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I

POVzETEK

Odvisnost od alkohola je najbolj razširjena oblika odvisnosti tako v svetu kot pri nas. Nastaja 

postopoma v procesu sovplivanja različnih dejavnikov (individualnih, socialnih, družbenih) 

in pušča številne posledice na posameznikovem psihofizičnem, ekonomskem, socialnem in 

širšem družbenem področju. Strokovnjaki različnih strok se strinjajo, da gre za pomemben 

bio-psiho-socialni problem, h kateremu je potrebno pristopati celovito in poglobljeno. Dok-

torska disertacija v teoretičnem delu predstavlja pojmovanja nastajanja odvisnosti, modele 

psihosocialne rehabilitacije, koncept kakovosti življenja in pomen psihofizične, odnosne in 

socialne rehabilitacije ter pojmovanja vključenosti v socialno okolje. Odvisnost od alkohola 

namreč postopno prispeva k posameznikovemu socialnemu izključevanju, tudi njegove dru-

žine, s čimer se poruši psihofizično ravnotežje pri posamezniku, pride do izgube socialnih 

stikov, socialne varnosti, družinske podpore, pogostejših sočasnih duševnih motenj ipd., kar 

neobhodno vodi v znižanje kakovosti posameznikovega življenja. K boljši kakovosti življenja 

tako odvisnega od alkohola kot njegove družine bo pomembno prispevala abstinenca od 

alkohola in celovita sprememba življenjskega sloga rehabilitiranega odvisnega od alkohola, 

kar vodi k boljši socialni umeščenosti tako odvisnika kot njegove družine.

V empiričnem delu so na osnovi triangulacije kvantitativnih in kvalitativnih pristopov pred-

stavljene posameznikove ocene kakovosti življenja, podpore družine, socialne vključenosti 

in ocene razpoloženjskega stanja – konkretno pojava depresivnih težav. Proučevano skupino 

kvantitativnega raziskovalnega vzorca so sestavljale tri podskupine, v prvo so bile vključene 

osebe pred zdravljenjem odvisnosti od alkohola, v drugo tiste, ki so se v obdobju zbiranja 

podatkov zdravile zaradi odvisnosti, v tretjo pa tiste, ki so že zaključile institucionalno zdra-

vljenje odvisnosti in so člani različnih klubov zdravljenih alkoholikov. Podskupinam je bila 

izbrana primerjalna skupina posameznikov brez težav na področju odvisnosti od alkohola. 

Skupine smo statistično izenačili po spolu, starosti in izobrazbi. Hkrati smo s pomočjo kva-

litativne analize proučevali subjektivne ocene posameznikov iz vseh prej opisanih skupin s 

pomočjo fokusnih intervjujev. Tematika pogovorov je vključevala ocene kakovosti življenja, 

oceno doživljanja lastne socialne vključenosti in podpore v družini. 

Analiza podatkov, pridobljenih tako s kvantitativno kot kvalitativno metodologijo, je poka-

zala, da so od alkohola neodvisne osebe v statistično dokazani pomembni meri bolj zado-
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voljne z lastnim počutjem in so tudi bolj aktivne v prostem času. Prav tako so bolj vključene 

v družinsko življenje in izražajo večjo podporo in povezanost družinskih članov. Pri osebah, 

odvisnih od alkohola, se statistično pogosteje pojavlja depresivna simptomatika v težji obliki. 

Prav tako se je pokazala statistično pomembna razlika pri pojavu depresivne motnje glede na 

spol. Ta se pogosteje in v težji obliki pojavlja pri ženskah, odvisnih od alkohola. Kvalitativni 

del raziskave je potrdil nekatere izsledke kvantitativnega pristopa. Tako se je izkazalo, da so 

sprostitvene dejavnosti za večino raziskovalnih skupin zelo pomembne, še najbolj za skupi-

no zdravih posameznikov. Najvišjo podporo s strani družinskih članov so izražali odvisni od 

alkohola po zdravljenju odvisnosti in osebe brez težav na področju odvisnosti od alkohola. 

Z lastno socialno vključenostjo so bile najbolj zadovoljne osebe iz skupine brez težav na po-

dročju odvisnosti od alkohola. 

Sklenemo lahko, da je odvisnost od alkohola problem, ki posameznika in njegovo okolico 

prizadene na vseh področjih funkcioniranja in pomembno vpliva na naslednje vidike: zado-

voljstvo z življenjem – osebe, odvisne od alkohola, ocenjujejo, da je njihovo zadovoljstvo z 

življenjem manjše, saj se zaradi svoje odvisnosti spopadajo s številnimi težavami na vseh 

področjih delovanja; socialni odnosi – pri osebah, odvisnih od alkohola, pride do zmanjšanja 

ustreznih socialnih stikov, ki so posledica razpada družine, izgube prijateljstev, delovnega 

mesta ipd. (največkrat se ohranijo zgolj stiki s t. i. pivsko družbo, ki lahko odvisni osebi za-

časno nudi dovolj podpore); zdravje – razvidno je, da se pri osebah, odvisnih od alkohola, 

pojavljajo številne zdravstvene težave, tako telesne kot duševne; ekonomski status – pojav 

brezposelnosti, ki je pogosto povezan z odvisnostjo od alkohola, lahko vodi v večje finančne 

krize, revščino, izgubo socialnega statusa itd. 

Za reševanje problema odvisnosti od alkohola smo odgovorni vsi. Prispevek doktorske diser-

tacije vidimo v novih spoznanjih predvsem s področja ocene doživljanja kakovosti življenja, 

socialne podpore in socialne vključenosti, s čimer bi lahko pomembno pripomogli k dopol-

njevanju terapevtskih in rehabilitacijskih programov na področju socialnega, pedagoškega 

in zdravstvenega delovanja.

Ključne besede: zadovoljstvo z življenjem, socialna vključenost/izključenost, družinska pod-

pora, depresivna motnja, oseba z odvisnostjo od alkohola
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ABSTrACT

Alcohol addiction is the most common type of addiction in Slovenia, and worldwide. It devel-

ops gradually as interplay of various factors (individual and social) and has numerous con-

sequences for individuals at psychophysical, economic and social level. Experts agree that 

alcohol addiction is an important bio-psycho-socio problem, which needs to be addressed 

holistically and extensively. 

The theoretical part of the present doctoral thesis discusses the development of addiction, 

the models of psychosocial rehabilitation, the concept of the quality of life, the importance of 

psychophysical, relational and social rehabilitation as well as the concept of an individual’s 

integration in their social settings. Alcohol addiction gradually leads to social exclusion of 

both, the addicts and their families. As a consequence, the addicts’ psychophysical balance 

is broken, they lose social contacts, social security and family support, they start suffering 

from other mental disorders and so on. This all leads to the unavoidable reduction of their 

quality of life. Abstinence and a complete change of their lifestyle give recovered alcoholics 

best results with regard to the improvement of their social integration, thus leading to a better 

quality of life of the recovered individuals as well as their families. 

The empirical part of this thesis uses the triangulation of quantitative and qualitative ap-

proaches to discuss individuals’ evaluations of their quality of life, family support, social in-

tegration and the evaluation of mood states, i.e. the occurrence of depressive disorders. The 

studied quantitative research group consisted of three subgroups: the first one were individu-

als who had not yet started the treatment of their alcohol addiction, the second one were 

individuals who were being treated for their alcohol addiction during data collection, while 

the third one comprised individuals who had completed an institutionalised treatment of their 

alcohol addiction and were members of various groups for recovered alcohol addicts. To 

make the results comparable we also set up a control group of individuals not suffering from 

alcohol addiction. All groups were made statistically equal with regard to their gender, age 

and education. At the same time we put individuals from aforementioned groups in four focus 

groups to conduct a qualitative analysis of their subjective evaluations about their quality of 

life, social integrations and family support. 

The results of the quantitative and qualitative studies have shown that non-addicts are sta-

tistically significantly more satisfied with their own well-being and are also more active in 

their free time. Moreover, these individuals were found to be better integrated in their family  
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dynamics and spoke of greater family support and closer ties between family members. Alco-

hol addicts, on the other hand, are statistically significantly more likely to suffer from severe 

cases of depressive disorder. When examining the occurrence of depressive disorder the 

results also show a statistically significant difference between the genders, whereby female 

alcohol addicts were not only more frequently found to have suffered from depressive dis-

order but they were also found to have suffered from more severe cases of this illness. The 

qualitative part of the study confirms some quantitative approach findings, e.g. that relaxation 

activities are extremely important for most research groups, but most of all for the healthy 

individuals group. The biggest support from family members was found among recovered 

alcohol addicts, who had completed the treatment, and healthy individuals. The group of in-

dividuals not suffering from alcohol addiction, however, was found to be most satisfied with 

their own social integration. 

In conclusion, alcohol addiction is a problem which affects individuals and their environment 

on all functional levels, whilst at the same time influencing the following areas: satisfaction 

with one’s life – alcohol addicts speak of a lower satisfaction with life given that on account 

of their addiction they are confronted with numerous problems on all levels of activity; inter-

personal relationships – alcohol addicts have fewer social contacts as the result of the fam-

ily breaking up, losing, amongst other things, their friends or their job. Frequently, alcohol 

addicts only stay in touch with their so-called drinking buddies, who, albeit on a temporary 

basis can still offer sufficient support; health – alcohol addicts suffer from numerous physical 

and mental health problems; economic status – unemployment, which is often connected to 

alcoholism, can lead to a greater financial crisis, poverty and loss of the social status.  

To help solve the alcohol addiction problematic we all need to pull our strengths together. In 

the light of this, the main contribution of the present doctoral thesis is to provide new insights, 

particularly in the area of evaluation and experiencing of the quality of life, social support and 

social integration. The findings could be used to significantly improve therapeutic and reha-

bilitation programmes in the area of social, pedagogical and health-care activities. 

Key words: satisfaction with life, social integration/exclusion, family support, depressive dis-

order, alcohol addicts
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Uvod

Kakovost življenja je danes pogosto omenjena dimenzija, ki je ne opredeljujejo zgolj finančne 

zmožnosti posameznika. Kakovost ni odvisna zgolj od tega, koliko omogoča materialna preskr-

bljenost, koliko si posameznik lahko kupi in privošči. V veliki meri gre tudi za osebno zadovolj-

stvo posameznika z življenjem. Zadovoljstvo z življenjem je povezano s subjektivnimi občutki o 

zdravju, o odnosih z ljudmi, o delovnem okolju in vključenost v socialno okolje, gre za občutek 

varnosti in zadovoljstva z lastnimi zmožnostmi. Današnja kriza na vseh področjih, tako ekolo-

škem, ekonomskem, energetskem kot demografskem, zagotovo ne prispeva k boljši kakovosti 

življenja. Kriza vodi v slabšo kakovost življenja, ki so ji izpostavljene predvsem socialno manj 

vpete in izključene skupine. Tukaj gre za ranljive skupine, med katere Nacionalno poročilo o 

strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja 2006–2008 (Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve, 2006) uvršča tudi odvisne osebe in osebe s težavami v duševnem zdravju, 

ki se srečujejo z večjo stopnjo tveganja socialne izključenosti in revščine. Socialna izključenost 

zaradi splošnih gospodarskih in socialnih razmer v naši državi in v svetu vodi v vedno večjo 

revščino, zaradi česar se socialne posledice krize poglabljajo.

Med ranljivimi skupinami bomo v disertaciji predstavili osebe, odvisne od alkohola, ki imajo 

zaradi odvisnosti tudi težave v duševnem zdravju. Odvisnost od alkohola je družbeni in so-

cialni problem, saj se posledice prekomernega uživanja alkohola kažejo v vseh dimenzijah 

človekovega življenja. Na psihofizičnem področju se pojavljajo številna obolenja kot posledi-

ce dolgoletne zlorabe alkohola, na ekonomskem področju odvisnost pomeni finančni izdatek 

tako za posameznika kot za družino. Na socialnem in odnosnem področju pomeni odvisnost 

disfunkcionalne družinske in delovne odnose ter socialno izolacijo, kar posledično vodi v 

slabšo kakovost življenja. 

Problem odvisnosti od alkohola zato zahteva poglobljeno in večdimenzionalno obravnavo (Do-

lenc, & Borisov, 1990) številnih strok (medicinske, socialne, pedagoške, psihološke itd.). Sve-

tovna zdravstvena organizacija (SZO) (Tomori, 1999) je odvisnost od alkohola opredelila kot 
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sindrom1 (SOA) in kot bolezen2 s pomembno socialno dimenzijo, ki je predmet teoretične in 

empirične obravnave.  

Odvisnost od alkohola zaznamuje sodobno družbo. V bližnji prihodnosti ne moremo priča-

kovati, da se bo globalna gospodarska in finančna kriza končala, s tem pa se bo socialna 

izključenost še poglobila in razširila na nove ranljive skupine. 

Raziskave v Evropi kažejo na upad zaužite količine alkohola na prebivalca, vendar temu tren-

du trenutno v Sloveniji ne sledimo (Anderson, & Baumberg, 2006; Zalta et al., 2008). Kriza 

še dodatno pogojuje in opravičuje poseganje po alkoholu. Znižuje se tudi starostna meja ob 

prvi uporabi alkohola (Zalta et al., 2008; Brcar, 2009), ki prehaja iz obdobja mladostništva že 

v otroštvo. Število odvisnih od alkohola v Sloveniji je alarmantno, saj dosega skoraj petino 

prebivalcev, s tem pa je prizadeta tudi petina družin. Zaradi odvisnosti razpadajo družine, 

povečuje se nasilje in samomorilnost. Med mladimi je odvisnost od alkohola najpogostejši 

vzrok za prezgodnjo umrljivost (Ministrstvo za zdravje, 2008), med celotno populacijo pa za 

nastanek številnih socialnih, družbenih in psihofizičnih težav. Raziskave v svetu in pri nas 

kažejo, da je med najpogostejšimi dodatnimi diagnozami, ob odvisnosti od alkohola, depre-

sivna motnja (Grant, 1997; Rus-Makovec, Čebašek-Travnik, Radovanovič, Ivančič, & Tomšič, 

2002; Petrakis, Gonzales, Rosenheck, & Krystal, 2002). V doktorski disertaciji bomo zato po-

leg ocenitve kakovosti življenja, socialne vključenosti in družinske podpore ugotavljali tudi 

prisotnost znakov depresije. 

Raziskave v svetu kažejo pomembno znižanje kakovosti življenja odvisnih od alkohola, česar 

raziskava med 150 odvisnimi od alkohola na severovzhodnem in jugozahodnem delu Slove-

nije ni potrdila (Čuček Trifkovič, 2008). Zato bo v doktorski disertaciji ta dimenzija natančneje 

preučena na večjem vzorcu, in sicer z dodatnimi skupinami in tudi z uporabo kvalitativnega 

pristopa.

1 Sindrom je skupek znakov in simptomov neke bolezni (op. a.). Strokovnjaki SZO so ugotovili, da je sindrom odvisno-
sti od alkohola psihološka realnost in ne le družbena etiketa. Sindrom obsega spremembe v vedenju (ki ni v skladu 
z družbenimi normami), spremembe v subjektivnem stanju (zavedanje spremenjenega odnosa do alkohola, močna 
želja po alkoholu, pogosto razmišljanje o alkoholu), spremembe psihobiološkega stanja (znaki abstinenčne krize, 
spremenjena toleranca, slaba kontrola nad zaužito količino alkohola) (Ziherl, & Čebašek Travnik, 1991).

2 Odvisnost od alkohola je bolezen in povzroča psihično ter telesno odvisnost (Ramovš, 1986).
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TEoRETIČNI dEL

1 Teoretična izhodišča

V teoretičnih izhodiščih so predstavljeni različni pristopi in odnos do alkohola skozi dolgoletno 

zgodovinsko obdobje ter nekatere razlage nastanka odvisnosti od alkohola. V povezavi z od-

visnostjo od alkohola je v nadaljevanju predstavljen pomen kakovosti življenja, ki za vsakega 

posameznika pomeni nekaj drugega, saj je močno odvisen od spleta njegovih pričakovanj, 

vrednot in zahtev. O tem smo se prepričali tudi v naši raziskavi o problematiki odvisnosti od 

alkohola. Med dejavniki kakovosti življenja večjo pozornost posvečamo pomenu socialnih od-

nosov in socialne vključenosti, saj se danes soočamo z vse večjo socialno izključenostjo pred-

vsem ranljivih skupin prebivalstva, med katere pa spadajo tudi osebe, odvisne od alkohola.

Odvisnost od alkohola je bil in je še zmeraj izjemno velik problem, ki prizadene široke množice 

ljudi. O pojavu alkohola in posledicah le tega, pa govori prastara legenda o arabskem alkimistu.

Odkritje alkohola pripisujejo arabskemu alkimistu Al-Jabir ibn Haijanu (700 pr. n. št.), ki je 

želel odkriti napoj mladosti, zato se je zaprl v svoj laboratorij, kamor je prihajala le njegova 

žena in mu prinašala hrano in pijačo. Alkimist je, gnan od raziskovalne želje, zaužil le najnuj-

nejše, preostalo hrano je metal v koš za odpadke v kotu sobe. Kmalu je ugotovil, da se je 

od zavržene hrane začel širiti omamen vonj, saj so ostanki zavreli. Po številnih poskusih je z 

destilacijo pridobil tekočino prijetnega okusa, ki je imela presenetljiv učinek: novo moč, željo 

po življenju in prepričan je bil, da je odkril eliksir večne mladosti. Poimenoval ga je al-kohl, kar 

po arabsko pomeni dober, dragocen (Čebašek Travnik, Hovnik Keršmanc, & Stergar, 1999; 

Može, 2002; Prijatelj, 1992). Svoje odkritje je razodel vsem ljudem in pričakoval je, da bo po 

tem začela na svetu vladati zlata doba, da bo to začetek sreče. Vendar se je močno uštel. Po 

dolgih letih je bil alkimist sključen od žalosti in trpljenja. Sprevidel je, da je alkohol po začetni 

sreči prinašal bedo, trpljenje in bolezen. Ko je tako nekega večera zrl skozi okno v temo, je 

zagledal sprevod žrtev svojega odkritja in od strahu, ki ga je zajel, se je vrgel skozi okno. Tako 

se je tragično končalo njegovo življenje, podobno kot se konča prenekatero življenje odvisne-

ga od alkohola (Prijatelj, 1992).
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Človeštvo se je skozi svojo zgodovino ukvarjalo tudi z alkoholom in njegovim škodljivim 

vplivom. Iz številnih zapisov je razvidno, da so se z alkoholom kot hrano in z njegovo zlorabo 

srečevale kulture Mezopotamije in Egipta že več kot 2000 let pr. n. št. V 18. stol. pr. n. št. je 

Hamurabi že pisal o omejitvah trgovine z alkoholom. Prav tako je Aristoteles (384–322 pr. n. 

