih motenj. 



 

 

To si razlagamo predvsem s tem, da za otroke alkoholikov obstaja večja verjetnost genetske 

nagnjenosti k razvoju samomorilnega vedenja in hkrati tudi k zlorabi psihoaktivnih snovi. 

Sočasno so tudi večkrat izpostavljeni samomorilnemu vedenju staršev ter v korelaciji s tem 

odraščajo v kaosu in neustreznih razmerah. Starši alkoholiki svoje otroke nehote uvajajo v 

alkoholizem že zelo zgodaj. Kar 40 % otrok alkoholikov doleti enaka usoda, hkrati pa so 

raziskave pokazale, da je bila večina alkoholikov alkoholu izpostavljena že v zgodnji mladosti 

(Tančič 2009; Bučinel 2005). 

Med pomembne dejavnike, ki vplivajo na pitje alkohola pri mladostniku, uvrščamo današnjo 

dostopnost alkohola in družbeno nagnjenost k pitju alkohola. Na mladostnika vplivajo tudi 

vrstniki s svojim vedenjem in starši s svojim odnosom do alkohola. Pri starših, ki svojim 

otrokom namenjajo več časa, spremljajo njihove dejavnosti in ustvarjajo močne družinske 

vezi, je nagnjenost k zlorabi alkohola bistveno manjša (Tančič 2009; Mušič 2013). 

3.3.2 Družinski dejavniki  

Družina ima največji vpliv na razvoj posameznika, saj ga spremlja že od njegovega rojstva, 

hkrati pa je tudi primarna socializacija posameznika. Prek družinskih odnosov se posameznik 

uči o medosebnih odnosih, vrednotah, čustvovanju, sočasno pa družina predstavlja tudi prvo 

povezavo z zunanjim okoljem. Med družinske dejavnike, ki vplivajo na razvoj samomorilnega 

vedenja, prištevamo vse značilnosti družinskega sistema, ločitev ali izgubo staršev ter vse 

fizične in psihične zlorabe znotraj družine.  

3.3.2.1 Značilnosti družine 

Najbolj tvegani dejavniki družine, v kateri otrok odrašča, so duševne motnje njegovih staršev. 

Sem uvrščamo vse depresivne motnje, tesnobne motnje, zlorabo alkohola in psihoaktivnih 

drog ter antisocialno osebnostno motnjo. Mladostniki, ki živijo v neugodnih življenjskih 

okoliščinah, ki jim primanjkuje izobrazbe, materialnih dobrin ipd. ter imajo s tem slabšo 

kakovost življenja, prav tako kažejo višje tveganje za razvoj samomorilnega vedenja. V 

tovrstnih življenjskih okoliščinah je tudi možnost za pojavnost razvoja slabih navad, ki slabo 

vplivajo na zdravje, večja. Za otroka je tvegana tudi pojavnost samomora v družini, saj lahko 

le-ta negativno vpliva na njegovo kognicijo. Otroci, pri katerih je samomor nekoč že bil 

prisoten v družini, lahko samomor pojmujejo kot način reševanja težav in so zato bolj 



 

 

nagnjeni k misli na samomor kot tisti, ki se v družini s tem niso srečali. Seveda se lahko zgodi 

tudi obratna situacija, ko samomorilno vedenje enega člana družine vse druge odvrne od tega, 

da bi sploh kdaj pomislili na samomor kot na način reševanja težav. Kako posameznik 

pojmuje samomor znotraj nekega družinskega okolja, je odvisno predvsem od tega, kakšno 

stališče do samomora zavzema njegova družina, kakšne odnose so imeli člani družine in 

samomorilec, kakšne so bile značilnosti in okoliščine, v katerih se je odvil samomor, in kako 

je samomor zaznamoval družinske člane (Tančič 2009). 

3.3.2.2 Ločitev ali izguba staršev 

Nekateri dejavniki družine so lahko varovalni in otroka ščitijo pred razvojem samomorilnega 

vedenja. To so dober harmoničen odnos znotraj družine in dobri družinski odnosi. V družini, 

kjer so konflikti pogostejši, je tudi tveganje za razvoj samomorilnega vedenja večje. Tukaj 

upoštevamo predvsem vlogo staršev, ki imajo zelo velik vpliv na mladostnikovo vedenje, na 

njegovo vzpostavljanje odnosov z zunanjo okolico, na njegove vrednote, načine 

komuniciranja ipd. Predvsem so tvegani otroci ločenih staršev. Zametki samomorilnega 

vedenja se začnejo oblikovati še pred samo ločitvijo staršev, pogojuje pa jih pogostost in 

intenzivnost konfliktov znotraj družine ter način reševanja težav med staršema. Starševski 

odnos neposredno zaznamuje mladostnikovo sposobnost prilagajanja.  

3.3.2.3 Zloraba 

Mladostnik se lahko sooči s fizično, psihično in spolno zlorabo v interakciji z zunanjim 

okoljem ali znotraj svoje družine. Do zlorab lahko prihaja v šolskem in bližnjem socialnem 

okolju, s strani tujcev in tudi s strani staršev. Vse tri vrste zlorab obravnavamo kot zelo 

pomembne dejavnike pri razvoju samomorilnega vedenja mladostnikov. Pri zlorabah moramo 

upoštevati kritičnost in čas trajanja ter tudi identiteto osebe, ki je odgovorna za zlorabo. S 

strani staršev so resne zlorabe velikokrat povezane z njihovimi psihičnimi težavami in 

odvisnostmi (Tančič 2009). 

Vrste zlorab pustijo različne posledice na posameznikih. Zanimiva je primerjava posledic 

spolnih zlorab med moškim in ženskim spolom. Zlorabljena dekleta pogosto razvijejo 

zdravstveno-psihološke simptome, ki se kažejo skozi nočne more in druge zdravstvene težave. 

Pri fantih pa je mogoče opaziti predvsem posledice v vedenju, kot so denimo večkratni 



 

 

poskus samomora, zloraba substanc, odklonilno vedenje ipd. Zlorabljeni mladostniki 

pogosteje poročajo o samomorilnih mislih v primerjavi z nezlorabljenimi. Ne glede na vrsto 

zlorabe jo moramo vedno obravnavati resno, hkrati pa je treba ohranjati zavedanje, da zloraba 

zaznamuje človeka za daljše obdobje, lahko tudi za celo življenje (Tančič 2009). 

