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POVZETEK 

Vprašanje o smislu življenja je še posebej prisotno med mladimi, saj gre za življenjsko 

obdobje, ko sprejemajo najpomembnejše življenjske odločitve. Pod težo pomembnih 

življenjskih vprašanj in dodatno obremenitvijo morebitnih napačnih življenjskih odločitev se 

lahko pojavi občutek nesmiselnosti življenja. Ta pojav Viktor E. Frankl imenuje bivanjski 

vakuum ali eksistencialna kriza. Pri tem ne gre za neko bolezensko stanje, temveč je to lahko 

nek simptom oziroma pokazatelj, da je v življenju posameznika nekaj narobe. Bivanjski 

vakuum lahko vodi tudi do razvoja noogenih nevroz. V nalogi predstavimo teoretične osnove 

in rezultate raziskave, v kolikšni meri imajo mladi v Sloveniji osmišljeno svoje življenje. Pri 

izvedbi raziskave smo se zgledovali po nekaterih znanih raziskavah o bivanjskem vakuumu in 

uporabili Purpose in life oz. PIL-test, ki smo mu dodali nekaj lastnih vprašanj. Ugotovili smo, 

da so različne težave pri iskanju zaposlitve in različne oblike socialne izključenosti dejavniki, 

ki povečajo verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma pri mladih med 20. in 30. letom 

starosti v Sloveniji. 

Ključne besede: smisel življenja, kriza smisla, bivanjski vakuum, mladi, logoterapija 

    

    

ABSTRACT 

Question about the meaning of his life is especially present with youth since this is the part of 

life when the most important life decisions are made. Under the weight of tough life questions 

and the additional burden of possible wrong decisions in life, one can fall into a feeling life 

has no meaning. This phenomenon Viktor E. Frankl calls existential vacuum. This is not a 

health condition but rather a symptom that something is wrong in one’s life. Existential 

vacuum can lead to development of noogenic neurosis. In the thesis, we present theoretical 

basis and explore to which degree youth in Slovenia has found a purpose in life. We have 

followed the example of many known researches regarding existential vacuum and have used 

Purpose in life or PIL-test while extending it with some specific questions. We found out that 

different problems with search for employment and different forms of social exclusion are in 

fact factors that increase probability of existential vacuum emerging with the young 

population between 20 and 30 years of age in Slovenia. 

Key words: meaning of life, crisis of meaning, existential vacuum, youth, logotherapy 
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1 UVOD 

Temo »mladi in kriza smisla življenja« v tem poglavju najprej naslovimo z opredelitvijo 

problema in podamo strukturo naloge. Nato predstavimo cilje pričujočega dela in na njihovi 

podlagi zastavljene hipoteze. Nato opišemo še znanstvene prispevke in utemeljimo 

relevantnost teme. 

1.1 Opredelitev problema in struktura naloge 

Človek se že od nekdaj sprašuje, kaj je smisel njegovega življenja, za kaj je smiselno živeti. K 

temu vprašanju se vrača v vseh življenjskih obdobjih, od trenutka, ko se začne zavedati 

svojega obstoja in naprej. To vprašanje je še posebej prisotno med mladimi, saj gre za 

življenjsko obdobje, ko se sprejemajo najpomembnejše življenjske odločitve. Problematika 

mladih obsega vprašanja glede izbire vrste in dolžine študija, reševanja stanovanjskega 

problema, iskanja zaposlitve, izbiranja življenjskega sopotnika, gmotnega položaja, socialne 

vključenosti itd. Pod težo teh pomembnih vprašanj in dodatno obremenitvijo morebitnih 

napačnih življenjskih odločitev se lahko pojavi občutek nesmiselnosti življenja. Pojav, kjer 

ima posameznik vedno večji občutek nesmiselnosti življenja, Viktor E. Frankl imenuje 

bivanjski vakuum ali eksistencialna kriza. Pri tem ne gre za neko bolezensko stanje, temveč je 

to lahko nek simptom oziroma pokazatelj, da je v življenju posameznika nekaj narobe. 

Izrazito se to pokaže pri tistih posameznikih, ki imajo napačno življenjsko orientacijo oz. 

sprejemajo napačne življenjske odločitve. V takšnih primerih lahko bivanjski vakuum vodi 

tudi do razvoja noogenih nevroz. (Frankl, 1994a)  

Na osnovi študija literature v poglavju 2 opredelimo, kaj je smisel življenja posameznika, 

njegovo odvisnost od danega trenutka in na kakšne načine posamezniki odgovarjajo na 

naloge, ki jih prinaša življenje. Opredelimo tudi bivanjski vakuum, vzroke zanj in posledice, v 

katere lahko vodi. Posebno pozornost namenjamo mladim, njihovi problematiki in 

specifičnim vzrokom za pojav bivanjskega vakuuma pri njih. 

Da je občutek nesmiselnosti življenja najbolj prisoten med mladimi, je bilo pokazano v 

številnih raziskavah. Med mladimi v Bolgariji je bilo ugotovljeno, da se jih med 24 in 80 

odstotkov nahaja v bivanjskem vakuumu oz. v območju tveganja. (Popova, 2013) Med 

mladimi na švedskem, ki so bili brezposelni vsaj tri mesece, so raziskovalci zaznali številne 
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težave psihosomatskega izvora. Med moškimi je bilo 41 odstotkov takih, pri katerih so se 

pojavili vsaj trije simptomi, medtem ko je bilo takih žensk kar 60 odstotkov. (Axelsson in 

Ejlertsson, 2002) Predpostavljamo, da sta prisotnost večjih težav pri iskanju zaposlitve in 

socialna izključenost dejavnika, ki povečata verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma pri 

mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji.  

Raziskali smo, v kolikšni meri imajo mladi med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji 

osmišljeno svoje življenje. Pri tem smo se zgledovali po nekaterih znanih raziskavah o 

bivanjskem vakuumu in uporabili Purpose in life oz. PIL-test. (Crumbaugh in Maholick, 

1964) Prisotnost bivanjskega vakuuma v različnih podskupinah mladih (npr. nezaposleni, 

osamljeni ipd.) smo preverjali tako, da smo PIL-testu dodali nekaj vprašanj, ki omogočajo 

tovrstno klasifikacijo. Tako smo lahko na podlagi odgovorov dopolnjenih PIL-testov 

preverili, ob predpostavkah obstoječih znanj o bivanjskem vakuumu, do kakšne mere vprašani 

mladi v Sloveniji ustrezajo dosedanjim domnevam in v čem odstopajo. 

V poglavju 3 podamo podrobnosti in rezultate empirične raziskave ter analizo rezultatov v 

luči zastavljenih hipotez. V poglavju 4 magistrsko nalogo zaključimo s sklepi. 

1.2 Cilji 

Cilji magistrske naloge v teoretičnem delu so opredeliti pojma smisel življenja in bivanjski 

vakuum in z njima povezane pojme ter predstaviti problematiko mladih z vidika logoterapije. 

Pri tem posebno pozornost namenjamo vzrokom za nastanek bivanjskega vakuuma s 

poudarkom na populaciji mladih. 

Cilj magistrske naloge v empiričnem delu je, ugotoviti, kako imajo mladi med 20. in 30. 

letom starosti v Sloveniji osmišljeno svoje življenje in odkriti morebitna odstopanja od 

dosedanjih domnev in ugotovitev na področju raziskav v logoterapiji. Pri tem damo glavni 

poudarek težavam pri iskanju zaposlitve in socialni izključenosti kot predpostavljenima 

dejavnikoma za večjo verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma. V ta namen smo uporabili 

PIL-test, s katerim je mogoče ugotavljati in meriti človekove življenjske usmerjenosti in 

zaznati morebitno prisotnost bivanjskega vakuuma. Pri tem smo PIL-test razširili s 

klasifikacijskimi vprašanji, da smo z anketiranjem ciljne skupine mladih med 20. in 30. letom 

starosti ter z analizo s pomočjo statističnih metod preverili zastavljeni hipotezi. 
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1.3 Hipoteze 

Obstoječe raziskave kažejo, da je občutek nesmiselnosti življenja najbolj prisoten med 

mladimi. Kot možna vzroka zanj med drugimi nakazujejo brezposelnost in socialno 

izključenost. Tako smo zastavili hipotezi, ki te ugotovitve aplicirata na slovenski prostor. 

H1: Večje težave pri iskanju zaposlitve so dejavnik, ki poveča verjetnost pojavitve 

bivanjskega vakuuma pri mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji.  

H2: Socialna izključenost je dejavnik, ki poveča verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma pri 

mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji. 

1.4 Znanstveni prispevek 

V teoretičnem delu predstavimo teoretična izhodišča. Pri tem na analitičen način s pomočjo 

deskriptivne metode na podlagi razpoložljivih virov opredelimo pojma smisel življenja in 

bivanjski vakuum in z njima povezane pojme ter predstavimo problematiko mladih z vidika 

logoterapije.  

V empiričnem delu preverimo tako zastavljeni hipotezi kot tudi logoterapevtske teoretične 

predpostavke. Kvantitativna analiza, ki smo jo izvedli, pokaže, kakšno je stanje med 

slovenskimi mladimi v odnosu do smisla. Na ta način je znanstveni prispevek magistrske 

naloge preverba obstoječega znanja na doslej neraziskanem področju, in sicer med mladimi v 

Sloveniji. Analiza tudi poda odgovor na vprašanje, ali težave pri iskanju zaposlitve in socialna 

izključenost povečata verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma med mladimi v Sloveniji. 

Dodaten znanstveni prispevek magistrskega dela je tako tudi preverba vpliva teh dveh 

dejavnikov na doslej nepreverjenem področju smisla pri mladih v Sloveniji. Nadalje 

preverimo še vpliv ostalih spremenljivk, predvsem demografskih, na pojav bivanjskega 

vakuuma med mladimi v Sloveniji ter raziščemo ves prostor morebitnih korelacij med 

spremenljivkami. Na ta način je znanstveni prispevek magistrske naloge tudi identifikacija 

vplivov demografskih dejavnikov na pojav bivanjskega vakuuma. 
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1.5 Relevantnost teme 

Izvedli smo poizvedbe o sorodnih člankih, magistrskih in doktorskih nalog v naslednjih 

bazah: 

1) Baza bibliografskih enot COBISS (http://www.cobiss.si), 

2) Baza strokovnih in znanstvenoraziskovalnih objav Google Scholar 

(http://scholar.google.com) in  

3) Baza znanstvenoraziskovalnih publikacij s faktorjem vpliva Web of Science 

(http://www.webofknowledge.com). 

 

Preverjanje smo izvršili dne 21. decembra 2014 na osnovi naslednjih ključnih besed oz. 

besednih zvez: 

a) »smisel življenja« (ang. »meaning of life«), 

b) »bivanjski/eksistencialni vakuum« (ang. »existential vacuum«), 

c) »bivanjska praznota/praznina« (ang. »inner void«), 

d) »kriza smisla« (ang. »crisis of meaning«), 

e) »iskanje smisla« (ang. »search for meaning«) in  

f) »logoterapija« (ang. »logotherapy«). 

 

Vsako izmed teh ključnih besed smo pri iskanju kombinirali s ključno besedo »mladi« (ang. 

»young«) in njenih izpeljank »mladostniki« (ang. »youth«) ter »mladina« (ang. »youth«). 

Tabela 1.1 prikazuje število zadetkov v navedenih bazah. V stolpcih A je navedeno število 

zadetkov iskanja po ključnih besedah oz. besednih zvezah, v stolpcih B pa število zadetkov 

iskanja v kombinaciji s ključno besedo »mladi« oz. njenih izpeljank. 
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Tabela 1.1: Rezultati poizvedb o sorodnih delih 

 COBISS Google Scholar Web of Science 

A* B** A* B** A* B** 

a) »smisel življenja«  
(ang. »meaning of life«) 

339 23 ~69.500 ~29.500 1.031 31 

b) »bivanjski/eksistencialni vakuum«  
(ang. »existential vacuum«) 

2 0 ~2.380 792 34 4 

c) »bivanjska praznota/praznina« 
(ang. »inner void«) 

10 2 ~3.740 719 41 0 

d) »kriza smisla« 
(ang. »crisis of meaning«) 

21 0 ~4.770 ~2.950 50 2 

e) »iskanje smisla«  
(ang. »search for meaning«)  

39 2 ~72.000 ~30.300 537 26 

f) »logoterapija«  
(ang. »logotherapy«).  

272 6 ~10.200 ~2.220 200 4 

* Število zadetkov iskanja po ključnih besedah oz. besednih zvezah. 

** Število zadetkov iskanja po ključnih besedah oz. besednih zvezah v kombinaciji s ključno besedo 

»mladi« (ang. »young«) oz. njenih izpeljank »mladostniki« (ang. »youth«) ter »mladina« (ang. 

»youth«). 

Povpraševanje po osnovnih ključnih besedah je razkrilo, da obstaja širše gledano veliko 

sorodnih strokovnih in znanstvenih člankov. Iz tega lahko sklepamo, da je zastavljena tema 

magistrske naloge relevantna.  

Specifično sestavljena povpraševanja (kombinacije ključnih besed) s področja logoterapije 

(ključne besede oz. besedne zveze b), c), d) in f)) so skupaj razkrila manj kot dvajset sorodnih 

strokovnih in znanstvenih del v ožjem smislu. Od teh problemskega področja, predstavljenega 

v tej dispoziciji, ne naslavlja nobeno znanstveno delo. Iz tega lahko sklepamo, da je 

zastavljena tema magistrske naloge izvirna. 



6 

2 TEORETIČNI DEL 

V tem poglavju predstavimo antropologijo človeka z vidika logoterapije, posebej z vidika 

svobode in odgovornosti. Opredelimo tudi pojem smisel življenja in krizo smisla življenja. 

Predstavimo vlogo vrednot pri osmišljanju življenja in predstavimo, v čem so specifike 

mladih z vidika smisla življenja. Predstavimo še noogene nevroze in nevrozo brezposelnosti.  

2.1 Antropologija človeka z vidika logoterapije 

Logoterapija je tretja dunajska šola psihoterapije, ki jo je ustanovil Viktor Emil Frankl. 

(1905–1997) Logoterapija je precej mlada disciplina, vendar se z njo po vsem svetu ukvarja 

precej priznanih strokovnjakov. Ime je sestavljeno iz grških besed logos (smisel) in 

therapeuein (zdraviti). Dobesedni prevod bi pomenil zdravljenje (duševnosti) s smislom. 

Frankl se v svojih teorijah osredotoča na človeka in njegovo bivanje. Njegove teorije o tem, 

kdo je človek, temeljijo na treh stebrih, preko katerih raziskuje človekovo bivanje. Ti stebri 

so: svobodna volja, volja do smisla in smisel življenja. (Frankl, 1994a) Preko teh stebrov 

lahko povzamemo, da logoterapija dojema človeka kot bitje, ki išče smisel in je odgovorno za 

njegovo izpolnitev vsak dan znova in znova. Logoterapija je prinesla v psihoterapijo nov 

pogled na človeka, saj gleda nanj celostno in ne redukcionistično. Logoterapija je v osnovi 

antropološka naravnava in gleda na človeka v treh razsežnostih: telo, duša in duh. (Kristovič, 

2014)  

2.1.1 Človek kot celota 

Osnovna logoterapevtska predstava o človeku temelji na celostnem pogledu na človeka. Ta 

celostni pogled na človeka Frankl opredeli skozi tri človekove razsežnosti oz. dimenzije: 

Človek je celota telesne oz. somatske razsežnosti, psihične ali duševne razsežnosti in duhovne 

razsežnosti. (Frankl, 1994b) Ob tem je potrebno poudariti, da človek ni sestavljen iz treh 

razsežnosti ali da bi te razsežnosti predstavljale različne plasti v človeku, temveč je človek 

celota vseh naštetih razsežnosti. Razsežnosti so različne, a vendar so nerazdružljivo povezane 

v celoto. Vsaka razsežnost potrebuje celega človeka in nobeno izmed njih ni mogoče izolirati 

od drugih. Pri tem gre za t. i. holistični pristop k človeku. Frankl ob raziskovanju človeka ni 

prvi, ki bi se poskušal izogniti pastem, kot sta redukcionizem in pandeterminizem. Tako se 

obrne na študije, ki sta jih naredila že uveljavljena strokovnjaka na svojih področjih, in sicer 
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Nicolai Hartmann na področju ontologije in Max Scheler na področju antropologije. 

(Kristovič, 2014) 

Hartmann in Scheler (Scheler, 1998) se poskušata izogniti redukcionizmu človeka vsak s 

stališča svojega področja, zato upoštevata ontološke razlike med telesno, duševno in duhovno 

razsežnostjo človeka. Hartmann človeško bivanje razdeli na tri stopnje: telesno, duševno in 

duhovno. Te stopnje umesti v hierarhično strukturo (Slika 2.1), kjer je najnižja stopnja 

telesna, sledi ji duševna, njej pa najvišja stopnja, in sicer duhovna. (Kristovič 2014, str. 39) 

Slika 2.1: Stopnje človeške eksistence po Hartmanu 

 

Vir: prirejeno po Kristovič (2014, str. 39) 

Scheler daje v svojih raziskavah v ospredje antropološki vidik, kjer vidi človeka kot telesno, 

duševno in duhovno bitje (Slika 2.2). Scheler poskuša »ločiti bolj ali manj obrobne biološke 

in psihološke plasti od srednje, osebne – duhovne osi.« (Frankl, 1994a) Hartmann in Scheler 

sta po Franklovem mnenju oba upoštevala ontološke razlike, ki se pojavljajo med telesom, 

razumom in duhom, saj sta jih poimenovala v okviru kakovostnih in ne samo količinskih 

razlik. Ob tem nista upoštevala antropološke enotnosti, ki je v nasprotju z ontološkimi 

težnjami. Frankl označi človeka kot enotnost kljub mnogoterosti. (Frankl 1994a, str. 26–27) 

Slika 2.2: Plasti človeške eksistence po Schelerju 

 

Vir: prirejeno po Kristovič (2014, str. 39) 
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Pomembno je zavedati se, da človeka ne moremo preučevati preko samo ene razsežnosti, saj 

je le-ta prepletena z ostalima razsežnostma: človeka nujno določajo vse tri razsežnosti. 

Upoštevanje ontoloških razlik skupaj z upoštevanjem antropološke enotnosti pri človeku 

Frankl vidi kot nov pristop. Tako vpelje t. i. dimenzionalno ontologijo oz. dimenzionalno 

antropologijo. Frankl razlaga nov pojem dimenzionalne ontologije preko dveh zakonov. 

(Frankl 1994a, str. 27–28) 

Prvi zakon dimenzionalne ontologije se glasi: »Eden in isti pojav, projiciran iz lastne 

dimenzije v različni dimenziji, nižji od njegove lastne, je upodobljen tako, da sta si posamezni 

podobi med seboj protislovni.« (Frankl 1994a, str. 27–28) Frankl uporabi kot podobo 

projekcijo valja (Slika 2.3). Ob tej projekciji vidimo, kako lahko iz tridimenzionalnega 

objekta, če nanj pogledamo v glavnih dveh dvodimenzionalnih ravninah, dobimo dve 

protislovni podobi: v prvem primeru dobimo pravokotnik, v drugem primeru krog. 

Slika 2.3: Podoba prvega zakona dimenzionalne ontologije 

 

Vir: prirejeno po Frankl (1994b, str. 41) 

Drugi zakon dimenzionalne ontologije se glasi: »Različni pojavi, projicirani iz lastne 

dimenzije v dimenzijo, nižjo od njihove, so upodobljeni tako, da so njihove podobe 

dvoumne.« (Frankl 1994a, str. 28) Drugi zakon dimenzionalne ontologije lahko razumemo, če 

vzamemo za projekcijo tri različna geometrijska telesa in njihovo projekcijo v glavno ravnino 

(Slika 2.4). Ko preberemo projekcijo, vidimo, da vsa tri telesa projicirajo krog. Iz takšnih 

podatkov ni mogoče prebrati, katera projekcija pripada kateremu telesu.  
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Slika 2.4: Podoba drugega zakona dimenzionalne ontologije 

 

Vir: prirejeno po Frankl (1994b, str. 42) 

Prvi zakon dimenzionalne ontologije nas skozi projekcijo pojava v različne nižje dimenzije 

pripelje do nedoslednosti. Drugi zakon dimenzionalne ontologije nas skozi projekcijo 

različnih pojavov v nižjo dimenzijo pripelje do izomorfnosti. (Frankl 1994a, str. 28) Na tem 

mestu se Frankl vpraša o tem, kako naj te podobe prenesemo v antropologijo in ontologijo. 

Pri tem ugotavlja, da pri projiciranju človeka v biološko in psihološko dimenzijo dobimo 

protislovne rezultate. V enem primeru dobimo kot rezultat biološki organizem, v drugem pa 

psihološki mehanizem. Tudi če si telesne in duševne podobe človeškega bivanja nasprotujejo, 

gledano v luči dimenzionalne antropologije to ne nasprotuje človekovi edinstvenosti. Ob tem 

Frankl opozarja, da dimenzionalna ontologija ne bo rešila vprašanja razum – telo, in 

ugotavlja, da dimenzionalna ontologija pojasnjuje, zakaj tega problema ni mogoče rešiti. 