št.) zapustil zapise, v katerih je govoril o različnih omejitvah glede pitja alkoholnih pijač. Tudi 

Tacitus (50–116 n. št.) je v opisu življenja germanskih narodov, v delu »Germania«, omenjal 

problem alkoholizma (Petry, 1998). 

Sveto pismo govori o vinu in pitju ter opisuje, kako je Noe zasadil vinograd in se opijanil. 

Legenda pravi, da je hudič zalil trto s krvjo leva, svinje in opice.  Tako je v vinu kri vseh treh 

živali, ki nas po njegovem zaužitju spreminja od lažne hrabrosti in vpitja, do valjanja v blatu 

in opičjega obnašanja (Prijatelj, 1992). Vendar je v Svetem pismu tudi svarilo glede pitja vina, 

saj je cerkev želela, da duhovniki pred bogoslužjem ne pijejo in ostanejo trezni. Kasneje je 

Luther v svojih zapisih in pridigah označil alkohol kot osebno in nacionalno zlo, katerega po-

sledice so delo hudiča (1593, v Petry, 1998). 

O pitju alkoholnih pijač in o številnih težavah, ki jih povzroča, je največ podatkov iz zgodovine 

ravno za sredozemsko področje in za ljudstva, ki so predniki današnje evropske kulture, t. j. za 

Egipčane, ljudstva Bližnjega vzhoda, Grke in Rimljane (Ramovš, & Ramovš, 2007). 

Iz literature je razvidno, da je del zgodovinskih virov usmerjen v povzdigovanje alkohola in 

opijanjanja ter kaže na to, da je bilo pitje alkohola v posameznih kulturah močno razširjeno; 

drugi del virov svari pred zlorabo alkohola, ga prepoveduje oziroma poudarja njegovo ško-

dljivost. Ugotavljamo lahko, da je ta ambivalentnost med privlačnostjo omamljanja in zave-

danjem škodljivosti pitja prisotna še danes (Edwards, 2003).

Vse do danes lahko spremljamo, da se o odvisnosti od alkohola in njegovih škodljivih učinkih 

veliko govori in piše, vendar manj učinkovitega stori. Različni avtorji opisujejo, da je problem 

večdimenzionalen3, saj posega na številna področja in je hkrati subjektiven (King, & Hinds, 

2003). Socialna dimenzija se izraža v socialnem stanju, socialnih podporah in zmanjšanju ka-

kovosti socialnih odnosov, širši socialni dejavniki pa obsegajo pivsko tradicijo neke družbe in 

3 Večdimenzionalnost problema se kaže v poseganju na številna področja: psihološko, fiziološko in socialno (Dono-
van et al., 1989; Ferrell, Wisdom, & Wenzl, 1989; Padilla, Ferrell, Grant, & Rhiner, 1990; Padilla et al., 1988, vse pov-
zeto po King, & Hinds, 2003).
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kulturne norme, dostopnost in ponudbo alkohola, vpliv medijev, intelektualno klimo, verski 

sistem ipd. (Auer, 2002). 

1.1 Razlage nastajanja odvisnosti

Z vprašanji, zakaj pijemo in kje so vzroki za nastanek odvisnosti, so se skozi stoletja ubadali 

različni strokovnjaki. Tako je Prijatelj (1992) zapisal nekatere odgovore na vprašanje »Zakaj 

piješ?«. Odgovori so bili: »da pozabim«, »da se spomnim«, »ker je ona doma«, »ker ni nikogar 

doma«, »ker ne delam«, »ker delam« itd. 

Razlogi za nastanek in proces razvoja odvisnosti od alkohola ter z njim povezani problemi se 

različno opredeljujejo. 

Največkrat se opisujejo tri skupine možnih vzrokov za nastanek odvisnosti: biološki vzroki, 

psihološki vzroki in sociokulturni vzroki. Dolgo je prevladovalo mišljenje, da je odvisnost od 

alkohola posledica šibkosti posameznika in ne predhodno naštetih dejavnikov, kar predvide-

va moralni model.

Med biološkimi dejavniki je potrebno izpostaviti medicinski model, ki predpostavlja, da je 

vzrok za nastanek odvisnosti od alkohola v bolezni. Prekomerno uživanje alkohola vodi v 

fiziološke in strukturne spremembe, alkoholizem pa je bolezen (Lang, 1982). Genetska teorija 

opisuje, da za nastanek odvisnosti od alkohola obstaja predispozicija, kar dokazujejo z dej-

stvom, da so otroci alkoholikov tudi sami alkoholiki (Lang, 1982; Prijatelj, 1992). Metabolična 

teorija opisuje, da je odvisnost od alkohola nastala zaradi metaboličnih motenj v telesu oziro-

ma sprememb v metabolizmu, ki povzročajo večjo željo po pitju in potrebo po alkoholu (Prija-

telj, 1992). Govora je tudi o možganski disfunkciji, ki povzroča izgubo kontrole za kontrolirano 

pitje. Po Langu (1982) ti opisi ne dajo natančnega odgovora na vprašanje o vzroku nastanka 

odvisnosti, saj so nastale spremembe tudi posledice pitja alkohola. Sodobna nevroznanost 

je dokazala, da gre pri odvisnosti od psihotropnih snovi za bolezen možganov in ne za »slab 

značaj« ali »moralno sprijenost«. Odvisnost nevrobiološko pomeni organsko oslabljen nad-

zor nad uživanjem droge ob močni želji po njej, na kar vpliva povečano izločanje dopamina 

v možganih. Nevrobiološke raziskave so potrdile, da se možgani zasvojene osebe močno 
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spremenijo; gre za spremenjeno nevrobiologijo možganov in problematično vedenje hkrati.  

Če se za dolgo časa prekine uživanje drog in so prisotni dolgotrajni pozitivni vplivi iz okolja, 

se stanje možganov lahko popravi (Rus Makovec, 2010, 2013). Tako lahko pravzaprav vse te-

lesne, nevrološke in številne duševne spremembe, ki so nastale kot posledica pitja alkohola, 

uvrstimo v medicinski model (Lang, 1982). 

Nekateri vidijo dejavnike nastanka odvisnosti od alkohola predvsem v posamezniku in nje-

govem razvoju; tukaj govorimo o psiholoških dejavnikih razvoja odvisnosti od alkohola. Psi-

hološke teorije izhajajo iz predpostavke, da je odvisnost od alkohola individualno-psihološki 

problem, na katerega lahko bolj ali manj vplivajo tudi socialni dejavniki (prav tam). Freudov 

nevrotski model (v Prijatelj, 1992) nudi izhodišče za razumevanje nesposobnosti vzdrževanja 

abstinence in nezmožnosti kontroliranega pitja. Tako psihoanalitiki predpostavljajo, da je vzrok 

za nastanek odvisnosti od alkohola treba iskati v podzavestnih konfliktih v zgodnji mladosti, 

ki so nastopali kot oralna fiksacija, avtodestruktivne tendence in latentna homoseksualnost 

(prav tam). Psihodinamski model obravnava odvisnost od alkohola kot motnjo osebnosti in 

prekomerno pitje opisuje kot posledico duševnega konflikta, ki jo odvisni poskuša zmanjšati s 

pomočjo alkohola. Intrapersonalnega konflikta in vzrokov za njegov nastanek učinki alkohola 

ne rešijo, vodijo pa v odvisnost. S tem se vzpostavi »začarani nevrotski krog« (Knight, 1937, v 

Petry, 1998). Vzrok za nastanek odvisnosti pripisujejo neustrezni razrešitvi simbiotičnega od-

nosa med materjo in otrokom že v oralni razvojni fazi (Bohak, 1995). Psihoanalitiki so postavili 

tezo, da lahko ponovno dozorevanje osebnosti s pomočjo psihoterapije pripelje posameznika 

do sposobnosti  kontroliranega, t.i. neproblematičnega pitja (Petry, 1998).

Po Cameronu (1963, v Lang, 1982) se osebe, odvisne od alkohola, po primarnih in predbole-

zenskih značilnostih kategorizira v štiri skupine osebnosti:

– pasivno-odvisne osebnosti – svoje potrebe po sigurnosti prenašajo na zunanje dejavnike, 

med drugim tudi na pitje alkohola; kažejo prekomerno povezanost z materjo, medtem ko 

je identifikacija z očetom majhna, predvsem zaradi šibkosti očeta;

– depresivne osebnosti – imajo stalni občutek krivde, ki izhaja iz ojdipovega kompleksa in 

daje posamezniku tudi kasneje trajni depresivni karakter. Te osebe uživajo alkohol zaradi 

njegovega psihofarmakološkega delovanja, ki povzroča bolj vedro razpoloženje in zmanj-

šuje bolečino, ki izhaja iz občutkov krivde;

– shizoidne osebnosti – uživajo alkohol kot edini nevtralni in objektivni odnos;

– agresivne osebnosti – njihovo obnašanje jih vodi v pitje.
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Teorije osebnosti razlagajo odvisnost od alkohola kot posledico sprememb osebnosti. Med-

tem ko nekateri avtorji predpostavljajo, da imajo odvisni od alkohola specifične osebnosti, 

njihove značilnosti opisujejo podobno kot psihoanalitična teorija, pa drugi avtorji trdijo, da 

ni specifičnih značilnosti v osebnostih, odvisnih od alkohola, ter da zato ne moremo govoriti 

o homogeni skupini. Raziskave osebnosti, odvisnih od alkohola, so zelo zapletene, saj se 

običajno obravnava odvisnega od alkohola, pri katerem so že prisotne organske in psihične 

spremembe. Težko je pričakovati, da se bo po desetletju odvisnosti lahko našel primarni 

vzrok, ki je povzročil pitje (Lang, 1982). Fox (1967, v Lang, 1982) je med predbolezenskimi 

značilnostmi odvisnega od alkohola potrdil prisotnost nizkega praga tolerantnosti za frustra-

cije, nesposobnost obvladovanja strahu in tenzij, elemente depresije z občutki izolacije, nizko 

samospoštovanje, preobčutljivost in samokaznovanje.

Teorija učenja ali vedenja trdi, da človek, ki je v stiski, pogosto poskuša to stisko premagati 

s pitjem alkohola (Prijatelj, 1992). Odvisnost od alkohola nastane na podlagi učenja, ki se 

pojavlja kot posledica kratkoročnih pozitivnih psiholoških učinkov alkohola, zaradi katerih 

posameznik povečuje pogostost, trajanje in intenziteto pitja. V kolikor se ob tem pojavlja še 

anksioznost, je alkohol tisti, s katerim jo bo zmanjšal. Tako se posameznik znajde v začara-

nem krogu vse pogostejših anksioznih stanj, ki zahtevajo pogostejše pitje za zmanjševanje  

le-teh (Lang, 1982). Po tej teoriji je alkoholizem slabo prilagojena reakcija (Prijatelj, 1992).

Kot tretja skupina vzrokov za razvoj odvisnosti od alkohola se opisujejo sociokulturni dejavni-

ki, saj je vpliv okolja na biološko in psihološko strukturo osebe zelo velik. K razvoju odvisnosti 

od alkohola prispeva dejavnik okolja, ki pitje alkohola dopušča ali ne dopušča, zaradi česar 

posledično do odvisnosti ne more priti ali pa pride še hitreje (Prijatelj, 1992). Substrukturne 

teorije opisujejo socialne dejavnike, ki neposredno vplivajo na razvoj odvisnosti od alkohola. 

Obsegajo vpliv otroštva, izpostavljenega situacijam pitja alkohola in odvisnosti v družini, 

količine alkohola, ki se pojmuje kot primerna ali prekomerna, običajev in navad glede pitja, 

vrste alkoholnih pijač, stopnje opitosti, ki se še smatra za sprejemljivo, simboličnega pomena 

alkohola, stališč do opijanja, socialne skupine, vezane na pitje, aktivnosti, vezanih na pitje, 

uživanja alkohola v socialnem in privatnem kontekstu, stopnje spremenjenega obnašanja in 

družbene sprejemljivosti pitja z nagrajevanjem ali kaznovanjem (Lang, 1982).
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Ekološka perspektiva proučuje soodvisnost med vedenjem posameznika in vplivi okolja ter 

izpostavlja, da na razvoj odvisnosti pomembno vpliva družina. V njej se razvije odnos do 

sebe kot osebe, okolja in v okviru tega tudi odnos do alkohola (Steuer, 1994, v Batistič Zorec, 

2000). Prav tako se v družini pridobijo vzorci za obvladovanje stresa. Med dejavnike tveganja 

v družini za nastanek odvisnosti se uvrščajo: konflikti v družini, nesposobnost reševanja kon-

fliktov, slabi odnosi s starši, odvisnost v družini (Kastelic, & Mikulan, 2004). Med varovalne 

dejavnike uvrščamo sposobnost razreševanja in obvladovanja konfliktov, spoprijemanja s 

težavami ter ustrezne in podporne čustvene odnose med družinskimi člani (Aggleton, Ball, 

Mane, & Purnima, 2006). 

Teorija odklonskega vedenja je kombinacija dejavnikov, ki jih opisujejo psihološke in sociološke 

teorije, in izpostavlja dejstvo, da je postavitev diagnoze odvisnosti od alkohola odvisna od druž-

benih norm in verjetnosti pojavljanja posameznih oblik vedenja. Ali se bo osebo uvrstilo med 

odvisne od alkohola, je odvisno od njenega družbenega statusa, mesta bivanja, od dobe in 

časa, v katerem živi. Teorija predpostavlja, da je odvisnost od alkohola več kot fizična odvisnost 

in psihološki beg. Meni, da je rezultat sprememb nastalih v medosebnih odnosih posameznika 

z drugimi posamezniki, družino ali družbo. Odvisnost nastane kot posledica socialnih odnosov, 

ki močno prispevajo tako k odklonskosti kot tudi k stigmatizaciji takega vedenja (Lang, 1982).

Kulturne teorije opisujejo, da se večja potreba po pitju pojavi v takih kulturah, kjer je prisotna 

večja anksioznost. Družba, ki producira stalne akutne napetosti in katere stališča dopuščajo 

uporabo alkohola kot koristnega načina za zmanjševanje teh napetosti, ima visoko prevalen-

co4 odvisnosti od alkohola (prav tam). 

Transakcijske teorije temeljijo na spoznanjih, ki iščejo vzroke nastanka odvisnosti od alkohola 

v medosebnih odnosih in ne v psihičnih procesih posameznika. Omenjene teorije bi lahko 

opredelili kot socio-psihološke teorije. Posameznik ne pije zaradi psihofarmakoloških učin-

kov alkohola, temveč zaradi socialne sredine, ki jo sam ceni in ki takšno njegovo obnašanje 

podpira (prav tam).

4 Prevalenca je pogostost oziroma delež ljudi z določenim znakom ali boleznijo v določeni populaciji ob določenem 
času (angl. point prevalence).
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V drugi polovici dvajsetega stoletja se je uveljavil vedenjski pristop razlage in kasneje tudi 

vedenjsko-kognitivni model obravnave problemov odvisnosti. Pristop se ukvarja z zgodnjimi 

znaki odvisnosti, kot so frustracije in depresija, in s kognitivnimi dejavniki doživljanja ter ve-

denja (Freedman, Kaplan, Sadock, & Peters, 1991). Kognitivisti predlagajo številne pristope v 

reševanju problematike odvisnosti: vključevanje v skupine za samopomoč, socialno pomoč 

odvisnemu in družini ter druge terapevtske programe (Tuchfeld, & Marcus, 1984). Poznamo 

tudi druge pristope. Hays (1985) je razvil teorijo vrednot, ki se nanaša na življenjske cilje in 

posameznikova pričakovanja, kako svoje cilje doseči. Glasser (1994) je oblikoval teorijo izbire, 

ki temelji na smotrnosti in celostnosti človekovega ravnanja, ko ljudje z izbiranjem vedenj, 

internaliziranimi pričakovanji (albumi slik) skušamo zadovoljiti svoje osnovne (fiziološke) in 

psihosocialne potrebe. Med ključnimi psihološkimi potrebami velja izpostaviti tudi potrebo 

po socialni povezanosti in avtonomiji.

Interdisciplinarni pristop ugotavlja, da pri odvisnosti od alkohola ne moremo govoriti o enem 

ključnem dejavniku, temveč gre za različne etiološke dejavnike v različnih posameznikih. Re-

čemo lahko, da je odvisnost od alkohola kompleksna in nobena teorija ali model popolnoma 

ne zadovolji razlage njenega nastanka. Številne se med sabo prepletajo in včasih prevladuje 

en, kasneje pa drugi pristop. V zaključku o etiologiji odvisnosti od alkohola lahko sklenemo:

– obstaja ključni dejavnik, ki vpliva na uživanje alkohola in izhaja iz zgodovine pitja alkohola. 

Druga dva dejavnika sta anksioznost in psihofarmakološko delovanje alkohola, ki na nek 

način učinkuje anksiolitično;

– na omenjena dejavnika se lahko navežejo vsi ostali predhodno opisani etiološki dejavniki, 

ki pri posamezniku delujejo specifično ter tako opredelijo specifičnost vzroka za nastanek 

odvisnosti pri posamezni osebi (Lang, 1982).
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Tabela 1: Različni teoretski pristopi v nastanku odvisnosti od alkohola 

Teoretski pristopi Razlaga nastanka odvisnosti od alkohola

medicinski model odvisnost od alkohola kot bolezen

genetska teorija genetska predispozicija kot vzrok za nastanek odvisnosti od alkohola

metabolična teorija spremembe v metabolizmu kot vzrok za nastanek odvisnosti od alkohola

psihoanalitične teorije podzavestni konflikti iz mladosti kot vzrok za nastanek odvisnosti od 
alkohola

psihodinamski model odvisnost od alkohola kot posledica duševnega konflikta

teorije osebnosti odvisnost od alkohola kot posledica osebnostnih sprememb

teorija vedenja odvisnost od alkohola kot posledica slabo prilagojenih reakcij

substrukturne teorije odvisnost od alkohola kot posledica  socialnih dejavnikov

ekološka teorija vpliv družine v razvoju odvisnosti od alkohola

teorija odklonskega vedenja odvisnost od alkohola kot posledica socialnih odnosov

kulturne teorije vpliv družbe v razvoju odvisnosti od alkohola

transakcijske teorije odvisnost od alkohola kot posledica medosebnih odnosov

vedenjsko kognitivni model odvisnost od alkohola kot posledica vedenja in doživljanja

interdisciplinarni pristop odvisnost od alkohola kot posledica številnih dejavnikov
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2 Kakovost življenja

Kakovost življenja je mnogokrat raziskovana dimenzija, za katero obstajajo številne definicije. 

Največkrat bi lahko rekli, da kakovost življenja opredeljuje zadovoljstvo z različnimi dejavniki 

kakovosti življenja. V nadaljevanju poskušamo ponazoriti nekatere razlage in pristope, ki jo 

opredeljujejo.