3.3.3 Dejavniki okolja 

Sem uvrščamo vse dejavnike iz mladostnikovega socialnega okolja. To so odnosi z vrstniki in 

s tem povezano šolsko okolje ter sočasno spoznavanje in interakcija prek interneta, medijev in 

socialnih omrežij.  

3.3.3.1 Vrstniki 

Posameznik se v obdobju mladostništva začne intenzivneje in bolj samostojno povezovati z 

zunanjim svetom. V obdobju adolescence se oblikujejo tesnejši odnosi z vrstniki, ki 

nadomestijo starše pri zadovoljevanju več potreb. Vrstniki mladostnika podpirajo, spodbujajo, 

usmerjajo njegova zanimanja in hkrati pomagajo pri doseganju neodvisnosti. V obdobju 

mladostništva posamezniki iščejo svojo identiteto. Vrstniki postanejo ključni dejavnik, ki 

vpliva na mladostnikovo vedenje in dejanja, stališča in načela. Posledično mladostnik postane 

v neki meri odvisen od svojih vrstnikov, čeprav se tega dejansko ne zaveda. Kljub idealu, da 

smo kot mladostniki našli svojo neodvisnost, pa se tudi znotraj vrst vrstnikov pojavljajo 

pravila, ki so velikokrat lahko celo strožja od tistih, ki veljajo znotraj družinskega okolja. 

Kljub temu adolescenčni posameznik veliko lažje upošteva pravila vrstnikov, saj je to odvisno 

od njegove svobodne volje, želje, da bi bil sprejet, hkrati pa se tudi ne počuti več kot otrok. 

Mladostnik se zaradi težnje po pripadnosti ne zaveda, da z upoštevanjem pravil skupine 

nezavedno izgubi del svoje individualnosti. Prek odnosov z vrstniki se posameznik uči 

integracije v socialne skupine, kar mu zelo koristi v odraslosti. Z druženjem se mladostnik uči 

socialnega vedenja, sledenja in sodelovanja, z vrstniki tudi tekmuje in se z njimi primerja 

(Tomori 1983). 

Mladostniki lahko s svojim vedenjem prav tako negativno vplivajo drug na drugega. Tudi v 

primeru, ko se med vrstniki pojavljajo oblike tveganega, destruktivnega, delinkventnega in 

samomorilnega vedenja, jih mladostnik nehote vzame za svoje. Pojavnost samomora med 

vrstniki lahko sproži pri posamezniku razvoj samomorilne tendence, predvsem zaradi tega, 



 

 

ker se posamezniki v svojem vedenju posnemajo. Mladostniki se s samomorilnim vrstnikom 

primerjajo, ker menijo, da so si podobni, da se soočajo z enakimi težavami ali pa preprosto 

zato, ker so medsebojno zelo povezani. Mladostnik lahko prijateljevo odločitev samomora 

interpretira kot pozitivno odločitev za izpolnitev svojih ciljev. Pogosto se zgodi, da samomoru 

enega mladostnika sledijo tudi poskusi samomora njegovih vrstnikov, velikokrat na enak ali 

podoben način. Tako kot pri odraslih, tudi v mladostništvu prihaja do medsebojnih konfliktov. 

Mladostniški odnosi so vse prej kot rožnati. Soočajo se s prepiri, prekinitvami odnosov, 

ustrahovanjem, zavračanjem itd. Nesprejetost spodbuja pri mladostniku občutke osamljenosti, 

slabe samopodobe, stres in druge čustvene težave. Zelo pogoste so tudi oblike fizičnega in 

psihičnega nasilja ali »bullyinga«. Nasilje lahko sproži depresijo, tesnobo, strah pred šolo 

ipd., s tem pa tudi večje tveganje za razvoj samomorilnega vedenja. Šolska leta niso rožnata, 

so pa ključna za oblikovanje nadaljnjih odnosov v kasnejših obdobjih življenja (Tančič 2009). 

3.3.3.2 Šola 

Šola predstavlja drugo najpomembnejšo obliko socializacijskega okolja. Mladostnika vzgaja, 

izobražuje, mu omogoča socializacijo z vrstniki ipd. Poleg pozitivnega vpliva na 

mladostnikovo življenje lahko težave s šolo nanj vplivajo tudi negativno. Negativni vpliv se 

pojavi v korelaciji s slabim učnim uspehom ali ustrahovanjem s strani drugih učencev, kar 

smo opisovali v prejšnjem odstavku o vrstnikih. Šolski neuspeh posameznika zaznamuje do te 

mere, da lahko o sebi razvije negativno samopodobo, depresivno razpoloženje, dvom v svoje 

intelektualne sposobnosti in možnosti, ki so z njimi povezane. Posameznik se z njim 

identificira ter potrjuje svojo manjvrednost in nesposobnost. Dotični občutki lahko sprožijo 

samomorilno vedenje tudi pri posameznikih z dobrim šolskim uspehom, ki dobijo slab šolski 

rezultat. Počutje mladostnika, ki je povezano s šolskim uspehom, zaznamujejo tudi 

pričakovanja staršev in drugih pomembnih odraslih ter mladostnikove želje, da bi njihova 

pričakovanja izpolnil. Situacijo mladostnika še poslabšuje kaznovanje staršev zaradi slabih 

šolskih ocen ali neprimernega vedenja v šoli (Tančič 2009). 

3.3.3.3 Vpliv interneta 

Internet nam omogoča dostop do koristnih in slabih informacij. Tako kot si z njim lahko 

pomagamo, pridobivamo informacije in širimo obzorja, lahko za nas predstavlja tudi tveganje. 

Na internetu zasledimo številne informacije o samomoru, ki jih kategoriziramo v štiri skupine. 



 

 

V prvo skupino uvrščamo konstruktivne informacije, ki ponujajo razumevanje razlogov 

samomorilnega vedenja. V drugo skupino uvrščamo nasvete, informacije in rešitve za vse 

tiste, ki iščejo pomoč ali pa se soočajo s samomorilnimi mislimi. Tretja skupina vključuje 

forume in omogoča dve skrajnosti. Prva ponuja možnost izmenjave informacij in medsebojne 

podpore med uporabniki, ki se soočajo s podobnimi stiskami. Druga skrajnost pa lahko vodi v 

medsebojno nagovarjanje in spodbujanje samomora med uporabniki foruma z izmenjavo 

izkušenj, nasvetov, metod ipd. Največje tveganje predstavlja zadnja, četrta skupina, ki zajema 

spletne strani, ki spodbujajo samomor ali pa ponujajo opise za izvedbo samomora. Na 

internetu lahko zasledimo tudi spletne strani, ki posameznika vodijo k izvedbi samomora, mu 

ponujajo pomoč pri realizaciji ali pa posameznik z njimi sklene pakt, ki vodi v skupno 

izvedbo samomora (Tančič 2009). 