Človekove enotnosti ni mogoče najti v biološki ali psihološki razsežnosti, zato jo je kljub 

mnogoterosti telesa in razuma potrebno iskati v duhovni razsežnosti. (Frankl 1994a, str. 28–

29) 

2.1.2 Telesna razsežnost človeka 

Telesna razsežnost je najbolj enostavna razsežnost človeka, saj je glede na drugi dve 

razsežnosti najlažja za raziskovanje. »Dedovanje daje na voljo material, s pomočjo katerega 

se človek sam izgradi.« (Frankl 2005, str. 38) K telesni razsežnosti spadajo vse biološke, 

kemične in fizične lastnosti človeka, ki so enostavno merljive in določljive. »Telesno 

razsežnost sestavljajo vse biološke, kemične in fizikalne sestavine, ki po svojih lastnih 

zakonitostih uravnavajo življenje žive in nežive narave.« (Ramovš, 1990) Telesna razsežnost 
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je sama po sebi merljive narave, saj lahko lastnosti, kot sta telesna višina in masa, izmerimo 

in jih razumljivo določimo. Te lastnosti so človeku dane in so nekakšna prisila, saj si nekako 

ne moremo izbirati svojih bioloških, kemičnih in fizičnih lastnosti, temveč se z njihovimi 

nastavki rodimo in imamo nanje precej omejen vpliv. Zdravje je posledica skladnega 

delovanja v organizmu. V nasprotnem primeru, ko je to delovanje v organizmu porušeno, 

govorimo o pojavu bolezni oz. nastopi bolezen. »Tukaj gre za prvine, ki so iste pri rastlinah, 

živalih, kameninah, vodi, zraku, prsti ter za nagonske in dedne procese. Lahko trdimo, da gre 

pri telesni razsežnosti za neke vrste prisilo po vnaprej določenih zakonitostih, na katere 

človek s svojim duševnim ali duhovnim delom ne more bistveno vplivati. To je pomembno 

poudariti zaradi tega, ker drugi dve razsežnosti delujeta na povsem drugačnih zakonitostih.« 

(Zalokar, 1996) 

2.1.3 Duševna razsežnost človeka 

Sodobna psihologija in pedagogika se zelo intenzivno ukvarjata s preučevanjem procesov, ki 

določajo človeka. V sklopu duševne razsežnosti človeka obravnavamo razum, čustva, značaj, 

karakter itd. Na oblikovanje duševne razsežnosti posameznika poleg dednosti vpliva tudi 

okolje. »Če na človeka gledamo zgolj kot na žrtev okoliščin, mu s krivdo jemljemo tudi 

dostojanstvo.« (Frankl 2005, str. 39) Pri duševni razsežnosti gre vedno za odziv na neke 

dražljaje, kjer se poskušajo zadovoljiti različne potrebe in želje ter kjer je prisotna 

motiviranost človeka. »Za otroštvo nikakor ne velja, da bi to enoznačno določalo potek 

življenja.« (Frankl 2005, str. 38) »Duševno življenje temelji na delovanju psihičnih procesov, 

od katerih so najbolj pomembni procesi mišljenja, čustvovanja, spominjanja, zaznav, 

temperamenta in osebnostnih lastnosti. Pri duševni razsežnosti vedno gre za odzive na neke 

dražljaje, za poskuse zadovoljitve različnih človekovih potreb in motivov. In ta duševna 

razsežnost deluje v enoviti celoti z drugima dvema razsežnostma.« (Zalokar, 1996) 

2.1.4 Duhovna razsežnost človeka 

Frankl s poimenovanjem duhovne razsežnosti nadgrajuje telesno in duševno razsežnost pri 

človeku. (Frankl 1994a, str. 153) Ta tretja razsežnost je specifična za človeka. Duhovno 

razsežnost je Frankl poimenoval tudi noogena razsežnost, pri čemer je ta izraz izpeljal iz 

grške besede »noos«, kar v prevodu pomeni duh. Duhovna razsežnost »obsega specifične 

zavestne in intuitivne zmožnosti za prepoznavanje različnih možnosti v določenem trenutku, 

za smiselno izbiranje med njimi z vidika vrednostne strukture stvarnosti, za udejanjanje 

odločitev, za odmik od sebe, za preseganje samega sebe, za kljubovalnost tragiki, za 
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korelacijo po zmoti in podobno«. (Frankl 1994a, str. 153) Tako pojmovana duhovna 

razsežnost ne opredeljuje človeka oz. ne razlaga njegove religiozne, mistične ali filozofske 

duhovnosti. (Zalokar, 1996) 

Te prvine so človeku lastne in vplivajo na zmožnost odločanja v danem trenutku. Duhovna 

razsežnost in njeno delovanje se odvija po telesni in duševni, saj same po sebi duhovne 

razsežnosti ne more biti. »Kajti same po sebi so človekove duhovne zmožnosti čista 

nematerialna kvaliteta.« (Frankl, 1994a) Človekova zmožnost na duhovni ravni se sama po 

sebi šteje med nematerialne kvalitete, saj te človekove zmožnosti ne moremo na takšen ali 

drugačen način neposredno meriti. Telesna in duševna razsežnost sta pri človeku merljivi, kar 

se pri duhovni razsežnosti ne obnese, saj je za to razsežnost značilna le kakovost. (Frankl, 

1994a) Ocenjevanje kakovosti je možno samo na osnovi dveh postavk: »je ali ni, nam je všeč 

ali nam ni všeč, nekaj doživimo ali ne, začutimo ali ne, imamo radi ali nimamo, verjamemo 

ali ne, upamo ali ne itd«. (Zalokar 2001, str. 17)  

Človekova duhovna razsežnost ne more oboleti, vendar je lahko njeno delovanje blokirano 

kot posledica vzroka okvare telesnih (npr. možgani) ali duševnih (npr. globoka omama) 

zmožnosti, ki so lahko posledica hudega zanemarjanja skrbi za razvoj duhovnih zmožnosti. 

(Frankl, 1994a) Odrasel človek je odgovoren za to, da vlaga v razvoj svoje duhovne 

razsežnosti. Od njega je namreč odvisno, če ni prej omenjenih okvar, da bo na duhovnem 

področju rastel in poskrbel, da njeno delovanje ne bo blokirano.  

»Med najznačilnejšimi pojavnimi podobami duhovne razsežnosti sta svoboda in 

odgovornost.« (Frankl, 1994a) Tako je duhovna razsežnost neodvisna od dednosti in okolja. 

Pri duhovni razsežnosti gre vedno za osebno odločitev in osebno odgovornost posameznika. 

Svoboda od nas zahteva odločitve. Pri odločanju človek izbira med danimi možnostmi in se 

odloči za eno izmed njih, ostale pa izloči. S sprejemanjem odločitev raste človekova osebnost, 

kar je zelo pomembno spoznanje za vsakega človeka. Z vsako odločitvijo pa pride 

odgovornost za odločitev kot tako. Osebne odgovornosti za odločitve ni mogoče reducirati in 

razlagati z drugimi vzroki.  

2.2 Svobodna volja 

Svoboda in z njo odgovornost sta najznačilnejša pojava duhovne razsežnosti vsakega človeka. 

»Biti človek, je biti odgovoren, ker je to biti svoboden.« (Frankl 1994b, str. 103) Svobodna 

volja pri človeku je v nasprotju z determinističnim pojmovanjem človekovega bivanja. 
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Deterministični pogled na človeka pravi, da je človek omejen z različnimi pogoji oz. da 

človeško vedenje določajo različni pogoji (biološki, psihološki, sociološki ipd.). (Frankl 

1994a, str. 22–23) Logoterapija tega ne zagovarja, saj bi to posledično pomenilo, da je 

človekovo delovanje vedno z nečim pogojeno in tudi vnaprej določeno. Kaj bi to pomenilo za 

človekovo svobodo? Da je človek determiniran in ni osebno svoboden v svojih odločitvah.  

Svobodna volja pri človeku ni prostost od okoliščin, ampak sposobnost, da se postavi na 

stališče do vsakršnih okoliščin, s katerimi se srečuje v svojem življenju. (Frankl 1994a, str. 

22–23) Zmožnost človeka, da se lahko odtrga od vsakih okoliščin, s katerimi se srečuje v 

življenju, je človeku lastna. Ta lastnost človeku omogoča, da se odtrga ne samo od različnih 

okoliščin, temveč tudi sam od sebe. Le v slednjem primeru človek lahko zavzame stališče do 

samega sebe. S to zmožnostjo pa človek prevzema odgovornost do samega sebe in svojega 

življenja. (Frankl 1994a, str. 22)  

Svoboda je človeška zmožnost osebne odločitve med več možnostmi v določenem trenutku. 

Logoterapevtsko prepričanje je, da je vsak človek pri odločitvah v bistvu svoboden, iz česar 

sledi, da je osebno odgovoren. (Frankl 1994a, str. 165) Frankl razume svobodo kot »duhovno 

zmožnost orientacije v določenem položaju, saj se človek odloča med več možnostmi« oz. 

»notranje razpolaganje s samim seboj«. (Frankl, 1994b) Vsak posameznik je osebno 

svoboden, kar pomeni, da se lahko v življenju svobodno odloča o svojih dejanjih. »Človekova 

svoboda vključuje tudi njegovo svobodo, da se opredeli do samega sebe, da se sooči sam s 

seboj in da se v ta namen najprej distancira, oddalji sam od sebe. Gre za bistveno človekovo 

sposobnost odmika od sebe.« (Frankl, 2005) 

2.2.1 Kljubovalna moč duha 

Sposobnosti odmika Frankl pravi kljubovalna moč duha. »Usoda sodi k človeku kot tla, na 

katerih ga drži težnost, vendar mu ta ne onemogoča hoje. Do svoje usode so moramo vesti kot 

do tal, na katerih stojimo – ta tla so odskočna deska za našo svobodo.« (Frankl 1994b, str. 

103) Človek je v svojem življenju omejen v svoji usodi, kar pomeni, da »ne more izstopiti iz 

svojega konkretnega, edinstvenega usodnega prostora«. (Frankl 1994b, str. 102) Sprejetje 

smisla usode je del človekovega življenja, prav tako kot sprejetje smisla smrti. »Svoboda brez 

usode je nemogoča.« (Frankl 1994b, str. 103) »Človek ni svoboden pred pogoji, ima le 

svobodo, da se do njih opredeli.« (Frankl, 2005) Posameznik se mora zavedati, da je on tisti, 

ki se odloči, kako se bo naravnal do teh pogojev in ali jim bo kljuboval iz svoje svobodne 

volje ali pa se jim bo podvrgel.  
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Človek je svoboden na vseh nivojih svojega življenja. »Kot za dedovanje tudi za otroštvo 

nikakor ne velja, da bi to enoznačno določalo potek življenja.« (Frankl, 2005) V tem primeru, 

če bi zagovarjali, da človeka bistveno določajo in zaznamujejo dedovanje in izkušnje iz 

otroštva, bi posledično človeku odvzeli njegovo osebno svobodno, zmožnost odločanja in 

naravnanja do konkretnih življenjskih okoliščin. 

2.2.2 Odgovornost 

Svoboda posameznika se vedno povezuje z drugim pojavom duhovne razsežnosti, to je z 

odgovornostjo. (Frankl 2005, str. 171) S tem, ko je posameznik svoboden v svojih odločitvah, 

je obenem odgovoren za storjena dejanja. Med danimi možnosti vedno iz svoje osebne 

svobode izbere oz. se odloči za le eno. S tem, ko se je odločil za eno izmed možnosti, se je 

ostalim možnostim odpovedal. »Čim se poglobim v bistvo človekove odgovornosti, nekaj 

strašnega je na človekovi odgovornosti – a hkrati tudi nekaj čudovitega. V vsakem trenutku 

nosim odgovornost za naslednji trenutek; da je vsaka odločitev, najmanjša, kot tudi največja, 

odločitev za veke vekov, da v vsakem trenutku uresničim ali zapravim priložnost – priložnost 

tega trenutka.« (Frankl, 2005) Vsak trenutek ponuja izbiro med več možnostmi, vendar lahko 

človek izbere le eno izmed vseh možnosti. S tem ostale zavrže, tisto, ki jo je izbral, pa 

uresniči. Posameznik mora odgovornost sprejeti tudi za tista dejanja, ki bi jih moral narediti, a 

jih ne.  

Iz svobode, ki je človeku dana, je odgovoren za svoje življenje. Človek je odgovoren tako do 

sebe kot do soljudi, ki ga obkrožajo, do dela, ki ga opravlja, do Boga in do svoje vesti. (Frankl 

1994b, str. 236) Ob tem se postavlja vprašanje, od kod človeku odgovorno vedenje in kaj je v 

ozadju tega vedenja. Svoboda lahko posamezniku v nekem določenem trenutku ponuja nekaj 

neobveznega v smislu, da lahko uživa v svobodi ali samo skrbi za lastne užitke. Svobodo 

lahko v polni meri doživlja samo, če ve, kaj hoče. S tem pa se lahko svoboda tudi sprevrže v 

samovoljo, če ne živi svobode v smislu odgovornosti. Pomen svobode je v iskanju razlogov 

za neko odločitev. Vsaka odločitev mora biti sprejeta tako, da posamezniku predstavlja smisel 

situacije. Svoboda posameznika je dar v smislu, ker oblikuje prostor za osebno oblikovanje 

življenja. Odrekanje svobodi je zavestna poteza zaradi bega pred odgovornostjo, ki jo s seboj 

nosi svoboda. S tem posameznik išče izgovore in krivce za situacije, v katerih se je sam 

zavestno odrekel sprejetju odgovorne odločitve. 

V posameznikovem življenju se velikokrat pojavijo situacije, ko se poskuša izogniti 

odgovornemu ravnanju. Pri tem poskuša svoje neodgovorno dejanje opravičiti in išče različne 
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izgovore in opravičila zanj. Vendar s tem nikakor ni mogoče izbrisati dejstva, da je vsak 

posameznik odgovoren za svoja dejanja. »V nekako izključnem usodnem prostoru je vsak 

človek nezamenljiv. Ta njegova nezamenljivost pomeni njegovo odgovornost za oblikovanje 

lastne usode. Imeti usodo pomeni imeti svojo lastno usodo. S svojo edinstveno usodo je vsak 

človek tako rekoč edinstven v vsem vesolju.« (Frankl, 1994b) Vsak človek je torej edinstven 

na tem svetu in je nezamenljiv in nenadomestljiv.  

Vsak posameznik oblikuje lastno odgovornost preko nalog, vrednot in ciljev, ki jih ima v 

življenju. Spoznanje, da je vsak posameznik sam odgovoren za svoje življenje, posledično 

vodi tudi v spoznanje, da lahko svobodno sooblikuje svoje življenje. S tem, ko spozna, kaj 

pomeni biti odgovoren, spozna pravi pomen odgovornosti, obenem pa se preko prakticiranja 

odgovornosti osebnostno razvija. Ko prevzame odgovornost za svoja dejanja, se s tem posveti 

nečemu ali nekomu. »Vendar je dobro vedeti, da je prihodnost, moja lastna prihodnost in s 

tem tudi prihodnost stvari in ljudi okrog mene, na nek način – pa čeprav v še tako majhni meri 

– odvisna od moje odločitve v tistem trenutku.« (Frankl, 2005) Vsaka sprejeta odločitev je 

enkratno dejanje, je večna in neponovljiva, saj se skozi njeno sprejetje posameznik odpove 

vsem ostalim možnostim v konkretni situaciji. »Kar bom s to odločitvijo uresničil, kar bom z 

njo ustvaril v svetu, bom rešil v preteklost in tako obvaroval pred minljivostjo.« (Frankl, 

2005) 

Pri ljudeh, ki čutijo, da ne morejo ravnati drugače, ker jih je vedno nečesa strah, govorimo o 

nevrotični odgovornosti, v kateri so v bistvu neodgovorni. Druga zelo zaznavna situacija se 

kaže pri ljudeh, ki jih je strah odgovornosti pred življenjem, kar v logoterapiji imenujemo 

neonevroza. Velikokrat posameznik išče izgovore pred odgovornostjo do svojega življenja, 

saj se trudi ostati žrtev okoliščin (genov, staršev, okolja ipd.). Tako namreč odvrže 

odgovornost do lastnih odločitev.  

Če se posameznik ne zaveda, da v življenju ni svobode brez odgovornosti, lahko hitro ravna 

neodgovorno do sebe ali do drugega. Tako lahko govorimo o deformaciji oz. napačno razviti 

osebi, ki širi lastno ali tujo nesrečo. Kljub težkim življenjskim travmam ali situacijam je 

najbolj pomembno zavedanje, kako posameznik zavzame stališče do teh usodnih dejstev in 

kako se na to notranje naravna. To je tako imenovani logoterapevtski kredo – posameznik se 

naravna do določenega dejstva in do tega zavzame stališče ter se zaveda, da je odgovornost za 

dejanja v njegovih rokah. To dejstvo izhaja iz človekove duhovne svobode odločanja.  
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2.2.3 Osebna zrelost  

Osebnostna zrelost se kaže v tem, kako je človek sposoben sprejemati prave odločitve v 

svojem življenju. V osnovi gre za iskanje in uresničevanje vsakodnevnih smislov pri 

posamezniku. Obenem gre tudi za zavedanje lastne odgovornosti do reševanja vsakodnevnih 

nalog, reševanja stisk in premagovanja ovir, ki nam jih postavlja življenje. Na zrelostni 

lestvici posameznik tem bolj napreduje, čim bolje zna odgovoriti na izzive življenja. 

Osebnostne izzive lahko reši le vsak posameznik zase, pri čemer mora biti telesno in psihično 

ustrezno pripravljen. Osebnostno zrel človek bo vedno premislil o svojih dejanjih in bo 

prepoznal prave naloge v določenem trenutku. Za vsako odločitvijo vedno stoji vrednostni 

sistem, ki govori, čemu posameznik daje prednost. Pomembno je, da je posameznik sposoben 

razumeti svoj lastni notranji svet nagonov, lastnosti, čustev, teženj, hrepenenj, razočaranj, 

zmot, upov itd., saj iz tega izhaja njegova osebnostna zrelost. Osebnostno zrelost zaznamujejo 

številne lastnosti, ki prihajajo pri posamezniku do izraza v različnih odnosih (do sebe, 

samodisciplina, odnosu do soljudi, zakonski in družinski odnosi, odnos do materialnih in 

kulturnih vrednot itd.). Ljudje, ki so posamezniku blizu, in dela, ki jih je treba opraviti, ga 

kličejo k odgovornosti. Zaradi tega je posameznik v nenehni preizkušnji. Vedno se mora 

odgovorno odzvali in tako prispevali k samospoštovanju, dobrim odnosom in zadovoljstvu pri 

delu. Osebnostno zrelost kaže s tem, da zna prevzeti odgovornost tudi v primeru porazov, da 

jih zna sprejeti, da vidi nove rešitve, da zavrže privlačne, a nevarne ideje in vedno ostane na 

trdnih tleh. 

2.3 Volja do smisla 

Spraševanje o tem, kaj je v določenem trenutku v življenju smiselno, se pojavlja pri vsakem 

človeku in v vseh življenjskih obdobjih. To še posebej velja za mlade, pri katerih je tudi 80 

odstotkov takih, ki menijo, da je obstoj smisla, ki daje življenju pomen in usmeritev, 

najpomembnejša stvar v življenju. (Popova, 2013) 

Volja do smisla je kategorija, ki vodi oz. usmerja posameznika k nalogam, ki mu jih nalaga 

življenje. Je izvirna človeška značilnost, ki je prirojena vsakemu človeku. Izraža se kot želja, 

da bi posameznik svoje življenje lahko imel za smiselno. »Kot taka je volja do smisla osnovna 

motivacija v človekovi duhovni razsežnosti.« (Frankl 1994a, str. 167) Človeka usmerja k 

nalogam (živeti za nekoga ali za nekaj). »In prav zaradi svoje volje do smisla si človek 

prizadeva najti smisel in ga izpolniti, pa tudi srečati drugo človeško bit v obliki nekega ti in jo 
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ljubiti. Oboje, tako izpolnitev kot srečanje, daje človeku razlog za srečo in ugodje.« (Frankl, 

2005)  

Volja do smisla je človekovo glavno prizadevanje, da bi našel in izpolnil smisel in namero. 

(Frankl 1994a, str. 167) Volja do smisla je človekova osnovna potreba, da bi v svojem 

življenju oz. v vsaki življenjski situaciji odkril smisel in ga tudi uresničil. (Frankl 1994b, str. 

240) »Človeku odpira objektivni zunanji svet, v katerem so njegove možnosti, naloge in 

vrednote.« (Frankl 1994a, str. 167) V nasprotnem primeru, da se kakšna pomembna odločitev 

posameznika ne izkaže za pravilno oz. mu kakšne naloge ne uspe izvesti ali jo iz takšnih ali 

drugačnih razlogov ne more izpolniti, se namreč lahko zgodi, da tak posameznik izgubi voljo 

do izpolnjevanja svojih nalog in posledično orientacijo v življenju. 

2.4 Smisel življenja 

Frankl opredeli, da je vedenje oz. spraševanje o smiselnosti življenja »vprašanje, ki je 

pravzaprav človeško«. (Frankl 1994b, str. 51) Spraševanje o smiselnosti človekovega bivanja 

ni izraz nečesa bolezenskega, temveč je »odkriti izraz človeškosti – navsezadnje izraz najbolj 

človeškega v človeku«. (Frankl 1994b, str. 51) Vsa ostala živa bitja se ne sprašujejo o smislu 

lastnega obstoja, saj je to vprašanje lastno oz. pridržano samo človeku. »Toda biti človek, 

pomeni, imeti pred sabo smisel, ki ga je treba izpolniti, in vrednote, ki jih je treba uresničiti. 

Pomeni živeti na polarnem polju napetosti med resničnostjo in ideali, ki se morajo uresničiti.« 

(Frankl 1994a, str. 51) Vsak posameznik ima pred seboj smisel, ki ga odkriva in izpolnjuje. 