Skozi zgodovino so se ljudje ukvarjali s pojmom kakovosti življenja in ga omenjali pod različ-

nimi poimenovanji, kot so npr. kultura življenja (Ars Vivendi), sreča, harmonija, dobro počutje, 

ravnotežje, nesmrtnost ipd. (Čuček Trifkovič, Kobolt, & Kores Plesničar, 2010). Tudi danes se 

ukvarjamo z omenjeno dimenzijo kakovosti življenja, saj jo je težko pojasniti enoznačno in 

enostavno. K razlagi občutenja kakovosti življenja pristopamo dokaj subjektivno, za vsakega 

posameznika lahko pomeni kaj drugega.

V Sloveniji raziskovanje kakovosti življenja poteka že desetletja. Razlog za pristop k raziskavam 

je bil v začetku zgolj enostransko ekonomsko merjenje družbenega razvoja, a rast družbenega 

proizvoda ne pomeni tudi bolj kakovostnega življenja ljudi. Kakovost življenja ni odvisna le 

od sredstev, s katerimi ljudje razpolagajo, temveč tudi od tega, kako ljudje ta sredstva upora-

bljajo. Prav tako se kakovost življenja ne more meriti le z zadovoljevanjem materialnih potreb, 

temveč tudi drugih virov, kot so znanje, zdravje, zaposlitev ter z zadovoljevanjem ostalih po-

treb, kot so potreba po varnosti, pripadnosti in po samouresničevanju (Svetlik, 1996). 

Kakovost življenja je torej kompleksna kategorija in se jo zato ugotavlja z različnimi kazalci 

(Rus, & Toš, 2005):

– s takimi, ki merijo povsem objektivna dejstva, kot je dolžina življenja, delež umrlih novoro-

jenčkov, bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca,

– z drugimi, ki zadovoljujejo naše biološke, socialne in psihološke potrebe in jih imenujemo 

satisfaktorji in

– s tistimi, ki merijo stopnjo zadovoljenosti naših potreb in jih v primerjavi s satisfaktorji 

označujemo s satisfakcijami.
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Merjenje blaginje, kakovosti življenja in napredka v družbi je ena ključnih prednostnih nalog 

tako na nacionalni ravni kot v mednarodnem okolju (Križman, 2012).

Različne raziskave podrobno preučujejo, kako se dejavniki kakovosti življenja spreminjajo v 

prostoru in času. Rus in Toš (2005) sta predstavila tri takšne raziskave:

– v ZDA so bili najpogostejši dejavniki, ki so opisovali kakovost življenja v sedemdesetih 

letih, zadovoljstvo z družinskimi razmerami, ustrezna zaposlitev, stanovanjske razmere, 

dobri prijatelji, ustrezni prosti čas in ustrezne politične razmere (Andrews, & Withey, 1976, 

v Rus, & Toš, 2005);

– v istem času je Evrobarometer (1976), ki je zajel devet zahodnoevropskih držav, odkril na-

slednje najpomembnejše dejavnike kakovosti življenja: več samoregulacije, zmanjševanje 

razlik med zelo premožnimi in zelo revnimi, nadzor nad velikimi mednarodnimi podjetji, 

obramba proti velesilam in zaščita nacionalnih interesov, omejevanje inflacije in brezpo-

selnosti ter gradnja stanovanj;

– v kasnejšem obdobju (1985) je raziskava ISSP zajela ZDA, Avstralijo in tri zahodnoevrop-

ske države (Veliko Britanijo, Nemčijo in Avstrijo) in izpostavila naslednje dejavnike kako-

vosti življenja: blaginjski sklop (ki se je nanašal na pokojnine, zdravstvo, brezposelnost in 

izobraževanje), varstvo okolja, umetnost in kulturo ter pravno in vojaško varnost.

Rus in Toš (2005) sta ugotavila, da se rezultati vseh opisanih treh raziskav močno razlikujejo, 

vendar zgolj na videz, saj vse tri raziskave opozarjajo na pomen tistih programov, ki jih za-

gotavljajo sodobne države blaginje. Odločilna inštitucija vzpostavljanja in ohranjanja kakovo-

sti življenja je tako država blaginje in ne gospodarstvo, ki pravzaprav kakovost življenja samo 

omogoča. Prav tako vse tri raziskave opozarjajo na potrebo po osebni varnosti prebivalcev, ki 

se zagotavlja z omejevanjem brezposelnosti, inflacije in z ustrezno stanovanjsko politiko.

Tako lahko ugotovimo, da se dejavniki kakovosti življenja skozi čas niso kaj dosti spreme-

nili, temveč so se zgolj prilagodili. Tam, kjer primanjkuje vode in kruha, je ta še vedno naj-

pomembnejši kazalnik kakovosti in zadovoljstva z življenjem, medtem ko je tam, kjer npr. 

primanjkuje varnosti, osebne svobode ipd., najpogosteje opisani kazalnik kakovosti prav to. 
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2.1 Izbrane definicije kakovosti življenja

Pojem »kakovost življenja« je leta 1920 prvič uporabil britanski ekonom Cecil Pegou v pove-

zavi z ogrožujočimi življenjskimi pogoji, kot so onesnaženost okolja, prenaseljenost in izraba 

energetskih virov (Kostka, 2004). 

Danes ugotavljamo, da sta pojma kakovost življenja in življenjski standard pogosto zamenja-

na. Prav tako se zamenjujeta pojma kakovost življenja in osebno zadovoljstvo. Za razjasnitev 

je nujno, da opredelimo tudi preostale pojme. 

Življenjski standard pomeni predvsem nivo potrošnje, ki je povezan s prihodki. Elementi 

življenjskega standarda so zadovoljitev osnovnih potreb po hrani, obleki, strehi nad glavo, 

nivojem zdravstvenih storitev ipd., medtem ko je kakovost življenja povezana z občutkom o 

sebi in z zadovoljstvom z lastnim življenjem (Prihodnost, 2005). Vsekakor pa višji življenjski 

standard ne pomeni tudi višje kakovosti življenja.

Če primerjamo pojma kakovost življenja in osebno zadovoljstvo, slednji sodi predvsem v psi-

hološko kategorijo, podobno kot sreča, in se meri s stališčnimi lestvicami, s katerimi pa težko 

primerjamo med seboj osebe različnih kultur in z različno izobrazbo (Damjan, 2008).

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 1993 sprejela definicijo kakovosti življenja, ki 

je hkrati najpogosteje omenjana definicija. Definicija pravi, da je kakovost življenja individual-

no zaznavanje sebe v življenju v povezavi s kulturnimi in drugimi vrednotami okolice. Ob tem 

upošteva individualne cilje in standarde posameznika (SZO, 1993) ter vključuje šest obsežnih 

dimenzij – telesno in duševno zdravje, stopnja neodvisnosti, socialni odnosi, vplivi okolja in 

duhovne vrednote (Grant, & Dean, 2003).

V prosto dostopnem leksikonu (The Free Dictionary, 2013) je kakovost življenja opisana kot 

osebno zadovoljstvo (ali nezadovoljstvo) s kulturnimi in intelektualnimi pogoji, v katerih po-

sameznik živi.

Campbell in Andrews (v Kostka, 2004) sta kakovost življenja opisala kot čim večjo skladnost 

med idealnim in trenutnim stanjem na različnih življenjskih področjih. Izpostavila sta zdravje, 

socialno okolje, materialno varnost, politično svobodo ipd.
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Po Koller (2009) kakovost življenja pomeni plodno medsebojno vplivanje raznovrstnih oblik 

družbe in osebnega zadovoljstva, ki uspeva tam, kjer posamezniki, skupnosti in organizacije 

lahko uresničijo svoje zmožnosti, prispevajo k ustvarjanju prepričanja, da je vse mogoče, in 

so zainteresirani za ravnovesje pri ravnanju s povzročitelji stresa in viri. 

Slika 1: Model kakovosti življenja

Razvijati:  
KULTURA ŽIvLJENJA 

(ustvarjalnost, duhovnost, čustvena 
razgibanost: spopadanje z žalostjo in 
agresijo, empatija, integracija šibkih 
točk, rituali, sposobnost soočanja s 
tveganji, spoznavanje lastnih meja, 

časovna kultura, samopozaba, 
ravnovesje, prilagajanje – upiranje, 

povezanost z naravo,  
čutno orientiranje) 

Srečevati se:  
SoCIALNA MREŽA 
(partnerstva, družine, 
prijatelji, skupnosti, 

sosedska pomoč, društva: 
sposobnost navezovanja 

stikov, sposobnost 
obvladovanja konfliktov, 

solidarnost)

Zaupati:  
oKvIRNI PoGoJI 

(temeljne pravice, participacija, 
delo, varnost, izobraževalni 

procesi, ekološko ravnovesje, 
trajnostni razvoj, generacije/

globalna pravičnost: 
genderation)

Zaznavati: 
ŽIvLJENJSKI SLoG 

(ritem, napetost – sprostitev, 
bedenje – spanje, užitek 

– odpoved užitkom, 
omama – treznost, gibanje, 

prehranjevanje)

KAKovoST
ŽIvLJENJA

politični viri 

biološki viri socialni viri

fiziološki viri

Vir: LQ-Modell© - Forum za kakovostno življenje Avstrija (2009)
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Šele dinamično sozvočje med navedenimi polji virov omogoča trajno kakovost življenja z 

zaupanjem vase in zadovoljstvom (Koller, 2009).

2.2 Merjenje kakovosti življenja

Kakovost življenja ni statična dimenzija, ki bi – ko je enkrat izmerjena – veljala nespremenjeno 

za celotno življenjsko obdobje posameznika ali družbene skupine. Pri empiričnem prouče-

vanju kakovosti življenja je potrebno uporabiti metode, ki omogočajo zajemanje sprememb 

v posameznikovem življenjskem ciklu, pa tudi strukturne spremembe, ki se dogajajo v neki 

družbi (Drobnič, 1995).

Zato je svojevrsten izziv, kako meriti kakovost življenja in blaginjo. Merjenje blaginje kot ži-

vljenjskega standarda s količino denarja in z dostopom do blaga in storitev je pri posamezni-

ku dokaj lahko, medtem ko je precej težje merjenje drugih dejavnikov, kot so zadovoljstvo, 

sreča, zdravje, okolje, inovacije ipd. (Križman, 2012).

Bolj tradicionalni teoretiki zagovarjajo pri merjenju kakovosti življenja kot celote ali za merje-

nje kakovosti življenja pri posameznih sociodemografskih skupinah t. i. trde kazalce, ki smo 

jih že omenili, in sicer tiste kazalce, s katerimi merimo povsem objektivna dejstva (dolžina 

življenja, delež umrlih novorojenčkov in BDP na prebivalca). Zagovarjajo tezo, da so najmanj 

zanesljivi tisti kazalci, ki merijo stopnjo zadovoljenosti naših potreb (Rus, & Toš, 2005).

Novak (1996) razlikuje med objektivnimi in subjektivnimi kazalci družbenega razvoja. Objek-

tivne kazalce opredeljuje kot oznako za orodja, s katerimi se merijo življenjski pogoji, poime-

novani tudi kot »fizična« kakovost življenja, s subjektivnimi kazalci pa se merita osebna ocena 

in vrednotenje življenjskih pogojev ali »psihična« kakovost življenja.
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Tabela 2: Kazalci življenjske ravni

Sestavine Kazalci

Zdravje in dostop do zdravstvene oskrbe Sposobnost preteči 100 metrov

Različni bolezenski znaki

Stiki z zdravniki in medicinskimi sestrami

Zaposlitev in delovne razmere Izkušnja brezposelnosti

Fizične delovne razmere

Možnost zapuščanja delovnega mesta med delom

Gmotni viri Dohodek in premoženje

Lastnina

Možnost pokrivanja nepredvidenih stroškov v višini tisoč 
ameriških dolarjev

Izobrazba in poklicna usposobljenost Leta izobraževanja

Raven dosežene izobrazbe

družina in socialni stiki Zakonski stan

Stiki s prijatelji in sorodniki

Stanovanje Število oseb na sobo

Pomanjkljivosti v stanovanju

varnost življenja Izpostavljenost nasilju in krajam premoženja

Prosti čas Dejavnosti v prostem času

Počitniška potovanja

Politična dejavnost Udeležba na volitvah

Članstvo v političnih strankah in sindikatih

Sposobnost pisanja pritožb

Vir: Erikson (1993 v Novak, 1996)

Barle in sod. (1996) uvrščajo med kazalce življenjske ravni:

– dohodke in s tem kupno moč posameznikov, družin ali posameznih družbenih slojev;

– zdravje in dostop do zdravstvenih storitev;

– posedovanje predmetov trajne potrošnje;

– delovne razmere oziroma položaj na delovnem mestu;

– prehrano;

– kakovost naravnega okolja in njegovo ohranjenost;

– stanovanjske razmere;

– izobrazbo itd.
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Poleg naštetega pa kakovost življenja zajema še t. i. duhovne dobrine, kot so (Barle et al., 1996):

– vključenost posameznikov v mrežo družbenih odnosov, kar pomeni zadovoljevanje t. i. 

societalnih potreb (po Allardtu potreb »ljubiti«, »pripadati« itd.);

– možnost izbire življenjskega stila, s čimer lahko posameznik izrazi svojo osebnost in vre-

dnote, t. j. svoj osebni okus;

– dostop do kulturnih dobrin (npr. izobraževanja in smiselnega preživljanja prostega časa);

– možnost udeležbe v javnem življenju in vpliv na urejanje javnih zadev; znotraj tega tudi 

politično participacijo kot sredstvo, ki prispeva k aktiviranju virov, pomembnih za kako-

vost življenja itd.

Rus in Toš (2005) zatrjujeta, da je subjektivno zadovoljstvo z lastnim življenjem večplasten 

pojav, zato so za merjenje kakovosti življenja potrebni različni dejavniki. Posamezni se skozi 

čas spreminjajo, prav tako se spreminja njihova teža, kar pa ne pomeni, da je subjektivno 

merjenje kakovosti z osebno blaginjo neustrezno. Nasprotno, je kazalec, ki na zelo preprost 

način meri integralni razvoj celotne družbe.

Pomembno je, da se v raziskave o kakovosti življenja vključujejo tudi subjektivne zaznave 

ljudi. Z odgovori na vprašanja o zadovoljstvu s stanovanjskimi razmerami, socialnimi stiki, 

delovnim mestom, preživljanjem prostega časa ipd. je mogoče ugotoviti, da obstajajo različ-

ni standardi vrednotenja in zaznave potreb med ljudmi in da je izražanje potreb odvisno od 

različnih kulturnih vzorcev ter osebnostnih lastnosti posameznika (Barle et al., 1996). Slabše 

življenjske razmere posameznika zato ne bodo vselej izzvale tudi večje stopnje nezadovolj-

stva z življenjem oziroma nižje ocene kakovosti življenja posameznika.

2.3 Kakovost življenja v Sloveniji

V Sloveniji so bili zadnjih tridesetih letih izvedeni številni projekti ocenjevanja in merjenja 

kakovosti življenja. Rezultati so bili tesno povezani z gibanjem družbenih kazalcev. BDP je naj-

bolj poznano merilo ekonomske aktivnosti (dohodkov in izdatkov) posameznega gospodar-

stva in osnova za merjenje in razumevanje ekonomskega in družbenega napredka, ki oprede-

ljuje blaginjo države. Tako so se razvili številni kazalniki. Novejši kazalnik je »Indeks boljšega 

življenja«, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in je 
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oblikovan na osnovi enajstih ključnih dimenzij blaginje na podlagi:

– materialnih življenjskih razmer (stanovanje, dohodek, zaposlenost) in

– kakovosti življenja (vključenost v družbo, izobrazba, okolje, upravljanje države, zdravje, 

zadovoljstvo z življenjem, varnost in usklajenost poklicnega in zasebnega življenja) (Stati-

stični urad RS, 2012). 

2.3.1 Materialne razmere v Sloveniji

Materialne razmere določajo na eni strani materialno zmožnost posameznika, kakovost ži-

vljenja pa na drugi strani različne življenjske priložnosti, nevezane na materialna sredstva.

Slika 2: Materialni položaj v Sloveniji

dohodki
so precej enakomerno 
porazdeljeni. Večina 
gospodinjstev preživi 
mesec  s svojimi mesečnimi dohodki 
z manjšimi težavami in si lahko 
privošči enotedenske počitnice, 
mesni ali enakovredni vegetarijanski 
obrok vsaj vsak drugi dan, lahko si 
privošči tudi nepričakovane izdatke.

Merjenje revščine
Stopnja tveganja revščine je bila v letu 
2010 12,7-odstotna, ena nižjih v EU-27. 
Stopnja dolgotrajnega 
tveganja revščine se 
znižuje.

Stanovanjske razmere
Večinoma živimo v hišah in smo zadovoljni 
s stanovanjem. Stanovanja so večinoma v 
dobrem stanju, medtem ko vpliv zunanjih 
dejavnikov na kakovost bivanja ni velik. 
Javne storitve so večini lahko 
dostopne. Stanovanjski stroški 
gospodinjstev pomenijo v povprečju 
nekaj več kot 14 % razpoložljivega 
dohodka in so za večino srednje 
veliko breme.

Materialna prikrajšanost
V letu 2010 je bilo materialno 
prikrajšanih 15 % oseb. Skoraj vsa 
gospodinjstva so imela hladilnik, 
barvni televizor in pralni stroj. Več kot 
90 % gospodinjstev je imelo mobilni 
telefon. Vse več jih ima tudi osebni 
računalnik ter pomivalni in sušilni stroj.

Strategija Evropa 2020
V letu 2010 je bilo pod pragom 
tveganja revščine in socialno 
izključenih 18,3 % ali 367.000 
oseb. Stopnja zaposlenosti 
aktivnega prebivalstva, starega  
20 do 64 let, je bila v letu 2010 
nekaj več kot 70-odstotna.

Potrošnja gospodinjstev
Večina dohodka se porabi za nakupe življenjskih 
potrebščin, to je za hrano in brezalkoholne 
pijače, za izdatke za transport in za stanovanje 
(voda, elektrika, plin ipd.).

Vir: Statistični urad RS, 2012
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Danes je kriza v svetu in pri nas še večja, kar poraja vse večjo stisko pri ljudeh. 

Kriza se poglablja na vseh nivojih (Ramovš, 2012):

– ekološka kriza – je nastala v 20. stoletju, ko smo ljudje z onesnaževanjem povzročili ekolo-

ško krizo. V zadnjih desetletjih že prispevamo k varstvu narave, s čimer poskušamo ohra-

niti čisto vodo, zrak in zemljo;

– ekonomska kriza – današnja ekonomska in finančna kriza se odraža v vseh nivojih družbe, 

povečuje se brezposelnost, narašča število duševnih obolenj; povečuje se nestrpnost do 

sočloveka (op. avtorice);

– energetska kriza – zaradi pomanjkanja energetskih virov (bencina, nafte, plina, elektrike) 

hodimo že nekaj časa po robu energetske krize, zato je nujno potrebno preiti na varčnost 

z energijo in večjo rabo obnovljivih virov;

– demografska kriza – staranje prebivalstva, zmanjševanje števila rojstev, vse to vodi v vse 

večjo demografsko krizo.