Internet je lahko zelo nevarno orožje nasilja v kibernetskem prostoru, ki ga imenujemo tudi 

»cyberbullying«. V Evropi se je leta 2016 pojavila spletna igra »Izziv sinjega kita«, ki je bila 

usmerjena predvsem na šibke mladostnike, ki zlahka podležejo psihološki manipulaciji. Igra 

je obsegala 50 stopenj. Vsaka stopnja je zajemala psihološko škodljive naloge ali navodila za 

samopoškodovanje. Na koncu igre je igralec sprejel izziv, da naredi samomor. Igra je dobila 

ime po nasedlih sinjih kitih, za katere nekateri verjamejo, da gre za dejanje samomora v 

živalskem svetu. V roku enega leta so oblasti prijele domnevne osumljence, ki so na koncu 

priznali, da je bil namen igre očiščenje današnje družbe (Blue Whale Challenge 2017). 

3.3.3.4 Vpliv medijev 

Morda se nam kot zunanjim opazovalcem zdi vpliv medijev pri samomoru dokaj zanemarljiv, 

vendar pa je način poročanja medijev o samomoru lahko zelo pomemben dejavnik tveganja 

razvoja samomorilnega vedenja. Tovrstni vpliv številni avtorji pojasnjujejo s teorijo 

»infekcije«. Teorija infekcije upošteva, v kolikšni meri se posamezniki identificirajo s 

samomorilno osebo (gre za znano osebo, kot je npr. Marilyn Monroe, ki so ji številni sledili v 

smrt), kako dovzeten je posameznik za tovrstne novice o samomoru (kar je povezano z 

njegovim duševnim stanjem), in varovalne dejavnike (podpora, ki jo ima oseba v svojem 

okolju, ki preprečuje razvoj samomorilne tendence). Etično bi bilo, da mediji pri poročanju o 

samomoru spoštujejo umrlega in njegove svojce ter da samo dejanja samomora ne uporabljajo 

za pridobitev večje gledanosti, branosti ipd. Način, s katerim mediji poročajo o samomoru, 

vpliva na gledalčevo doživljanje samomora. Če mediji samomor orišejo kot romantičen ali 



 

 

senzacionalističen akt, s tem samomorilca predstavijo kot junaka ali žrtev družbe in 

posledično sprožijo pozitivno pojmovanje samomora pri mladostnikih. Torej, da samomoru 

sledi družbeni sloves, da je s samomorom moč vplivati na družbo, da je samomor lahko način 

uspešnega pobega ipd. Problematičen je tudi podroben opis medijev o izvedbi samomora, saj 

se s tem javnosti predstavi metoda (Ziv-Ziv b.l.; Tančič 2009). 

V obdobju mladostništva razvijamo lastno identiteto skozi identifikacijo v okolju, zaradi česar 

je vpliv medijev še nevarnejši. Identificiramo se po navadi s tistimi osebami, ki jim želimo 

biti podobni, ali pa s tistimi, s katerimi čutimo neko povezanost. Posamezniki se lahko 

identificirajo horizontalno ali vertikalno. Vertikalna identifikacija zajema poistovetenje z 

znanimi osebnostmi, horizontalna pa je poistovetenje z ljudmi, za katere menimo, da se 

soočajo z enakimi težavami, imajo enake značilnosti, starost, narodnost ipd. Velikokrat se 

posamezniki poistovetijo tudi s televizijskimi nadaljevankami.  

Odgovorno poročanje novinarjev o samomoru je ključnega pomena za njegovo preprečevanje. 

Zaradi senzacionalističnega poročanja o samomoru so še posebej ogroženi mladostniki in 

druge ranljive skupine, kamor uvrščamo posameznike v stiski, ljudi z duševnimi boleznimi, 

tiste, ki se z lahkoto identificirajo z zgodbo samomorilca ipd. Ko o samomoru poročamo 

odgovorno, s tem znižujemo verjetnost, da bi posamezniki dejanje posnemali, saj predstavimo 

resnost dejanja in njegove posledice. Vsekakor pa ima medijsko poročanje tudi svetlo stran. 

Mediji so namreč zelo učinkovit kanal za ozaveščanje javnosti o metodah in pristopih 

preprečevanja in prepoznavanja samomorilnega vedenja.  

3.4 Vpliv vzgoje pri razvoju samomorilnega vedenja 

Otroci, mladostniki, odrasli ..., ne glede na življenjsko obdobje človek ostaja čustveno bitje, ki 

že v zgodnjem otroštvu potrebuje brezpogojno ljubezen, varnost in podporo svojih staršev. 

Zdrav in normalen razvoj v otroštvu je ključen, da se posameznik razvije v prilagojenega in 

produktivnega člana družbe. Pomanjkanje ali odsotnost starševske ljubezni, podpore in 

vključenosti v vzgojo lahko zelo negativno vpliva na otrokov razvoj. Pogosto govorimo o 

tem, da otrok potrebuje zelo malo za preživetje, starši naj bi mu omogočili zadovoljitev 

osnovnih fizioloških potreb. Hkrati moramo upoštevati, da smo ljudje socialna bitja, ki 

potrebujemo tudi potrditev okolice in ljubezen bližnjih ljudi. Kot navaja dr. Željko Čurić, 

psihiater, psihoterapevt in komunikolog, sta človekovi najvišji potrebi dotik in objem, šele 



 

 

nato, da je opažen in potrjen. Najhuje, kar lahko doživimo kot posamezniki, je, da drugi, nam 

pomembni posamezniki, zanikajo naš obstoj. V slovenski kulturi pogosto uporabljamo 

vzgojno tehniko ignoriranja ali tišino, kljub temu da gre večinsko za destruktivno obliko 

komunikacije. Kako usodne so njene posledice, je mogoče zelo dobro opaziti tudi pri 

samomorilnih posameznikih, ki s težavo ali pa morda nikoli ne spregovorijo o svojih stiskah. 