Prav tako ima pred seboj vrednote, ki jih uresničuje. Smisel, ki ga je potrebno izpolniti, so 

naloge, ki nam jih prinaša vsakdanje življenje. (Frankl, 1994a) 

Frankl je opredelil smisle v logoterapiji kot naloge, ki jih prinaša življenje. (Frankl, 1993) 

Naloge je potrebno aktivno izpolnjevati, saj se s tem posameznik uresničuje, kar je seveda 

stranski produkt smiselnosti izpolnjene naloge. (Lukas, 2001) Življenje posamezniku prinaša 

določeno nalogo v določeni situaciji. »Vsaka človeška oseba je nekaj edinstvenega in vsaka 

njena posamezna življenjska situacija je nekaj enkratnega. Vsakokratna konkretna naloga 

posameznega človeka je relativna glede na to edinstvenost in enkratnost. Tako ima lahko vsak 

človek v vsakem trenutku le eno, eno samo nalogo; ravno ta edinstvenost pa pomeni 

absolutnost te naloge.« (Frankl 1994b, str. 66) »Smisel določata dve temeljni razsežnosti: ad 

personam (človek kot neponovljivo, enkratno in nenadomestljivo bitje) in ad situationem 

(ireverzibilnost, nepovratnost vsakršne situacije in trenutka).« (Kristovič 2014, str. 84) Za 
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vsakega posameznika je smisel v določenem trenutku nekaj drugega. Posamezniku lahko 

nekaj predstavlja smisel, za nekoga drugega pa je lahko isto čisti nesmisel. 

2.4.1 Izpolnjevanje smisla življenja 

Od posameznika je odvisno, kako bo vsakokrat izpolnjeval smisel svojega življenja. »Smisel 

življenja prav gotovo od slehernega posameznika zahteva poleg pametnih razlogov v odločilni 

meri tudi osebno bivanjsko odločitev za določeno opredelitev.« (Trstenjak in Ramovš 1994, 

str. 308) Smisel je subjektiven, relativen in v določenem smislu tudi objektiven. (Frankl 

1994b, str. 67–68) Subjektiven je v tem smislu, ker ni nekega enega skupnega smisla, temveč 

je smisel za vsakega drugačen. Da je smisel relativen, pomeni, da je v določenem odnosu do 

osebe in situacije, v katero je ta oseba postavljena: »... relativen v tem, da se nanaša na 

določeno osebo, ki je zapletena v določen položaj.« (Frankl 1994a, str. 53) Smisel je 

objektiven z vidika, ker smisla življenja ne moramo iznajti, temveč ga moramo vedno znova 

in znova odkrivati. Smisla nikomur ne moramo dati, temveč ga mora vsak v sleherni situaciji 

sam odkrivati. (Frankl, 1994a) Elisabeth S. Lukas je skozi svoja raziskovanja (Lukas, 2002) 

prišla do devetih kategorij, v katerih ljudje najdejo svoj smisel. Te kategorije so: lastna 

blaginja, uresničevanje samega sebe, družina, poklicna zaposlitev, medčloveški odnosi, 

dejavnosti iz osebnega zanimanja, doživetja, služba prepričanju ali nazoru, življenjska nuja 

(premagovanje lakote, bolezni itd.).  

Za posameznika je dobro, da ima v življenju izbranih več smislov. Življenje je tisto, ki 

človeku zastavlja vprašanja o smislu, on pa je tu zato, da nanj poskuša kar se da odgovorno 

odgovoriti. »Smisla ni mogoče dajati samovoljno, ampak ga je treba odgovorno najti. Treba 

ga je iskati z vestjo. In resnično človeka pri njegovem iskanju smisla vodi vest.« (Frankl, 

1994a) Človek je vsak trenutek notranje svoboden. V tej svoji osebni svobodi ima v vsakem 

trenutku na voljo izbiro med različnimi možnostmi. Tako je vedno postavljen pred odločitev, 

katera je najboljša izbira v danem trenutku.  

Človek si vse svoje življenje prizadeva, da bi našel smisel in seveda, da ta smisel uresničuje 

preko srečanja z drugo osebo ali preko dela. (Frankl, 2005) Njegovo življenje je človeku samo 

po sebi vrednota. Življenje je dar, ki nam je bil dan. O smislu življenja je težko govoriti, kajti 

človek ga išče ves čas in mu ni dan enkrat za vselej. Od vsakega posameznika je odvisno, ali 

ga bo izpolnjeval ali ne. Človekovo spraševanje o smislu življenja presega njegove 

intelektualne zmožnosti in razum. Preko odgovornosti človek odgovarja na vprašanja, ki mu 

jih zastavlja življenje. »Človek mora sam odgovarjati na vprašanja, ki mu jih zastavlja 
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življenje; le da so ti odgovori vedno v obliki dejanj. Le z ravnanjem je res mogoče odgovoriti 

na 'življenjska vprašanja' – in odgovor nanje je odgovarjanje za naše bivanje. Da, bivanje je 

'naše' le, če nanj odgovarjamo.« (Frankl 2005, str. 188) 

Da v življenju lahko najdeš smisel, če ustvariš delo ali opravljaš dejanje ali izkušaš 

dobroto, resnico in lepoto, izkušaš naravo in kulturo; ali, nenazadnje, če srečaš kakšno 

drugo edinstveno bitje prav v edinstvenosti tega človeškega bitja – drugače povedano, če 

ga ljubiš. Toda najplemenitejše vrednotenje smisla je pridržano za tiste ljudi, ki se, 

prikrajšani za priložnost, da bi našli smisel v dejanju, v delu ali v ljubezni, že s svojim 

odnosom do tega težavnega položaja vzdignejo nadenj in prerastejo sami sebe. Pomembno 

je stališče, na katero se postavijo – stališče, ki omogoča, da se njihov težavni položaj 

spremeni v dosežek, zmagoslavje in junaštvo. (Frankl 1994a, str. 64–65) 

2.4.2 Vest  

Življenje pred posameznika vsak dan prinaša različne situacije, ki od njega zahtevajo 

odločitve. »Človek je ves čas postavljen pred različne možnosti, vrednote in naloge.« 

(Kristovič 2014 str. 89) Človek ima zmožnost prepoznavanja in presojanja smisla med 

različnimi možnostmi določenega trenutka. Pri tem mu govori notranji glas, ki ga imenujemo 

vest. »Po logoterapevtskem pojmovanju je vest duhovni 'organ' – človeku lastna noogena 

zmožnost za osebno prepoznavanje in presojanje smisla med možnostmi trenutka v 

določenem položaju.« (Frankl 1994a, str. 59) »Vest je organ za smisel.« (Frankl 1980, str. 66) 

Človeku je torej dano, da ga pri iskanju smisla vodi njegova vest. Frankl opredeli vest kot 

intuitivno zmožnost človeka, da najde smisel kakšnega položaja. (Frankl 1994a, str. 59) S to 

predpostavko opredelimo, da je vest tista zmožnost, ki človeku daje moč, da dojame smisel v 

njegovi edinstvenosti.  

Frankl vest opredeli tudi kot ustvarjalno lastnost človeka. Vest lahko ugotovi, da se je v 

danem položaju boljše opredeliti za neko drugo možnost, kot to narekujejo dane okoliščine ali 

tradicija. (Frankl 1994a, str. 60)  

Zdaj pa zdaj posamezniku njegova vest ukaže, da mora storiti kaj takega, kar je v 

nasprotju s tistim, kar pridiga družba, ki ji ta posameznik pripada, na primer njegovo 

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

primer ugotovi, da je v danem položaju bolj smiselno pustiti sovražnika živega, kakor ga 

ubiti. Tako lahko njegova vest začne revolucijo in lahko tisto, kar je prvotno edinstveni 
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smisel, postane splošna vrednota – »Ne ubijaj!« Danes edinstveni smisel je jutri splošna 

vrednota. Tako nastajajo religije in se razvijajo vrednote. (Frankl 1994a, str. 60)  

Iz tega sledi, da ima vest moč, s katero lahko posameznik odkriva edinstven smisel v danem 

trenutku in nasprotuje sprejetim vrednotam. V današnjem času, ko se človek srečuje s tem, da 

vse bolj izginjajo splošne vrednote, življenje kljub temu ostaja smiselno, »ker edinstveni 

smisli ostajajo nedotaknjeni«. (Frankl 1994a, str. 61) Ob tem dejstvu je pomembno, da je 

človek opremljen z vso »zmogljivostjo« vesti, če želi najti smisel. »Zato je pametno, če v 

takem času, kakršen je naš, to se pravi v času bivanjske praznote, glavna naloga vzgoje ni ta, 

da posreduje izročila in znanje, ampak da prečiščuje tisto zmožnost, ki omogoča človeku, da 

najdeva edinstvene smisle. Danes si vzgoja ne more privoščiti, da bi se držala smernic 

izročila, ampak mora spodbujati zmožnost za neodvisno in pristno odločanje.« (Frankl 1994a, 

str. 61) 

Vsak človek ima vest, vendar je zelo pomembno osebno oblikovanje vesti. Namreč »domet in 

ostrina sta tako kakor pri vsaki zmožnosti zelo odvisna od osebnega oblikovanja«. (Trstenjak 

in Ramovš 1994, str. 311) Razvitost oz. pravilno oblikovanje vesti, ki se odraža v vseh 

razsežnostih človeka, zagotavlja, da človek v življenjskih situacijah deluje oz. se odloča 

odgovorno. 

2.5 Vrednote 

Smisel je vezan na enkratno in edinstveno situacijo, vendar je potrebno poudariti, da so nad 

njim smiselne univerzalije, ki se nanašajo na »condition humaine«, to so vrednote. (Frankl 

1994b, str. 70) Frankl je opredelil vrednote kot vrednostne kategorije. Razdelil jih je v 

ustvarjalne vrednote, doživljajske vrednote in vrednote stališč. (Frankl, 1994a) »V tem 

zaporedju se zrcalijo trije glavni načini, kako človek lahko najde smisel v življenju. Prvi je v 

tem, kaj daje svetu s svojimi stvaritvami; drugi je v tem, kaj jemlje od življenja s srečanji in 

izkušnjami; tretji je pa v stališču, ki ga zavzame do težavnega položaja v primeru, da se mora 

soočiti z usodo, ki je ne more spremeniti.« (Frankl 1994a, str. 65) Skozi svet vrednot se v 

posamezniku zrcali vse, kar mu resnično nekaj pomeni, nazadnje tisto, kar mu je najbolj 

vredno, dragoceno in sveto. Človek ima v sebi vrednostno komponento, ki je del njegove 

narave. (Musek, 1993) Posameznik se sam odloča za svoj vrednostni sistem vrednot, kar 

pomeni, da je za nekoga nekaj lahko vrednostna kategorija, za drugega pa tista vrednota v 

njegovem življenju nima smisla. »Pogosto pa je potrebno še pokazati bogastvo sveta vrednot, 
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kraljestvo vrednot v vsej njegovi polnosti.« (Frankl 1994b, str. 71) Posameznik se mora 

zavedati, kako pomembno je, da v svojem življenju ne stavi samo na eno vrednoto oz. na eno 

skupino vrednot. Pride namreč lahko do nezmožnosti uresničevanja nekaterih vrednot, zato je 

dobro, da lahko posameznik iz svoje osebne odločitve in odgovornosti preskoči na 

uresničevanje drugih vrednot.  

Človek si torej vrednot ne postavlja in ne daje, temveč jih v času svojega bivanja odkriva, 

ali jih ne odkriva, odkriva prav ali zmotno, ter jih v okviru svojih nespremenljivih danosti 

in svobodnega odločanja tako ali drugače spoštuje, upošteva in jih udejanja ali jih 

zavrača. Iz tega lahko izpeljemo, da je stopnja človekovega dojemanja in udejanjenja 

vrednot stopnja njegove osebne zrelosti, stopnja kakovosti njegovega odnosa s soljudmi in 

stopnja njegovega odnosa z naravo. (Ramovš, 1990) 

Človek preko svojega bivanja odkriva vrednote. Ali jih tudi odkrije in seveda v svojem 

življenju tudi udejanja in jih živi, pa je odvisno od njegove osebne zrelosti. (Ramovš, 1990) 

Vrednote so del človekovega življenja in prav preko njih se posameznik odkriva v izkustvu, 

hkrati pa mu odkrivajo smisel življenja. Zato so vrednote zelo pomemben del človekove 

motivacije in vse njegove osebnosti. »Kajti smisel in vrednote so razlogi, ki človeka vodijo do 

njegovih dejanj in vedenja.« (Frankl, 2005)  

Vrednote so tista kategorija v človekovem življenju, po katerih se ravna in na podlagi katerih 

izbira svoje življenjske odločitve. »Moderni človek iz izkušenj verjame zdaj v to zdaj v drugo 

vrednoto, potem pa jo opusti. Vedno bolj je opaziti praznino in revščino vrednot. Človek ne 

verjame več v nobeno vrednoto, to je patos novo srhljivo vznemirjenje.« (Galimberti, 2009) 

Vrednote so vredne same po sebi ne glede na konkretne (zgodovinske) okoliščine. Tako so 

npr. vrednote, kot so ljubezen, resnica, dobrota, narava itd. vrednote same po sebi in nekako 

ne izhajajo iz človekovih želja. (Frankl 1994a, str. 168) Sodobni človek, še posebej mladi, se 

je znašel v primežu različnih miselnih tokov, kar spreminja vrednostno orientacijo v 

njegovem življenju. Tradicija in tradicionalne vrednote so v sodobnem času izrinjene iz 

mladostnikove vrednostne orientacije. Sodobni čas prinaša vrednote, ki so bolj potrošniško 

naravnane in pri njih prihaja v ospredje materializem. Galimberti (Galimberti, 2009) opaža, da 

si sodobni človek v določen trenutku vzame neko vrednoto, nato pa jo hitro opusti in si izbere 

drugo. Posledično to prinaša v življenje, še posebej mladostnikovo, nered in duhovno 

praznino, ki iz njega izvira.  
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Raziskovalci s področja logoterapije so spoznali, kako pomembno je v mladostnikovem 

življenju, da ima zdravo vrednostno orientacijo. Prava oz. zdrava vrednostna orientacija v 

mladostnikovem življenju ima pozitiven vpliv na njegovo duševno oziroma psihično zdravje. 

»Logoterapija je kot znanost o humanosti prva spoznala, da je človekova notranja vrednostna 

orientacija odločujoče povezana z njegovim psihičnim zdravjem in da se toliko trdneje in bolj 

stabilno razvija človekova osebnost, kolikor intenzivnejša in mnogovrstnejša je njegova 

vrednostna orientacija.« (Lukas 1993, str. 27)  

2.5.1 Ustvarjalne vrednote 

Pri ustvarjalnih vrednotah se smisel nanaša na neko delo, na tisto možnost, s katero se lahko 

posameznik ustvarjalno uresničuje v tem svetu. Ustvarjalne vrednote »so tisti del strukture 

stvarnosti, ki ga človek dojema in uresničuje kot osebni smisel s svojo dejavnostjo in 

ustvarjenjem. Ustrezajo jim človeška podjetnost, domiselnost, delavnost, vztrajnost in 

podobne lastnosti. Za uresničevanje teh vrednot je odločilna človekova zmožnost za delo 

(homo faber)«. (Frankl, 1994a) Ustvarjalnost posameznika se lahko kaže na več načinov, in 

sicer preko dela, ki lahko ima učinek za nekaj ljudi, ali pri domiselnem delu, ki lahko ima 

pozitivne učinke v večjih razsežnostih. Ustvarjalnost posameznika se ne meri v materialni 

vrednosti, ampak po načinu, na katerega so se izrazile ustvarjalne vrednote in osebno 

zadovoljstvo, ki je sledilo po npr. opravljenem delu. 

»Ustvarjalno uresničevanje vrednot ni odvisno od komercialne vrednosti ustvarjenega, obsega 

lahko dragocene umetnine, imenitne tehnične izdelke ali pa otroške risbe, domače ročne 

izdelke ali vsakdanje delo za gospodinjstvo in dom. V zahodnem svetu storilne miselnosti je 

ta način uresničevanja vrednot najbolj cenjen, dostop do njih pa tehnološko najbolj 

izpopolnjen.« (Frankl 1994a, str. 166) Pri ustvarjalnih vrednotah je zelo pomembno, da se pri 

izpolnjevanju teh vrednot človek angažira v vsej polnosti, da od sebe da vse, kar je v njegovi 

moči. 

2.5.2 Doživljajske vrednote  

Doživljajske vrednote so »tisti del smiselne strukture stvarnosti, ki ga človek dojema in 

uresničuje kot osebni smisel po doživljajski poti. Za to je potrebna celostna ubranost 

človekovih čustev, razuma in vseh drugih zmožnosti v stanju notranjega miru in 

pripravljenosti za sprejemanje stvarnosti, kakršna je, ter osebnega plemenitenja z njo«. Za 

uresničevanje doživljajskih vrednot je po Franklu odločilna človekova zmožnost za ljubezen 

(homo amans). (Frankl 1994a, str. 153) Za te vrednote more biti človek dovzeten, saj se od 
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njega zahteva ubranost njegovih čustev, razuma in vseh drugih zmožnostih stanja 

človekovega notranjega miru.  

Človek je zmožen doživljati ljubezen, naravo, kulture, lepote, umetnosti, zgodovine, samega 

sebe in bližnjega v odnosu z njim. Preko teh doživetij se človek bogati in raduje nad lepoto, 

nad naravo itd. S tem človek uresničuje samega sebe, saj so vse prej naštete vrednote zastonj 

in ob njih človek raste. S temi vrednotami človek bogati svojo notranjost, izkazuje 

samospoštovanje in odgovorno skrb za svoje zdravje. Preko teh vrednot človek spoznava 

resnično lepoto življenja, saj dobiva duhovno moč za osmišljanje življenja. Zelo pomembno 

za posameznika je, da bogati svojo duhovno moč. Le-ta mu namreč pomaga v težkih 

življenjskih situacijah, ki jih potem lažje premaga. Človek se uresničuje tudi tam, kjer gre za 

kakšna doživetja, preko katerih se notranje bogati, se opremlja z lepim. (Zalokar 1996, str. 

39–40) 

Doživljajske vrednote praviloma niso povezane z gmotnimi dobrinami in se dajo le 

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

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

pripomočkov zanj, zadnjih skrivnostih bivanja, zlasti sočloveka − bližnjika v ljubečem 

odnosu z njim. Doživljajske vrednote zelo cenijo v vzhodnem, posebno v azijskem svetu, 

kjer so tudi posebej razvite mentaliteta in metode za njihovo uresničevanje. (Frankl 1994a, 

str. 153) 

Uresničevanje teh vrednot od posameznika terja odgovorno ravnanje, saj predpostavljamo, da 

za njihovo uresničevanje ne potrebujemo nobenih materialnih oz. gmotnih dobrin. Preko 

doživljajskih vrednot pridobivamo duhovno moč za osmišljanje svojega življenja. Duhovno 

moč človek pridobiva preko narave, udejstvovanja v kulturi, umetnosti itd., saj s tem krepi 

duhovno moč in se usposablja za pomoč drugim v težkih situacijah, ki jih prinaša življenje. 

Zato je pomembno, da se v času življenja opremljamo z lepimi doživetji preko doživljajskih 

vrednot. Vse, kar človek doživi, gre v njegovo zavest, zato je njemu lastno in nihče mu tega 

ne more odvzeti. Doživetja so smiselna, ker so določene stvari in pojavi sami po sebi lepi. 

Posameznik mora doživetja v sebi sooblikovati in se jim predajati, saj s tem bogati samega 

sebe. (Frankl 1994a, str. 153) Če tega ne naredi, nima od doživljanja nobene koristi in se 

osebnostno ne bogati. Frankl opredeli, da je za uresničevanje doživljajskih vrednot odločilna 

človekova zmožnost za ljubezen. Ljubezen je smiselna v pravem pomenu besede, ko človek 

pozabi na sebe in se preda drugemu. Odnos do sočloveka nam nekaj podari, nas nauči, nam 

pomaga prepoznati skrite prostore samega sebe. Doživljanje samega sebe je merilo človekove 
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zrelosti, doživljanje soljudi pa osnova za medčloveške odnose. Pri uresničevanju doživljajskih 

vrednot smo lahko tudi razočarani ali se prehitro vdamo (še posebej v ljubezni ali v odnosu do 

druge osebe). Posledica je lahko razvrednotenje tistega življenjskega področja, v katerem je 

človek razočaran. Človek se mora zavedati, kako je pomembno, da neguje doživljajske 

vrednote vsak dan znova in znova. (Frankl 2005, str. 188–191) 

2.5.3 Vrednote stališč  

Vrednote stališč se nanašajo na uresničevanje življenjskega smisla skozi dejstvo, kakšen 

odnos ima človek do omejitev v svojem življenju. »Tako lahko na videz še tako zelo 

osiromašeno bivanje – ampak v resnici osiromašeno samo v primeri z ustvarjalnim in 

doživljajsko bogatim – še vedno daje zadnjo, že kar največjo priložnost za uresničitev 

vrednot. Tukaj gre za to, kakšno stališče zavzame človek do nespremenljive usode.« (Frankl 

1994b, str. 72–73) Človek lahko uresničuje te vrednote v tistih življenjskih situacijah, ki jih 

mora sprejeti takšne, kot so, ko mora sprejeti usodo ter živeti z nekim usodnim stanjem. 

Frankl opredeli t. i. tragično trojko, in sicer opredelitve in zavzetje stališč do trpljenja, krivde 

in smrti. Vsak posameznik zavzame stališče do tragične trojke, saj jih v življenju ne moremo 

spreminjati in se jim ne izogniti. Lahko pa se posameznik nanje naravna in zavzame pozitivno 

stališče. Ko se posameznik sprašuje o smrti, se vpraša, ali je bilo njegovo življenje smiselno 

oz. ali ga je živel tako, da je storil vse, kar je življenje zahtevalo od njega. (Frankl 1994b, str. 

