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416 svečk na Kongresnem trgu v Ljubljani na svetovni dan preprečevanja samomora 
 

Število samomorov se je lani zmanjšalo za 32, a še vedno so moški kar 4 – krat bolj ogroženi 
 

Ljubljana, 9. september  – Društvo OZARA Slovenija bo jutri, v soboto, 10. septembra 2011, na 
svetovni dan preprečevanja samomora, ob 19. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziralo 
dogodek, na katerem bo zagorelo kar 416 svečk.  336 za moške in 80 za ženske, ki so si lani vzeli 
življenje. Zato, da bi spomnili nanje in na vse bližnje, ki so stigmatizirani ter tudi na to, da je to 
število vendarle veliko manjše kot prejšnja leta in to navkljub gospodarski krizi. Dogodek poteka na 
pobudo Svetovne zveze za preprečevanje samomora – IASP, ki poziva vse, naj tudi doma to soboto 
ob 19. uri prižgejo svečke v spomin, lahko pa se akciji pridružijo tudi na Facebooku na profilu Ozara 
Slovenija s prižigom spletne svečke. 
 
Društvo Ozara Slovenija želi z akcijo ljudi vzpodbuditi k razmisleku, spominu in zmanjšanju stigme, ki 
jo nosijo svojci vseh ljudi, ki si sami vzamejo življenje. Strokovnjaki trdijo, da je na enega človeka, ki si 
vzame življenje, neposredno in močno prizadetih kar 6 njegovih najbližjih. To pomeni, da je v Sloveniji 
samo lansko leto trpelo okrog 2500 - 3000 svojcev in prijateljev, ki so zato tudi sami v rizični skupini. 
Leta 2009 je namreč najbolj žalostna slovenska statistika znašala 448 izgubljenih življenj. Predsednik 
društva OZARA Slovenija, mag. Bogdan Dobnik: »Slovenci še vedno ne znamo dobro sprejemati 
okoliščin takšnega dejanja in bližnjim ne nudimo podpore, kot bi je bili sicer deležni ob naravni smrti, 
prav tako pa jih tudi še veliko prevečkrat stigmatiziramo.« 
V društvu Ozara Slovenija že nekaj let izvajajo preventivne dejavnosti –  leta 2008 so v kampanji 
»Humorno in odgovorno o samomoru«, izdali zelo odmeven nadrealistični roman Žiga Valetiča 
»Tunel, trgovina s samomorilskimi pripomočki«. Leto kasneje so izdali prvo poljudno-strokovno 
knjigo »Samomor – večplastni fenomen«, gledališka skupina Kulturnega društva Pameče Troblje pa 
je na oder postavila predstavo po romanu „Tunel, trgovina s samomorilskimi pripomočki“. V letu 
2010 so bili glavni pobudnik osrednjega nacionalnega dogodka ob svetovnem dnevu preprečevanja 
samomora »Podoba samomora v javnosti«, na katerem so skušali osvetliti pojav samomora v 
Sloveniji z različnih vidikov. Sodelovali pa so tudi pri nastanku prvega slovenskega priročnika s 
smernicami za odgovorno medijsko poročanje o samomoru, za drugo leto pa načrtujejo izdajo 
prvega grafičnega romana "Gugalnica", ki bo govoril o tej tematiki in bo namenjen mladim. 
 
Prav zaradi vseh preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja samomora so danes s strani 
Svetovne zveze za preprečevanje samomora dobili posebno priznanje, ki predstavlja še večjo 
vzpodbudo za delo na področju zmanjšanja stisk in samomorilnosti v Sloveniji. 
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