Morda zato, ker je »molk zlata vreden« in ker »tisti, ki molči, desetim odgovori«, slovenska 

kultura sama po sebi prispeva k spodbujanju samomorilnega vedenja.  

Ignoriranje je komunikacijsko zanikanje obstoja. Že res, da za preživetje potrebujemo hrano 

in vodo, vendar sta ključna predvsem ljubezen in sprejemanje. Dr. Željko Čurić navaja, da je 

še kako destruktivno in smrtno za otroka, ko mu je zadovoljevanje teh dveh potreb odtujeno. 

Kot primer opiše ruske sirote. Kljub temu da so bili otroci nahranjeni in previti, so še vedno 

množično umirali. Besede so namreč tako močno orodje, da z molkom lahko človeka ubijemo 

ali pa ga nezavedno prisilimo k samomorilnemu vedenju (Uje b.l.). 

V Sloveniji naj bi pogostokrat posegali po vzgojnem kaznovanju z molkom ali tišino. 

Drugače povedano, kaznovanje z ignoriranjem. Ignoriranje je metoda, s katero starši otroka 

prikrajšajo za svojo pozornost. Večina dojema ignoriranje kot popolnoma normalen vzgojni 

ukrep, se pa kot odgovorni odrasli moramo vprašati o posledicah lastnih dejanj. Vzgoja otroka 

oblikuje, saj je kot spužva, ki iz okolja vsrka vse, tako pozitivne kot negativne vzorce vedenja. 

Kaj se torej dogaja, ko otroka ignoriramo? Dr. Željko Čurić pravi, da s tem vzgojimo 

samomorilca. Z ignoriranjem starši otroku prizadenejo nepopravljivo škodo. Pri odtegnitvi 

pozornosti otroku sporočamo, da za nas ne obstaja, da ga ni, da je bolje, da ga ni. Ker so starši 

središče otrokovega vesolja v zgodnjih letih razvoja, ignoriranje v otroku sproži sklepno 

misel, da je svet brez njega boljši. S tem načinom »kaznovanja« lahko starši nehote pri otroku 

nastavijo prve zametke samomorilnega vedenja. V psihoterapiji pojav označujejo z zgodnjo 

samomorilsko odločitvijo. Sklepna misel se ob nepravilnem ravnanju staršev lahko oblikuje 

nekje med prvim in tretjim letom starosti in ostane posamezniku nezavedna, dokler je neka 

dotična situacija ponovno ne sproži. Ob sprožitvi osebe začutijo močan notranji impulz, ki jih 

nagovarja, da je svet brez njih boljši. »Tempirana bomba« se lahko sproži v katerem koli 

obdobju posameznikovega življenja. Otroku se dotična sklepna misel lahko oblikuje tudi na 

podlagi odnosa staršev, predvsem tistih staršev, ki se medsebojno ignorirajo in ne rešujejo 

konfliktov ali pa se neprestano prepirajo. Otroci velikokrat s tem razumejo, da se starša 

nimata rada, in izgubijo primarni občutek varnosti. Pogostokrat sebe krivijo za starševske 



 

 

spore (Uje b.l.;Čurić 2013). 

3.4.1 Samomorilno vedenje in reševanje težav 

Dokler dihamo in hodimo po svetu, so frustracije in izzivi nekaj vsakdanjega v našem 

življenju. Čeprav na samomor vpliva več demografskih in socialnih dejavnikov, hkrati 

upoštevamo tudi psihološke dejavnike. Sem uvrščamo sposobnost reševanja težav, ki je ena 

izmed ključnih spretnosti v življenju vsakega posameznika. Uporabljamo jo pri razreševanju 

osebnih in težav, vezanih na druge ljudi. Prek njih se učimo o družbi in njenih socialnih 

interakcijah. Sposobnost reševanja težav je primarnega pomena, če se kot družba želimo 

združeno lotiti perečih globalnih vprašanj, vse od nacionalne varnosti do globalnega 

segrevanja. Optimistična in pozitivna odzivnost posameznika na življenjske situacije je 

ključna za blaginjo celotne družbe.  

Uspešno soočanje s težavami pozitivno vpliva na posameznikovo socialno-čustveno zdravje, 

zato naj bi starši otroke že zelo zgodaj spodbujali k samostojnemu reševanju težav. Naučili 

naj bi jih prepoznavati težavo, razviti empatijo in razmišljati širše, kritično in izven okvirjev. 

S samostojnim reševanjem otrok gradi svojo samopodobo in samozaupanje v lastne 

sposobnosti. Vzorci vedenja se oblikujejo že zelo zgodaj v otroštvu. Topel in odziven odnos 

staršev oblikuje varno in neobsojajoče okolje, ki otroka v največji možni meri podpira pri 

razvoju njegovih sposobnosti. Tukaj velja poudariti sposobnost empatije, prek katere 

pridobivamo razumevanje lastnih in občutkov soljudi. Empatija je ključnega pomena pri 

osvojitvi sposobnosti reševanja težav. Prek empatije se učimo razumevanja in sprejemanja 

sebe ter drugih (Reaching-In-Reaching-Out b.l.; Pathway-Activities b.l.). 

Kako pristopimo do težave, se najprej učimo od svojih staršev, dodatne veščine pa se lahko 

naučimo tudi v šolskem okolju. Pomembno je, da otrok začne prepoznavati vzrok in posledice 

neke težave. Velikokrat se otroci tega učijo tudi skozi igro. Starši lahko otroku pomagajo 

tako, da postavljajo vprašanja o nastali težavi, sprašujejo otroka po njegovem doživljanju 

situacije in po možnih rešitvah nastale situacije. 