71–74) Logoterapevtski aksiom pravi, da je življenje vedno smiselno, ne glede na situacijo. 

Logoterapija tako zagovarja stališče, da je življenje vedno smiselno, zato je tudi trpljenje 

smiselno. »Kakor hitro pa sprejmemo vrednote stališča na področju vrednostnih kategorij, se 

pokaže, da človeški obstoj pravzaprav nikoli ne more biti zares nesmiseln: človekovo 

življenje ohranja svoj smisel do in ultimis – torej dokler diha; dokler se zaveda, je odgovoren 

do vrednot, pa četudi so samo vrednote stališč.« (Frankl 1994b, str. 73) Vrednote stališč »so 

tisti del smiselne strukture stvarnosti, ki ga človek dojema in uresničuje kot osebni smisel s 

svojim osebnim stališčem do tragičnih in nesprejemljivih zasukov usode: trpljenja, zmot, 

krivde in smrti pa tudi smiselno stališče do lastnih zelo ugodnih življenjskih položajev, npr. 

bogastva, trdnega zdravja, velike nadarjenosti, slave in podobnega. Brez smiselnega stališča 

delujejo tako negativne tragične situacije kakor velika blaginja na človeka destruktivno«. 

(Trstenjak in Ramovš, 1994) 

Kako se bo posameznik naravnal na določeno situacijo v življenju, je odvisno od njega. Pri tej 

naravnanosti upošteva osebno vrednostno lestvico, ki jo ima izdelano in po kateri uravnava 
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svoje osebne odločitve. Ob vsem tem se posameznik naslanja tudi na svojo osebnostno 

zrelost, kjer se zaveda svoje osebne svobode in odgovornosti. Zavzetje stališča, da je življenje 

smiselno v vsakem trenutku, ne glede na situacijo, je zelo pomembno. Tudi trpljenje in smrt 

sta del življenja in ker sta del življenja, je potrebno zavzeti pozitivno stališče do teh dejstev in 

jih ovrednotiti ter iz njih potegniti kar največ.  

 Za udejanjenje vrednot stališča so potrebni trden osebni sistem vrednot, notranja moč in 

zrelost, zavest o odgovornosti in globoko prepričanje, da ima življenje smisel in ga ohranja 

v vseh okoliščinah. Za uresničevanje teh vrednot je po (Frankl 1994a, str. 153) odločilna 

človekova zmožnost za trpljenje (homo patiens). Ko jih uresničujejo stari, bolni, prizadeti 

ljudje in taki, ki jih je doletelo hudo trpljenje, s pokončno in pogumno držo, imajo socialni 

značaj dobrega zgleda. Cenjene so v krščansko-judovskem svetu. (Trstenjak in Ramovš 

1994, str. 313–314) 

Skozi vzgojne prijeme bi morali doma, v vrtcih, šolah in ostalih ustanovah otroke med 

odraščanjem navdušiti nad vsemi kategorijami vrednot, v prvi vrsti nad doživljajskimi, nato 

nad ustvarjalnimi in končno nad vrednotami stališč. »Pri delu z otroki bi morali delati na 

doživljajskih vrednotah kot indirektnem usmerjevalcu k življenjskemu smislu.« (Zalokar 

1996, str. 39) Najboljša popotnica otroku za življenje je namreč zavedanje, da je življenje 

samo po sebi lepo, vrednota in da je smiselno ne glede na situacijo. »Vzgajati ne pomeni zgolj 

razvijati razum, marveč oblikovati celotnega človeka, tudi njegovo srce in njegov značaj. 

Vzgajati pomeni iz roda v rod prenašati duhovne vrednote, ki dajejo življenju vsebino in 

smisel. Tega ne moremo doseči le z besedami, temveč predvsem tako, da te besede 

udejanjimo v lastnem življenju, v lastni človeški drži.« (Bosmans, 1995) 

2.6 Kriza smisla življenja 

Uresničevanje življenjskega smisla prinaša posamezniku notranji mir. Kadar ima človek za 

seboj več napačnih življenjskih odločitev oz. ko življenjske odločitve nimajo nikakršne 

povezave z njegovo vrednostno orientacijo, lahko začnemo govoriti o eksistencialnem 

vakuumu oz. bivanjski praznini. (Frankl 1994b, str. 29–30) Frankl govori o bivanjskem 

vakuumu oz. eksistencialni frustraciji, ki se kaže v zavrtosti na področju volje do smisla. 

Pojav bivanjskega vakuuma se kaže pri ljudeh kot dolgčas, občutek praznine, naveličanosti, 

duhovne otopelosti, kot splošno nezanimanje, slaba motiviranost in brezciljnost. (Frankl 

1994b, str. 293) Intenzivnost bivanjskega vakuuma lahko pospešujejo družbeni dejavniki, kot 
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so velika premožnost, dolga obdobja, ko je človek brez dela in odgovornosti, razpadanje 

kulturnih vrednot ipd. (Frankl 1994b, str. 293) Ko posameznik ne vidi ničesar smiselnega več, 

obupuje nad svojim življenjem. Pri tem ne gre za nekaj patološkega, temveč je potrebno pri 

posamezniku ponovno osvetliti in razširiti obzorje, kaj nam življenje ponuja in kje lahko 

posameznik osmisli svoje življenje. Sodobni človek se srečuje z nevednostjo, kako naj bi se 

spoprijel s svojo nesrečo in problemi, ki jih povezujemo z odsotnostjo smisla. Današnja kriza 

je drugačna od prejšnjih kriz, saj se posameznik srečuje z odsotnostjo smisla v svojem 

življenju. (Galimberti 2009, str. 14–15) 

Pri mladih je bivanjski vakuum še posebej razširjen in je lahko vzrok različnim omamam, 

agresijam in različnim patologijam. Bivanjski vakuum izvira iz duhovne razsežnosti, zato 

lahko govorimo o duhovni zanemarjenosti. (Frankl 1994a, str. 152) Dolgčas in apatija sta 

pojava, ki ju v današnjem času zelo pogosto srečujemo pri vseh starostih, še posebej izrazito 

pa prihajata v ospredje pri mladih. Dolgčas in apatija vplivata na človekovo ustvarjalnost in 

vedenje. »Dolgčas lahko definiramo kot izgubo zanimanj.« (Zalokar in Rojnik 2010, str. 118) 

Ko človek izgubi zanimanje za vse stvari v svojem življenju, se mu ne zdi vredno, da bi 

karkoli spremenil na boljše, bodisi v svojem življenju bodisi v okolju. S tem posameznik 

izgublja odgovornost do svojega življenja. Izgublja zavest, kaj so njegove naloge in da jih 

mora vsak dan izpolniti in s tem opravljati svojo poslanstvo, ki mu ga nalaga življenje. Mladi, 

ki v svojih pričakovanjih ne vidijo upanja, zapadejo v dolgočasje. (Galimberti 2009, str. 108–

110) Mladi v dolgočasju izgubljajo svoja pričakovanja, ugaša jim upanje, s tem pa se izgubi 

tok zgodovine, saj vse tone v sedanjosti in izgublja svoj smisel. Izguba upanja na prihodnost 

se v posameznika zareže zelo močno, saj ga pusti praznega in preplavi ga preteklost. Med 

mladimi je najbolj razširjena depresija, ki sledi obdobju dolgočasja. (Galimberti 2009, str. 

108–110) Zato je zelo pomembno, da imajo mladi osmišljeno svoje življenje. (Fizzotti, 1999) 

2.7 Noogene nevroze  

Nevroza je »psihično pogojena motnja, ki prizadene osebnostno strukturo, njeni bolezenski 

znaki na psihičnem in telesnem funkcionalnem področju pa so neposredna posledica in 

simbolični izraz patogenega duševnega konflikta, ki ostaja zunaj zavesti«. (UL MF 2012–

2015) Po izvoru ločimo tri različne nevroze: somatogene, psihogene in noogene nevroze. 

(Frankl 1994b, str. 303) Somatogene nevroze lahko sprožijo organski dejavniki, za nastanek 

psihogenih nevroz pa imajo odločilni pomen psihični dejavniki. Za nastanek noogenih nevroz 

pa je odločilni dejavnik motena noodinamika. Noodinamika je »človekova duhovna napetost 
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med biti in morati, to je med njegovim dejanskim položajem in smiselnimi možnostmi, ki jih 

dojema kot svoje naloge. Ta napetost je zdravo, normalno in trajno stanje človekovega duha v 

odnosu do stvarnosti.« (Frankl 1994a, str. 159) Za noodinamiko Frankl pravi, »da človek 

potrebuje določeno, zdravo, odmerjeno količino napetosti«. (Frankl 1994b, str. 29–31) Pri 

vsakem posamezniku se namreč mora čutiti določena mera napetosti med tem, kar si želi, in 

tem, kar mora v življenju narediti. 

Frankl opredeli noogeno nevrozo kot »nevrozo, ki jo povzroči duhovni problem, moralen ali 

etičen spopad, npr. spopad med golim jazom in resnično vestjo«. (Frankl 1994a, str. 81) V 

primeru, ko je bivanjski vakuum vzrok nevroze, govorimo o t. i. noogeni nevrozi. Bivanjski 

vakuum ni nujno posledica nevroze, vendar lahko postane njen vzrok. Človek velikokrat 

obstane pri iskanju smisla na nezreli stopnji ali se pesimistično prepričuje, da je življenje 

nesmiselno. V takih primerih nastajajo noogene nevroze. Posledice noogenih nevroz so 

življenjska dezorientacija, omamljanje, izgubljenost, obup, razna nesmiselna, neredko 

ekstremna dejanja ali način življenja. (Frankl 1994b, str. 303–304) 

Empirične raziskave potrjujejo, da se bivanjski vakuum izredno veliko pojavlja med mladimi. 

(Frankl 1994b, str. 29–31) Na vzorcu 100 mladih v starosti od 19 do 30 let v okolici 

bolgarskega mesta Varna je bilo ugotovljeno, da je 80 odstotkov mladih nezadovoljnih s 

svojim življenjem in si želijo večje spremembe, pri čemer se med 24 in 80 odstotki mladih 

nahaja v večjem oz. manjšem bivanjskem vakuumu. (Popova, 2013) Kot glavna dejavnika sta 

bila ugotovljena frustracije med odraščanjem in zdravstvene težave. Med mladimi na vzorcu 

225 oseb v južni Filadelfiji v ZDA je bilo ugotovljeno, da so najpogostejši dejavniki za 

nastanek depresije prisostvovanje nasilju v družini, družinski konflikti, telesno kaznovanje 

otrok in stopnja izobrazbe glave družine. (Durant in drugi, 1995) Na splošno Frankl v svojih 

raziskavah ugotavlja, da je 20 odstotkov vseh nevroz posledica občutka nesmisla, ki ga on 

opredeli kot bivanjski vakuum. Pojav je viden pri različnih družbenih slojih, saj se pojavlja 

tako pri materialno priskrbljenih, kot pri ljudeh, ki trpijo revščino. Posledice bivanjskega 

vakuuma se kažejo pri ljudeh na več ravneh in lahko vodijo v samomore, različne vrste 

kriminala, spolnega sprevračanja, omam in zasvojenosti vseh vrst. Nevrotične množične 

histerije in nevarne težnje k samouničenju so tisti vzroki, ki vodijo v bivanjski vakuum. 

(Frankl 1994a, str. 77–83) Na področju raziskav noogenih nevroz, ki se ločijo od 

konvencionalnih nevroz, je naredil velik premik James A. Crumbaugh. Crumbaugh je razvil 

test o namenu življenja, t. i. Purpose in life oz. PIL-test. Skupaj z Leonardom T. Maholickom 
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je objavil obširno raziskavo, s katero sta potrdila Franklovo hipotezo o noogenih nevrozah in 

bivanjskem vakuumu. (Crumbaugh in Maholick, 1964) 

2.8 Življenjska problematika mladih in kriza smisla življenja pri mladih 

Različni viri različno opredelijo razvojna obdobja človeka. (Marjanovič Umek in drugi 2004; 

Ule 2008; Ule in Kuhar 2003) Delitve na razvojna obdobja človeka so narejene na podlagi 

skupnih značilnosti posameznikov, ki pripadajo določeni starostni skupini. Človekovo 

življenje je praviloma razdeljeno v osem razvojnih obdobij. V pričujočem delu se omejujemo 

na mlade med dvajsetim in tridesetim letom starosti. Gre za starostno skupino, ki jo lahko 

opredelimo kot razvojno obdobje mladostništva in zgodnja odraslost.  

Različne raziskave, ki so bile narejene na področju mladih v Sloveniji, poskušajo pokazati, s 

kakšnimi težavami se srečujejo mladi in kako jih rešujejo. Raziskave, narejene v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja, so pokazale, da se mladina spreminja. Najbolj je izstopalo vedenje, 

saj je bilo opaziti veliko pasivnost. Pasivnost mladih se izraža na več ravneh mladostniškega 

ravnanja, od tega, da jim življenje ni v izziv, ampak imajo rajši mir in želijo uživati v 

navidezni brezskrbnosti. Med drugim se zatekajo v nerealni svet in tako bežijo pred 

reševanjem problemov. (Ule in drugi 2000, str. 11)  

Socialna izključenost je večdimenzionalni koncept. (Aasland in Flotten 2001, str. 1023–1049) 

Socialna izključenost se kot pojem pogosto uporablja, z njim pa »označujemo neprostovoljno 

izključenost oz. izločenost posameznika in skupin iz političnih, ekonomskih in družbenih 

procesov, s čimer je preprečena njihova polna udeležba v družbi, v kateri živijo«. (Marlier in 

Atkinson v Lavrič 2011, str. 236) Socialna izključenost posameznika nikoli nima pozitivnih 

posledic na njegovo življenje oz. na njegovo osebnost. »Posledice socialne izključenosti za 

izključenega so pravzaprav vselej negativne, med njimi izpostavijo posledice, kot so nizka 

samopodoba, občutki frustracije in jeza.« (Abrams v Lavrič 2011, str. 236) Nekateri 

raziskovalci v svojih raziskavah ugotavljajo, kako socialna izključenost zvišuje raven stiske. 

(Kirbiš in Flere v Lavrič 2011, str. 244) Ena izmed razsežnosti socialne izključenosti je 

izključenost s trga dela, ki ima v moderni dobi velik vpliv na posameznika. V tem smislu 

družba posameznika pusti, da sam doseže svojo vključenost z lastnimi odločitvami na trgu. 

(Kirbiš in Flere v Lavrič 2011, str. 237) Socialna izključenost je prav tako povezana s 

psihosocialnimi spremenljivkami, kot so odtujenost, narcistična izkoriščevalnost, deviantnost, 

socialna nestrpnost in anomija. Socialno izključeni so prav tako manj usmerjeni v prihodnost 
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in bolj v sedanjost, prav tako pa so bistveno manj zadovoljni s svojim življenjem. (Kirbiš in 

Flere v Lavrič 2011, str. 243)  

Raziskava, narejena leta 2010, je pokazala, da »mladi glede svoje prihodnosti največ 

nelagodja občutijo v zvezi s pomanjkanjem denarja, stanovanjsko problematiko in 

negotovostjo glede zaposlovanja. Prav ti strahovi mladih so se v zadnjem desetletju občutno 

povečali«. (Musil in Lavrič v Lavrič 2011, str. 418) 

2.9 Nevroza brezposelnosti  

Pri veliko ljudeh, ki so dalj časa brez dela, je moč opaziti t. i. nevrozo brezposelnosti. Po 

psihološkem opazovanju brezposelnih ljudi je namreč pogosto mogoče opaziti pojav, ki v 

simptomatičnem pogledu kaže, da v ospredje prihajata apatija in otopelost, ne pa npr. 

depresija. (Frankl 1994b, str. 134) S tem, ko posameznik ostaja dalj časa brez konkretnega 

dela oz. zaposlitve, se pri njem pojavlja izguba zanimanja za osebne stvari, izguba zanimanja 

do drugih in do sveta, obenem pa postajajo otopeli. Brezposeln človek se s tem, ko ne 

opravlja dela, počuti nekoristnega. Ker nima dela, doživlja, da je njegovo življenje 

nesmiselno. »Brezposelnost se spremeni v rodovitna tla za razvoj nevrotičnih pojavov.« 

(Frankl 1994b, str. 136) Posamezniku, pri katerem je bila nevroza že prej prisotna, potem pa 

se ji pridruži še brezposelnost, je brezposelnost dobrodošla, saj lahko nanjo prelaga vso 

krivdo. S tem poskuša sebi odvzeti odgovornost za svoje življenje oz. najti izgovor, da bi ne 

bilo treba v življenju nič spremeniti. Posameznik lahko na duhovni ravni zavzame stališče, da 

človek brez dela ni nekoristen in tako ne podleže nevrozi brezposelnosti. Brezposelni ima 

možnost iz svoje duhovne naravnanosti zavzeti drugačno stališče do svoje situacije. Pri tem 

mu pomaga zavedanje, da lahko ob izgubi dela posameznik svoj čas posveti drugim 

dejavnostim, kot so prostovoljno delo v društvih, dobrodelnih organizacijah ipd. Brezposelni 

se lahko posveti sebi, rekreaciji, branju, poslušanju dobre glasbe itd. S tem svoj čas smiselno 

ovrednoti in si tako zapolni svoj čas, svoje življenje. Takšni posamezniki svojemu življenju 

dajo smiselno vsebino in s tem ovrednotijo, da smisel življenja ni samo v poklicnem 

udejstvovanju. (Frankl 1994b, str. 134–137) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen raziskave 

Namen empirične raziskave je preveriti tako zastavljeni hipotezi kot tudi logoterapevtske 

teoretične predpostavke. Kvantitativna analiza, ki smo jo izvedli, pokaže, kakšno je stanje 

med slovenskimi mladimi v odnosu do smisla. Analiza poda odgovor na vprašanje, ali težave 

pri iskanju zaposlitve in socialna izključenost povečata verjetnost pojavitve bivanjskega 

vakuuma med mladimi v Sloveniji. Odgovor na to vprašanje podamo preko preverjanja 

zastavljenih hipotez: 

H1: Večje težave pri iskanju zaposlitve so dejavnik, ki poveča verjetnost pojavitve 

bivanjskega vakuuma pri mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji.  

H2: Socialna izključenost je dejavnik, ki poveča verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma pri 

mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji. 

Poleg teh dveh smo preverili še ostale dejavnike, zakaj prihaja do krize smisla pri mladih.  

3.2 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 170 mladih, starih med vključno dvajset in vključno trideset 

leti. Naključni respondenti iz celotne Slovenije so bili preko spletnih orodij in družbenih 

omrežij povabljeni k izpolnjevanju vprašalnika. Posebnega vzorčenja ni bilo mogoče izvesti, 

saj ni na voljo podatkov o strukturi socialne izključenosti in težavah mladih pri iskanju 

zaposlitve.  

Od vseh 170 respondentov je 25 respondentov izpolnilo samo prvi sklop vprašanj, nato pa 

izpolnjevanje prekinilo. Nadaljnji trije respondenti so izpolnjevanje prekinili kasneje. Tako 

nismo mogli upoštevati podatkov 28 respondentov. V analizo smo torej vključili podatke 142 

respondentov. Od teh 142 respondentov pa le eden izmed njih ni podal demografskih 

podatkov, pri čemer pa je odgovoril na vsa ostala vprašanja. Tako je velikost vzorca pri 

analizi demografskih podatkov 141. Tako velik vzorec nam glede na celotno populacijo, ki 

šteje okoli 250.000 mladih v Sloveniji, omogoča ugotovitve s stopnjo zaupanja 95 odstotkov 

in intervalom zaupanja pod 10 odstotki. 
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Starostno strukturo respondentov (vprašanje 1) prikazujeta Tabela 3.1 in Slika 3.1. Povprečna 

starost sodelujočih je 24,9 let. 

Tabela 3.1: 1. Star/a sem (let) 

 Frekv. Odst. 
20 15 10,6 
21 12 8,5 
22 12 8,5 
23 13 9,2 
24 13 9,2 
25 12 8,5 
26 8 5,6 
27 10 7,0 
28 21 14,8 
29 12 8,5 
30 13 9,2 

Skupaj 141 99,3 
Ni odg. 1 0,7 

 

Slika 3.1: 1. Star/a sem (let) 

 

3.3 Metodologija 

Za preverjanje zastavljenih hipotez smo kot strategijo raziskovanja izbrali poizvedovanje. Pri 

tem smo kot merski inštrument izbrali Purpose in life oz. PIL-test. (Crumbaugh in Maholick, 

1964) PIL-test je merski inštrument za merjenje t. i. smisla življenja pri posamezniku.  

V naši raziskavi smo uporabili le prvi del od sicer trodelnega PIL-testa, hkrati pa smo 

zajemali določene podatke, ki jih noben izmed treh delov PIL-testa ne zajema. Zato smo prvi 

del PIL-testa dopolnili z dodatnimi vprašanji, ti odgovori pa so ključnega pomena za 

preverjanje zastavljenih hipotez. Vprašalnik, uporabljen v raziskavi, vsebuje Priloga 1: 

Razširjen PIL-test. 

Vprašalnik smo objavili preko spletnega orodja »1ka.si«. (https://www.1ka.si) Odzive 

respondentov smo sprejemali v drugi polovici januarja in v začetku februarja 2015. Na 

vprašalnik je kliknilo 208 oseb. Pri 142 uporabnih enotah je stopnja odgovorov dobrih 68 

odstotkov, kar se smatra za dober odziv. (Babbie, 1998) Če bi upoštevali 170 delno 

izpolnjenih vprašalnikov, bi lahko smatrali odziv s skoraj 82 odstotki za zelo dobrega. 