Strategija Evropa 2020 opredeljuje pametno rast – z učinkovitejšim vlaganjem v izobraževa-

nje, trajnostno rast – s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo in konkurenčno industrijo 

ter vključujočo rast – na področju ustanavljanja delovnih mest in boja proti revščini ter soci-

alni izključenosti (Evropa 2020, 2012a). Strategija izpostavlja naslednje kazalnike, ki odražajo 

razsežnost revščine in socialne izključenosti: stopnjo tveganja revščine, resno materialno 

prikrajšanost in nizko delovno intenzivnost. Cilj omenjene strategije je do leta 2020 v EU 

zmanjšati število socialno izključenih za 20 milijonov in v Sloveniji na manj kot 320.000 oseb 

pod pragom revščine ali socialno izključenih (Evropa 2020, 2012b).

2.3.2 Ocena kakovosti življenja v Sloveniji

V zadnji polovici stoletja je vsaj na deklarativni ravni postalo politično vodilo po vsem svetu, 

tudi v Sloveniji, da se naj zagotovi človeka dostojno življenje za vse državljane ne glede na 

vero, raso, spol in politično pripadnost (Novak, 1996).

V Sloveniji je ocena kakovosti življenja v zadnjih letih nihala. Determinante, ki najpogosteje 

opredeljujejo kakovost življenja, so opisane v sliki 3.
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Slika 3: Kakovost življenja v Sloveniji

Zdravje
Velika večina je zadovoljna s svojim 
življenjem in tudi s svojim splošnim 
zdravstvenim stanjem. Pričakovano tra-
janje življenja se podaljšuje. V letu 2009 
rojeni otroci lahko pričakujejo, da bodo 
brez bolezni ali zdravstvenih težav živeli 
do 60. leta.

delovni čas
Delovno aktivni so opravili v 
enem tednu povprečno malo 
manj kot 40 delovnih ur, vsak 
deseti pa jih je opravil malo 
več kot 50. V izmenah je delal 
vsak tretji delovno aktivni, ob 
sobotah skoraj vsak četrti, ob 
nedeljah pa vsak sedmi.

okolje
Varovanje okolja je pomembno 
za skoraj vse ljudi. Glavni okolj-
ski dejavniki, zaradi katerih smo 
zaskrbljeni, so onesnaženost voda, 
povečane količine odpadkov in 
onesnaženost zraka. 

vseživljenjsko učenje
V izobraževanje je vključenih 90 % mladih 
v starosti 18 let. Najmanj srednješolsko 
izobrazbo ima 83 % oseb. Terciarno izobrazbo 
med mladimi v starosti 30 do 34 let je imelo 
35 % oseb. Najmanj en tuj jezik govori 92 % 
odraslih, najpogosteje govorjena tuja jezika 
sta angleščina in nemščina.

družabno življenje
Povezanost s sorodniki, sosedi in prijate-
lji je dobra, saj lahko skoraj vsi računajo 
nanje, kadar bi potrebovali pomoč. Vsaj 
eno kulturno prireditev ali znamenitost je 
obiskalo 40 % oseb, kinematografe in špor-
tne prireditve pa nekaj manj. Vsaj enega 
turističnega potovanja se je udeležilo nekaj 
več kot polovica prebivalcev, najpogosteje 
so potovali na Hrvaško, v Italijo in v Grčijo.

varnost
Osebni avtomobili so bili konec leta 2010 v 
povprečju stari nekaj več kot 8 let. Osebni av-
tomobil večina ljudi uporablja dnevno, le vsak 
peti pa osebnega avtomobila ne vozi. Med ve-
čjimi varnostnimi problemi zaznavamo vožnjo 
pod vplivom alkohola, prekoračitev dovoljene 
hitrosti in uporabo mobilnega telefona med 
vožnjo.

Vir: Statistični urad RS, 2012

Eurobarometer v letu 2010 je pokazal, da smo bili Slovenci v 85 % zadovoljni s svojim življe-

njem, kar pomeni, da smo spadali med bolj zadovoljne prebivalce EU. Najbolj zadovoljni 

prebivalci EU so bili na Danskem (97 %), na Nizozemskem (96 %) in na Švedskem (96 %), 

najmanj pa v Bolgariji (38 %) in na Portugalskem (45 %) (Vrabič Kek, 2012). V letu 2006 je bilo 

z življenjem v svoji državi zadovoljnih 95 % prebivalcev (Special Eurobarometer, 2012a).

S svojim življenjem na splošno je bila v Sloveniji v letu 2012 (Special Eurobarometer, 2012b) 

dokaj zadovoljna večina ljudi. Na lestvici od – 10 do 10 se je rezultat v zadnjih nekaj letih spre-

minjal, kot sledi: 2009 (3,9), 2010 (4), 2011 (3,5), 2012 (3,6).

Kar 81 % oseb v državah članicah EU-27 je ocenilo, da je dobro zdravje zelo pomembno za 

kakovost življenja (Vrabič Kek, 2012).
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3 Socialna vključenost/izključenost

Socialno vključenost posamezni strokovnjaki različno in dokaj subjektivno opredeljujejo. 

Že Emile Durkheim, francoski socialist, je v 19. stol. definiral socialno vključenost kot sred-

stvo, s katerim ljudje vzpostavljajo stike ter sodelujejo in delijo potrditev drug drugemu zno-

traj skupnosti (Hardy, 2013). 

Socialno vključenost navadno opredelimo kot nasprotje socialne izključenosti. Socialna iz-

ključenost pomeni stanje, v katerem se posameznikom ali posameznim skupinam sistema-

tično preprečuje dostop do pravic, priložnosti in virov, ki so sicer na razpolago v družbi in 

ki omogočajo uspešno vključenost vanjo. S socialno vključenostjo se v najširšem pomenu 

borimo za enakost ljudi, pravičnost, solidarnost z vsemi in ne le z nekaterimi, ki egoistično 

skrbijo zase, za svoje interese in svoje pravice. Prizadevamo si za neodvisno in demokratično 

življenje, za emancipiranost ljudi, za družbene in kulturne kode, ki bodo omogočali različnim 

ljudem skupno življenje brez izključevanja (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008). 

Socialno izključevanje se največkrat začne z materialnim pomanjkanjem, znotraj katerega 

je socialna izključenost širši koncept. Po Karistu ločimo vsaj štiri tipe socialne izključenosti 

(Cvahte, 2004):

– izključenost iz delovnega življenja – brezposelnost;

– izključenost iz potrošniške družbe – klasična revščina;

– izključenost iz družbe (pomanjkanje socialnih stikov) – osamljenost;

– izključenost od mehanizmov moči in vpliva – kulturna marginalizacija.

Brezposelnost ali izguba službe pomeni enega izmed najbolj stresnih dejavnikov v življenju 

posameznika. Delo posamezniku nudi socialno in finančno samostojnost, občutek učinkovi-

tosti in samospoštovanja, pomaga pri spoprijemanju s stresnimi življenjskimi dogodki in mu 

daje priložnosti za številne socialne interakcije.
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Danes postaja sfera dela vse bolj negotova, saj nikomur ne nudi poroštva za doživljenjsko 

preskrbljenost in najprej na rob potisne tiste, ki so mu pravzaprav že blizu (Klemenčič Roz-

man, & Dekleva, 2007).

Brezposelnost pogosto prizadene fizično, psihično, socialno in materialno blagostanje po-

sameznika. Ob dolgotrajni brezposelnosti pa se med drugim pojavijo tudi številne težave ob 

vzpostavljanju novih in ohranjanju obstoječih socialnih stikov. Začnejo se rušiti sorodstvene 

in prijateljske vezi, zaradi slabšega materialnega položaja in spremenjenega življenjskega sti-

la pa začno opuščati tudi družbeno in kulturno življenje (Žorga, & Poljšak Škraban, 2007). Ob 

tem pa izkušnja brezposelnosti še dodatno zamaje temelje občutka integritete posameznika 

(Klemenčič Rozman, & Dekleva, 2007). Evans in Poole (1991, v Klemenčič Rozman, & Dekleva, 

2007) sta zapisala, da brezposelnost poleg finančne negotovosti prinaša nezmožnosti prido-

bivanja znanja ter intelektualnih in poklicnih veščin, tudi pomanjkanje priložnosti za razvoj 

notranjega občutka nadzora nad lastnimi dejanji, pomanjkanje socialnih interakcij in kohezije.

Leino-Loison s sod. (2004, v Žorga, & Poljšak Škraban, 2007) je ugotovila, da ima brezposel-

nost škodljive posledice na:

– duševno zdravje, ker povzroča negotovost, občutek nesmisla, strah pred prihodnostjo, 

izgubo samozavesti itd.,

– zmanjšanje čustvenega zadovoljstva in fizičnega zdravja,

– omejevanje socialnih stikov ter

– izgubo poklicnih spretnosti, zlasti na področjih, kjer je razvoj izredno hiter in na katerih se 

uporablja visoka tehnologija.

Dolgotrajna brezposelnost vodi posledično tudi v stanje revščine. Definicijo revščine je spre-

jel Evropski svet (1984, v Dijaški.net, 2013), ki pravi, da so revne tiste osebe, družine ali skupi-

ne oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako omejena, da jim ne omo-

gočajo minimalno sprejemljivega življenja v državi, v kateri živijo. Absolutna revščina pomeni 

tisto revščino, ki predstavlja minimum za preživetje. Tako obstajajo minimalni standardi, po 

katerih se lahko nekoga uvrsti v kategorijo revnih. Najbolj pogosto uporabljeno merilo za 

revščino je prihodek, po katerem posameznika ali družino, ki tega minimuma, potrebnega za 

življenje, ne dosega, uvršča med revne. Svetovna banka je postavila mejo revščine pri 1 in 2 

dolarjih na dan (Amnesty International Slovenia, 2003). 
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Vendar pa relativna revščina opredeli položaj posameznika, določene skupine ali družine v 

enakem okolju, skupnosti ali državi. Tako bo nekdo, ki se uvršča med revne v razviti državi, 

imel večji prihodek kot tisti, ki se v manj razviti državi uvršča med bogate. Tako je opredelitev 

pojma revščine velikokrat odvisna od navad, standardov in vrednot vsake države in regije. 

Poleg tega je pomemben tudi kulturni vidik, kaj nekomu predstavlja revščino (Amnesty In-

ternational Slovenia, 2003). 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije ugotavljajo, da imajo pri nas še posebej visoko 

stopnjo tveganja revščine naslednja gospodinjstva:

– enočlanska gospodinjstva, predvsem starejše osebe in starejši pari, družine s tremi ali več 

otroki, mlajšimi od 16 let, ter enostarševske družine,

– gospodinjstva, katerih glavni vir dohodka so pokojnine ali drugi socialni prejemki,

– gospodinjstva z nizko izobrazbo oseb,

– gospodinjstva brez delovno aktivnih članov,

– gospodinjstva, ki bivajo v nedobičkonosnih in socialnih stanovanjih  

(Intihar, 2004, str. 140).

Podatki o revščini prikazujejo dohodkovno neenakost v družbi in povedo, koliko odstotkov 

ljudi živi pod določeno mejo dohodkov ali izdatkov. Revščina kaže na stopnjo neenakosti 

oziroma različnost nivoja socialne varnosti, na katero posega država s svojimi regulacijskimi 

mehanizmi. Revščina in socialna izključenost si slej ko prej podasta roko (Cvahte, 2004). 

Revščina je zagotovo specifična oblika socialne izključenosti, ni pa nujno, da socialna izklju-

čenost vodi v revščino (Amnesty International Slovenia, 2003). Katherine Duffy je razliko 

med revščino in socialno izključenostjo opredelila kot razliko med “neustreznimi ali neena-

kimi materialnimi resursi in neustrezno ali neenako participacijo v javnem življenju” (Duffy 

1998, v Amnesty International Slovenia, 2003). Revščina se nanaša na izključenost od mate-

rialnih sredstev, socialna izključenost pa presega samo izključenost iz porabniške družbe in 

zajema izključenost iz mesta v družbi (Amnesty International Slovenia, 2003). 

Pri socialni izključenosti gre torej za širšo dimenzijo človekove stiske; ne gre le za oceno 

pojma in dimenzije „imeti“, pač pa vključuje tudi dimenziji „pripadati“ in „biti“. Pomanjka-

nja se lahko odražajo na različnih področjih: kot deprivacija (pomanjkanje materialnih virov), 



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

24

izolacija (pomanjkanje socialnih stikov) in anomija (občutek nemoči) v vsakdanjem življenju 

posameznika ali družbenih skupin (Cvahte, 2004).

Pomembni kazalniki socialne vključenosti so naslednji dejavniki:

– s področja socialno-ekonomskega položaja, kot so delež zaposlenega aktivnega prebival-

stva, delež prebivalstva, ki živi nad pragom revščine, delež prebivalcev, ki prejema različ-

ne oblike socialnih transferjev, tveganje revščine glede na spol ali etično pripadnost ipd.;

– kazalniki vključenosti različnih hendikepiranih, marginaliziranih in depriviligranih skupin 

v različne procese, kot so npr. delež otrok iz socialno šibkih družin v različnih stopnjah iz-

obraževanja, delež telesno hendikepiranih, ki jim je omogočeno življenje zunaj specialnih 

zavodov, delež imigrantov, ki dobijo pravico do azila itd.; 

– v zadnjem času je postal pomemben kazalnik tudi dostopnost do sodobnih informacijsko-

-komunikacijskih tehnologij, kar nam kaže delež šol in gospodinjstev s priključkom na sve-

tovni splet, delež šolajočih se, ki so v določenem času na kraju izobraževanja uporabljali 

osebni računalnik itd.;

– na področju aktivnega državljanstva pa so pomembni vhodni kazalniki s področja znanja 

(kot so delež ljudi z nizko funkcionalno pismenostjo), vedenja (npr. zanimanja za določeno 

politiko), vrednot (npr. priznavanje človekovih pravic) in spretnosti (npr. sposobnosti em-

patije, poslušanja, argumentiranja);

– med izhodnimi kazalniki pa so najbolj pomembni prostovoljno delo v organizacijah in 

mrežah, organizirane dejavnosti v skupnostih, sodelovanje v političnih strankah, sodelo-

vanje v interesnih skupinah in sodelovanja na volitvah (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

2008).

Strategije Socialne zaščite in socialnega vključevanja temeljijo na nacionalnih in skupnih 

evropskih usmeritvah, ki jih je sprejel evropski Odbor za socialno zaščito (Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve, 2008). 

Evropski svet se je dogovoril o naslednjih glavnih ciljih Evropske Unije do leta 2020 (Europe-

an Council, 2010, v Žnidaršič, 2010):

– zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20 in 64 let, 

tudi z večjo udeležbo mladih, starejših delavcev in nizkokvalificiranih delavcev ter boljšim 

vključevanjem zakonitih priseljencev;
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– izboljšati pogoje za raziskave in razvoj, zlasti povečati celotni delež javnih in zasebnih vla-

ganj v tem sektorju na 3 % BDP; komisija bo pripravila kazalnik, ki bo odražal intenzivnost 

na področju raziskav in razvoja ter inovacij;

– zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990, po-

večati delež obnovljivih virov v porabi energije na 20 % ter izboljšati energetsko učinkovi-

tost za 20 %. EU se zavezuje, da bo sprejela odločitev o 30-odstotnem zmanjšanju emisij 

do leta 2020 glede na vrednosti iz leta 1990, kar je njen pogojni prispevek k prizadevanju 

za globalen in celovit sporazum za obdobje po letu 2012, če se tudi druge razvite države 

zavežejo k primerljivemu zmanjšanju emisij in če države v razvoju ustrezno prispevajo v 

skladu s svojimi odgovornostmi in zmožnostmi;

– izboljšati raven izobrazbe, zlasti s prizadevanji, da bi zmanjšali stopnje osipa v šolah pod 

10 % in da bi povečali delež prebivalstva s terciarno izobrazbo na vsaj 40 %;

– spodbuditi socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine, in do leta 2020 zmanjšati 

število ljudi s tveganjem revščine za 20 milijonov.

Članice Evropske unije so v zadnjih letih skupaj z Evropsko komisijo pripravile več nacional-

nih poročil o socialnem vključevanju prebivalstva, z namenom doseganja večje učinkovitosti 

odprte metode koordinacije, izmenjave izkušenj in spoznanj ter vzajemnega učenja in krepi-

tve lizbonske strategije o rasti in zaposlovanju (Ministrstvo za delo, družino in socialne za-

deve, 2006). Evropska skupnost poskuša s podporo državam članicam proti diskriminaciji in 

socialni izključenosti okrepiti vključevanje in enotnost evropske družbe ter vsem državljanom 

omogočiti enak dostop do možnosti in sredstev, ki so na voljo (Andreanelli, 2008).

3.1 Ranljive skupine prebivalstva

Z izrazom ranljive skupine označujemo skupine, pri katerih se pojavljajo različne prikrajšano-

sti, kot so materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska ipd., ter so v 

dostopu do pomembnih virov v izrazito neugodnem položaju. Te skupine so zaradi svojih la-

stnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme pogosto manj 

fleksibilne pri odzivanju na spremembe in manj konkurenčne na številnih področjih. Zaradi 

vsega omenjenega so pogosto odrinjene na rob (marginalizirane), označene kot manjvredne 

(stigmatizirane) in ogrožene s socialno izključenostjo (Trbanc, Boškić, Kobal, & Rihter, 2003).
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Med ranljive in ogrožene skupine prebivalstva, za katere velja večja stopnja tveganja socialne 

izključenosti, uvrščamo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006):

– ljudi z zelo nizkimi dohodki (tveganje revščine), katerih preživetje je pogosto odvisno od 

socialnih transferjev (brezposelni – med njimi še posebej dolgotrajno brezposelni pred-

vsem starejši in ženske brez izobrazbe ali z nizko izobrazbo, brezposelni mladi – zlasti tisti z 

nizko izobrazbo in prvi iskalci zaposlitve, enostarševske družine in starejše samske osebe);

– invalidi (še posebej invalidi brez statusa, s težjimi okvarami, brezposelni, invalidi z neu-

streznimi stanovanjskimi razmerami);

– brezdomci (zdravstvene in stanovanjske težave);

– Romi (brezposelnost, nizka stopnja izobrazbe, slabe stanovanjske razmere);

– otroci (pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov telesni, du-

ševni/čustveni in socialni razvoj, ki ima negativne dolgoročne posledice), mladostniki s 

težavami v odraščanju, nešolajoči se mladostniki (op. avtorice);

– migranti, begunci in iskalci azila (nepoznavanje jezika, zaposlitev, stanovanjski pogoji);

– druge ranljive skupine (žrtve nasilja, odvisniki, osebe s težavami v duševnem zdravju itd.).