Do težav v življenju nastopamo na več načinov. Naš odziv je lahko umik, izogibanje, tudi 

agresija, lahko pa popolnoma flegmatičen in racionalen, umirjen in preračunljiv. Negativen ali 

pretirani stresni odziv slabo vpliva na kakovost posameznikovega življenja, na njegovo 



 

 

samopodobo, lahko vzbuja občutke lastne manjvrednosti zaradi nezmožnosti razrešitve, 

povzroča pretirani stres ipd. Ker se kot otroci učimo vedenja od drugih, je pri vzgoji pristop 

staršev do reševanja težav ključnega pomena pri oblikovanju otrokove sposobnosti reševanja 

le-teh. Pozitivni kognitivni slog reševanja težav oblikujemo s pozitivnimi izkušnjami v 

otroštvu. Enako velja tudi za negativni kognitivni slog. Otrok se mora naučiti težave 

sprejemati kot izzive in ne kot brezupne, težavne in brezizhodne situacije. Raziskave so 

pokazale, da zmanjšana sposobnost reševanja težav lahko prispeva k samomorilnemu 

vedenju, spodbuja občutek brezupa in dvoma v lastne sposobnosti in da terapija, ki uči 

posameznike uspešnega soočanja s težavami, lahko pozitivno zmanjšuje samomorilnost 

(Pathway-Activities b.l.; Science-Direct b.l.). 

Ko uspešno premagujemo življenjske izzive, občutimo večjo obvladljivost lastnega življenja. 

Učimo se sprejemati kritiko, postajamo fleksibilni, gledamo širše, se učimo vedenja, 

primernega nastali situaciji, in sprejemanja drugih. Hkrati gradimo zavedanje, da sami 

oblikujemo svojo realnost in da smo zmožni premagovati ovire, ki nam jih na pot pripelje 

življenje. Dobro razvita sposobnost reševanja težav lahko torej znatno prispeva k 

preprečevanju razvoja samomorilnega vedenja.  

3.5 Preprečevanje samomora mladostnikov 

Samomor med mladostniki je pogost pojav, pri katerem se je treba nujno osredotočiti na 

dejavnike, ki znatno povečujejo tveganje za nastanek. Ključno pri preprečevanju samomora 

je, da dejavnike prepoznavamo in jih nato skušamo tudi odpraviti. Dejavnike tveganja 

povezujemo z motnjami in značilnostmi mladostnika, kot so denimo reševanje težav, duševne 

motnje, alkoholizem, odvisnost od drog, nasilje ipd. Vedenje je lahko povezano tudi z 

družino, zlorabo v družini in njenimi konflikti ter komunikacijo. Med dejavnike uvrščamo 

tudi šolsko okolje in odnose z vrstniki ter seveda vpliv širše okolice in celotne družbe, v kateri 

posameznik živi. Pri razvoju samomorilnega vedenja se nenehno prepleta več dejavnikov. 

Sočasno moramo spodbujati varovalne dejavnike, ki so ključni pri preprečevanju. Dobre 

socialne spretnosti, pozitivna samopodoba, zaupanje vase in v svoje sposobnosti, odprtost za 

učenje, konstruktivni način reševanja stresnih situacij, dobra socialna integracija, dober odnos 

s starši, vrstniki in drugimi pomembnimi odraslimi ter njihova podpora so le nekateri izmed 

številnih varovalnih dejavnikov, ki zmanjšujejo tveganje nastanka samomorilnega vedenja 

(Tančič 2009). 



 

 

Samomor je najbolj čista oblika čustvene in psihološke stiske. Samomorilno vedenje 

mladostnika lahko prepoznamo po tem, da izraža željo po smrti, občutke obupa, navaja ujetost 

v neki bolečini ali situaciji, se pojmuje kot breme drugim, ne more osmisliti življenja, je 

nagnjen k maščevanju, pretirano raziskuje načine in metode samomora in 

samopoškodovalnega vedenja, je razdražljiv in nestrpen, se umika in izogiba socialnim 

interakcijam, zlorablja alkohol in droge, se pri njem pojavlja močna inkoherentnost 

razpoloženja ipd. Tveganost se po navadi povečuje, ko se pojavi nova oblika vedenja, ko se že 

obstoječe vedenje še stopnjuje ali pa je povezano z doživljanjem izgube in drugimi 

spremembami (Youth-Gov b.l.). 

Mladostniki se med seboj razlikujejo tudi po tem, kako obvladujejo frustracije in rešujejo 

konflikte. Tvegano skupino predstavljajo mladostniki, ki se na težavne situacije odzivajo bolj 

čustveno, doživljajo večje občutke jeze in krivde. Ker njihovo doživljanje stiske povzroča še 

večjo težavo, se posameznik nehote ujame v začarani krog. Mladostniki težko ocenijo, v kako 

resni situaciji so se znašli. Težko tudi ocenijo, da pri tem potrebujejo pomoč. Raziskave so 

pokazale, da polovica adolescenčnih mladostnikov sicer prepoznava, da potrebujejo pomoč, 

vendar jo le tretjina tistih, z resnimi simptomi, poišče. Otroci, ki so nagnjeni k samomoru, 

težje poiščejo pomoč v primerjavi s tistimi, ki se samo soočajo s težavami. Prav tako je 

odstotek tistih, ki ne iščejo pomoči, večji pri moški populaciji. Pogosteje mladi lastne stiske 

izražajo skozi raznorazne oblike vedenja. V zadnjih letih je v Sloveniji pogosto prisotno 

samopoškodovalno vedenje (Poštuvan 2009). 

3.5.1 Vloga šole pri preventivi samomorilnega vedenja mladostnikov 

Šola, poleg izobraževanja in vzgoje, mladostniku nudi prostor, kjer preživi del svoje mladosti. 

Prek nje mladostniki dobijo priložnost za oblikovanje lastne socialne mreže, v socialno mrežo 

mladostnika pa so vključeni tudi strokovni delavci in družina. Ko se mladostnik odloči za 

samomor, se moramo zavedati, da se je pred tem odvil celoten, nekajmesečni samomorilni 

proces, ki se nato konča z dejanjem samomora. Samomor mladostnika tako ali drugače vpliva 

na vse posameznike znotraj šole. Lahko se zgodi tudi posnemanje samomora pri ranljivejših 

posameznikih. Vloga šolskega strokovnega svetovalca je pri preprečevanju samomora 

neprecenljiva, saj lahko s svojimi znanji in strokovno izobrazbo prispeva k preventivnim 

ukrepom znotraj šolskega okolja (Tančič in Groleger 2009). 