(Babbie, 1998). 
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V povprečju je izpolnjevanje vprašalnika respondentom vzelo dobrih pet minut. V času 

raziskovanja nismo obdelovali osebnih podatkov. Vprašalnik namreč ni zajemal osebnih 

podatkov oz. podatkov, ki bi na kakršenkoli način razkrivali identiteto respondenta. Z 

zbranimi podatki smo izvedli kvantitativno analizo s pomočjo statističnih metod ter tako med 

drugim preverili tudi zastavljeni hipotezi. Ugotovitve analize smo zapisali in jih interpretirali 

z vidika logoterapije.  

3.4 Instrumenti 

Po zgledu številnih raziskav o bivanjskem vakuumu smo pri svoji raziskavi uporabili PIL-test. 

(Crumbaugh in Maholick, 1964) PIL-test »temelji na logoterapevtski usmeritvi, saj v danih 

trenutkih meri občutje smisla. Merilni instrument poskuša zaobjeti bivanjsko praznino, ki je 

osrednji pojem logoterapije. PIL-test preko psihometričnih kazalcev osebnosti in lestvice za 

merjenje stališč jasno prikaže stopnjo bivanjske varnosti in smotrnosti v življenju. Ob tem 

tudi nazorno prikaže stopnjo bivanjskega vakuuma in prisotnost noogenih blokad«. 

(Kristovič, 2012) Osnovni namen Pil-testa je, da izhaja iz logoterapevtskih teoretičnih 

predpostavk in da v tem okvirju »sondira meje bivanjskega vakuuma in eksistencialne krize, 

ki sta osrednja pojma logoterapije«. (Kristovič, 2012) S PIL-testom kot merskim 

inštrumentom smo tako lahko preverili, kako se izraža občutje smisla v ciljni populaciji, ter 

zaznali prisotnost bivanjskega vakuuma. PIL-test namreč »meri občutje smisla v danih 

trenutkih in preko psihometričnih kazalcev osebnosti in lestvice za merjenje stališč prikaže 

stopnjo bivanjske varnosti v življenju«. (Kristovič, 2012) »Osnovni namen lestvice 

življenjskih ciljev je v odkritju eksistencialnega vakuuma.« (Kristovič, 2012)  

PIL-test je sestavljen iz treh delov. Prvi del, to je del A, vsebuje dvajset trditev, na katere se 

respondent odzove tako, da izbere ustrezno stopnjo strinjanja s trditvijo. Stopnje strinjanja se 

ovrednotijo z vrednostmi od 1 do 7. Visoka ocena (vrednost 7) kaže na prisotnost jasno 

oblikovanega življenjskega smisla na določenem področju, medtem ko nizka ocena (vrednost 

1) kaže na prisotnost izrazitega bivanjskega vakuuma na tem področju. Prvi del PIL-testa tako 

lahko enostavno ovrednotimo, saj je končna ocena vsota vrednosti, ki predstavljajo 

posamezne stopnje strinjanja s trditvami. V primeru, da respondent doseže oceno (vsoto 

vrednosti) pod 92 (največ je 140), to pomeni prisotnost bivanjskega vakuuma, če pa doseže 

oceno 112 ali več, to kaže, da ima respondent jasno izdelane cilje v svojem življenju oz. da se 

nahaja v območju bivanjske varnosti. (Davies in drugi, 2014) Če pa respondent doseže 

vmesno oceno, tj. oceno vsaj 92 a največ 111, pa se nahaja v območju t. i. bivanjske 
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frustracije. Drugi (del B) in tretji del PIL-testa (del C) zajemata podatke v klinične namene in 

ju lahko ovrednoti le izkušen strokovnjak. (Kristovič, 2012) Drugi in tretji del služita kot 

oporna točka za konkretno delo pri svetovanju ali terapiji.  

Za našo raziskavo je relevanten le A del PIL-testa, hkrati pa nas zanimajo podatki, ki jih 

noben izmed treh delov PIL-testa ne zajema. PIL-test omogoča samostojno in neodvisno 

uporabo dela A (Crumbaugh in Maholick, 1964), zato smo izvedli adaptacijo PIL-testa, pri 

čemer smo njegov prvi del (del A) dopolnili z dodatnimi vprašanji, ki omogočajo klasifikacijo 

sodelujočih v povpraševanju po kriterijih iz zastavljenih hipotez. V ciljni populaciji smo 

poleg demografskih podatkov opazovali vse lastnosti, ki jih predvideva prvi del PIL-testa, ter 

ali imajo sodelujoči morda večje težave pri iskanju zaposlitve in ali so morda socialno 

izključeni. Celotno vsebino vprašalnika vsebuje Priloga 1: Razširjen PIL-test. 

3.5 Analiza rezultatov 

3.5.1 Težave pri iskanju zaposlitve 

Področje iskanja zaposlitve in s tem povezanih težav smo raziskali skozi sedem različnih 

vprašanj (vprašanja 2 do 8). Respondente smo za minulo leto spraševali o njihovi: 

• vrsti prevladujoči delovni aktivnosti,  

• stopnji delovne aktivnosti,  

• številu različnih opravljanih služb oz. del,  

• številu prijav na razpisana delovna mesta, 

• doživljanju iskanja službe oz. delovnega mesta, 

• oceni vpliva neuspešnega kandidiranja na razpisih za delovna mesta na počutje in 

• zadovoljstvu z dosedanjim uspehom na trgu dela. 
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Več kot 46 odstotkov anketirancev se šola bodisi aktivno kot redno vpisan študent/ka bodisi 

pavzira, ker opravljajo izostale obveznosti (Slika 3.2). Slabih 37 odstotkov jih je pretežno 

delovno aktivnih, kar pomeni, da so redno zaposleni, samozaposleni, vpisani s statusom 

študenta in opravljajo predvsem študentska dela, delajo priložnostno oz. honorarno oz. so 

delovno aktivni kot prostovoljci. Dobrih 13 odstotkov je brezposelnih oz. aktivnih iskalcev 

zaposlitve, slabe 4 odstotke pa jih študira ob delu. 

Slika 3.2: 2. Moja prevladujoča delovna aktivnost je (%) 

 

Natančnejše podatke o odgovorih glede prevladujoči delovni aktivnosti respondentov 

prikazuje Tabela 3.2. 

Tabela 3.2: 2. Moja prevladujoča delovna aktivnost je 

 Frekvenca Odstotek 

 

Aktivno šolanje (redno vpisan/a študent/ka) 56 39,4 
Pavziranje (študent/ka, ki opravlja izostale obveznosti) 10 7,0 
Študentsko delo 7 4,9 
Brezposelnost/iskanje zaposlitve 19 13,4 
Honorarno/priložnostno delo 9 6,3 
Prostovoljstvo 3 2,1 
Redna zaposlitev oz. samozaposlitev 33 23,2 
Drugo 5 3,5 
Skupaj 142 100,0 
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V zadnjem letu je bilo dobri dve petni respondentov ves čas delovno aktivnih (Slika 3.3). V 

delovno aktivnost smo šteli tako (samo)zaposlenost za polni delovni čas kot aktivno šolanje 

(redno opravljanje študijskih obveznosti). Preračunano na 40-urni delovni teden je bilo več 

kot pol leta, a ne ves čas, delovno aktivnih nadaljnji dobri dve petini respondentov. Skoraj 

petina respondentov pa je bilo delovno aktivni manj kot pol leta. 

Slika 3.3: 3. V zadnjem letu sem bil delovno aktiven (npr. aktivno šolal, bil zaposlen za polni 
delovni čas ipd.) oz. sem preračunano na 40 ur na teden delal 

 

Podrobnejše podatke o trajanju delovne aktivnosti respondentov prikazuje Tabela 3.3. 

Tabela 3.3: 3. V zadnjem letu sem bil delovno aktiven (npr. aktivno šolal, bil zaposlen za 
polni delovni čas ipd.) oz. sem preračunano na 40 ur na teden delal 

 Frekvenca Odstotek 

 

Ves čas 57 40,1 
Več kot deset mesecev 25 17,6 
Več kot osem mesecev 14 9,9 
Več kot pol leta 19 13,4 
Več kot štiri mesece 10 7,0 
Več kot dva meseca 6 4,2 
Nič 11 7,7 
Skupaj 142 100,0 
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Na vprašanje, koliko služb oz. koliko različnih del so opravljali v zadnjem letu, je slabi dve 

petini respondentov odgovorilo, da eno (Slika 3.4). Enkrat v zadnjem letu je službo oz. delo 

menjalo slabih 29 odstotkov, medtem ko jih je slabih 18 odstotkov menjalo vsaj dve službi oz. 

delo. Slabih 15 odstotkov pa jih ni opravljalo nobenega dela. 

Slika 3.4: 4. V zadnjem letu sem imel služb oz. opravljal različnih del 

 

Natančnejše podatke o odgovorih respondentov glede števila opravljanih različnih del oz. 

služb prikazuje Tabela 3.4. 

Tabela 3.4: 4. V zadnjem letu sem imel služb oz. opravljal različnih del 

 Frekvenca Odstotek 

 

0 21 14,8 
1 55 38,7 
2 41 28,9 
3 12 8,5 
4 4 2,8 
5 2 1,4 
6 2 1,4 
10 2 1,4 
12 2 1,4 
20 1 0,7 
Skupaj 142 100,0 
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V zadnjem letu se je dobrih 17 odstotkov respondentov prijavilo na eno razpisano delovno 

mesto, pri čemer smo upoštevali tudi delovna mesta, namenjena študentom (Slika 3.5). 

Dobrih 14 odstotkov se jih je prijavilo na dve različni delovni mesti, dobra tretjina pa na vsaj 

tri. Skoraj tretjina respondentov pa se v zadnjem letu ni prijavila na nobeno delovno mesto. 

Slika 3.5: 5. V zadnjem letu sem se prijavil na razpisanih (lahko tudi študentskih) delovnih 
mest 

 

Podrobnejše podatke o odgovorih respondentov glede števila razpisanih delovnih mest, na 

katera so se prijavili, prikazuje Tabela 3.5. Pri tem je, zanimivo, en respondent odgovoril, da 

se je v zadnjem letu prijavil na kar 500 razpisanih delovnih mest. To se zdi precej visoka 

številka, a ne nemogoča. Eden respondent na to vprašanje ni odgovoril. 

Tabela 3.5: 5. V zadnjem letu sem se prijavil na razpisanih (lahko tudi študentskih) delovnih 
mest

 Frekvenca Odstotek 

 

0 47 33,1 
1 24 16,9 
2 20 14,1 
3 11 7,7 
4 3 2,1 
5 4 2,8 
6 1 0,7 
7 4 2,8 
8 1 0,7 
9 1 0,7 
10 
… 

4 
… 

2,8 
… 

 

 Frekvenca Odstotek 

 

… 
12 

… 
1 

… 
0,7 

15 3 2,1 
20 4 2,8 
23 1 0,7 
30 2 1,4 
35 2 1,4 
40 1 0,7 
50 4 2,8 
60 1 0,7 
100 1 0,7 
500 1 0,7 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 
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Na vprašanje, kako vpliva oz. kakšen učinek ima na respondente iskanje nove ali prve službe 

oz. delovnega mesta, je slaba petina respondentov ocenila, da tovrstno iskanje doživlja zelo 

stresno (Tabela 3.6). Srednje stresno se tovrstno iskanje zdi dobrih 30 odstotkov 

respondentom. Respondentov, ki se jim iskanje nove službe oz. delovnega mesta sploh ne zdi 

stresno, je slaba desetina. Zelo in srednje stresno iskanje nove ali prve službe oz. delovnega 

mesta doživlja skupaj 24 odstotkov respondentov. Manj stresno doživlja tovrstno iskanje 

slaba šestina vseh respondentov. 

Tabela 3.6: 6. Iskanje (nove) službe oz. delovnega mesta je zame 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Zelo stresno 28 19,7 
2 19 13,4 
3 15 10,6 
4 - Srednje stresno 43 30,3 
5 10 7,0 
6 13 9,2 
7 - Sploh ni stresno 14 9,9 
Skupaj 142 100,0 

 
Slika 3.6 prikazuje število respondentov po stopnjah, kako stresno doživljajo iskanje nove oz. 

prve službe oz. delovnega mesta. 

Slika 3.6: 6. Iskanje (nove) službe oz. delovnega mesta je zame 
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Na vprašanje, kako močno vpliva obvestilo o neuspešnem kandidiranju za (novo) službo oz. 

delovno mesto ali odsotnost odziva potencialnega delodajalca na prijavo na respondenta oz. 

njegovo počutje, se je dobrih 7 odstotkov vseh opredelilo, da to nanje sploh ne vpliva (Tabela 

3.7). Več kot dvakrat toliko respondentov, in sicer slaba šestina vseh, se je opredelilo, da 

tovrstne situacije nanje močno vplivajo. Srednje močan vpliv čuti slabih 37 odstotkov 

respondentov. Slabih 15 odstotkov respondentov se je opredelilo za eno izmed obeh stopenj 

manjšega vpliva, medtem ko se je kar dobra četrtina respondentov opredelila, da čuti srednje 

močan vpliv. 

Tabela 3.7: 7. Neuspešno kandidiranje za (novo) službo oz. delovno mesto ali odsotnost 
odziva potencialnega delodajalca na prijavo name oz. na moje počutje vpliva 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Ne vpliva 10 7,0 
2 12 8,5 
3 9 6,3 
4 - Srednje vpliva 52 36,6 
5 17 12,0 
6 19 13,4 
7 - Močno vpliva 23 16,2 
Skupaj 142 100,0 

 
Slika 3.7 prikazuje število respondentov po stopnjah, kako močan vpliv neuspešnega 

kandidiranje za (novo) službo oz. delovno mesto ali odsotnost odziva potencialnega 

delodajalca na prijavo doživljajo oz. kako se to pozna na njihovem počutju. 

Slika 3.7: 7. Neuspešno kandidiranje za (novo) službo oz. delovno mesto ali odsotnost odziva 
potencialnega delodajalca na prijavo name oz. na moje počutje vpliva 
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S svojim dosedanjim uspehom na trgu dela je zelo zadovoljnih slabih 15 odstotkov 

respondentov (Tabela 3.8). Zelo nezadovoljnih je malo manj, in sicer slabih 12 odstotkov, 

srednje zadovoljnih pa slaba tretjina respondentov. Med stopnjo zadovoljstva srednje in zelo 

zadovoljen se je opredelila dobra petina, med stopnjo srednje in zelo nezadovoljen pa slaba 

petina respondentov. 

Tabela 3.8: 8. S svojim dosedanjim uspehom na trgu dela sem 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Zelo zadovoljen/na 21 14,8 
2 14 9,9 
3 16 11,3 
4 - Srednje zadovoljen/na 46 32,4 
5 13 9,2 
6 15 10,6 
7 - Zelo nezadovoljen/na 17 12,0 
Skupaj 142 100,0 

 
Slika 3.8 prikazuje število respondentov po stopnjah, kako so zadovoljni s svojim dosedanjim 

uspehom na trgu dela. 

Slika 3.8: 8. S svojim dosedanjim uspehom na trgu dela sem 

 

Za oceno stopnje težav pri iskanju zaposlitve kot morebitnega dejavnika na pojav bivanjskega 

vakuuma je najbolje upoštevati subjektivno oceno respondentov. Bivanjski vakuum je namreč 

subjektiven in ga PIL-test zazna na podlagi subjektivnih ocen respondentov. Tako smo v 

oceno stopnje težav pri iskanju zaposlitve združili odgovore na vprašanja 6, 7 in 8: 
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• Iskanje (nove) službe oz. delovnega mesta je zame ... stresno. 

• Neuspešno kandidiranje za (novo) službo oz. delovno mesto ali odsotnost odziva 

potencialnega delodajalca na prijavo name oz. na moje počutje … vpliva. 

• S svojim dosedanjim uspehom na trgu dela sem ... zadovoljen. 

Odgovore na vprašanja smo ovrednotili po enakem postopku, kot to velja za PIL-test 

(podrobnosti v poglavju 3.5.3). Za določanje stopnje težav smo uporabili analogne tri razrede 

kot pri PIL-testu, pri čemer smo meje med njimi postavili v istem razmerju kot pri PIL-testu. 

Tako smo določili, da ocena pod 14 pomeni večje, med vključno 14 in manj kot 17 pa manjše 

težave pri iskanju zaposlitve. Ocena 17 ali več (najvišja ocena je 21) pa pomeni odsotnost 

težav pri iskanju zaposlitve. Pri tem je potrebno poudariti, da smo vsem vprašanjem na 

sedemstopenjski lestvici smiselno prilagodili vrednosti v smislu, da vrednost 1 vedno dobi 

odgovor, ki pomeni bivanjski vakuum na dotičnem področju, medtem ko vrednost 7 dobi tisti, 

ki pomeni bivanjsko varnost. Tako je bilo potrebno pri vprašanjih številka 7 in 8 lestvico 

invertirati. Podobno velja tudi za vprašanja, pri katerih rezultate prikažemo kasneje, in sicer 

gre za vprašanja št. 9, 11, 13, 18, 21, 25, 26, 28, 29 in 30. 

Rezultati so pokazali, da ima kar dobra tretjina respondentov večje težave pri iskanju 

zaposlitve, dobra desetina respondentov pa se pri tem srečuje z manjšimi težavami (Slika 3.9). 

Dobra polovica respondentov težav pri iskanju zaposlitve nima.  

Slika 3.9: Težave pri iskanju zaposlitve 
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Tabela 3.9 prikazuje natančnejše podatke o težavah respondentov pri iskanju zaposlitve. 

Tabela 3.9: Težave pri iskanju zaposlitve 

 Frekvenca Odstotek Meja 

 

Večje težave pri iskanju zaposlitve 50 35% <14 
Manjše težave pri iskanju zaposlitve 16 11% <17 
Brez težav pri iskanju zaposlitve 76 54% <=21 
Skupaj 142 100,0  

 

3.5.2 Socialna izključenost 

Področje socialne izključenosti smo raziskali skozi tri različna vprašanja (vprašanja 9, 10 in 

11). Respondente smo spraševali o njihovi oceni glede: 

• zadovoljstva s trenutno rešitvijo stanovanjskega problema, 

• zadovoljstva z zaslužkom in 

• možnosti dobiti pomoč v primerih, ko jo potrebujejo.  

Pri vprašanju, kako so respondenti zadovoljni s trenutno rešitvijo stanovanjskega problema, je 

skoraj četrtina odgovorila, da so zelo zadovoljni (Tabela 3.10). Srednje zadovoljnih je slabih 

30 odstotkov, medtem ko jih je pol toliko, torej slabih 15 odstotkov, zelo nezadovoljnih s 

trenutno rešitvijo. Med stopnjo zadovoljstva srednje in zelo zadovoljen se je opredelilo dobrih 

18 odstotkov, med odgovoroma srednje in zelo nezadovoljnih pa slabih 13 odstotkov 

respondentov.  

Tabela 3.10: 9. S trenutno rešitvijo stanovanjskega problema sem 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Zelo zadovoljen/na 35 24,6 
2 17 12,0 
3 9 6,3 
4 - Srednje 42 29,6 
5 13 9,2 
6 5 3,5 
7 - Zelo nezadovoljen/na 21 14,8 
Skupaj 142 100,0 

 
Slika 3.10 prikazuje število respondentov po stopnji zadovoljstva s trenutno rešitvijo 

stanovanjskega problema. 
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Slika 3.10: 9. S trenutno rešitvijo stanovanjskega problema sem 

 

Pri vprašanju, ki se nanaša na mesečni zaslužek bodisi samostojnega bodisi skupaj s svojim 

življenjskim sopotnikom v primeru, da živita skupaj, se je dobrih 13 odstotkov respondentov 

opredelilo, da so v povprečju dohodki premalo za preživetje in zato večkrat potrebujejo 

pomoč (Tabela 3.11). Za odgovor, da prejmejo ravno toliko, da se prebijejo skozi mesec, se je 

opredelilo dobrih 27 odstotkov. Le dobra šestina respondentov mesečno zasluži toliko, da si 

lahko v materialnim smislu privošči kvaliteto življenja, s katero so zadovoljni. Med takimi, ki 

občasno zaslužijo premalo, občasno pa ravno toliko, da se lahko prebijejo skozi mesec, je 

slaba desetina respondentov. Skoraj tretjina respondentov pa se je opredelila, da zaslužijo več 

kot potrebujejo za preživetje, a jim zaslužek ne nudi možnosti, da bi si v materialnim smislu 

privoščili kvaliteto življenja, kot si jo želijo. En respondent se pri tem vprašanju ni opredelil 

za nobeno izmed možnosti. 

Tabela 3.11: 10. Sam oz. s svojim življenjskim sopotnikom/co zaslužim/va 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Premalo sredstev za preživljanje in večkrat potrebujem/va/mo pomoč 19 13,4 
2 5 3,5 
3 8 5,6 
4 - Ravno toliko, da se prebijem /va/mo skozi mesec 39 27,5 
5 27 19,0 
6 19 13,4 
7 - Za kvaliteto življenja, s katero sem zadovoljen/a 24 16,9 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 
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Slika 3.11 prikazuje število respondentov po oceni količine zasluženih materialnih sredstev. 