Problemi omenjenih skupin se velikokrat močno prepletajo oziroma so zelo kompleksni in 

včasih je posameznika težko uvrstiti zgolj v eno samo skupino. To potrjuje tudi raziskava o 

socialni in ekonomski vključenosti ranljivih skupin v Sloveniji (Trbanc et al., 2003), kjer se je 

izkazalo, da je med brezdomci pogosto prisoten problem odvisnosti (največkrat od alkohola, 

pa tudi od drog in drugih psihoaktivnih snovi) in težave v duševnem zdravju. Osebe z izku-

šnjo nasilja imajo prav tako pogosto težave v duševnem zdravju. Tudi med ostalimi ranljivimi 

skupinami so se pokazale različne težave, tako da je včasih težko ugotoviti, zaradi česa je 

oseba postala pripadnik ogrožene skupine.  

Pripadniki ranljivih skupin se soočajo s številnimi težavami prav zaradi socialne izključenosti 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006). Prisotnost problematike odvisnosti 

od alkohola pa vse skupaj še dodatno poslabša, zato je tveganje socialne izključenosti ob tem 

pri vseh skupinah še toliko večje.

Izmed opisanih ranljivih skupin se bomo dotaknili zgolj ene, to je odvisnih od alkohola. 
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Odvisnost od alkohola je kronična duševna motnja. Posameznik z oznako duševne motnje 

mora spremeniti svoje cilje, izgubi samospoštovanje in zaupanje vase, se sooča s spremem-

bami v odnosih med družinskimi člani in na delovnem mestu, s strahom pred prihodnostjo 

in posledicami duševne motnje, posledično ostane doživljenjsko stigmatiziran.

Osebe z duševnimi motnjami so izpostavljene diskriminaciji, marginalizaciji in stigmatizaciji, 

kar jih ovira v iskanju ustreznega zdravljenja in pomoči, zmanjšuje njihove možnosti za za-

poslitev in izobraževanje, zaradi česar se morajo preživljati z znatno nižjimi dohodki, kot so 

skromne socialne pomoči in pokojnine, vse skupaj pa vodi v socialno izoliranost. Danes se 

stigmatizacija ne kaže z odkrito sovražnostjo, temveč s socialno distanco, zadržanostjo, izo-

gibanjem in odklanjanjem (Švab, 2005). Posameznikovo preživetje je odvisno od njegovega 

socialnega okolja, ki mu omogoča zadovoljevanje temeljnih eksistenčnih potreb, v katerih je, 

zaradi predhodno omenjenega, skrajno okrnjen (Kovačev, 1998).

Osebe z duševnimi motnjami so povedale, da so zaznamovanost in posledice predsodkov 

celo bolj obremenjujoče, kot posledice samih znakov bolezni (Švab, 2005). 

Zaradi odvisnosti od alkohola ali katere od drugih duševnih motenj pa niso socialno izključe-

ni zgolj posamezniki z odvisnostjo, temveč pogosto tudi preostali družinski člani. 

Revščina in socialna izključenost v Sloveniji

Po podatkih Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC) za leto 2008 je bila stopnja 

tveganja revščine v Sloveniji 12,3 % (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008). V letu 2009 je 

bil delež oseb, ki tvegajo revščino ali socialno izključenost po kazalnikih5 revščine in soci-

alne izključenosti v kontekstu strategije Evropa 2020 sicer pod povprečjem Evropske Unije, 

5 Trije ključni kazalniki, ki so bili določeni na nivoju Evropske Unije za merjenje obsega revščine in socialne izključe-
nosti, so (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2012a, str. 10):

    – število oseb s tveganjem revščine (to so osebe, ki so pod nacionalno mejo tveganja revščine, kar pomeni, da imajo 
razpoložljive dohodke v gospodinjstvu nižje od 60 % mediane razpoložljivega dohodka v gospodinjstvih v posame-
zni državi;

    – število oseb, ki živijo v resnem materialnem prikrajšanju (so prikrajšani v vsaj 4 od 9 elementov, ki se merijo in 
sicer: plačilo najemnine, hipoteke ali stroški stanovanja in posojil, ogrevanje stanovanj v zadostni meri, soočanje z 
nepričakovanimi izdatki, redni obrok mesa ali beljakovin, enotedenske počitnice, nakup televizorja, pralnega stroja, 
avtomobila ali telefona (European Council, 2010, v Žnidaršič, 2010; Žnidaršič, 2012 );

    – število oseb, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo (osebe, ki živijo v gospodinjstvih, v katerih 
so odrasli člani v preteklem letu delali manj kot 20 % svojega delovnega potenciala – delovne obremenitve.
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vendar pa je v istem letu delež takih oseb narasel na 17,1 % (339.000 oseb). V letu 2010 je de-

lež narasel na 18,3 % (366.000 oseb) in v 2011 na 19,3 % (386.000 oseb) (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, 2012a). V letu 2012 je ta delež narasel na 19,6 % (Evropska komi-

sija, 2013). V letu 2009 je v Sloveniji pod pragom revščine torej živelo 12,3 % ljudi, mesečni 

prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo je znašal 545 evrov. Če pri izračunu po-

leg denarnega dohodka upoštevamo tudi dohodek v naravi, je bila stopnja tveganja revščine 

za leto 2008 11,9 %, mesečni prag revščine pa je bil za 12 evrov višji (Ministrstvo za šolstvo 

in šport, 2008). 

Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi se sto-

pnja tveganja revščine skoraj podvojila in bi znašala 23,0 %, pri starejših osebah celo 32,9 % 

(prav tam). 

Če povzamemo, se šteje, da oseba tvega revščino ali socialno izključenost, kadar ima dohod-

ke pod nacionalno mejo tveganja za revščino in/ali živi v resnem materialnem prikrajšanju 

in/ali živi v gospodinjstvu z zelo nizko delovno intenzivnostjo (Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve, 2012b, str. 10).

Medtem ko število resno materialno prikrajšanih oseb ostaja relativno stabilno, se v zadnjih 

dveh letih znatno povečuje delež oseb s tveganjem revščine in socialne izključenosti zaradi po-

večevanja števila oseb, ki živijo v gospodinjstvih z nizko delovno intenzivnostjo, in oseb, ki ži-

vijo pod nacionalno mejo tveganja revščine. Stopnja tveganja revščine se je povečala pri vseh 

že tako zaradi revščine najbolj ogroženih skupinah; to so gospodinjstva brez delovno aktivnih 

ljudi, še posebej z vzdrževanimi otroki, enostarševska gospodinjstva, brezposelni, starejše žen-

ske, najemniki stanovanj (prav tam). 
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Tabela 3:  Ljudje, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost – v odstotkih na celotno prebivalstvo, 
2004–2012

država Leto

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Belgija 21,6 22,6 21,5 21,6 20,8 20,2 20,8 21,0 21,6p 

Bolgarija : : 61,3 60,7 44,8b 46,2 49,2 49,1 49,3 

Češka : 19,6 18,0 15,8 15,3 14,0 14,4 15,3 15,4 

danska 16,5 17,2 16,7 16,8 16,3 17,6 18,3 18,9 19,0 

Nemčija : 18,4 20,2 20,6 20,1 20,0 19,7 19,9 19,6 

Estonija 26,3 25,9 22,0 22,0 21,8 23,4 21,7 23,1 23,4 

Irska 24,8 25,0 23,3 23,1 23,7 25,7 27,3 29,4 : 

Grčija 30,9 29,4 29,3 28,3 28,1 27,6 27,7 31,0 34,6 

Španija 25,0 24,3 24,0 23,3 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 

Francija 19,8 18,9 18,8 19,0 18,5b 18,5 19,2 19,3 19,1 

Hrvaška : : : : : : 30,7 32,3 32,3 

Italija 26,4 25,0 25,9 26,0 25,3 24,7 24,5 28,2 29,9 

Ciper : 25,3 25,4 25,2 23,3b 23,5 24,6 24,6 27,1 

Latvija : 46,3 42,2 35,1 34,2b 37,9 38,2 40,1 36,2 

Litva : 41,0 35,9 28,7 27,6 29,5 33,4 33,1 32,5 

Luksemburg 16,1 17,3 16,5 15,9 15,5 17,8 17,1 16,8 18,4 

Madžarska : 32,1 31,4 29,4 28,2 29,6 29,9 31,0 32,4 

Malta : 20,2 19,1 19,4 19,6 20,2 20,3 21,4 22,2 

Nizozemska : 16,7 16,0 15,7 14,9 15,1 15,1 15,7 15,0 

Avstrija 17,5 16,8 17,8 16,7 18,6 17,0 16,6 16,9 18,5b 

Poljska : 45,3 39,5 34,4 30,5b 27,8 27,8 27,2 26,7 

Portugalska 27,5 26,1 25,0 25,0 26,0 24,9 25,3 24,4 25,3 

Romunija : : : 45,9 44,2 43,1 41,4 40,3 41,7 

Slovenija : 18,5 17,1 17,1 18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 

Slovaška : 32,0 26,7 21,3 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 

Finska 17,2 17,2 17,1 17,4 17,4 16,9 16,9 17,9 17,2 

Švedska 16,9 14,4 16,3 13,9 14,9 15,9 15,0 16,1 18,2p 

Združeno 
kraljevstvo

: 24,8 23,7 22,6 23,2 22,0 23,2 22,7 24,1b

: = ni podatka, p = začasni podatki, b = delni podatki
Vir: Eurostat (2013)

Tudi za leto 2012 so bili socialni učinki krize močno prisotni in v Sloveniji pravzaprav ni pri-

čakovati, da bi se v letu 2013 približali nacionalnemu cilju zmanjševanja števila revnih in 

socialno izključenih. Pričakuje pa se, da bodo učinki predvidenih socialnih ukrepov na po-

dročju spodbujanja zaposlovanja, izvedbe strukturnih reform (trg dela, pokojninski sistem, 

dolgotrajna oskrba) vidni po letu 2013, ko bi se praviloma število oseb s tveganjem revščine 

in socialne izključenosti moralo začeti manjšati (Ministrstvo za delo, družino in socialne za-

deve, 2012b). 
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Ključni ukrepi za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti

Slovenija se poskuša z nekaterimi ključnimi ukrepi boriti v smislu zmanjševanja revščine in 

socialne izključenosti. Tako so v letu 2012 uvedli številne ukrepe aktivne politike zaposlovanja 

in programe socialne aktivacije, prav tako tudi razvoja socialnega podjetništva. Država izhaja 

iz stališča, da je najboljša zaščita pred revščino in socialno izključenostjo vključenost v trg 

dela (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2012b).

Z Nacionalnim programom socialnega varstva za obdobje 2013–2020, ki se nanaša na razvoj 

sistema socialnega varstva v omenjenem obdobju, poskuša omogočiti socialno varnost in 

socialno vključenost vseh državljanov in drugih prebivalcev Republike Slovenije. Država in 

lokalne skupnosti so dolžne zagotoviti pogoje, v katerih lahko posameznik ustvarjalno deluje 

v okviru družinskega, delovnega in bivalnega okolja in uresničuje svoje možnosti, da doseže 

raven kakovosti življenja, ki je primerljiva s kakovostjo življenja drugih prebivalcev Slovenije 

in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si družine ali posamezniki ne morejo za-

gotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo morata zagotoviti država in lokalna 

skupnost (Nacionalni program socialnega varstva 2013–2020).

Boj proti diskriminaciji in spodbujanju sodelovanja ranljivejših skupin sta ključni sestavini 

evropske politike zaposlovanja in socialne politike lizbonske strategije (Andreanelli, 2008). 

Nujno je torej stalno opozarjanje države in njenih organov na ustrezno socialno politiko, ki bi 

državljanom zagotavljala socialno varnost in socialno vključenost (Cvahte, 2004).

Evropska komisija je v Novi strategiji EU za mlade zapisala, da mora biti družba solidarna z 

mladimi, predvsem s kakorkoli prikrajšanimi posamezniki. Izključenost namreč povzročajo 

brezposelnost, invalidnost, odnos okolice, migracija, diskriminacija, telesno in/ali duševno 

zdravje, zasvojenost, zlorabe, nasilje v družini in predkaznovanost (Eurodesk Slovenija, 2007). 

Raziskava o rabi alkohola, duševnem zdravju in socialni integraciji je pokazala, da uživanje 

alkohola pomembno vpliva na številne dejavnike socialne integracije. Mladostniki, ki pijejo, 

so izražali več težav na področju šole, družinskega življenja – odnosih s starši, predvsem v 

zgodnjem obdobju adolescence (Hoel, Eriksen, Breidablik, Meland, 2004). Mladi vedo, da je 

alkohol škodljiv, kar pa ne vpliva na njihovo dejansko pitje. Svoje pitje opravičujejo z nasle-

dnjimi tipičnimi razlogi:

– pijem zaradi dobrega počutja (alkohol daje užitek, sproščenost);
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– pijem zaradi navajenosti na substanco (je del življenja, osebna odločitev, pitje ni nevarno, 

kasneje v službi tako ne bom smel);

– pijem zaradi družbe (si enak drugim, saj vsi pijejo, alkohol povezuje, drugi tako ali tako 

pijejo še več) (Ramovš, & Ramovš, 2007).

Harris (v Perko, 2011) opisuje, da najpomembnejši člen pri pridobivanju otrokovih navad niso 

starši, temveč vrstniki, saj otroci ne upoštevajo staršev, temveč želijo v večji meri ugoditi 

vrstnikom.

Zato je pomembno, da se mladim ponudijo programi, ki skrbijo za ugodno odraščanje in ki 

poudarjajo škodljivost alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi (Z glavo na zabavo, DrogArt, 

Mladi v akciji), ter programi socialne aktivacije.

Slika 4: Socialna vključenost mladih

Socialna vključenost

Enake možnosti diskriminacija Revščina in socialna 
izključenost

Spodbujati Bojevati  

se proti
Preprečevati

Vir: Eurodesk (2007)

Slovenija je pred vrsto izzivov, predvsem kako spremeniti gospodarsko strukturo tako, da bo 

minimalna plača omogočala življenje nad pragom revščine. Revščino bo potrebno obrav-

navati bolj celovito in najbrž bo potrebno spremeniti tudi nekatere finančne kazalnike, ki kot 

edino merilo marsikdaj pomenijo, da nekdo ostane brez nujno potrebne socialne pomoči 

zgolj zato, ker za nekaj evrov presega določen prag. To po drugi strani pa pomeni tudi one-

mogočanje izigravanja solidarnosti, s katerimi so nekateri deležni socialnih pomoči, ki jim 

pravzaprav ne pripadajo. Tako kot druge razvite države tudi Slovenijo čaka izziv, kako razviti 

nove sektorje in oblike zaposlovanja, ki bodo omogočili socialno varnost ter smiselno, avto-

nomno in družbeno koristno delo (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008).
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4 Odvisnost od alkohola

Spekter razlag odvisnosti od alkohola obsega:

– nekatere definicije odvisnosti od alkohola,

– razvoj odvisnosti od alkohola in njene posledice ter

– značilnosti odvisnosti od alkohola v različnih življenjskih obdobjih.

Problem prekomernega uživanja alkohola s svojimi številnimi posledicami je prisoten že od 

nekdaj. Obstajajo različne definicije odvisnosti od alkohola, med njimi so nekatere bolj tele-

sno orientirane, druge bolj socialno ali psihološko. 

Stališče medicine je dolgo časa nihalo med domnevno zdravilnimi učinki alkohola na telo 

(zlasti proti bolečinam) in negativnimi posledicami. Leta 1780 je škotski zdravnik Trotter 

napisal, da je poželenje po pijanosti bolezen, ki je povzročena s kemično naravo alkohola.  

S tem se je v zgodovino vpisal kot oče bolezenskega pojmovanja odvisnosti od alkohola 

(Auer, 2002, str. 19).

Najbolj razširjena je definicija, ki jo je sprejela SZO v letu 1951, pravi, da so od alkohola odvi-

sne tiste osebe, ki prekomerno pijejo  oziroma uživajo alkoholne pijače, njihova odvisnost od 

alkohola pa je tolikšna, da razodevajo bodisi očitne duševne motnje, ki načenjajo njihovo te-

lesno ali duševno zdravje, bodisi njihove odnose do družbe in socialno ter ekonomsko stanje 

(Lang, 1982; Hudolin, 1984; Milčinski, 1986; Ramovš, & Ramovš, 2007). Razboršek in Krištof 

(1988) sta poenostavljeno razložila omenjeno definicijo in zapisala, da so odvisni od alkohola 

ljudje, ki stalno ali občasno čezmerno uživajo alkohol in so od njega odvisni. Posledično na-

stopijo motnje in težave doma, na delovnem mestu ali v širši družbi in šele v končni fazi od-

visnosti se pojavijo tudi telesni in duševni zapleti, ki zahtevajo zdravniško pomoč. Bistveno 

za odvisnega od alkohola, sta zapisala, je spremenjeno obnašanje zaradi čezmernega pitja. 

Vendar zaradi tega le redki pridejo po pomoč.

Ramovš in Ramovš (2007) sta definicijo SZO opredelila na način, da se pri odvisnem od alko-

hola kažejo duševne motnje in motnje vedenja, usmerjene na poškodbe telesnega in dušev-

nega zdravja, sožitja z drugimi ljudmi ter motnje v socialnem funkcioniranju. 
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V psihološkem slovarju je odvisnost od alkohola definirana na dva načina (po Reber, 1985):

– je osebnostni in vedenjski sindrom osebe, ki zlorablja alkohol,

– je aktualno stanje ali odvisnost nekoga, ki navadno uživa prekomerne količine alkohola.

Rugelj (1983) je definiral odvisnost od alkohola kot prekomerno pitje alkohola, ki pri posa-

mezniku povzroča začasno ali trajno omamo, razodeva spremembe v vedenju, telesne in du-

ševne zaplete;  člani ekoloških skupin pivca pa postanejo »suhi alkoholiki«. »Suhi alkoholiki« 

je izraz za družinske člane odvisnega od alkohola, ki sami niso oziroma niso bili odvisni od 

alkohola. V nasprotju je izraz »mokri alkoholiki«, ki opredeljuje odvisnega od alkohola.

Hudolin (1991) je definicijo odvisnosti od alkohola usmeril bolj k socialni opredelitvi in zapi-

sal, da gre za patološki življenjski slog, povezan s pitjem. Kot odvisnega od alkohola lahko 

opredelimo vsakega posameznika, ki pije redno, čezmerno, zaradi tega pa trpijo njegovo 

zdravje, blaginja in ugled.

Zaradi zasvojenosti odvisni od alkohola postopoma zanemarja svoje družinske, delovne, 

družbene dolžnosti in funkcije odnosnega bitja, postaja na vseh področjih človeškega de-

lovanja čedalje bolj odtujen, še posebej do lastnega bitja, dela in narave. Odvisni svoji za-

svojenosti vse bolj podlega, jo zagrizeno opravičuje, celo do skrajnih meja strpnosti svojega 

družinskega, delovnega in širšega družbenega okolja (Perko, 2006).