 

 

Preprečevanje in prepoznavanje samomorilnega vedenja sta medsebojno povezani, v šolskem 

okolju pa so odrasli pomemben dejavnik preventive. Vsi odrasli posamezniki, ki so v redni 

interakciji s šolarji, naj bi bili poučeni o znakih za prepoznavanje samomorilnega vedenja in v 

rednem stiku s starši otroka, pri katerem je mogoče opaziti spremenjeno, odstopajoče vedenje 

ali sum na samomor. Zaželeno je, da pri sumu samomorilnega vedenja učitelji ali drugi 

strokovni sodelavci starša opremijo z informacijami o opozorilnih znakih in postopkih 

preventive: kam po pomoč, na koga se obrniti, kako postopati z mladostnikom... Šolski 

strokovnjaki naj bi sočasno nudili tudi oporo mladostniku s svetovanjem, rednim nadzorom 

ali drugimi oblikami pomoči. Za optimalno preprečevanje samomorilnosti mladostnikov mora 

šola poskrbeti, da šolske svetovalne delavce izobrazi o samomoru, prepoznavanju vedenja 

ipd., saj lahko le v primeru ustrezne izobrazbe strokovni delavec uspešno opravlja funkcije 

preventive. Šolski svetovalni delavec deluje s pozicije »vratarja« (angl. gatekeeper), ki 

prepoznava kritične situacije in opozorilne znake samomorilnega vedenja. Čeprav je ob 

prepoznavi samomorilnega vedenja nujno v proces vključiti tudi starše, moramo vedeti, da 

veliko mladostnikov prihaja iz disfunkcionalnih družin, pri katerih težko pričakujemo, da 

bodo delovale v skladu s koraki preventive. Za mladostnike disfunkcionalnih družin, ki imajo 

tudi težave pri odnosih z vrstniki, je strokovni delavec edina oseba, s katero lahko vzpostavijo 

dobro socialno interakcijo in zaupanje (Promote-Prevent b.l.). 

Mladostniki s težavo spregovorijo o svojih težavah, še težje se zaupajo odraslim. Po navadi se 

obrnejo na enega od svojih prijateljev, velika večina bolečino zadrži zase, nekateri pa se 

zaupajo tistim odraslim, s katerimi jim uspe navezati tesnejši stik. V šolskem okolju si 

samomorilni mladostniki velikokrat izberejo učitelja, s katerim se dobro razumejo in za 

katerega menijo, da mu lahko zaupajo. Za preprečevanje samomora mladostnikov se izvajajo 

tudi raznorazne preventivne dejavnosti, ki so namenjene učencem, staršem in šolskim 

strokovnim delavcem. Preventivne dejavnosti seznanjajo o tem, kako povečujemo varovalne 

dejavnike v okolju, kako prepoznavamo neugodne in nefunkcionalne oblike vedenja ter 

izobražujejo o vsebinah, ki posameznika opolnomočijo. Šola lahko pomoč mladostnikom v 

stiski ponudi z vzpostavitvijo anonimne oblike iskanja pomoči, jih seznani s svetovalno 

šolsko službo v primeru stiske, pripravlja različne delavnice za izboljšanje samopodobe, 

spoprijemanje s stresom, učenje reševanja težav ipd. Splošna predavanja o samomoru so se 

med mladostniki izkazala za neuspešna, ker prihaja tudi do nasprotnega učinka, pri katerem se 

samomorilni posamezniki počutijo še slabše. Šola naj bi oblikovala tudi krizni načrt v primeru 



 

 

pojavnosti samomora na šoli (Groleger in Tančič 2009). 

3.5.2 Razlogi odklanjanja pomoči mladostnikov v duševni stiski  

Mladi se pogosto soočajo z ovirami, ki v stiski dodatno otežijo iskanje pomoči. Mladostniki v 

obdobju adolescence razvijajo samostojnost in pogosto se oblikuje misel, da lahko za svoje 

težave poskrbijo sami, kar povzroči nezavedno odklanjanje pomoči. Ker se pretirano zanašajo 

nase, redkeje poiščejo pomoč (Poštuvan 2009). 

Zatekanje po pomoč k drugim, usposobljenim strokovnjakom, je kar nekaj časa veljajo za 

tabu ali stigmo. Marsikdo si ni upal javno priznati, da obiskuje psihologa zaradi negativne 

etikete, ki mu jo je nalepila družba. Zaradi negativnih stališč do duševnih stisk in duševnih 

bolezni mladostniki odklanjajo strokovno pomoč. Prevladuje tudi prepričanje, da je pomoč 

nekoristna. Vse to lahko spremljajo tudi občutki strahu in sramu, predvsem strah pred 

odzivom vrstnikov. Ker se v šolskem okolju oblikujejo novi, bolj tesni odnosi z vrstniki, je 

mladim zelo pomembno, da so sprejeti. Večina je prepričana, da bi jih njihove težave lahko 

stigmatizirale (Poštuvan 2009). 

Kljub prizadevanju akterjev za preventivo samomorov so mladostniki še vedno nevedni o 

strokovnih službah in sistemih varovanja duševnega zdravja ter ne razumejo pristojnosti 

strokovnih služb pri preprečevanju samomorov. Številni tudi ne vedo, da jim pomoč v 

duševni stiski lahko nudi osebni zdravnik, veliki večini mladostnikov pa strah preprečuje 

iskanje pomoči. Številni menijo, da bi si okolica utegnila napačno razlagati njihov klic na 

pomoč, hkrati pa se poraja misel, da je okolici zanje popolnoma vseeno. Nudenje pomoči 

mladostniku v duševni stiski je zato lahko dokaj zapletena stvar. Seveda pomoči mladostniku 

ne moremo vsiliti, lahko pa ponudimo spekter informacij, kam se lahko obrnejo v primeru 

krize. Mladostnike je pomembno podučiti o duševnih motnjah in zdravljenju le-teh. Kadar 

imajo posamezniki na voljo dovolj informacij, tudi bolj pogumno nastopijo pri razreševanju 

stiske (Poštuvan 2009). 

Za mladostnike je značilno, da se v duševnih stiskah najprej obrnejo na nekoga, ki jim je 

blizu, saj so do take osebe zaupljivejši. Mladostniki se za pomoč najprej obračajo na 

družinske člane in bližnje prijatelje ter na tiste strokovnjake, ki jih že poznajo, npr. šolske 

psihologe. Pri preventivi samomorilnega vedenja je pomembna prevladujoča komunikacija 



 

 

znotraj družine mladostnika, saj pri njem vzbuja občutke razumevanja s strani tistih, ki so mu 

najbližje (Poštuvan 2009). 