Slika 3.11: 10. Sam oz. s svojim življenjskim sopotnikom/co zaslužim/va: 

 

Več kot tri petine vseh respondentov, ko potrebujejo pomoč, pa naj bo to materialna, 

čustvena, duhovna ipd., jo, če želijo, lahko tudi dobijo pri življenjskem sopotniku, starših, 

prijateljih ali kom drugem (Tabela 3.12). Slaba desetina respondentov ocenjuje, da lahko 

dobijo pomoč le v polovici primerov, medtem ko nihče ni takšen, da bi nikoli ne mogel dobiti 

nikakršne pomoči. V več kot polovici primerov lahko pomoč dobi slaba četrtina, v manj kot 

polovici primerov pa slabih 5 odstotkov respondentov. 

Tabela 3.12: 11. Ko potrebujem pomoč (materialno, čustveno, duhovno ipd.), jo, če želim, 
lahko dobim (pri življenjskemu sopotniku, starših, prijateljih ipd.) 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Vedno 89 62,7 
2 22 15,5 
3 10 7,0 
4 - V polovici primerov 14 9,9 
5 4 2,8 
6 3 2,1 
7 - Nikoli 0 0 
Skupaj 142 100,0 
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Slika 3.12 prikazuje število respondentov po deležu primerov, ko lahko dobijo različne vrste 

pomoči s strani ljudi, ki so jim blizu, če jo potrebujejo in jo seveda želijo sprejeti. 

Slika 3.12: 11. Ko potrebujem pomoč (materialno, čustveno, duhovno ipd.), jo, če želim, 
lahko dobim (pri življenjskemu sopotniku, starših, prijateljih ipd.) 

 

Za oceno stopnje socialne izključenosti kot morebitnega dejavnika na pojav bivanjskega 

vakuuma smo združili ocene vseh treh vprašanj s področja socialne vključenosti (vprašanja 9, 

10 in 11). Odgovore na vprašanja smo ovrednotili po enakem postopku kot odgovore na 

vprašanja s področja težav pri iskanju zaposlitve. Ker smo v skupno oceno tudi tu vključili tri 

vprašanja, smo tudi tu uporabili analogne tri razrede in obdržali meje med njimi v istem 

razmerju. Tako ocena pod 14 pomeni socialno izključenost, ocena med vključno 14 in manj 

kot 17 pa tveganje socialne izključenosti. Ocena 17 ali več (najvišja ocena je 21) pa pomeni 

dobro socialno vključenost.  
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Rezultati so pokazali, da je več kot tretjina respondentov socialno izključenih, več kot četrtina 

pa jih živi v tveganju, da to postanejo (Slika 3.13). Skoraj dve petini respondentov pa je dobro 

socialno vključenih. 

Slika 3.13: Socialna izključenost 

 

Tabela 3.13 prikazuje podrobnejše podatke o oceni stopnje težav respondentov pri iskanju 

zaposlitve. 

Tabela 3.13: Socialna izključenost 

 Frekvenca Odstotek Meja 
 Socialna izključenost 49 35% <14 

Tveganje socialne izključenosti 37 26% <17 
Socialna vključenost 56 39% <=21 
Skupaj 142 100,0  

3.5.3 Bivanjski vakuum 

Prisotnost bivanjskega vakuuma med respondenti smo preverili s pomočjo PIL-testa, ki je bil 

zasnovan ravno s tem namenom. Pravzaprav smo uporabili prvi del (A del) PIL-testa, ki je 

sestavljen iz dvajsetih vprašanj. Odgovor na vsako od vprašanj smo ovrednotili z oceno od 1 

do 7, tako da je skupna ocena celotnega testa respondenta lahko največ 140. V primeru, da 

respondent doseže oceno pod 92, to pomeni prisotnost bivanjskega vakuuma, če doseže oceno 

112 ali več, se nahaja v območju t. i. bivanjske varnosti, vmesna ocena pa pomeni, da se 

nahaja v območju t. i. bivanjske frustracije.  
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Rezultati kažejo, da je v bivanjskem vakuumu skoraj četrtina respondentov (Slika 3.14). Po 

drugi strani je več kot dve petini respondentov v območju bivanjske varnosti. Več kot tretjina 

respondentov pa se nahaja v območju bivanjske frustracije. 

Slika 3.14: Bivanjski vakuum 

 

Tabela 3.14 prikazuje podrobnejše podatke o ugotovljeni stopnji prisotnosti bivanjskega 

vakuuma. 

Tabela 3.14: Bivanjski vakuum 

 Frekvenca Odstotek Meja 

 

Bivanjski vakuum 33 23% <92 

Bivanjska frustracija 51 36% <112 

Bivanjska varnost 58 41% <=140 
Skupaj 142 100,0  
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Analizo rezultatov po posameznih vprašanjih PIL-testa prikazuje Tabela 3.15. V prvem 

stolpcu so zbrane vsote vseh odgovorov vseh respondentov, v drugem srednja vrednost oz. 

mediana, nato pa še standardni odklon, variacija in povprečje. 

Tabela 3.15: Rezultati PIL-testa 

 Vsota Mediana  Standardni 
odklon 

Variacija Povprečje 

12. (Q1) Navadno se: 720 5 1,4 2,0 5,1 

13. (Q2) Življenje se mi zdi: 752 6 1,5 2,2 5,3 

14. (Q3) V svojem življenju: 786 6 1,5 2,1 5,5 

15. (Q4) Svoje življenje doživljam kot: 747 6 1,5 2,2 5,3 

16. (Q5) Vsak dan: 683 5 1,7 2,8 4,8 

17. (Q6) Če bi lahko izbiral: 782 6 1,5 2,3 5,5 

18. (Q7) Ko bom odšel v pokoj: 797 6 1,4 2,1 5,6 

19. (Q8) Pri doseganju svojih življenjskih 
ciljev: 706 5 1,4 2,0 5,0 

20. (Q9) Moje življenje: 688 5 1,2 1,5 4,8 

21. (Q10) Če bi se moje življenje danes 
končalo, bi ga ocenil: 851 7 1,3 1,8 6,0 

22. (Q11) Kadar razmišljam o svojem 
življenju: 736 6 1,9 3,6 5,2 

23. (Q12) Svet, v katerem živim: 611 4 1,9 3,4 4,3 

24. (Q13) Menim, da sem: 828 6 1,2 1,5 5,8 

25. (Q14) Moje prepričanje v zvezi s 
človekovo svobodo je: 661 4,5 1,7 2,8 4,7 

26. (Q15) Če pomislim na smrt: 635 4 2,2 4,7 4,5 

27. (Q16) Kar se tiče samomora: 771 6 2,0 4,0 5,4 

28. (Q17) Moja možnost, da si poiščem 
nekaj, za kar je vredno živeti, je: 870 7 1,2 1,5 6,1 

29. (Q18) Moje življenje je: 804 6 1,3 1,8 5,7 

30. (Q19) Vsakdanje naloge mi 
predstavljajo: 731 5 1,5 2,2 5,1 

31. (Q20) Do sedaj: 694 5 1,8 3,4 4,9 
 

Respondenti najslabše razumejo svet, v katerem živijo (Slika 3.15), najbolj pa se bojijo smrti, 

podobno šibko pa je njihovo mnenje o človekovi svobodi. V naslednji skupini z najnižjimi 

ocenami so, zanimivo, namesto bistvenih splošnih vprašanj o človeku in svetu, vprašanja o 

oceni lastnega življenja: doživljanje lastnega vsakdanjika, zadovoljstvo z doseganjem svojih 

življenjskih ciljev, videnje lastnega življenja in uspešnost pri iskanju svojih življenjskih 

ciljev. Po drugi strani so respondenti najbolje ocenili, da imajo dobre možnosti, da si v 

življenju najdejo nekaj, za kar je vredno živeti, da je bilo vredno živeti in da so odgovorni 

posamezniki.  
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Slika 3.15: Vsote odgovorov na vprašanja PIL-testa 

 

Slika 3.16 prikazuje rezultate prvega vprašanja PIL-testa, ki se glasi »Navadno se:« na lestvici 

od »Močno dolgočasim« do »Zelo navdušujem«. Videti je, da je skoraj celotna populacija 

pomaknjena proti odgovoru »Zelo navdušujem«. 

Slika 3.16: 12. Navadno se 
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Tabela 3.16 prikazuje podrobnejše podatke o odgovorih na prvo vprašanje PIL-testa. Zgornje 

tri stopnje je izbralo skoraj dve tretjini respondentov, medtem ko spodnje tri le slaba desetina.  

Tabela 3.16: 12. Navadno se 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Močno dolgočasim 4 2,8 
2 4 2,8 
3 6 4,2 
4 - Srednje 35 24,6 
5 30 21,1 
6 41 28,9 
7 - Zelo navdušujem 22 15,5 
Skupaj 142 100,0 

 

Slika 3.17 prikazuje rezultate vprašanja s PIL-testa, ki se glasi »Življenje se mi zdi:«, 

odgovori pa so na lestvici od »Povsem enolično« do »Zelo vznemirljivo«. Podobno kot pri 

prvem je tudi pri drugem vprašanju PIL-testa mogoče zaznati premik populacije proti eni 

skrajnosti, in sicer odgovoru »Zelo vznemirljivo«. 

Slika 3.17: 13. Življenje se mi zdi 
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Podrobnejše rezultate prikazuje Tabela 3.17. Tukaj se je v zgornje tri stopnje razvrstilo skoraj 

70 odstotkov respondentov, medtem ko se je v spodnje tri razvrstil komaj vsak dvanajsti 

respondent. 

Tabela 3.17: 13. Življenje se mi zdi 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Zelo vznemirljivo 32 22,5 
2 39 27,5 
3 27 19,0 
4 - Srednje 31 21,8 
5 4 2,8 
6 6 4,2 
7 - Povsem enolično 2 1,4 

 Ni odgovoril 1 0,7 
Skupaj 142 100,0 

 
Še bolj izrazita gravitacija k eni skrajnosti je pri tretjem PIL-test vprašanju (Slika 3.18), in 

sicer pri vprašanju »V svojem življenju« z odgovori med stopnjama »Nimam nikakršnih 

ciljev« in »Imam jasno izdelane cilje«.  

Slika 3.18: 14. V svojem življenju 
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Več kot štiri petine respondentov se je razvrstilo v zgornje tri stopnje, medtem ko se je v 

spodnje tri razvrstil, enako kot pri prejšnjem vprašanju, komaj vsaki dvanajsti respondent 

(Tabela 3.18). 

Tabela 3.18: 14. V svojem življenju 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Nimam nikakršnih ciljev 4 2,8 
2 4 2,8 
3 4 2,8 
4 - Srednje 15 10,6 
5 30 21,1 
6 43 30,3 
7 - Imam jasno izdelane cilje 42 29,6 
Skupaj 142 100,0 

 
Slika 3.19 prikazuje število respondentov po tem, kako doživljajo svoje življenje na lestvici 

od popolnega nesmisla do polnosti oz. smiselnosti. Velik del respondentov doživlja življenje 

bolj smiselno kot pa manj. 

Slika 3.19: 15. Svoje življenje doživljam kot 
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V zgornje tri stopnje se je zvrstilo več kot 70 odstotkov respondentov, medtem ko jih je v 

spodnjih treh le slaba desetina (Tabela 3.19). 

Tabela 3.19: 15. Svoje življenje doživljam kot 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Povsem nesmiselno 4 2,8 
2 4 2,8 
3 6 4,2 
4 - Srednje 28 19,7 
5 25 17,6 
6 45 31,7 
7 - Zelo polno in smiselno 30 21,1 
Skupaj 142 100,0 

 

Pri vprašanju, kako ocenjujejo svoje doživljanje posameznih dni, je nagib k skrajnosti, da se 

vedno zgodi kaj novega in zanimivega, manjši kot v do sedaj predstavljenih vprašanjih (Slika 

3.20). Gre tudi za prvo vprašanje, kjer se je največ respondentov opredelilo za srednjo 

vrednost.  

Slika 3.20: 16. Vsak dan 
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Pravzaprav se je več kot četrtina respondentov odločila za srednjo vrednost, medtem ko je v 

najvišjih treh stopnjah slabe tri petine respondentov (Tabela 3.20). 

Tabela 3.20: 16. Vsak dan 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Je povsem podoben drugemu 9 6,3 
2 5 3,5 
3 10 7,0 
4 - Srednje 37 26,1 
5 29 20,4 
6 23 16,2 
7 - Se zgodi kaj novega in zanimivega 29 20,4 
Skupaj 142 100,0 

 
Na vprašanje, kako bi respondenti izbrali, če bi imeli možnost ponovnega življenja, so se 

respondenti odzvali z izrazito pozitivnimi odgovori (Slika 3.21). 

Slika 3.21: 17. Če bi lahko izbiral 
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Več kot tretjina jih je izbrala skrajno pozitivno možnost, in sicer, da bi še enkrat izbrali isto 

življenje (Tabela 3.21). Slaba četrtina je izbrala stopnjo manj, naslednja dobra tretjina pa je 

zbrala srednjo stopnjo in stopnjo, ki le-tej sledi v pozitivno smer.  

Tabela 3.21: 17. Če bi lahko izbiral 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Bi se raje nikoli ne rodil 4 2,8 
2 2 1,4 
3 5 3,5 
4 - Srednje 27 19,0 
5 21 14,8 
6 35 24,6 
7 - Bi si še enkrat izbral isto življenje 48 33,8 
Skupaj 142 100,0 

 
Še bolj izrazito se je populacija nagnila pri vprašanju, kaj bodo respondenti počeli, ko bodo v 
pokoju (Slika 3.22). 

Slika 3.22: 18. Ko bom odšel v pokoj 
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Skoraj dve petini respondentov se je odločilo za odgovor, da bodo počeli mnogo tistega, kar 

so si vedno želeli (Tabela 3.22). Sledi dobra tretjina respondentov, ki so še izbrali stopnjo, 

višjo od srednje. Spodnje tri stopnje pa je izbral le vsak šestnajsti respondent. 

Tabela 3.22: 18. Ko bom odšel v pokoj 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Bom počel mnogo tistega, kar sem si vedno želel 54 38,0 
2 32 22,5 
3 17 12,0 
4 - Srednje 30 21,1 
5 6 4,2 
6 1 0,7 
7 - Bom do konca živel v brezdelju 2 1,4 
Skupaj 142 100,0 

 

Z doseganjem svojih življenjskih ciljev so respondenti precej zadovoljni, pri čemer pa 

idealiziranega pogleda nima veliko respondentov (Slika 3.23, odgovor »Sem do sedaj povsem 

uspel«). 

Slika 3.23: 19. Pri doseganju svojih življenjskih ciljev 
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Tabela 3.23 razkriva, da idealizirano na doseganje svojih življenjskih ciljev gleda le dobra 

desetina respondentov, medtem ko jih skoraj 58 odstotkov ocenjuje svoje stanje bolje kot 

»srednje«. Morda so zanimivi še odgovori z druge skrajnosti lestvice, kjer so se štirje 

respondenti odločili za možnost, da niso storili še nikakršnega napredka na področju 

uresničevanja svojih življenjskih ciljev. 

Tabela 3.23: 19. Pri doseganju svojih življenjskih ciljev 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Še nisem storil nikakršnega napredka 4 2,8 
2 6 4,2 
3 8 5,6 
4 - Srednje 27 19,0 
5 39 27,5 
6 43 30,3 
7 - Sem do sedaj povsem uspel 15 10,6 
Skupaj 142 100,0 

 
Glede tega, koliko je v njihovem življenju obupa oz. navdušenja, se je večina respondentov 

zvrstila od četrtega do šestega razreda na sedemstopenjski lestvici, kot to prikazuje Slika 3.24, 

in sicer v skoraj enakovrednem številu po posameznih stopnjah. 

Slika 3.24: 20. Moje življenje 

 

V omenjene tri stopnje se je namreč uvrstilo skoraj 85 odstotkov respondentov, kot to 

prikazuje Tabela 3.24. Za odgovor o življenju, napolnjenem z obupom, se je opredelil le en 
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respondent, medtem ko so se v ostale tri stopnje razdelili preostali respondenti v enakem 

številu. 

Tabela 3.24: 20. Moje življenje 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Je prazno, napolnjeno le z obupom 1 0,7 
2 7 4,9 
3 7 4,9 
4 - Srednje 36 25,4 
5 45 31,7 
6 39 27,5 
7 - Prekipeva od navdušenja 7 4,9 
Skupaj 142 100,0 

 
Slika 3.25 prikazuje število respondentov po tem, kako ocenjujejo svoje življenje, ali ga je 

bilo vredno živeti ali ne. Iz slike je razvidno, da respondenti zelo pozitivno vrednotijo 

vrednost svojega življenja, pri čemer jih velika večina nima niti pomislekov, da bi ne bilo 

vredno živeti življenja, ki so ga že preživeli. 

Slika 3.25: 21. Če bi se moje življenje danes končalo, bi ga ocenil 
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Za najbolj pozitivno vrednotenje svojega življenja se je odločilo dobrih 54 odstotkov 

respondentov (Tabela 3.25). V zadnje tri stopnje se je uvrstilo manj kot 3 odstotke 

respondentov, medtem ko so se v ostale tri stopnje respondenti razvrstili v skoraj enakih 

deležih. 

Tabela 3.25: 21. Če bi se moje življenje danes končalo, bi ga ocenil 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Da je bilo vredno živeti 77 54,2 
2 21 14,8 
3 20 14,1 
4 - Srednje 19 13,4 
5 1 0,7 
6 3 2,1 
7 - Da ni bilo vredno živeti 1 0,7 
Skupaj 142 100,0 

 
Odgovori respondentov glede iskanja smisla lastnega življenja so eksponentnega tipa (Slika 

3.26). Iz slike je namreč razvidno, da se v nobeno naslednjo stopnjo ni uvrstilo manj 

respondentov kot v prejšnjo, hkrati pa so razlike med številom respondentov po stopnjah 

vedno večje, ko se bližamo najvišji stopnji. 

Slika 3.26: 22. Kadar razmišljam o svojem življenju 
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Tabela 3.26 kaže, da skoraj 37 odstotkov respondentov vedno najde kakšen smisel v svojem 

življenju. Dobrih 30 odstotkov respondentov večkrat najde smisel kot pa ne, medtem ko je 

tistih, ki ga najdejo manjkrat kot pa da, pa je manj kot petina. 

Tabela 3.26: 22. Kadar razmišljam o svojem življenju 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Se pogosto sprašujem, zakaj živim 8 5,6 
2 10 7,0 
3 10 7,0 
4 - Srednje 19 13,4 
5 20 14,1 
6 23 16,2 
7 - Vedno najdem v njem kak smisel 52 36,6 
Skupaj 142 100,0 

 
Pri oceni povezave sveta, v katerem respondenti živijo, in lastnega življenja so se respondenti 

razporedili precej uravnoteženo (Slika 3.27). Prevladujejo sicer tisti, ki nekako najdejo 

povezavo med lastnim življenjem in svetom oz. jim svet ni ravno nerazumljiv in tuj. 

Slika 3.27: 23. Svet, v katerem živim 
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Tabela 3.27 razkriva, da je največ respondentov neopredeljenih oz. se je odločilo za »srednjo« 

vrednost, in sicer dobra četrtina. Bolj ali manj enakomerno se je v zgornje tri stopnje (svet se 

bolj ali manj smiselno povezuje z lastnim življenjem) uvrstilo skoraj 44 odstotkov, v spodnje 

tri (svet je nerazumljiv in tuj) pa manj kot 30 odstotkov respondentov. 

Tabela 3.27: 23. Svet, v katerem živim 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Se mi zdi nerazumljiv in tuj 15 10,6 
2 13 9,2 
3 13 9,2 
4 - Srednje 39 27,5 
5 17 12,0 
6 25 17,6 
7 - Se smiselno povezuje z mojim življenjem 20 14,1 
Skupaj 142 100,0 

 
Ocene respondentov o lastni odgovornosti so precej visoke, kot prikazuje Slika 3.28. Pri tem 

močno prednjačita zgornji dve stopnji ocene. 

Slika 3.28: 24. Menim, da sem 
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Tabela 3.28 razkriva, da je v zgornjih dveh stopnjah razporejenih po ena dobra tretjina 

respondentov. Sledita naslednji dve stopnji, kamor se je uvrstilo po dobrih 13 odstotkov 

respondentov. Oceno bolj neodgovoren kot odgovoren človek si je dalo manj kot 4 odstotke 

respondentov. 

Tabela 3.28: 24. Menim, da sem 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Zelo neodgovoren človek 1 0,7 
2 1 0,7 
3 3 2,1 
4 - Srednje 19 13,4 
5 19 13,4 
6 48 33,8 
7 - Zelo odgovoren človek 51 35,9 
Skupaj 142 100,0 

 
Odgovori na vprašanje glede prepričanja v zvezi s človekovo svobodo razkrivajo, da so 

respondenti bolj prepričani v človekovo izbiro pri življenjskih izbirah, kot pa da je človek 

determiniran s strani dednosti in okolja. Po drugi strani je največ neopredeljenih, kot to 

prikazuje Slika 3.29. 

Slika 3.29: 25. Moje prepričanje v zvezi s človekovo svobodo je 
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Tabela 3.29 razkriva, da je skoraj tretjina respondentov neopredeljenih. V popolno človekovo 

svobodo izbiranja je prepričan skoraj vsak šesti respondent, medtem ko je vsak šestnajsti 

prepričan v popolni determinizem. Na strani tistih, ki so bolj prepričani v svobodo kot 

determinizem je točno polovica respondentov, medtem ko je v obratno prepričanih skoraj 

trikrat manj respondentov. 