Zgrešen življenjski slog, ki ga opredeljuje Hudolin (1991), opisuje bodočega odvisnega od 

alkohola kot nekoga, ki živi povsem drugače od tistih, ki ne postanejo odvisni. Tak življenjski 

slog, ki je povezan s tveganim pitjem (angl. hazardous alcohol consumption), utiri škodljive 

pivske navade, ki povzročajo škodo tako pivcu kot njegovim bližnjim. Postopoma tvegano 

pitje preide v uničujoče uživanje alkohola (angl. harmfull alcohol consumption), ki škoduje 

tako psihično kot telesno (Perko, 2006). 

Človek je v celoti socialno bitje, ki je sleherni trenutek v odnosih z drugimi, telesno, duševno 

ali razvojno. Odvisnosti se posameznik in okolica le deloma zavedajo, večinoma gre namreč 

za nezavedno dogajanje zaradi specifično obolelih individualnih, odnosnih, družbenih in 

drugih obrambnih mehanizmov. Posameznikov osebni življenjski slog je pri vsakem enkra-

ten in specifičen, je pa sestavina sožitja med človeškimi skupinami in širšo družbo, v kateri  
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posameznik živi. Tako je kakovost sožitnega sloga neke skupine odvisna od prevladujočih 

elementov v življenjskem slogu vseh članov skupine. 

Zasvojenost in omamljanje z alkoholom sta zelo izrazita elementa v življenjskem slogu neke 

družbe (Ramovš, & Ramovš, 2007).

V letu 1968 je Zvezno socialno sodišče v Nemčiji odločilo, da kot bolezen niso priznane le po-

sledice odvisnosti, temveč tudi odvisnost sama. Ta odločitev je prispevala k prevzetju stro-

škov zdravljenja s strani zdravstvenega zavarovanja, kar je vzpodbudilo izgradnjo ustrezne 

mreže ustanov pomoči. V Ameriki je enako stališče sprejelo Ameriško združenje medicine 

odvisnosti v letu 1990 (Auer, 2002). Razlage nevroznanosti o odvisnosti kot bolezni možga-

nov so v zadnjih dveh desetletjih prav tako prispevale k ustrezni obravnavi odvisnosti od 

alkohola, kot bolezni.

Strokovna komisija za alkoholizem in druge odvisnosti Republike Slovenije je odvisnost od 

alkohola prav tako opredelila kot kronično bolezen, ki se ne kaže šele s telesnimi in duševnimi 

zapleti, temveč že z nastopom odvisnosti in spremembami vedenja in navad, ki jo spremlja-

jo. Bolnik s t. i. sindromom odvisnosti od alkohola (SOA) je torej posameznik, ki je bodisi od 

alkohola odvisen bodisi ima kakršnekoli težave zaradi pitja alkoholnih pijač na telesnem, du-

ševnem, medosebnem, delovnem ter širšem družbenem področju. Tukaj govorimo o skupku 

bolezenskih znakov, kjer pa ni nujno, da so vselej vsi prisotni in jasno izraženi (Može, 2002).

Znaki, ki opredeljujejo SoA, so (prav tam):

– oženje pivskega repertoarja (pogosto v smeri: ista pijača, na istem mestu, ob istem času, 

enako pogosto);

– prevladovanje vedenja, usmerjenega v iskanje priložnosti za pitje (tudi za ceno opuščanja 

nekdanjih vrednot);

– povečana toleranca (prenosljivost) alkohola (za doseganje enakega učinka alkohola mora 

popiti vedno večje količine alkohola) in kasneje znižane tolerance (op. avtorice);

– abstinenčni znaki (ki se pojavljajo vedno takrat, ko pade koncentracija alkohola v krvi pod 

določen prag);

– izogibanje abstinenčnim znakom (preko določenega obrambnega vedenja: jutranje pitje, 

dolivanje alkohola);
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– zavedanje sle po pitju (v smislu naravnost obsedene želje po pitju);

– okvarjena kontrola nad količino zaužite alkoholne pijače (ko posameznik ne more več sa-

mostojno odločati, kdaj in koliko bo popil);

– ponovno pitje alkoholnih pijač po daljšem obdobju abstinence (ko se SOA v celoti ponovi).

Zato lahko na kratko rečemo, da je za posameznika, ki je odvisen od alkohola, značilno, da 

uživa alkoholne pijače redno, dolgotrajno in prekomerno, da so pri njem jasno prepoznavni 

znaki duševne in/ali telesne odvisnosti ter da so prisotne posledice, ki škodijo njegovemu 

zdravju, odnosom z drugimi in ekonomskemu blagostanju (Može, 2002).

Kdo je odvisen od alkohola?

SZO je postavila pravila za zmerno pitje alkohola v okviru preventivnih prizadevanj za ome-

jitev škodljivega pitja. Le-ta so vtkana v sistem zdravstvene preventive programa CINDI. Nji-

hova priporočila so osredotočena na količino popite pijače in deloma na okoliščine pitja (Kol-

šek, 2006, v Ramovš, & Ramovš, 2007):

 merica ali enota količine alkohola je 10 gramov, kar je približno 1 dcl vina, 2,5 dcl piva, 0,3 dcl 

žganja ali 2,5 dcl sadnega mošta;

 zgornja meja manj škodljivega pitja je 14 meric alkohola na teden za moške in 7 meric al-

kohola na teden za ženske ter starejše od 65 let pod pogojem:

–  da dnevna mera ne znaša več kot dve merici pri moškem in ena merica pri ženski ter 

starejšem od 65 let;

–  da moški ob eni priložnosti ne popije več kot pet meric alkohola, ženska in starejši od 65 let  

pa ne več kot tri merice;

– da so dva do trije dnevi v tednu povsem brez alkohola;

– da se ne pije na prazen želodec, v duševni stiski ter v tvegani ali zahtevni situaciji;

–  da je človek odrasel, da ne vozi, ne uporablja strojev, ne dela z nevarnimi snovmi, ne 

jemlje zdravil in nima določenih bolezni, kot so epilepsija, stanje po poškodbah glave, 

bolezni jeter, trebušne slinavke, povišane telesne temperature, ni odvisen od alkohola 

ali drugih drog – v teh in podobnih primerih se pitje povsem odsvetuje.

Kdaj sem alkoholik, je pogosto vprašanje, ki si ga zastavlja posameznik. Preprost poskus 

lahko naredimo s povsem preprostim testom. Če zmoremo ohraniti abstinenco tri mesece, 

potem najverjetneje še nismo odvisni od alkohola. 
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Obstajajo pa tudi številni bolj objektivni merski instrumenti. Ob njih so razširjeni različni 

vprašalniki in testi (Perko, 2006): 

 vprašalnik CAGE (C – cut-down – zmanjšati, A – annoyed – nadlegovan, G – guilt – krivda, E 

– eye-opener – odpiralec oči), ki je razširjen predvsem v ZDA, sestavljajo le štiri postavke ozi-

roma vprašanja, dva ali več pritrdilnih odgovorov pa kaže na sum za odvisnost od alkohola:

– Ali ste že kdaj razmišljali, da bi bilo potrebno zmanjšati pitje alkoholnih pijač?

– Ali so vas ljudje vznejevoljili s pripombami na račun vašega pitja?

– Ste se že kdaj počutili slabo ali imeli občutke krivde zaradi vašega pitja?

– Ali ste že kdaj navsezgodaj in na tešče popili alkohol, da bi se umirili ali znebili »mačka«?

 vprašalnik MAST (Michigan Alcohol Screening Test) obstaja v krajši (10 vprašanj) in daljši 

(26 vprašanj) obliki. Seštevek petih in več točk je zanesljiv znak za odvisnost od alkohola:

Tabela 4: vprašalnik MAST

da 
(točke)

ne
(točke)

Ali menite, da ste normalen pivec? 0 2

Ali vaši prijatelji in sorodniki mislijo, da ste normalen pivec? 0 2

Ali ste kdaj sodelovali (ne kot svojec) v klubu zdravljenih alkoholikov? 5 0

Ali ste kdaj izgubili prijatelje ali dekle/fanta zaradi pitja? 2 0

Ali ste kdaj imeli težave na delovnem mestu zaradi pitja? 2 0

Ali ste kdaj zanemarili svoje dolžnosti, družino ali delo za dva  
ali več dni zaradi pitja? 

2 0

Ali ste kdaj po hudem popivanju imeli alkoholni bledež, ste se močno tresli,  
slišali glasove ali videli stvari, ki jih ni bilo tam? 

5 0

Ali ste kdaj iskali pomoč pri komerkoli zaradi svojega pitja? 5 0

Ali ste bili kdaj v bolnišnici zaradi pitja? 5 0

Ali so policaji kdaj odkrili, da ste vozili pod vplivom alkohola? 2 0

 Vprašalnik MAT (Münchener Alcoholismus Test) je razširjen v Evropi in je sestavljen iz 

dveh delov: prvi del (7 postavk) izpolni zdravnik, drugi del (24 postavk) pa posameznik.

 Vprašalnik WHO (povzet po Jellineku) skuša odgovoriti na vprašanje, kdo je alkoholik. 

Vsak, ki odgovori z »da« na več kot pet vprašanj, je odvisen od alkohola.
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Hudolin (1984) je razdelil ljudi glede na odnos do alkohola na abstinente, zmerne pivce, alko-

holike, alkoholike z nepopravljivimi posledicami in zdravljene alkoholike. 

Može (2002) je razdelil uživalce alkohola v štiri skupine: 

– zmerne potrošnike alkoholnih pijač, ki sicer občasno ali priložnostno kaj popijejo, vendar 

zaradi tega sami oziroma okolica niso prizadeti (popijejo največ 70 gramov alkohola, t. j. 

npr. 7 dcl vina na teden); 

– utirjene (pretirane, problematične) pivce, za katere je značilno dolgotrajnejše pitje alkoho-

la, ki ga že označimo kot zlorabo (gre lahko za tvegan način uživanja alkohola, ko se pove-

ča tveganje za zdravje in odgovorno vedenje, ter škodljiv način rabe alkohola, ko se je že 

pojavila okvara zdravja), ne moremo pa še govoriti o odvisnosti; 

– osebe, odvisne od alkohola; oseba nadaljuje z vedenjem, za katerega ve, da ji škoduje;

– zdravljene alkoholike, ki so zaključili katerokoli obliko zdravljenja odvisnosti od alkohola, 

kjer pa nikoli ne govorimo o ozdravljenih alkoholikih, saj ozdravitev kot dokončna rešitev 

ni možna.

Zmeren pivec je po Auerju (2002) tisti, ki ne pije, oziroma se ne opijanja pogosto. Po nekaterih 

definicijah je (še) zmeren pivec tisti moški, ki spije največ tri do štirikrat na teden 2 do 3 dcl 

vina (4 do 6 dcl piva) in zmerna pivka tista ženska, ki spije 1 do 2 dcl vina (2 do 3 dcl piva) tri 

do štirikrat na teden. Vsakodnevno pitje takih količin bi že pomenilo pretirano pitje. Prav tako 

pomeni pretirano pitje opijanje vsak konec tedna (prav tam).

Škodljiva raba alkohola je pojem, ki ga uporablja klasifikacija WHO – Mednarodna klasifikacija 

bolezni – MKB-10 (MKB-10-AM, 2008). Škodljiva raba povzroča okvare zdravja (telesne, dušev-

ne, medosebne). Narava škode mora biti jasno določljiva, traja več kot en mesec oziroma se 

ponavlja v obdobju enega leta, simptomi pa ne zadostijo kriterijem za odvisnost (prav tam).

Auer (2002) opisuje, da je zloraba alkohola pojem, ki ga uporablja ameriška klasifikacija DSM–IV. 

Je nefunkcionalna raba alkohola, ki kvalitativno in količinsko odstopa od običajne in povzroča 

negativne telesne, psihične in socialne posledice. Trajati mora v bežnih epizodah ali kot trajen 

proces najmanj eno leto in voditi v klinično pomembne težave. Je širši pojem kot škodljiva 

raba, saj obsega tako problematično kot tvegano rabo. Kriteriji po DSM-IV so: neizpolnjeva-

nje dolžnosti na delu, v šoli ali doma (slabo delo, odsotnosti, izključitve iz šole, zanemarjanje 

otrok ali družine); ponavljajoča se raba alkohola v situacijah, v katerih je to življenjsko nevarno 
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(pri vožnji, upravljanju z delovnimi stroji); ponavljajoči se pravno-kazenski problemi (aretacije 

zaradi neprimernega vedenja); nadaljevanje rabe alkohola, kljub trajnim socialnim ali medo-

sebnim problemom (prepiri s partnerjem, fizično obračunavanje) (Auer, 2002). Patološki opoj 

je reakcija na relativno majhne količine alkohola. Gre za stanje močne razdražljivosti, agre-

sivnosti ali zamračenosti s pretežno paranoidno simptomatiko. Izrazitejši znaki alkoholne za-

strupitve lahko manjkajo. Običajno imajo posamezniki, ki so doživeli alkoholni opoj, nizek 

tolerančni prag za alkohol, ali pa so v preteklosti že utrpeli možgansko poškodbo (prav tam).

Odvisnost od alkohola se diagnosticira, ko so prisotni najmanj trije od naslednjih šestih krite-

rijev v zadnjem letu:

– močna želja po uživanju alkohola,

– zmanjšana zmožnost nadzora vedenja, povezanega z uživanjem alkohola (niso zmožni pre-

nehati s pitjem),

– odtegnitvena kriza ob prenehanju pitja s potenjem, tresenjem rok, notranjo napetostjo, 

tesnobnostjo itd.,

– toleranca na učinke alkohola, zaradi česar se razvije potreba po vedno večji količini alko-

hola za isti učinek,

– preokupacija z rabo alkohola, ki se kaže z opuščanjem drugih interesov,

– trajna raba alkohola kljub očitnim škodljivim posledicam (Auer, 2002; Čebašek Travnik, 

1999; Rus Makovec, 2013).

Skoraj vsi odrasli občasno ali redno pijejo manjše ali večje količine alkohola. Težave, ki jih 

povzroča odvisnost od alkohola v vsakdanjem življenju, nastanejo predvsem zaradi spreme-

njenega in asocialnega vedenja posameznika. 

4.1 Razširjenost rabe alkohola v Sloveniji

V svetu je odvisnih od alkohola med 3 do 5 % prebivalstva, dnevno pa zlorablja alkohol med  

4 in 7 % prebivalstva, ki vsakodnevno zaužijejo več kot 80 g alkohola. Značilno več odvisnih 

od alkohola najdemo med moškimi, medtem ko je pri ženskah in prav tako mladostnikih 

opazna tendenca  naraščanja zlorab alkohola. Polovica vseh kaznivih dejanj je storjenih pod 

vplivom alkohola, prav tako pa je alkohol pogosto dejavnik vpliva v prometnih nesrečah 

(Hell, Endrass, Vontobel, & Schnyder, 2011).
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Slovenija se po porabi čistega alkohola na prebivalca uvršča v sam evropski vrh. Raziska-

ve kažejo, da poraba od leta 1980 niha med 9 in 13 litri. Statistični podatki kažejo, da naj bi 

prebivalec Slovenije v omenjenem letu popil 10,4 litrov čistega alkohola ali drugače rečeno  

104 litrov piva, 43 litrov vina in dober liter žganih pijač. Ker pa ti podatki veljajo tudi za mla-

doletne osebe, otroke in nekatere, ki ne pijejo ali pijejo zelo malo, vemo, da ga torej nekatere 

osebe spijejo še precej več (Hovnik Keršmanc, Kastelic, & Zorec Karlovšek, 2012).

V Sloveniji pa je razširjena tudi neregistrirana poraba alkohola, t.j. domačih, nelegalno pride-

lanih pijač, za katere strokovnjaki menijo, da je njihova poraba visoka in znaša dodatnih pet 

litrov čistega alkohola na osebo (prav tam).

V letu 2005 statistika opisuje 8,8 litrov čistega alkohola na prebivalca na leto oziroma 10,3 litrov  

na prebivalca, starejšega od 15 let. Tukaj je delež čistega alkohola, popitega z vinom, 49,7 %,  

s pivom 40,1 % in z žganimi pijačami 10,1 %. Obseg neregistrirane proizvodnje alkohola 

se še dodatno ocenjuje na 5 do 7 litrov čistega alkohola na prebivalca. Statistični podatki 

rabe alkohola kažejo, da se je poraba alkohola v nekaterih evropskih državah zmanjšala  

(npr. Francija in Španija), vendar pa v Sloveniji tega trenda ni bilo zaznati (Ministrstvo za 

zdravje, 2011).

V primerjavi z drugimi evropskimi državami je breme zaradi popitega alkohola v Sloveniji 

nadpovprečno. V letu 2006 je bilo v Sloveniji zaradi alkoholu pripisljivih bolezni in zastrupitev 

z alkoholom 76.306 dni odsotnosti z dela. Povprečno trajanje ene odsotnosti je bilo 51,84 dni. 

Nastala škoda ob tem je znašala 3 milijone evrov. Umrlo je približno 500 oseb in najpogo-

stejša vzroka smrti pa sta bila alkoholna ciroza jeter ter duševne in vedenjske motnje (Hovnik 

Keršmanc, Kastelic, & Zorec Karlovšek, 2012). V letu 2008 je v Sloveniji zaradi alkoholu nepo-

sredno pripisljivih vzrokov umrlo 821 oseb, strošek zaradi začasne odsotnosti z dela pa je bil 

3,64 milijona evrov (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2011). 

Zaradi posledic alkohola je v slovenske bolnišnice letno sprejetih okoli 4000 ljudi, v zadnjih 

letih pa jih je umrlo od 300 do 400. Če k temu prištejemo še dejstvo, da je skorajda vsaka 

tretja žrtev prometnih nesreč posledica zlorabe alkohola, dodamo pa še število samomorov 

zaradi alkoholizma, je številka še večja (Stojiljković, 2012).
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Število povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, v zadnjih letih upada 

sorazmerno z zmanjševanjem števila prometnih nesreč, vendar pa delež alkoholiziranih pov-

zročiteljev med njimi ostaja praktično nespremenjen (Ministrstvo za zdravje, 2011). V letih 

od 1991 do 2008 je kar vsako tretjo nesrečo s smrtnim izidom povzročil voznik pod vplivom 

alkohola. Samo v njih je umrlo 1975 ljudi, povzročeno je bilo za 1,5 milijarde evrov družbene 

škode oziroma letno približno 88 milijonov evrov škode letno (Hovnik Keršmanc, Kastelic, & 

Zorec Karlovšek, 2012). Število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je od leta 

2009 do 2011 zmanjšalo za 13 %, še vedno pa je 30 % povzročiteljev pod vplivom alkohola, 

kar pomeni 46 od 154 povzročiteljev na leto (Ministrstvo za zdravje, 2011).