Mladostniki samomor vedno bolj pojmujejo kot osnovno človekovo pravico, v Sloveniji prav 

tako nanj gledamo relativno odobravajoče. Pri preprečevanju samomorilnega vedenja 

mladostnikov je pomembna vključitev odraslih, ki so v nenehni interakciji z mladimi, npr. 

učiteljev v šolah, šolskih psihologov in drugih socialnih delavcev, staršev ipd. (Poštuvan 

2009). 

3.6 Kako ukrepati pri samomorilnem mladostniku 

Da bi lahko ukrepali pri sumu na samomor, moramo najprej vedeti, kateri so opozorilni znaki 

samomorilnega vedenja, saj mladostniki z njimi okolici sporočajo svojo stisko. Raziskave 

kažejo, da večina samomorilnih posameznikov v zadnjih fazah izraža opozorilne znake, ki se 

pojavijo okvirno teden dni pred dejanjem samomora. Pri samomorilnih mladostnikih je moč 

opaziti kar nekaj sprememb v vedenju (Tančič 2009; Ziv-Ziv b.l.), in sicer: 

 besedno izražajo željo po smrti ali govorijo o načrtu samomora, 

 prekomerno ali pogosteje posegajo po drogah in alkoholu,  

 izražajo jasne občutke brezupa, nemira, nemoči, ujetosti in anksioznosti, 

 lahko se pojavlja nespečnost, 

 umikajo se socialnim stikom s prijatelji in družino, 

 opazne so izrazite spremembe v vedenju ali prehranjevanju in razpoloženju.  

Kot najboljša oblika preventive je pogovor oziroma preventiva z ustrezno komunikacijo. To, 

da o samomoru z mladostnikom ne moremo govoriti, je zgolj mit. Pogovor o samomoru 

mladostnika lahko odvrne od samomorilnih misli. V pogovoru z mladostnikom je pomembno, 

da raziščemo oziroma najdemo ključni dogodek, ki je v mladostniku sprožil samomorilno 

vedenje. Ker je samomor načeloma dolgotrajen proces, je bistvenega pomena, da znake 

prepoznamo čim prej in ustrezno ukrepamo (Tančič 2009). 

Kako pristopimo, je odvisno od mladostnika, s katerim želimo vzpostaviti stik. Upoštevamo 

informacije, ki jih imamo na voljo o mladostniku, poskušamo pridobiti njegovo zaupanje in 

ustvariti občutek varnosti. Nikoli ne dajemo obljub, ki jih ne bomo mogli izpolniti. Preprosto 

damo vedeti, da bomo v primeru, če nas bo skrbelo za njegovo življenje, morali obvestiti tudi 



 

 

nekoga drugega. Mladostniku vedno postavljamo jasna vprašanja, hkrati pa smo pri 

spraševanju objektivni, empatični in ga ne obsojamo za njegovo doživljanje. Izogibamo se 

tolažilnim besedam, kot so »saj bo vse v redu« ali pa »saj ne more biti tako hudo«. S tem se 

poskušamo izogniti nezavednemu podcenjevanju mladostnikove krize. Predvsem se mora 

počutiti sprejetega. Mladostnika sprašujemo po njegovem počutju, namerah, željah, o 

pogostosti samomorilnih misli ipd. Če se pri pridobivanju odgovorov srečamo s težavami, 

moramo način spraševanja spremeniti. Pri nekaterih posameznikih se bolje obnesejo tudi manj 

neposredna vprašanja. Mladostniku povemo, da nas skrbi zanj, da nam ni vseeno. Ko 

raziskujemo resnost stanja, sprašujemo tudi po tem, ali je kdaj v preteklosti že doživljal kaj 

podobnega in kako intenzivno je njegovo razmišljanje o samomoru (Tančič 2009). 

Primer posrednih vprašanj, ki jih lahko postavimo mladostniku s samomorilnimi nagnjenji: 

 Si v zadnjem času žalosten ali nesrečen?  

 Si si kdaj želel, da ne bi živel več?  

 Si kdaj želiš, da bi odšel in se nikoli več vrnil?  

Neposredna vprašanja pa so lahko:  

 Si zaradi lastne nesreče želiš, da bi bil mrtev?  

 Zdiš se mi zelo nesrečen. Ali si že razmišljam o tem, da bi se ubil?  

 Razmišljaš o samomoru?  

Samomor je proces, ki zajema samomorilne misli, namen, načrt do samomorilnega poskusa 

ali dejanja samomora. Ključno je, da pridobimo informacije o tem, ali ima mladostnik že 

izdelan načrt o samomoru, kako natančen je načrt in v kakšnem časovnem okvirju naj bi ga 

izpeljal. Na podlagi pridobljenih informacij strokovni delavec oceni resnost mladostnikovega 

stanja. Tukaj mu je lahko v veliko pomoč že izdelani načrt šole, kako ravnati v primeru 

samomorilnega mladostnika. Strokovni delavec se na podlagi ocene z mladostnikom dogovori 

za redna srečanja ali pa ga napoti naprej k usposobljenemu strokovnjaku. Vsekakor je treba 

obvestiti tudi starše. Strokovni delavec naj vedno razišče, komu mladostnik zaupa in osebo 

poskusi vključiti v proces (Tančič 2009). 

3.7 Svetovalna središča in strategije za preprečevanja samomora v Sloveniji 

Za pomoč v primeru stiske se posamezniki lahko obrnejo na svetovalna središča, ki so 



 

 

strokovno usposobljena in usmerjena k varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 

Poleg svetovalnih središč imamo v Sloveniji tudi specialistične ambulante pedopsihiatrije, ki 

so prav tako namenjene otrokom in mladostnikom v duševni stiski. Ker delujejo na koncesijo, 

stroške krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. V Sloveniji deluje tudi 

kar nekaj telefonskih služb za pomoč v stiski, kot so Tvoj telefon, Tom – telefon za ženske in 

otroke, žrtve nasilja, Telefon mladi mladim itd.  

Slovenija vsakoletno deluje na področju preventive samomorov. Na Slovenskem centru za 

raziskovanje samomora Inštituta Andreja Marušiča že dobro desetletje izvajajo preventivne 

dejavnosti za mlade, katerih glavni cilj sta prepoznava mladostnika v stiski in ustrezno 

ukrepanje. Mladostniki so tvegana skupina tudi zaradi tega, ker lahko znake samomorilnega 

vedenja hitro pripišemo psihološkim posledicam odraščanja in jih zanemarimo kot opozorilne 

dejavnike (NIJZ b.l.). 