Tabela 3.29: 25. Moje prepričanje v zvezi s človekovo svobodo je 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Da je človek povsem svoboden v vseh življenjskih izbirah 22 15,5 
2 28 19,7 
3 21 14,8 
4 - Srednje 46 32,4 
5 9 6,3 
6 7 4,9 
7 - Da je človek povsem pod vplivom dednosti in okolja 9 6,3 
Skupaj 142 100,0 

 
Kot kaže Slika 3.30, so respondenti precej ambivalentno opredeljeni do smrti, pri čemer je več 

tistih, ki se je ne bojijo, kot pa tistih, ki se je bojijo. 

Slika 3.30: 26. Če pomislim na smrt 
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Tabela 3.30 kaže, da se smrti prav nič ne boji dobra četrtina respondentov, medtem ko se je 

zelo boji dobrih 13 odstotkov, skupaj torej dobri dve petini respondentov. Malo se je boji 

(druga stopnja) vsak šesti respondent, medtem ko se je precej boji (šesta stopnja) dobrih 11 

odstotkov, skupaj torej dobra četrtina vseh. Neodločenih je dobrih 18 odstotkov respondentov, 

preostalih dobrih 14 odstotkov pa je razdeljeno med obe srednji priležni stopnji. 

Tabela 3.30: 26. Če pomislim na smrt 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Se je ne bojim 38 26,8 
2 23 16,2 
3 8 5,6 
4 - Srednje 26 18,3 
5 12 8,5 
6 16 11,3 
7 - Se je zelo bojim 19 13,4 
Skupaj 142 100,0 

 
Kar se tiče samomora, velika večina respondentov o tej možnosti še ni razmišljala, kot to 

prikazuje Slika 3.31. Med ostale stopnje so se respondenti dokaj enakomerno razporedili. 

Slika 3.31: 27. Kar se tiče samomora 
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Tabela 3.31 razkriva, da skoraj polovica respondentov o samomoru še nikoli ni razmišljala kot 

možni rešitvi za katerikoli problem. S to idejo se je spogledovalo (šesta stopnja) skoraj 15 

odstotkov respondentov, medtem ko so se med ostale stopnje respondenti razporedili dokaj 

enakomerno. 

Tabela 3.31: 27. Kar se tiče samomora 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Sem že resno razmišljal o njem kot o edinem izhodu 10 7,0 
2 9 6,3 
3 9 6,3 
4 - Srednje 15 10,6 
5 8 5,6 
6 21 14,8 
7 - Nikoli nisem razmišljal o tej možnosti 70 49,3 
Skupaj 142 100,0 

 
Svoje možnosti, da si v življenju poiščejo nekaj, za kar je vredno živeti, respondenti 

ocenjujejo kot zelo visoke (Slika 3.32). Odgovori so tudi pri tem vprašanju, podobno kot pri 

vprašanju glede iskanja smisla lastnega življenja, eksponentnega tipa. To ni presenetljivo, saj 

se vprašanji bistveno ne razlikujeta. 

Slika 3.32: 28. Moja možnost, da si poiščem nekaj, za kar je vredno živeti, je 
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Tabela 3.32 prikazuje, da je eksponentnost še intenzivnejša. Več kot polovica respondentov 

namreč ocenjuje, da so njihove možnosti najti si nekaj, za kar je vredno živeti, kar največje. V 

sledeči stopnji je slaba petna respondentov, sledi pa jim dobrih 11 odstotkov respondentov. 

Da imajo srednje možnosti, ocenjuje slaba desetina respondentov, medtem ko jih zgolj slabe 4 

odstotke meni, da imajo (zelo) slabe možnosti.  

Tabela 3.32: 28. Moja možnost, da si poiščem nekaj, za kar je vredno živeti, je 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Zelo velika 79 55,6 
2 28 19,7 
3 16 11,3 
4 - Srednje 14 9,9 
5 4 2,8 
6 0 0 
7 - Zelo majhna 1 0,7 
Skupaj 142 100,0 

 
Respondenti imajo, zanimivo, opazno večji občutek, da usmerjajo svoje življenje, kot pa 

verjamejo v človekovo izbiro pri življenjskih izbirah (Slika 3.33). 

Slika 3.33: 29. Moje življenje je 
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Tabela 3.33 namreč kaže, da ima skoraj dve tretjini respondentov občutek, da svoje življenje 

usmerjajo (pretežno) sami (prvi dve stopnji), medtem ko v (popolno) svobodo človeka v 

življenjskih izbirah verjame le dobra tretjina respondentov (prvi dve stopnji, Tabela 3.29). 

Posledično se je v ostale stopnje razporedilo v povprečju približno polovica manj 

respondentov. 

Tabela 3.33: 29. Moje življenje je 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - V mojih rokah in ga sam usmerjam 46 32,4 
2 46 32,4 
3 19 13,4 
4 - Srednje 22 15,5 
5 6 4,2 
6 2 1,4 
7 - Izven moje kontrole in pod vplivom zunanjih dejavnikov 1 0,7 
Skupaj 142 100,0 

 
Vsakdanje naloge respondentom v večini predstavljajo vir (srednje velikega) zadovoljstva 

(Slika 3.34). 

Slika 3.34: 30. Vsakdanje naloge mi predstavljajo 
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Vsakdanje naloge so vir zadovoljstva več kot dve tretjinam respondentov (Tabela 3.34), 

medtem ko slabim 12 odstotkom vsakdanje naloge predstavljajo bolj (mučno in dolgočasno) 

dolžnost. 

Tabela 3.34: 30. Vsakdanje naloge mi predstavljajo 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Izvor zadovoljstva 28 19,7 
2 38 26,8 
3 32 22,5 
4 - Srednje 27 19,0 
5 8 5,6 
6 6 4,2 
7 - Mučno in dolgočasno dolžnost 3 2,1 
Skupaj 142 100,0 

 
Glede zadovoljstva z iskanjem lastnih življenjskih ciljev je mogoče ugotoviti, da je približno 

dvakrat več respondentov, ki so bolj zadovoljni kot nezadovoljni (Slika 3.35). 

Slika 3.35: 31. Do sedaj 
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Skoraj dve tretjini respondentov je že našlo vsaj nekakšne cilje v svojem življenju (Tabela 

3.35), pri čemer jih je več kot tretjina od teh že našla zadovoljive in jasne cilje v svojem 

življenju. V procesu iskanja pa je še dobra petina respondentov.  

Tabela 3.35: 31. Do sedaj 

 Frekvenca Odstotek 

 

1 - Še nisem našel svojega življenjskega cilja 11 7,7 
2 8 5,6 
3 11 7,7 
4 - Srednje 23 16,2 
5 24 16,9 
6 33 23,2 
7 - Sem našel zadovoljujoče in jasne cilje v življenju 32 22,5 
Skupaj 142 100,0 

 

3.5.4 Demografski podatki 

Eden izmed respondentov ni odgovoril na demografska vprašanja. Sicer je med respondenti 

36 moških (Tabela 3.36) in 105 žensk, kar predstavlja slabe tri četrtine (Slika 3.36). 

Slika 3.36: 32. Spol 

 

Tabela 3.36: 32. Spol 

 Frekvenca Odstotek 

 
Moški 36 25,4 
Ženski 105 73,9 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 
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Na vasi živi 77 respondentov (Tabela 3.37), kar predstavlja slabih 55 odstotkov (Slika 3.37). 

V mestu živi 64 respondentov, kar predstavlja dobrih 45 odstotkov vseh. 

Slika 3.37: 33. Živim (naselje) 

 

Tabela 3.37: 33. Živim (naselje) 

 Frekvenca Odstotek 

 
Na vasi 77 54,2 
V mestu 64 45,1 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 
 

 

Število respondentov po doseženi stopnji izobrazbe prikazuje Slika 3.38. 

Slika 3.38: 34. Moja (trenutno) končana izobrazba je 
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Nobeden izmed respondentov nima končane zgolj osnovne šole. S srednješolsko izobrazbo, 

kjer je vključena tako poklicna kot strokovna izobrazba, je slabih 15 odstotkov respondentov 

(Tabela 3.38), medtem ko ima kot zadnjo stopnjo končano gimnazijo slaba tretjina 

respondentov. Slabe 4 odstotke jih ima končano višješolsko izobrazbo (V. stopnja). 

Visokošolsko izobrazbo (I. bolonjska oz. VI. stopnja) ima končanih slabih 17 odstotkov 

respondentov, medtem ko jih ima univerzitetno izobrazbo (II. bolonjska oz. VII. stopnja) 

slabe tri desetine. En respondent ima končan znanstveni magisterij, trije pa so pridobili 

doktorat znanosti. 

Tabela 3.38: 34. Moja (trenutno) končana izobrazba je 

 Frekvenca Odstotek 

 

Srednješolska (poklicna oz. strokovna) 21 14,8 
Gimnazija 45 31,7 
Višješolska (V. stopnja) 5 3,5 
Visokošolska (I. bolonjska oz. VI. stopnja) 24 16,9 
Univerzitetna (II. bolonjska oz. VII. stopnja) 42 29,6 
Magister znanosti 1 0,7 
Doktor znanosti 3 2,1 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 

 
Slika 3.39 prikazuje strukturo respondentov po stanu. 

Slika 3.39: 35. Moj stan je 
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Slaba polovica respondentov je samskih (Tabela 3.39), poročenih pa je 12 odstotkov 

respondentov. V izvenzakonski skupnosti jih živi dobra tretjina. En respondent se je opredelil, 

da živi v istospolni partnerski skupnosti. Ločen ni noben respondent, sedem pa se jih je 

opredelilo za odgovor drugo, pri čemer so navedli različne odgovore, vsi pa so opisovali neko 

stopnjo razmerja (»v razmerju«, »plete se«, »v razmerju vendar ne živiva skupaj«, »v zvezi«, 

»s fantom živiva vsak pri svojih starših, vendar se nameravava poročiti«). Slednja skupina 

predstavlja slabih 5 odstotkov vseh. 

Tabela 3.39: 35. Moj stan je 

 Frekvenca Odstotek 

 

Samski/a 67 47,2 
Poročen/a 17 12,0 
V izvenzakonski skupnosti 49 34,5 
V istospolni partnerski skupnosti 1 0,7 
Drugo 7 4,9 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 

 
Slika 3.40 prikazuje strukturo respondentov po tipu gospodinjstva, v katerem prebivajo. 

Slika 3.40: 36. Živim 
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Kar 57 odstotkov respondentov še živi pri svojih starših (Tabela 3.40). V lastnem 

gospodinjstvu (oz. v skupnem z življenjskim sopotnikom/co in/ali otroci) jih živi dobra 

tretjina. Preostalih slabih 8 odstotkov vseh pa se je opredelilo za druge možnosti, pri čemer so 

navedli različne možnosti, ki se jih poslužujejo študentje: »čez teden v lastnem gospodinjstvu, 

čez vikend pri starših«, »v študentskem domu«, »v stanovanju z več osebami« ipd. 

Tabela 3.40: 36. Živim 

 Frekvenca Odstotek 

 

Pri starših 81 57,0 
V lastnem gospodinjstvu (oz. v skupnem z 
življenjskim sopotnikom/co in/ali otroci) 49 34,5 

Drugo 11 7,7 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 

 
Otroke ima 10 respondentov (Tabela 3.41), kar predstavlja dobrih 7 odstotkov vseh (Slika 

3.41). 

Slika 3.41: 37. Imam otroke 

 

Tabela 3.41: 37. Imam otroke 

 Frekvenca Odstotek 

 
Da 10 7,0 
Ne 131 92,3 
Skupaj 141 99,3 

 Ni odgovoril 1 0,7 
 

3.5.5 Korelacije 

Za potrebe preverjanja hipotez smo preverili korelacije med ustreznimi spremenljivkami s 

pomočjo Pearsonovega testa korelacije. Pri tem pa smo preverili še morebitne ostale 

korelacije. Rezultate teh dveh testov ter vse ostale najdene korelacije prikazuje Tabela 3.42. V 

tabeli sta korelacijska koeficienta primarnih dveh testov označena s krepko pisavo. 
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Tabela 3.42: Signifikantnost korelacij med spremenljivkami 

  
1. 

Starost 

2. Vrsta 
delovne 

aktivnosti 

3. 
Trajanje 
delovne 

aktivnosti 

5. 
Število 
prijav 

na 
razpise 

6. 
Stres 

pri 
iskanju 
službe 

7. 
Neuspešno 
kandidiranje 

8. 
Uspeh 
na trgu 

dela 

Težave pri 
iskanju 

zaposlitve 

9. 
Stanovanjski 

problem 
10. 

Zaslužek 
11. 

Pomoč 
Socialna 

izključenost 
33. 

Naselje 
34. 

Izobrazba  

37. Otroci -,251** -,261** -,098 -,275** -,088 -,149 -,029 -,003 -,062 ,010 -,085 -,061 ,085 -,137 

36. Gospodinjstvo ,332** ,228** -,086 ,091 -,005 -,028 ,033 ,026 ,102 ,242** ,134 ,228** ,353** ,204* 

35. Stan ,031 -,068 -,025 -,111 -,101 -,057 -,016 -,036 ,192* ,111 ,072 ,192* -,105 ,052 

34. Izobrazba ,608** ,377** -,049 -,027 -,194* -,124 -,144 -,099 -,076 ,082 -,070 -,017 ,123   

33. Naselje ,185* ,069 -,043 ,115 ,018 -,052 ,094 -,096 ,034 ,041 ,021 ,055     

32. Spol ,018 -,094 ,175* ,083 -,089 -,137 -,081 -,130 ,118 -,096 ,082 ,063     

Bivanjski vakuum -,014 ,081 -,110 ,110 ,349** ,277** ,344** ,273** ,299** ,429** ,311** ,469**     

Socialna izključenost -,075 ,112 -,078 ,040 ,344** ,210* ,378** ,281** ,786** ,757** ,569**       

11. Pomoč -,110 ,006 -,101 ,028 ,265** ,072 ,111 ,146 ,235** ,220**         

10. Zaslužek ,036 ,202* -,083 ,035 ,284** ,171* ,245** ,214* ,345**           

9. Stanovanjski problem -,131 ,001 -,022 ,021 ,225** ,192* ,416** ,227**             

Težave pri iskanju zaposlitve -,187* ,032 -,392** -,065 ,364** ,370** ,338**               

8. Uspeh na trgu dela -,058 ,041 -,143 ,060 ,346** ,298**                 

7. Neuspešno kandidiranje -,200* -,092 -,096 -,003 ,623**                   

6. Stres pri iskanju službe -,233** -,113 -,071 ,068                     

5. Število prijav na razpise ,132 ,079 ,259**                       

2. Vrsta delovne aktivnosti ,656**                           

1. Starost                             

**. Korelacija signifikantna na stopnji 0,01 ali manj. 

*. Korelacija signifikantna na stopnji 0,05 ali manj, vendar ne manj kot 0,01. 
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3.5.6 Interpretacija rezultatov 

Za preverjanje zastavljenih hipotez smo izvedli poizvedovanje. Na osnovi zbranih podatkov 

smo izvedli kvantitativno analizo. Kvantitativna analiza je pokazala, kakšno je stanje med 

slovenskimi mladimi v odnosu do smisla.  

Skoraj četrtina mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji se nahaja v bivanjskem 

vakuumu (Slika 3.14), kar pomeni, da imajo vedno večji občutek nesmiselnosti življenja. 

Razloge za slabo osmišljeno življenje respondentov lahko po logoterapevtskih predpostavkah 

iščemo v napačnih življenjskih orientacijah. Zakaj posameznik zaide v napačne življenjske 

orientacije, lahko iščemo dejavnike v več kategorijah. Delno k temu prispeva sodobna 

družbena orientiranost, da imajo mladi preveč oz. nerealna pričakovanja do drugih in do 

življenja. Logoterapevtska usmeritev nam kaže drugo smer in priporoča, da človek ne samo, 

da naj ne pričakuje preveč od življenja, ampak se naj vpraša, kaj lahko da drugim, življenju, 

kaj lahko stori. To usmeritev je potrebno razumeti tako, da vsak posameznik odgovarja na 

smisle, ki mu jih zastavlja življenje. Respondentom, ki nimajo dobro osmišljenega življenja, 

manjkajo dobro postavljene temeljne vrednote in jasni vsakodnevni odgovori na naloge, ki 

jim jih življenje prinaša.  

Več kot dve petini respondentov je v območju bivanjske varnosti, kar pomeni, da imajo 

življenje dobro osmišljeno, imajo jasno izdelane cilje in niso v nevarnosti, da bi zapadli v 

bivanjski vakuum. Izdelani jasni cilji v življenju in osmišljenje življenja predstavljata 

posamezniku trdno življenjsko oporo. Pri teh respondentih se jasno kaže zdrava napetost med 

tem, kar si želijo, in tem, kar morajo narediti. Ti respondent živijo v zdravi napetosti med biti 

in morati, noodinamiki, kar je zelo zdravo za duševno počutje. Več kot tretjina respondentov 

pa se nahaja v območju bivanjske frustracije, kar pomeni, da so na nek način ogroženi, da 

lahko zapadejo v bivanjski vakuum. 

V podatkih glede bivanjskega vakuuma je mogoče opaziti nekaj zanimivosti. Presenetljivo je 

opaziti precejšnjo protislovno razliko med odgovoroma o svobodi (vprašanje 25) in občutku 

kontrole nad lastnim življenjem (vprašanje 29). Po eni strani so respondenti relativno slabo 

prepričani v človekovo svobodo, po drugi strani pa imajo precej močan občutek kontrole nad 

lastnim življenjem. Razlika med odgovoroma je namreč celo stopnjo na sedemstopenjski 

lestvici. Podobno presenetljiva je razlika med vprašanjema o vsebini življenja (vprašanje 20) 

in oceni življenja (vprašanje 21). Respondenti so namreč ocenili, da v življenju ni bilo toliko 

lepih reči, kot pa se jim zdi, da je bilo vredno živeti, pri čemer je razlika v povprečju okoli 1,2 
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stopnje. To lahko kaže na to, da so respondenti bodisi imeli lepšo preteklost bodisi se je 

spominjajo z nostalgijo. Malo manjša razlika je v povprečju med vprašanjema o prepoznanih 

smislih v lastnem življenju (vprašanje 22) in možnostih najti nekaj, za kar je vredno živeti 

(vprašanje 28), in sicer slabo stopnjo. To pomeni, da respondenti manj jasno prepoznajo 

smisle v lastnem življenju kot pa so prepričani, da jih imajo možnost najti. To kaže na bodisi 

življenjski optimizem bodisi na pasivnost pri reflektiranju lastnega življenja. Če pogledamo 

razliko med vprašanjema o možnostih za najti nekaj, za kar je vredno živeti (vprašanje 28) in 

o zadovoljnosti s trenutnimi življenjskimi cilji (vprašanje 31), ki je okoli 1,2 stopnje, vidimo, 

da imajo respondenti o prihodnosti veliko boljše mnenje kot o sedanjosti. Tako lahko 

sklepamo, da pri njih ne gre toliko za pasivnost pri reflektiranju lastnega življenja kot za 

življenjski optimizem.  

Najbolj osmišljeno življenje imajo poročeni (Slika 3.42), najmanj pa tisti, ki živijo v 

istospolni partnerski skupnosti, čeprav imamo za to trditev malo podatkov. Malo slabše od 

poročenih imajo osmišljeno življenje samski, še malo slabše pa tisti, ki živijo v izvenzakonski 

skupnosti. Najmanjši standardni odklon je opaziti pri poročenih, največji pa pri samskih ter v 

izvenzakonskih skupnostih (za slednjo trditev je vzorec majhen). 

Slika 3.42: Rezultati PIL-testa po stanu 
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Kot drugo je mogoče opaziti, da imajo malo bolje osmišljeno in s precej manjšim standardnim 

odklonom, predvsem v negativno smer, respondenti, ki že majo otroke (Slika 3.43). Poleg 

tega imajo precej višji standardni odklon v pozitivno smer, iz česar lahko sklepamo, da biti 

starš prinese precej smisla v življenje posameznika.  

Slika 3.43: Rezultati PIL-testa po starševstvu 

 

Glede na prevladujočo delovno aktivnost je videti, da imajo najbolje osmišljeno življenje 

študentje, ki večino časa delajo, in prostovoljci (Slika 3.44). V obeh kategorijah je namreč 

večina respondentov v območju bivanjske varnosti, medtem ko nobeden izmed njih ni niti 

blizu bivanjskega vakuuma. Malo slabše in z največjimi standardnimi odkloni pa imajo 

osmišljeno življenje aktivni šolarji oz. študentje, redno zaposleni ter honorarni delavci. 