Vlada Republike Slovenije je v januarju 2010 potrdila Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti 

cestnega prometa za leti 2010 in 2011, kjer je opredelila naslednja cilja:

– zmanjšanje deleža alkoholiziranih udeležencev prometnih nesreč na slovenskih cestah in

– zmanjšanje deleža prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol.

Žal natančnega števila, koliko je v Sloveniji odvisnih od alkohola, nimamo in ga verjetno tudi  

nikoli ne bomo imeli. Domneva se, da se število odvisnih od alkohola giblje med 150.000 in 

250.000 (Hovnik Keršmanc, Kastelic, & Zorec Karlovšek, 2012; Stojiljković, 2012). Poenosta-

vljeno lahko rečemo, da se s problemom alkoholizma srečuje vsaka četrta družina (Hovnik 

Keršmanc, Kastelic, & Zorec Karlovšek, 2012). Če temu številu ljudi prištejemo še tiste, ki so 

zaradi odvisnosti od alkohola enega izmed družinskih članov prizadeti, lahko rečemo, da je 

skoraj polovica Slovencev prizadetih zaradi alkohola. 15 % odraslih moških je odvisnih od 

alkohola in nadaljnjih 15 % pije prekomerno. Težave z alkoholom pa imajo tudi ženske, kjer je 

odvisnost še bolj prikrita. Razmerje med moškimi in ženskami, ki so se zdravili zaradi odvi-

snosti od alkohola v Sloveniji, je 1 : 4 v prid moškim (Stojiljković, 2012).
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4.2 vzroki škodljive rabe alkohola in nastanka odvisnosti 

Za odrasle in mladostnike so glavni razlogi za jemanje psihoaktivnih substanc hedonistični 

nagibi, t. j. dobro počutje in zabava ter popuščanje vedenjskih zavor. Še težje pa je, če se z 

uživanjem psihoaktivnih substanc posameznik poskuša razbremeniti neprijetnih čustvenih 

stanj, kot so dolgčas, osamljenost, žalost, vznemirjenost, jeza itd. (Kastelic, & Mikulan, 1999). 

V preteklosti so bili mnenja, da odvisnost od alkohola ni dedna bolezen, da pa obstaja zanjo 

genetska predispozicija. Številne raziskave so pokazale genetski vpliv na razvoj odvisnosti 

(Čebašek Travnik, 1999). Pred desetletjem so raziskovalci Univerze v Indiani identificirali gen, 

ki vpliva na razvoj odvisnosti od alkohola pri posamezniku.

Vendar pa je odvisnost od alkohola multifaktorska, saj na njen nastanek ne vplivajo samo 

spremembe v genih, temveč tudi drugi dejavniki (Komel, 2010).

Med otroci, pri katerih sta eden ali oba starša odvisna od alkohola, se v odrasli dobi odvisnost 

pojavlja v 60 %. Vzroki zanjo so predvsem v vzgoji, identifikaciji in čustveni neurejenosti, ki 

pogojuje popivanje. Nekateri pijejo, da bi ublažili duševno napetost, drugi zato, ker živijo v 

okolju, kjer je pitje družbeno sprejemljivo, tretji zaradi vročine ali mraza itd. Pitje alkohola ima 

tudi posebno mesto v religiji in v politiki (Razboršek, & Krištof, 1988).

Kielholz (1972, v Može, 2002) je opisal tri dejavnike, ki vplivajo na nastanek odvisnosti od 

alkohola. To so: človek, okolje in alkohol. Podobne razlage so povzemali tudi številni drugi 

avtorji (Ramovš, & Ramovš, 2007; Auer, 2002). Rus Makovec (2013) pravi, da odvisnost nasta-

ne kot rezultat součinkovanja več dejavnikov: značilnosti psihoaktivnih snovi, posameznika 

(genetika, osebnost) in okolja.
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Slika 5: dejavniki nastanka odvisnosti od alkohola

Človek
–  biokemične lastnosti
–  fiziološke lastnosti
–  osebnostne lastnosti
–  odnosne lastnosti
–  življenjski slog

okolje
–  tradicija in verovanje
–  vrednote
–  civilizacijski vzorci
–  družina
–  šola

Alkohol
–  kemične lastnosti
–  vplivi na možgane 

odvISNoST  
od ALKoHoLA

Vir: Kielholz (1972, v Može, 2002)

Posameznik kot dejavnik razvoja odvisnosti od alkohola

Človek je najpomembnejši dejavnik pri nastanku odvisnosti od alkohola in nanjo vpliva s 

svojimi individualnimi tako telesnimi kot duševnimi lastnostmi.

Lastnosti, ki vzpodbujajo k nastanku odvisnosti, so:

– genetski dejavniki,

– osebnostne lastnosti in

– slog življenja.

Genetski dejavniki igrajo pomembno vlogo pri nastanku odvisnosti od alkohola. Le-ta je v 

večji meri prisotna pri tistih, kjer je bila odvisnost prisotna tudi že v primarni družini (Auer, 

2002). Sodobne genetske raziskave kažejo, da se deduje nagnjenost k odvisnosti in ne odvi-

snosti same, hkrati pa vsi nismo enako občutljivi za razvoj odvisnosti (Rus Makovec, 2010).

Genetski dejavniki igrajo večjo vlogo pri moških. Pri sinovih alkoholikov so raziskovalci ugo-

tavljali 4-krat večjo verjetnost, da se bo pri njih razvila odvisnost od alkohola, ne glede na to, 

ali so odraščali v družinah, kjer je bila odvisnost prisotna ali ne. Z raziskavami na posvojenih 

otrocih so poskušali izključiti vpliv vzgoje. Izkazalo se je, da so otroci, katerih starši niso imeli 
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težav z alkoholom, za odvisnostjo zbolevali manj pogosto, četudi so kasneje kot posvojenci 

odraščali v alkoholikovi družini. Veliko manj genetskih vplivov se je izkazalo pri ženskah, saj 

90 % hčera zasvojenih očetov pije malo, ne glede na to, ali so odraščali v izvorni ali posvoji-

teljski družini (Auer, 2002). Skupno prispeva genetika 40 do 60 % ranljivosti za odvisnost (Rus 

Makovec, 2010, 2013).

Osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k nastanku odvisnosti, so: preobčutljivost, negotovost 

vase, negativno mnenje o sebi, tesnobnost in nagnjenost k depresivnim ali hipomaničnim 

spremembam razpoloženja, zavrtost, težave pri vzpostavljanju stikov (predvsem z naspro-

tnim spolom), nizka frustracijska toleranca, impulzivnost, odklanjanje običajnih socialnih 

vrednot, pomanjkljiv samonadzor (kar pomeni tudi slabše možnosti nadzora nad količino 

popitega alkohola), nesposobnost ustrezno prevetriti svoja čustva (npr. žalost, jezo ipd.), zna-

čajska togost in neprilagodljivost, ki lahko dosega že raven osebnostne motnje (Auer, 2002). 

Tudi Čebašek Travnik (1999) opisuje, da so v večji nevarnosti za razvoj odvisnosti od alkohola 

osebe, ki imajo nizko samospoštovanje in so anksiozne. Rus Makovec (2013) pravi, da tipična 

»odvisniška« osebnost ne obstaja, da pa tveganje za razvoj odvisnosti povečata osebnostni 

lastnosti: nagnjenost k impulzivnosti in iskanje večje stopnje vznemirjenja; oboje je tudi del 

mladostniškega razvojnega obdobja.

Tudi nekatera napačna prepričanja (da lahko obvladujemo vse vidike naše duševnosti, da 

lahko vedno nadziramo potek dogodkov in vplivamo na soljudi, da se lahko vedno izognemo 

neugodju, občutkom bolečine ipd.) vodijo v neustrezen slog življenja. Le težko si priznamo, 

da smo samo ljudje, da smo ranljivi in da imamo svoje meje (Auer, 2002).

Škodljivo delovanje alkohola kot kemične substance se količinsko in časovno razlikuje od 

posameznika do posameznika in je deloma odvisno od individualnih telesnih, duševnih in 

socialnih dejavnikov. Vendar pa na splošno lahko rečemo, da alkohol deluje na vsakega po-

sameznika, neodvisno od njegove volje in socialnega okolja, v isti smeri – v smeri omame in 

kasneje zasvojenosti (Ramovš, & Ramovš, 2007).

okolje kot dejavnik razvoja odvisnosti od alkohola

Na razvoj odvisnosti od alkohola v veliki meri vplivata družina in širše družbeno okolje. Oboje 

lahko predstavlja za razvoj odvisnosti dejavnik tveganja ali pa zaščite.
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Okolje pomembno vpliva na nastanek in razvoj odvisnosti od alkohola zaradi običajev, ve-

rovanj, stališč, ki bodisi spodbujajo oziroma tolerirajo pitje bodisi ga zavirajo (Može, 2002). 

Tukaj vključujemo socialno stanje odvisnih, pivske tradicije neke družbe, kulturne norme, do-

stopnost in ponudbo alkohola (ki je uravnana z zakoni in obsega proizvodnjo, trženje, politiko 

cen, zaščito mladih, omejevanje reklamiranja ipd.), vpliv medijev, intelektualno klimo, verski 

sistem itd. (Auer, 2002). V socialnih okoljih, kjer so naklonjeni pitju alkoholnih pijač in oma-

mljanju z njimi, kjer je pitje navada ali celo norma, kjer se prikrito ali celo odkrito reklamira 

uporaba alkohola ali drugih omamnih sredstev, je veliko ljudi zasvojenih, veliko je socialnih 

stisk in težav, ki so posledica alkohola. Take družbe imenujejo »mokra« ali »alkoholna kultu-

ra« (Ramovš, & Ramovš, 2007).

Glede na rabo alkohola ločimo različne tipe družbenih kultur (Auer, 2002):

– abstinenčne družbe: sem spadajo islamske, budistične in hindujske kulture, pa tudi pu-

ritanska kultura angloameriškega in skandinavskega kroga, kjer se vzpodbuja predvsem 

odgovornost, samostojnost, storilnost, proizvodnja in prodaja alkoholnih pijač pa je pod-

vržena strogim zakonskim omejitvam (kar vodi v manjšo rabo alkohola v javnosti, več pa 

v zaprtih družbah);

– ambivalentne družbe: sem bi lahko prištevali nordijske dežele, v katerih je uživanje alkoho-

la vsak dan zmerno, tolerira pa se intenzivno pitje ob posebnih priložnostih;

– tolerantne družbe: sem spadajo mediteranske družbe, kjer se na alkohol gleda kot na del 

prehrane in je njegova raba v veliki meri omejena na obroke hrane;

– izjemno tolerantne družbe: sem spadajo nekatere vzhodnoevropske in južnoameriške de-

žele, kjer niso tolerantni le do normalnega, temveč tudi do pretiranega pitja.

Na uživanje dovoljenih psihoaktivnih snovi (alkohol, tobak) močno vplivata tudi cena in do-

stopnost, saj potrošnja le-teh upade ob zvišanju cen in oteženi dostopnosti (Rus Makovec, 

2013).

Otrok je v vseh poljih svojega razvoja odvisen od družine: tam je deležen prvih čustvenih iz-

kušenj in odnosov z osebami, ki zanj skrbijo, razvijati začne svojo samopodobo in predstavo 

o svetu, uči se izražanja čustev, lastnega mnenja, komuniciranja in strategij za obvladovanje 

stresa, razvije avtonomijo in samostojnost. Preko družine sprejema vplive širšega okolja, v 

katerega kasneje odhaja vse bolj samostojno in dejavno (Tomori, 2013a).
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Stališča, ki kasneje vplivajo na razvoj odvisnosti od alkohola, se razvijejo zelo zgodaj. Doka-

zano je, da je družina tista, v kateri otrok dobi prve izkušnje z alkoholom; nanje namreč vpliva 

odnos staršev do alkohola.

Med starševskimi vplivi na odvisnost od alkohola so najpogosteje raziskovali njihove pivske 

norme, podporo, ki jo dajejo otrokom in način, kako otroke in mladostnike nadzirajo. Kot 

zaščitni dejavnik v družini različni avtorji navajajo razumevajoče družinsko okolje in zmeren 

nadzor nad mladimi, medtem ko starševska popustljivost in brezbrižnost do uživanja alko-

hola pospešujejo pitje pri mladih oziroma kasneje v odrasli dobi. Negativno vplivajo tudi 

nedoslednost, nerazumevanje, stalno kritiziranje in vzbujanje občutkov krivde (Auer, 2002). 

Može (2002) opisuje, da je vloga družine trojna, saj starši s svojim odnosom do alkohola ne-

posredno vplivajo na oblikovanje odnosa svojih otrok do pitja, da se v družini začenja obliko-

vati človekova osebnost, njegov odnos do samega sebe in njegova identiteta ter da družina 

posameznika usposobi ali ne za ustvarjanje zadovoljujočih odnosov do soljudi.

Značilnosti alkoholnih družin so (Auer, 2002): 

– majhna čustvena povezanost v družini in čustvena izmenjava,

– veliko nesoglasij med staršema o bistvenih vprašanjih vzgoje in odnosov v družini,

– toga zaprtost in neprilagodljivost v družini.

Otroci, ki izhajajo iz takih družin, so pogosto tesnobni ali depresivni (prav tam). Tudi Perko 

(2006) kot temeljni vzrok nastanka odvisnosti od alkohola opisuje tesnobo. Rugelj (2000) pri 

tem nadalje utemeljuje dve obliki tesnobe: primarno ali temeljno in sekundarno ali stresno 

tesnobo. Primarna tesnoba pomeni strah pred izničenjem, ki izhaja iz spoznanja, da je naše 

življenje minljivo, da nas čaka brezpogojna smrt. To spoznanje mnoge spravlja v stisko (Per-

ko, 2006). Frankl (1981, v Perko, 2006) pravi, da je edina učinkovita obramba proti tragiki smrti 

izpolnjenost posameznika z ustvarjalnostjo in osmislitvijo življenja.

Sekundarno (stresno) ali travmatično tesnobo povzročajo različne ovire, na katere naletimo 

tekom življenja, le-te pa otežujejo naš psihosocialni razvoj. Med nje spadajo: prirojeni defekti 

(posledice so občutki manjvrednosti), patološko družinsko ozračje, neustrezen poklic, neu-

godne družbene razmere (Perko, 2006), razne nevrotične zavrtosti na področju uveljavljanja, 
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spolnosti (Bregant, 1976, v Perko, 2006) in slabe življenjske perspektive (Wallerstein, 1999, v 

Perko, 2006).

Posameznik, ki živi pod pritiskom primarne in sekundarne tesnobe, je nesrečen, zavrt, de-

presiven; pri njem je večja nevarnost za razvoj odvisnosti od alkohola (Perko, 2006). Nadalje 

imajo otroci, ki izhajajo iz alkoholnih družin, šibek občutek lastne vrednosti, težave v komu-

nikaciji in nizko ocenjujejo svoje zmožnosti. Imajo veliko potrebo po podpori in odobravanju 

odraslih, nagibajo se k negativni samopodobi, imajo slabo koncentracijo, lahko pa kažejo hi-

peraktivno in prestopniško vedenje. V šoli so manj prilagojeni, imajo slabši uspeh in pogosto 

izostajajo (Auer, 2002).

Alkohol kot dejavnik razvoja odvisnosti od alkohola

Ramovš in Ramovš (2007) opisujeta alkohol kot prvi dejavnik, ki je pomemben za razvoj od-

visnosti od alkohola. S tem bi se lahko strinjali, saj popolna abstinenca od alkohola ne more 

privesti do razvoja odvisnosti od njega. Ali poenostavljeno rečeno, če ne pijemo alkohola, ne 

moremo postati odvisni od njega.

Vloga alkohola kot substance je povezana z znanimi farmakološkimi učinki: je najboljši blaži-

lec notranjih napetosti in deluje kot anksiolitik, je lahko dostopen in hitro delujoč. Ti učinki so 

hkrati zelo privlačni in zelo nevarni; ni namreč drugega tako lahko dostopnega sredstva, ki bi 

v tako kratkem času spremenil človekovo počutje in razpoloženje, doživljanje resničnosti in 

njegovo vedenje (Može, 2000).

Pri čezmernem uživanju alkohol poškoduje posameznika v vseh njegovih razsežnostih po 

naravni biokemični zakonitosti presnove: telesno povzroča obolenja živčnega sistema, pre-

bavnih in drugih organov, duševno poškoduje njegovo zaznavanje, čustveno, intelektualno, 

spominsko in ostalo delovanje, zmanjšuje mu svobodo odločanja in odgovornost, močno 

poškoduje njegove socialne vloge in komuniciranje v socialnem okolju, preprečuje človekov 

razvoj in vzame voljo do smisla v življenju (Ramovš, & Ramovš, 2007).

Vzrok vseh posledic je biokemično delovanje alkohola na organizem.
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4.3 delovanje alkohola na telo

Kadar govorimo o alkoholu, ob tem največkrat mislimo na etilni alkohol (etanol), čeravno 

obstajajo tudi druge vrste alkohola. Alkohol je brezbarvna, hitro hlapljiva tekočina; kemijska 

formula etanola je C2H5OH.

V tehnoloških postopkih se pogosto uporablja kot topilo, v medicini kot dezinfekcijsko sred-

stvo, v kozmetiki je dodan različnim izdelkom ipd. Ponekod se uporablja tudi kot del pre-

hrane, vendar je alkohol, pravi Hudolin (1991), toksično sredstvo in zato kot tak neustrezen, 

ravno tako se naj ne uporablja kot zdravilno sredstvo. Alkohol deluje kot depresor delovanja 

osrednjega živčnega sistema, po čemer je podoben anestetikom, a se v anesteziji ne upora-

blja, saj je razkorak med anestetskim in letalnim odmerkom premajhen. Alkoholne pijače se 

najpogosteje pridobivajo z vretjem in fermentacijo škroba in sladkorjev, ki se nahajajo v sad-

ju, žitaricah, medu, mleku, pa tudi drugih rastlinah. Za tehnološko uporabo se lahko alkohol 

pridobiva tudi sintetično (Hudolin, 1991).

Med alkoholnimi pijačami so najbolj popularne:

– pivo, ki ima koncentracijo alkohola od 4 do 5 %,

– vino iz grozdja (v drugih deželah tudi iz drugih rastlin) s koncentracijo alkohola od 5 do 15 %,

– likerji s koncentracijo alkohola od 20 do 40 %,

– žgane pijače s koncentracijo alkohola od 30 do 55 %.

Danes obstaja ogromno različnih vrst alkoholnih pijač. Izbor vin sega od penečega šam-

panjca, belih vin do temno rdečega vina. Piva so prav tako lahko temna ali svetla, in sicer z 

manjšo ali večjo vsebnostjo alkohola. Žganim pijačam se lahko dodajajo različne arome in 

sladkor, iz njih delajo likerje, ali pa jih mešajo z brezalkoholnimi pijačami (tako dobimo t. i. 

alkopop pijače) (Goodman, 2006).