Ker je Slovenija v samem vrhu po številu letnih samomorov, smo še toliko bolj usmerjeni k 

preventivi. Že 12 let deluje Center za psihološko svetovanje POSVET, ki ima po Sloveniji že 

okoli 13 svetovalnic in 51 strokovno usposobljenih strokovnjakov – psihologov in 

psihoterapevtov. POSVET nudi psihološko svetovanje, osnovni cilj pa je pomoč odraslim 

posameznikom, parom in družinam. Svetovanje je brezplačno, ker je podprto z evropskimi 

sredstvi (NIJZ b.l.). 

Slovenski center za raziskovanje samomora (UP IAM) izvaja in sodeluje v več nacionalnih in 

mednarodnih projektih. Trenutni projekt je denimo »Živ? Živ! – Raziskovanje in 

preprečevanje samomora«, ki zajema program za celovit pristop k preprečevanju samomora 

kot enega izmed največjih družbenih in javno-zdravstvenih problemov v Sloveniji ter hkrati 

ponuja inovativne pristope za raziskovanje samomorilnega vedenja. Namen projekta sta 

zmanjševanje količnika samomora in uvedba širokega področja raziskovalnih metod za boljše 

razumevanje samomorilnega vedenja. Omeniti velja tudi projekt »A (se) štekaš?!? Integriran 

pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za 

mladostnike«, ki sloni na znanju, da se mladi na poti v odraslost soočajo s številnimi 

razvojnimi nalogami in pri njihovem premagovanju velikokrat potrebujejo tudi pomoč. 

Premagovanje izzivov je lahko priložnost za osebnostno rast ali pa vir stiske. Namen projekta 

je vzpostavitev široke socialne mreže za oporo in pomoč mladostnikom. V okviru projekta se 

izvajajo predavanja za mladostnike, učitelje in druge zaposlene šolske delavce, raznorazna 



 

 

izobraževanja, prostočasne dejavnosti, pomoč šolam v primeru samomora ipd. (NIJZ b.l.). 

Nekateri projekti so tudi bolj fizično dejavne narave. V Sloveniji letos že peto leto zapored 

poteka akcija »Prekolesarimo svet«, katere pobudnik je Mednarodna zveza za preprečevanje 

samomora. Cilj projekta je, da bi udeleženci z vsega sveta skupaj prekolesarili 40.075 

kilometrov, ravno toliko, kolikor meri obseg Zemlje. Akcija, ki povezuje ljudi in spodbuja 

medsebojno druženje, je bila v Sloveniji do sedaj vedno uspešno izvedena. Hkrati je njen 

poglavitni namen širiti zavedanje, da samomor lahko preprečimo. To je le nekaj projektov, ki 

delujejo v okviru preventive samomora v Sloveniji (NIJZ b.l.). 

Poleg ozaveščanja je pomembno, da se posamezniki medsebojno povezujemo, se podpiramo 

in si pomagamo v stiskah. Vse je lažje, ko čutimo, da imam poleg sebe še nekoga, ki mu je 

mar. Hkrati smo mi sami lahko nekomu tista oseba, ki ji je mar. Zavedati se moramo, da vsak 

izmed nas lahko sodeluje pri preventivi samomora, da imamo veliko več moči v rokah, kot se 

morda zavedamo in da samomor vsekakor lahko uspešno preprečujemo.  

4 ZAKLJUČKI 

Fenomen samomora je večplasten pojav, ki zaznamuje kulturno in socialno podobo naše 

družbe. Raziskovali so ga že največji misleci antične Grčije, presenetljivo ga raziskujemo še 

danes. Fenomen tega pojava prepleta več individualnih, situacijskih in družbenih dejavnikov 

in predstavlja enega izmed največjih javnozdravstvenih problemov sodobne družbe, ki 

nenehno odpira diskurz o svoji etičnosti in moralnosti. Zavedati se moramo, da nihče ni varen 

pred samomorom. Čeprav smo kot družba opustili kaznovanje samomorilcev, še vedno 

gojimo diskriminatoren odnos do samomora, duševnih bolezni in duševnih stisk. Ker sta 

posameznik in družba medsebojno prepletena v svojem obstoju, neizpodbitno upoštevamo 

vpliv družbe in njen prispevek pri oblikovanju samomorilnega vedenja.   

V Sloveniji si vsako leto življenje vzame okoli 20 mladostnikov. Samomor mladostnika je 

dolgotrajen proces, ki zajema mladostnikovo družino, vrstnike, učitelje in šolske ter druge 

strokovne delavce. Preprečevanje samomora mladih je oteženo zaradi dejstva, da se neradi 

zatečejo po pomoč v stiski, so nezaupljivi, večina tudi težko ubesedijo svoje težave. 



 

 

Velikokrat znake samomorilnega vedenja pripisujemo posledicam odraščanja, s tem pa 

posledično zanikamo resnost pojava samomorilnega vedenja. Prehajanje v odraslost je 

razvojna faza, ki prinaša določeno mero ranljivosti in občutljivosti. Med odraščanjem mladi 

doživljajo različne stiske, zaradi česar so tudi bolj impulzivni in nepredvidljivi. Kako se 

soočajo s stiskami in kakšen odnos gojijo do življenja, je zelo povezano tudi s starševsko 

vzgojo in odnosom, pri katerem je ključna komunikacija. Ljubeč odnos starša lahko bistveno 

prispeva k preventivi samomorilnega vedenja. 

Vloga šole in šolskih strokovnjakov je ključna pri prepoznavanju že prisotnih znakov 

samomorilnega vedenja. Pri tem je nujno šolske strokovne delavce ustrezno izobraziti o 

samomoru in ustreznih korakih preventive. Pri preventivi spodbujamo varovalne dejavnike: 

dobre medsebojne odnose, pozitivno samopodobo, medsebojno povezovanje in oblike 

pomoči, ki so na voljo. Pomembno je, da smo posamezniki družbeno odgovorni in s tem 

nenehno pozorni do drugih, da skrbimo za dobre medsebojne odnose in ponudimo pomoč 

vsem tistim, ki se znajdejo v neki stiski, tudi če se ta na prvi pogled zdi še tako majhna.  
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