Njihova mediana je nekje na meji med bivanjsko varnostjo in frustracijo, medtem ko 

respondenti iz teh kategorij pokrivajo cel spekter ocen PIL-testa. Brezposelni se v večini 

nahajajo na meji med bivanjskim vakuumom in bivanjsko frustracijo, pri čemer je potrebno 

poudariti, da gre večina sicer ne velikega odklona v pozitivno smer. Najslabše imajo življenje 

osmišljeno študentje, ki pavzirajo, saj so skoraj vsi v bivanjem vakuumu. 
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Slika 3.44: Rezultati PIL-testa po prevladujoči delovni aktivnosti 

 

Kvantitativna analiza je podala odgovor na vprašanji, ali sta težave pri iskanju zaposlitve in 

socialna izključenost dejavnika, ki povečata verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma pri 

mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji. V prvi hipotezi smo predpostavljali, da so 

večje težave pri iskanju zaposlitve dejavnik, ki poveča verjetnost pojavitve bivanjskega 

vakuuma pri mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji. Korelacija med tema dvema 

spremenljivkama je r(142) = 0,27, p < 0,001, kot to prikazuje Tabela 3.42. Zaradi opredelitve 

bivanjskega vakuuma težave pri iskanju zaposlitve ne morejo biti posledica obstoja 

bivanjskega vakuuma, zato so lahko te težave le eden izmed dejavnikov za pojav bivanjskega 

vakuuma. S tem smo potrdili prvo hipotezo. V drugi hipotezi smo predpostavljali, da je 

socialna izključenost dejavnik, ki poveča verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma pri 

mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji. Korelacija med tema dvema 

spremenljivkama je r(142) = 0,47, p < 0,001, kot to prikazuje Tabela 3.42. Zaradi opredelitve 

bivanjskega vakuuma tudi socialna izključenost ne more biti posledica obstoja bivanjskega 

vakuuma, zato je lahko le eden izmed dejavnikov za njegov pojav. S tem smo potrdili tudi 

drugo hipotezo. 
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Izračunani korelacijski koeficienti po Pearsonu (Tabela 3.42) kažejo, da s pojavitvijo 

bivanjskega vakuuma ni povezan noben demografski dejavnik, ki smo jih merili. Tako s 

pojavitvijo bivanjskega vakuuma niso povezani ne starost, spol, vrsta naselja prebivanja, ne 

sestava gospodinjstva, dosežena izobrazba, vrsta delovne aktivnosti, samskost in ne 

starševstvo. Po drugi strani izračunani korelacijski koeficienti kažejo, kako so različne težave 

pri iskanju zaposlitve in različne oblike socialne izključenosti dejavniki, ki močno povečajo 

verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma pri mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji. 

Najmočnejša korelacija je z zadovoljstvom z zaslužkom, ki je r(141) = 0,43, p < 0,001. Malo 

šibkejši, a še vedno zelo močni sta korelaciji z doživljanjem stresa pri iskanju službe ter 

zadovoljstvom z uspehom na trgu dela, ki sta obe r(142) > 0,34, p < 0,001. Sledijo še 

korelacije z možnostjo pridobitve pomoči v primeru težav, zadovoljstvom z rešitvijo 

stanovanjskega problema in vplivom neuspešnega kandidiranja na počutje, ki so vse r(142) > 

0,27, p < 0,001. Zaradi opredelitve bivanjskega vakuuma različne težave pri iskanju 

zaposlitve ne morejo biti posledica obstoja bivanjskega vakuuma, zato so lahko te težave le 

dejavniki za pojav bivanjskega vakuuma. Enako velja za vse oblike socialne izključenosti. 

Predstavljene obstoječe raziskave navajajo, da so posamezniki, ki se dalj časa srečujejo s 

problemom brezposelnosti, dovzetni za pojavitev apatije in otopelosti. Apatija in otopelost 

posameznika hromita pri njegovem ustvarjanju in osebnem napredovanju. Na osnovi 

vprašanja o prevladujoči delovni aktivnosti smo preverili, kako je s korelacijo med 

bivanjskim vakuumom in brezposelnostjo. Odgovore na to vprašanje smo razdelili v dva 

razreda, in sicer na brezposelnost in drugo. Ta korelacija je r(142) = 0,08, p = 0,353, kar 

pomeni, da samo dejstvo, da je mlada oseba v Sloveniji brezposelna oz. aktivna iskalka 

zaposlitve, še ne pomeni nujno zdrsa v bivanjski vakuum. Ta ugotovitev ne nasprotuje 

obstoječim raziskavam, ki trdijo, da ta možnost sicer obstaja. Potrebno je namreč izpostaviti, 

da smo spraševali po delovni aktivnosti le v zadnjem letu, medtem ko lahko nekdo šele po 

daljšem času brez dela pade v bivanjski vakuum. V tem primeru, tako (Galimberti, 2009), ko 

mladi v svojih pričakovanjih ne vidijo nekega upanja, se vanje naseli dolgočasje, ki je ena 

izmed pojavnih oblik bivanjskega vakuuma. Tako zgubijo zanimanje za sebe in svoje 

življenje, za sočloveka in do vsega sveta. Opravljanje kakršnega koli dela namreč vnese v 

človeka občutek koristnosti, saj gre za ustvarjalno vrednoto, kjer se smisel nanaša na različna 

dela. Preko ustvarjalnih vrednot človek dojema in uresničuje svoj osebni smisel s svojo 

ustvarjalnostjo in dejavnostjo.  
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Preračunano na polni delovni čas v Sloveniji (40 ur na teden) je bilo polno delovno aktivnih 

skozi vse leto dobri dve petini respondentov (Tabela 3.3). Pri tem velja poudariti, da smo za 

delovno aktivnost vzeli tudi aktivno šolanje. Opredelitve vsakega osmega respondenta, da 

sploh niso bili delovno aktivni, so zanimive z vidika človekovega odnosa do dela. Postavlja se 

vprašanje, kaj so ti respondenti počeli v zadnjem letu. Podobno vprašanje se lahko postavlja 

za vse, ki so bili delovno aktivni manj kot polovico časa. Takih je skoraj tretjina. Pri teh 

respondentih lahko sumimo, da so v nevarnosti, da zapadajo v apatičnost in dolgočasje, ki 

prinašata s seboj nezanimanje za svet okoli sebe. Kot rečeno pa ne moremo govoriti, da je 

količina delovno aktivnosti statistično značilno povezana s pojavitvijo bivanjskega vakuuma, 

čeprav je povezanost glede na ostale nepovezane spremenljivke med najmočnejšimi (r(142) = 

-0,11, p = 0,194).  

Tabela 3.5 kaže podatke, kako so respondenti aktivni pri iskanju novega delovnega mesta. 

Med respondenti so pri odgovarjanju, na koliko razpisanih delovnih mest so se prijavili v 

zadnjem letu, bili tudi študentje, ki lahko opravljajo študentsko delo na osnovi statusa 

študenta. Glede na to, da je več kot 13 odstotkov brezposelnih, več kot tri prijave na delovno 

mesto v celem letu pa je oddala manj kot desetina respondentov, lahko zaključimo, da so 

brezposelni relativno neaktivni pri iskanju zaposlitve. Podroben pogled v podatke nam 

razkrije, da je več kot polovica brezposelnih poslalo največ pet prijav na razpisana delovna 

mesta, medtem ko sta dva takšna, ki nista poslala nobene. Aktivno iskanje zaposlitve oz. 

novega delovnega mesta govori o zavedanju osebne odgovornosti do lastnega preživljanja z 

delom. Gre za zavzetje pozitivnega stališča do situacije, ki je nastopila v posameznikovem 

življenju, in se odločiti nekaj narediti za spremembo stanja, ki je nastopilo. Po drugi strani pa 

je delovna aktivnost povprečnega brezposelnega respondenta več kot tretjino časa, tako da bi 

težko rekli, da se vdajajo brezdelju. Pravzaprav je le eden brezposeln takšen, ki je bil delovno 

aktiven manj kot dva meseca. Med 19 brezposelnimi jih je 6 (slaba tretjina) v bivanjskem 

vakuumu, 4 pa v bivanjski varnosti (dobra petina), kar ni bistveno slabše kot v celotni 

populaciji. Posebej zanimiva sta podatka, da sta med brezposelnimi dva s končano gimnazijo, 

vsi ostali pa imajo vsaj višješolsko (5. stopnja) izobrazbo, hkrati pa je brezposeln le eden 

moški, vse ostale pa so ženske. 

Socialna izključenost je večdimenzionalni koncept. (Aasland in Flotten, 2001) Na 

posameznika nima pozitivnih učinkov in se lahko izraža v različnih oblikah. Najpogosteje se 

izraža kot občutek nizke samopodobe in kot občutki frustracije in jeze. Nerešen stanovanjski 

problem (Tabela 3.10), nezadovoljstvo s svojim ekonomskim statusom (Tabela 3.11) in 
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odsotnost socialnih krogov, ki bi bili pri teh oz. drugih težavah pripravljeni pomagati (Tabela 

3.12), so dejavniki, ki lahko vodijo posameznika k temu, da se dojemajo kot manjvredne, da 

zapadejo v osebno stisko in postajajo nezadovoljni s svojim življenjem. 



81 

4 ZAKLJUČEK 

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti stopnjo osmišljenja življenja pri mladih med 

20. in 30. letom starosti v Sloveniji ter preveriti dosedanje domneve in ugotovitve na področju 

raziskav v logoterapiji še na populaciji slovenskih mladih. Pri tem smo se osredotočili na 

težave pri iskanju zaposlitve in socialno izključenost ter ju preverili kot dejavnika za večjo 

verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma. 

Najprej smo predstavili teoretično ozadje, nato pa smo se v empiričnem delu zgledovali po 

nekaterih znanih raziskavah o bivanjskem vakuumu in uporabili PIL-test. PIL-testu smo 

dodali nekaj vprašanj, ki so nam omogočila klasifikacijo respondentov po različnih kriterijih. 

Tako smo lahko na podlagi odgovorov dopolnjenih PIL-testov preverili, kako mladi v 

Sloveniji ustrezajo dosedanjim domnevam glede pojavljanja bivanjskega vakuuma in v čem 

odstopajo. Odstopanj nismo odkrili, smo pa potrdili nekatere že okvirno znane domneve. Po 

drugi strani nekaterih dosedanjih domnev nismo mogli potrditi. 

Z analizo s pomočjo statističnih metod smo jasno pokazali na negativne vplive socialne 

izključenosti na področju smisla tudi na populaciji mladih v Sloveniji. Prav tako smo pokazali 

na močno povezavo težav posameznikov na trgu dela z izgubljanjem življenjskega smisla. 

Natančneje, rezultati naše raziskave kažejo, da so prisotnost različnih težav pri iskanju 

zaposlitve in različnih oblik socialne izključenosti dejavniki, ki povečajo verjetnost pojavitve 

bivanjskega vakuuma pri mladih med 20. in 30. letom starosti v Sloveniji. Rezultati kažejo, da 

s pojavitvijo bivanjskega vakuuma ni povezan noben demografski dejavnik, ki smo jih merili. 

Po drugi strani so različne težave pri iskanju zaposlitve (stres, neuspešno kandidiranje za 

delovno mesto, nezadovoljstvo z uspehi na trgu dela) in različne oblike socialne izključenosti 

(nezadovoljstvo z zaslužkom, nerešen stanovanjski problem, nezmožnost pridobitve pomoči) 

neodvisni dejavniki, ki močno povečajo verjetnost pojavitve bivanjskega vakuuma.  

V okviru podrobnejše analize smo preverjali tudi vpliv brezposelnosti na pojav bivanjskega 

vakuuma, pri čemer pa nismo mogli potrditi dosedanjih domnev. Obstoječe raziskave 

navajajo, da se pri posameznikih, ki so dalj časa brez dela, pojavlja apatija in otopelost. 

Dejstvo, da je mlada oseba v Sloveniji brezposelna, po rezultatih naše raziskave še namreč ne 

pomeni nujno zdrsa v bivanjski vakuum. Pri tem je potrebno poudariti, da smo v nasprotju z 

obstoječimi raziskavami spraševali po trajanju brezposelnosti le v zadnjem letu. Tako bi za 

kvalitetnejše preverjanje dejavnika brezposelnosti na pojavitev bivanjskega vakuuma bilo 
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potrebno izvesti dodatno raziskavo, ki bi vključevala različna in predvsem daljša časovna 

obdobja delovne aktivnosti. 

V času analize smo naleteli na nekaj vsaj navideznih protislovij. Npr. rezultati kažejo, da so 

respondenti na eni strani relativno slabo prepričani v človekovo svobodo, po drugi strani pa 

imajo precej močan občutek kontrole nad lastnim življenjem. Zakaj je temu tako, bi bilo 

potrebno preveriti s širšo raziskavo, pri čemer bi bila verjetno najboljša metoda uporaba 

intervjuja. Podobno velja za protislovji, kjer so respondenti ocenili, da v življenju ni bilo 

toliko lepih reči, kot pa se jim zdi, da je bilo vredno živeti, ter med močno prepričanostjo, da 

imajo možnost najti svoje življenjske smisle, in hkrati slabo prepoznavo smislov v lastnem 

življenju. V nalogi podamo nekaj možnih razlag za obe protislovji, a bi za natančnejše 

odgovore bilo potrebno izvesti dodatno raziskavo. Morda bi zadoščal vprašalnik z bolj 

podrobnimi vprašanji na ti dve temi. Zelo zanimivi rezultati se nakazujejo pri analizi stopnje 

osmišljenja življenja glede na stan respondentov, stopnjo delovne aktivnosti in dejstvo, ali 

ima respondent že otroke ali ne. Za zanesljivejše ugotovitve je bil vzorec respondentov 

določenih kategorij premajhen, zato bi veljalo za preverbo rezultatov, ki se nakazujejo, izvesti 

raziskavo z ustrezno velikim in uravnoteženim vzorcem. 

Pojav bivanjskega vakuuma odpre vstopno točko za poseganje po različnih omamah, preko 

katerih prizadeti posamezniki poskušajo zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi pomanjkanja 

smisla. Obenem se lahko prizadeti odzovejo z različnimi vrstami agresij oz. se v njih lahko 

razvijejo različne vrste patologij. Rezultati naše raziskave dajejo nekatere dodatne uvide v 

problematiko mladih in pojavljanje bivanjskega vakuuma pri njih. Ugotovitve odpirajo 

konkretne smeri za iskanje možnih rešitev in odgovorov na problematiko, s katero se 

srečujejo mladi. Tako bi lahko poskušali blažiti dejavnike, ki povečujejo možnost pojavitve 

bivanjskega vakuuma. Spremembe na trgu dela, kot je izboljšanje možnosti, da mladi dobijo 

službo, bolj življenjski postopki iskanja služb in bolj osebni odnosi med akterji teh postopkov, 

bi gotovo dvignile zadovoljstvo mladih glede svojega uspeha na trgu dela. Z bolj dostopnimi 

stanovanji, višjo zaposljivostjo in manjšimi davčnimi obremenitvami plač bi lahko povečali 

socialno vključenost mladih. Slednjo bi lahko povečali tudi z boljšimi medosebnimi odnosi 

znotraj (razširjenih) družin in med prijatelji. Na vse te načine bi se mladi lažje izognili krizi 

smisla.  

Veliko ustanov se v Sloveniji že ukvarja s človekom in z njegovo življenjsko problematiko. 

Vendar je možnosti za preventivne programe na področju psihosocialne pomoči še veliko. 
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Potrebno bo bolj načrtno vzgajati otroke za življenje. Pri tem bi lahko preko preventivnih 

programov s sodelovanjem z različnimi ustanovami (vrtci, šole, dijaški domovi itd.) skupaj s 

starši poskušali otrokom bolje ovrednotiti njihovo življenje. Delovali bi lahko v smislu, da bi 

otrokom pomagali v primernem trenutku v času razvoja spoznati prave vrednote preko pravih 

vsebin. Vzgoja za življenje se sicer začne v družini in se vrši v družinskem življenju. Tako 

imajo starši najpomembnejšo vlogo pri tem, da otroke vzgajajo v smeri, da postajajo 

odgovorni za svoje življenje in sprejemajo odgovornost za svoja dejanja. Glede na zahtevnost 

njihove naloge v današnjem svetu jim lahko stroka učinkovito priskoči na pomoč. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Razširjen PIL-test 

 

1. Star/a sem (let): __________ 

2. Moja prevladujoča delovna aktivnost je: 

• Aktivno šolanje (redno vpisan/a študent/ka) 

• Pavziranje (študent/ka, ki opravlja izostale obveznosti) 

• Študentsko delo 

• Brezposelnost/iskanje zaposlitve 

• Honorarno/priložnostno delo 

• Prostovoljstvo 

• Redna zaposlitev oz. samozaposlitev 

• Drugo: __________ 

3. V zadnjem letu sem bil delovno aktiven (npr. aktivno šolal, bil zaposlen za polni delovni čas ipd.) 

oz. sem preračunano na 40 ur na teden delal: 

• Ves čas 

• Več kot deset mesecev 

• Več kot osem mesecev 

• Več kot pol leta 

• Več kot štiri mesece 

• Več kot dva meseca 

• Nič 

4. V zadnjem letu sem imel služb oz. opravljal različnih del: __________ (prosim, vpišite točno 

število, sicer pa približno) 

5. V zadnjem letu sem se prijavil na razpisanih (lahko tudi študentskih) delovnih mest: __________ 

(prosim, vpišite točno število, sicer pa približno) (min 0) 

6. Iskanje (nove) službe oz. delovnega mesta je zame: 

Zelo stresno  Srednje stresno  Sploh ni stresno 

1 2 3 4 5 6 7 



 

7. Neuspešno kandidiranje za (novo) službo oz. delovno mesto ali odsotnost odziva potencialnega 

delodajalca na prijavo name oz. na moje počutje vpliva: 

Ne vpliva  Srednje vpliva  Močno vpliva 

1 2 3 4 5 6 7 

8. S svojim dosedanjim uspehom na trgu dela sem: 

Zelo zadovoljen/na  Srednje zadovoljen/na  Zelo nezadovoljen /na 

1 2 3 4 5 6 7 

9. S trenutno rešitvijo stanovanjskega problema sem: 

Zelo zadovoljen/na  Srednje  Zelo nezadovoljen /na 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Sam oz. s svojim življenjskim sopotnikom/co zaslužim/va: 

Premalo sredstev za 
preživljanje in večkrat 

potrebujem/va/mo pomoč (1) 

Ravno toliko, da se 
prebijem/va/mo skozi mesec 

Za kvaliteto življenja, s katero 
sem zadovoljen/a 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) Pomoč je tudi štipendija, nadomestilo za brezposelnost, subvencija, socialna pomoč in drugi 

socialni transferji ter žepnina oz. sredstva, ki jih starši dajejo (šolajočim se) otrokom. 

11. Ko potrebujem pomoč (materialno, čustveno, duhovno ipd.), jo, če želim, lahko dobim (pri 

življenjskemu sopotniku, starših, prijateljih ipd.): 

Vedno  V polovici primerov  Nikoli 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Navadno se: 

Močno dolgočasim  Srednje   Zelo navdušujem 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Življenje se mi zdi: 

Zelo vznemirljivo  Srednje   Povsem enolično 

1 2 3 4 5 6 7 



 

14. V svojem življenju: 

Nimam nikakršnih ciljev  Srednje  Imam jasno izdelane cilje 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Svoje življenje doživljam kot: 

Povsem nesmiselno  Srednje  Zelo polno in smiselno 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Vsak dan: 

Je povsem podoben drugemu  Srednje  Se zgodi kaj novega in zanimivega 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Če bi lahko izbiral: 

Bi se raje nikoli ne rodil  Srednje  Bi si še enkrat izbral isto življenje 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Ko bom odšel v pokoj: 

Bom počel, kar sem si vedno želel Srednje  Bom do konca živel v brezdelju  

1 2 3 4 5 6 7 

19. Pri doseganju svojih življenjskih ciljev: 

Še nisem storil nikakršnega napredka Srednje  Sem do sedaj povsem uspel  

1 2 3 4 5 6 7 

20. Moje življenje: 

Je prazno, napolnjeno le z obupom Srednje  Prekipeva od navdušenja  

1 2 3 4 5 6 7 

21. Če bi se moje življenje danes končalo, bi ga ocenil: 

Da je bilo vredno živeti  Srednje  Da ni bilo vredno živeti 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Kadar razmišljam o svojem življenju: 

Se pogosto sprašujem, zakaj živim Srednje  Vedno najdem v njem kak smisel 

1 2 3 4 5 6 7 



 

23. Svet, v katerem živim: 

Se mi zdi nerazumljiv in tuj  Srednje  Se smiselno povezuje z mojim življenjem 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Menim, da sem: 

Zelo neodgovoren človek Srednje  Zelo odgovoren človek 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Moje prepričanje v zvezi s človekovo svobodo je: 

Da je človek povsem svoboden 
v vseh življenjskih izbirah 

Srednje Da je človek povsem pod 
vplivom dednosti in okolja 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Če pomislim na smrt: 

Se je ne bojim   Srednje   Se je zelo bojim 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Kar se tiče samomora: 

Sem že resno razmišljal o 
njem kot o edinem izhodu 

 Srednje Nikoli nisem razmišljal o 
tej možnosti 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Moja možnost, da si poiščem nekaj, za kar je vredno živeti, je: 

Zelo velika   Srednje   Zelo majhna  

1 2 3 4 5 6 7 

29. Moje življenje je: 

V mojih rokah in 
ga sam usmerjam 

 Srednje Izven moje kontrole in pod 
vplivom zunanjih dejavnikov 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Vsakdanje naloge mi predstavljajo: 

Izvor zadovoljstva  Srednje  Mučno in dolgočasno dolžnost 

1 2 3 4 5 6 7 



 

31. Do sedaj: 

Še nisem našel svojega 
življenjskega cilja 

Srednje Sem našel zadovoljujoče 
in jasne cilje v življenju 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Spol: 

• Moški 

• Ženski 

33. Živim: 

• Na vasi 

• V mestu 

34. Moja (trenutno) končana izobrazba je: 

• Osnovnošolska 

• Srednješolska (poklicna oz. strokovna) 

• Gimnazija 

• Višješolska (V. stopnja) 

• Visokošolska (I. bolonjska oz. VI. stopnja) 

• Univerzitetna (II. bolonjska oz. VII. stopnja) 

• Magister znanosti 

• Doktor znanosti 

• Drugo: __________ 

35. Moj stan je: 

• Samski/a 

• Poročen/a 

• V izvenzakonski skupnosti 

• V istospolni partnerski skupnosti 

• Ločen/a 

• Drugo: __________ 

36. Živim: 

• Pri starših 

• V lastnem gospodinjstvu (oz. v skupnem z življenjskim sopotnikom/co in/ali otroci) 

• Drugo: __________ 

37. Imam otroke: 

• Da 

• Ne 

 