Alkohol deluje na dele možganov, zaradi česar povzroči motnje v vedenju posameznika že 

po nekaj kozarcih. Lahko pride do kratkotrajnih (spremembe v presoji, ravnanju, ravnotežju, 

govoru ipd.) in dolgotrajnih posledic (zasvojenost, trajna izguba spomina, več oblik raka) 

(Rusche, & Friedman, 2004).
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Tabela 5: Učinki alkohola na telo glede na koncentracijo alkohola v krvi

Koncentracija 
alkohola v krvi  
(g/kg – promili)

Učinki alkohola Količina popitega alkohola*

0,00 Zakonska omejitev za vožnjo za mlade in poklicne 
voznike

0,2 do 0,5 Sprostitev: Rahlo zavrta možganska aktivnost, zato 
občutek sproščenosti. Zakonsko dovoljena količina 
alkohola za vožnjo (z izjemo mladih in poklicnih 
voznikov), čeprav je pri nekaterih sposobnost za 
vožnjo lahko že okrnjena.

1 do 2 merici6/uro ali  
3 merice/2 uri ali  
4 merice/3 ure

0,5 do 0,8 Zmanjšana kontrola: Izguba zavor, ki se jo pogosto 
zamenjuje s stimulacijo. Poveča se pripravljenost za 
tveganje, lahko tudi agresivnost in zanesljivo ni več 
mogoče varno voziti.

3 do 4 merice/uro ali  
5 meric/2 uri ali  
6 meric/3 ure

0,9 do 1,5 Nekoordiniranost: Zastrupitev. Sposobnost 
koncentracije in koordinacije bistveno zmanjšana, 
posebej za vožnjo in delo s stroji.

5 do 6 meric/uro ali  
7 meric/2 uri ali  
8 meric/3 ure

1,5 do 2,0 Sedacija: Ekstremna upočasnjenost in pijanost,  
že se pojavljajo motnje zavesti.

7 do 8 meric/uro ali  
9 meric/2 uri ali  
10 meric/3 ure

2,0 do 2,5 Zaspanost: Alkohol bistveno zmanjšuje budnost,  
po navadi ljudje zaspijo, že popiti alkohol se še  
absorbira, možnost zadušitve.

8 do 9 meric/uro ali  
10 meric/2 uri ali  
11 meric/3 ure

2,5 do 3,0 Anestezija: Ne le spanje, temveč nesposobnost 
zaznavanja bolečine in drugih močnih dražljajev  
in le še drobna črta loči od smrti.

9 do 10 meric/uro ali  
11 meric/2 uri ali  
12 meric/3 ure

3,0 do 4,0 Koma 10 do 12 meric/uro ali  
13 meric/2 uri ali 
14 meric/3 ure

4,0 do 5,0 Smrt 12 do 15 meric/uro ali  
16 meric/2 uri ali  
17 meric/3 ure

 
* za ženske veljajo polovične vrednosti
Vir: Hovnik Keršmanc, Kastelic, & Zorec Karlovšek (2012)

6

Količina alkohola v pijači se meri v odstotkih in je po navadi tudi zapisana na steklenici, pla-

stenki ali pločevinki. Večji kot je odstotek alkohola v pijači, manj pijače je potrebne, da se 

začuti njen učinek (Goodman, 2006).

6 Ena merica (enota) katerekoli alkoholne pijače vsebuje cca. 10 g čistega alkohola (2,5 dl piva, 1 dl vina, 0,3 dl žgane 
pijače)
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Tabela 6: vsebnost alkohola v posameznih pijačah

vrsta pijače Sestava vsebnost alkohola

Alkopop pijače Brezalkoholna pijača in alkohol 4–8 %

Pivo Fermentirana žita in voda 3–10 %

Likerji Sladkana žgana pijača z dodatkom arome 20–40 %

Žgane pijače Alkohol dobljen z destilacijo po končanem vrenju 38–45 %

vino Grozdni sok po alkoholnem vrenju 8–14 %
 
Vir: Goodman (2006)

Lahko pa vrednost alkohola v krvi merimo v miligramih (mg) na 100 mililitrov (ml) krvi. Višja 

kot je vrednost, težji so simptomi pijanosti (Goodman, 2006)

Tabela 7: Učinek alkohola glede na vrednost alkohola v krvi

vrednost alkohola v krvi  
(mg/100 ml)

vpliv na vožnjo

20–50 Voznik tvega več kot sicer in ima težave z ocenjevanjem hitrosti vožnje.

50–79 Podaljša se odzivni čas, počasneje se izogiba nevarnostim in ima težave  
z ocenjevanjem razdalje.

80 in več Poslabša se vid in voznik ne opazi drugih vozil in pešcev.

 
Vir: Goodman (2006)

Prav tako koncentracija alkohola v krvi vpliva na posameznikovo sposobnost vožnje; zmanjša 

se človekova presoja in podaljša se odzivni čas na različne situacije (prav tam).

Tabela 8: vpliv alkohola na vožnjo glede na vrednost v krvi

vrednost alkohola v krvi  
(mg/100 ml)

Učinek

20 Občutek sproščenosti.

100 Nesposobnost hoditi po ravni črti.

180 Huda opitost, kasneje mogoča izguba spomina.

300 Nesposobnost obvladovanja mehurja, nastopi koma.

500 Če ni zdravstvene pomoči, lahko nastopi smrt.
 
Vir: Goodman (2006)
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Resorbcija alkohola je po njegovem zaužitju zelo hitra. Koncentracija lahko doseže maksi-

mum že 10 do 20 minut po zaužitju, vendar se največkrat opisuje 30 do 60 minut. Resorbcija 

se upočasni, v kolikor se ob pitju uživa tudi hrana, oziroma se pije po obroku, če se pijejo 

pijače z nižjimi koncentracijami alkohola, oziroma se pije počasi (Hudolin, 1991).

Telo lahko razgradi največ eno merico alkohola na uro in tega procesa ni možno pospešiti. 

Največ alkohola se razgradi v jetrih (90 %), ki so naš prebavni laboratorij. Alkohol v jetrih 

najprej oksidira v acetaldahid, nato se pretvori v acetat in končno v ogljikov dioksid in vodo 

(Može, 2002). Preostali del se izloči skozi pljuča v izdihanem zraku in preko ledvic z mokrenjem 

(skoraj 10 %). Le neznaten del se izloči z znojem in z mlekom ob dojenju (Hudolin, 1991).

Na uro se razgradi 8 do 10 g alkohola oziroma 0,10 % do 0,15 % celokupne koncentracije alko-

hola v krvi. To pomeni, da pada koncentracija alkohola za približno 0,1 g/kg na uro oziroma za 

0,1 promila na uro (Može, 2002).  Zato velja, da je edino zdravilo za streznitev čas.

Nastanek odvisnosti od alkohola

Odvisnost od alkohola je kronična motnja, ki se običajno razvija več let. Auer (2002) opisuje 

različne zakonitosti razvoja odvisnosti skozi obdobja:

– obdobje povečane želje po alkoholu, ko posameznik vse pogosteje sega po alkoholu;

– obdobje utrjevanja škodljive rabe alkohola, kjer je želja po alkoholu trajno povezana z dolo-

čenimi življenjskimi situacijami, zraven pa se vedno bolj razvija odvisniški vedenjski vzorec 

s specifičnimi načini razmišljanja in obrambnim vedenjem ter iskanjem priložnosti za pitje;

– obdobje manifestne odvisnosti, kjer gre za psihično in fizično odvisnost in posameznik 

pije zaradi zmanjševanja odtegnitvenih znakov. Pojavljajo se kognitivne okvare in zmanj-

ševanje tolerance7, obrambni mehanizmi (predvsem zanikanje in projekcija) pa se sto-

pnjujejo, s čimer lahko posameznik kljub hudim zunanjim in notranjim pritiskom vztraja v 

odvisniškem vedenju;

– obdobje polno razvitih posledic, kjer se začnejo pojavljati občutki krivde, razdražljivost 

in dodatna sla po pitju, posameznik se začne zavedati psihičnih, telesnih, družinskih in 

socialnih posledic pitja, stopnjujejo pa se tudi očitki s strani svojcev in okolice. V tem ob-

dobju se pojavijo tudi trajne posledice, kot so motnje spanja, nočno znojenje, vedno večja  

7 Toleranca lahko pomeni fizično in psihično vzdržljivost (za psihični stres, telesni napor, kot npr. šport, delo), pa tudi 
odnos do posameznih sredstev, kot so alkohol, droge, zdravila itd.. Govori se tudi o maksimalni toleranci za frustra-
cije in če oseba to mejo prestopi, lahko preide v konfliktnost (Hudolin, 1991; Perko, 2006).
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telesna šibkost ter reaktivno in toksično pogojena depresivnost;

– nepopravljivo obdobje se kaže s hudo psihoorgansko prizadetostjo, psihosocialnimi od-

kloni in zakoreninjenim odvisniškim vedenjem, ob tem pa se pojavljajo tudi somatske 

bolezni. Pogosto sta prisotni ljubosumnost in agresivnost, nezanesljivost in impulzivnost.

Jellinek (1952, v Može, 2002) je na osnovi natančnega opazovanja dva tisoč odvisnih od alko-

hola opisal štiri faze razvoja odvisnosti od alkohola. Hkrati je to najpogosteje uporabljeni in 

prikazovani opis razvoja odvisnosti.

Slika 6: Grafični prikaz razvoja odvisnosti od alkohola
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Vir: Prirejeno po Jellinek (1952 v Može, 2002)

Predalkoholna faza je faza, v kateri si posameznik lajša stiske z alkoholom, le ta pa mu nudi 

sprostitev in prijetno omamo. Za isti učinek postopoma potrebuje vedno večje količine alko-

hola, čemur pravimo naraščanje tolerance do alkohola (Može, 2002; Hell et al., 2011). Za to 

fazo je značilno, da posameznik pije predvsem v družbi in ob koncu delavnika, ravno tako pa 

še ni večjih težav zaradi alkohola v družini in okolici (Hudolin, 1991). Predalkoholna faza lahko 

traja od šest mesecev do deset let.

Zgodnja ali prodromalna faza je faza, ko človek vse bolj posega po alkoholu, išče prilike za 

pitje in pije tudi na skrivaj. Ob tem ga mučijo občutki krivde, veliko premišlja o alkoholu, po-

stane pa jezen, vzkipljiv in razdražljiv, ko mu nekdo pitje očita (Može, 2002). Zato se vedno 

izogiba pogovoru o alkoholu (Auer, 2002). Sčasoma se vse pogosteje pojavljajo alkoholne 
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amnezije, ko ne ve, kaj se je v času vinjenosti dogajalo (Može, 2002). Faza lahko traja od šest 

mesecev do pet let.

Kritična faza je faza, ko se duševni ali psihični odvisnosti in z njo povezani okvari kontrole nad 

količino popitega alkohola pridruži še telesna ali fizična odvisnost. Ob požirku alkohola se v 

posamezniku vzbudi sla po alkoholu in njegovih učinkih (angl. craving), čemur se ne more 

upreti (Može, 2002). Zaradi nastajajoče telesne odvisnosti posameznik potrebuje pijačo že 

zjutraj, da s tem preprečuje odtegnitveno stanje (Auer, 2002). Z različnimi opravičili se bori 

proti očitkom okolice in išče krivca drugje, nikoli pa pri sebi. Sledijo lahko daljša ali krajša 

obdobja abstinence, s katerimi želi sebi in drugim dokazovati, da ni alkoholik. Postopoma 

postane alkohol središče njegovega življenja, za vse ostalo pa izgublja interes in začne popu-

ščati v službi in doma. Sam se pomiluje, »saj ga nihče ne razume« (Može, 2002; Hell, Endrass, 

Vontobel, & Schnyder, 2011). 

Kronična faza je faza, ki vodi v popolni propad posameznika, ki pije. Prihaja do večdnevnih 

povsem nekontroliranih popivanj, ravno tako pa se močno slabša zdravstveno stanje posa-

meznika, pride do čustvene otopelosti, upada intelektualnih sposobnosti (mišljenja in preso-

je), skrajne sebičnosti, čut odgovornosti izgine in izgubi se tudi ljubezen do svojcev (Može, 

2002). V tem času pada tudi toleranca do alkohola in posameznik pije vedno manj, opitost 

pa je enaka. Pravzaprav samo »doliva«, da zadosti telesni potrebi po alkoholu, in to je lahko 

relativno malo (Auer, 2002; Hell, Endrass, Vontobel, & Schnyder, 2011). Ravno tako popustijo 

obrambni mehanizmi in če v tem obdobju prizna svojo odvisnost, lahko z odločitvijo za zdra-

vljenje ustavi sicer gotovi propad (Može, 2002). 

Posameznik, ki je psihično odvisen od alkohola, pije zato, da z alkoholom zmanjšuje psihične 

in druge težave v življenju (Hudolin, 1984), kratkotrajno lažje obvladuje določene situacije, se 

počuti pogumnejšega, zgovornejšega, privlačnejšega, zabavnejšega itd. Ob telesni odvisno-

sti od alkohola se ob odtegnitvi alkohola pojavijo odtegnitveni simptomi (abstinenčni znaki). 

Zaradi njih posameznik ne more funkcionirati.

Psihična odvisnost ima tri stopnje (Perko, 2006):

– v začetni obliki psihične odvisnosti posameznik čuti potrebo po alkoholu predvsem pri 

hrani in ob različnih družabnih dogodkih;
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– v naslednji stopnji psihične odvisnosti posameznik čuti potrebo po alkoholu v različnih 

obremenilnih situacijah, kot so stresni dogodki, obremenitve, zahtevnejše naloge itd., da 

lahko premaguje svoje družbene aktivnosti;

– v slednji stopnji psihične odvisnosti pa je posamezniku alkohol postal poglavitni smisel 

življenja in pije tudi takrat, ko to ni primerno, npr. med delom, med vožnjo itd.

V fazi telesne odvisnosti (Perko, 2006) posameznik ne more živeti brez alkohola in ne zmore 

več abstinirati, zato prej ali slej vedno znova seže po kozarcu z alkoholom. Odvisni od alkoho-

la tako v fazi psihične kot fizične odvisnosti potrebuje radikalno zdravljenje odvisnosti.

Tipi odvisnih od alkohola

Še danes se občasno uporablja poimenovanje različnih tipov odvisnih od alkohola, kot jo je 

zastavil Jellinek (Hudolin, 1984; Hell, Endrass, Vontobel, & Schnyder, 2011). 

Tipe alkoholikov je poimenoval z grškimi črkami:

– alfa tip odvisnih od alkohola (alfa alkoholiki) – pijejo zaradi lastnosti alkohola, ki jih ima le-ta  

na njihovo psihično počutje, vendar pa že prestopijo dopustne meje glede tega, kdaj, kje, 

ob katerih prilikah, koliko in zakaj pijejo; z alkoholom pa tudi blažijo nekatere duševne in 

telesne težave. Vendar pa posamezniki v tej skupini še niso izgubili zmožnosti kontrole 

nad pitjem niti sposobnosti abstiniranja. Težave, ki se pojavljajo zaradi pitja, so največkrat 

na nivoju medosebnih odnosov, lahko pa se pojavijo tudi ekonomske neprilike, težave na 

delovnem mestu, motnje v zdravstvenem stanju, predvsem motnje metabolizma ipd. Alfa 

alkoholiki lahko preidejo tudi v nadaljnje skupine težjih oblik alkoholikov;

– beta tip odvisnih od alkohola (beta alkoholiki) – pijejo zaradi družbenih vplivov, prehramb-

nih navad in običajev v neki sredini, vendar ni pri njih znakov ne psihične in ne fizične 

odvisnosti. Zaradi pitja se lahko pojavijo zdravstvene težave, kot so vnetje živcev (poli-

nevritis), vnetje želodčne sluznice (gastritis) in ciroza jeter, pojavijo se lahko tudi družin-

ske, ekonomske in socialne težave, lahko pride tudi do prezgodnje smrti, vendar pa se ob 

prenehanju pitja ne pojavijo abstinenčni znaki. Nekateri lahko vse življenje ostanejo beta 

alkoholiki, veliko pa jih lahko preide v druge težje skupine;

– gama tip odvisnih od alkohola (gama alkoholiki) – spadajo med težje oblike alkoholikov. 

Označimo jih lahko tudi kot odvisnost zaradi psihičnih težav, saj s pitjem zmanjšujejo te-

snobnost, napetost, depresivnost ipd. S pitjem začnejo zgodaj in pogosto je iz anamneze 

razvidna odvisnost vsaj enega od staršev in težko otroštvo. Odvisnost je zelo huda, pitje 
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je kompulzivno in ko začnejo piti, se ne morejo več kontrolirati. S tem so povezane hude 

izgube samonadzora in pogoste intoksikacije, kar vodi v številne družinske in socialne te-

žave (Auer, 2002). Pri njih se razvije zvišana toleranca za alkohol in prilagoditev celotnega 

metabolizma nanj. Še zmeraj lahko abstinirajo brez pojava abstinenčnih znakov (Hudolin, 

1984). Ker v psihično stabilnih obdobjih nimajo potrebe po alkoholu, sami močno dvomi-

jo, da so odvisni (Auer, 2002);

– delta tip odvisnih od alkohola (delta alkoholiki) – pri njih se razvije zvišana toleranca za 

alkohol, prilagoditev metabolizma na alkohol; pojavita se tako psihična kot fizična od-

visnost od alkohola. Zaradi slednjega se pojavijo abstinenčni znaki, običajno zjutraj, ko 

koncentracija alkohola v krvi pade. Za razliko od gama alkoholikov, pri katerih se pojavi 

nezmožnost kontrole pitja, se pri delta alkoholikih pojavi nezmožnost abstinence (Hudolin, 

1984). Posamezniki pijejo po principu stalnega »dolivanja«, kar pomeni, da je v njihovem 

telesu vseskozi prisoten alkohol. Telo zaradi tega nima možnosti regeneracije in zato pride 

do hudih telesnih okvar: možganskih (opešanje spomina in prisotnost drugih kognitivnih 

motenj), motenj ostalih telesnih organov (jeter, perifernega živčevja, srca, želodca itd.) 

(Auer, 2002). Opisana skupina odvisnih od alkohola je največkrat prisotna v vinorodnih 

okoljih in deželah z močno proizvodnjo alkohola. Ta trditev pa ni v skladu z Jellinekovo 

predpostavko, da so v vinorodnih okoljih bolj pogosti alfa alkoholiki, medtem ko so gama- 

in delta alkoholiki pogostejši na področjih, kjer se pijejo predvsem žgane pijače (Hudolin, 

1984). Auer (2002) predpostavlja, da je ta tip bolj pogost v določenih slojih prebivalstva, 

v določenih poklicih in vinorodnih okoljih, kjer je pitje splošno razširjeno in prebivalstvo 

pride zgodaj v stik z alkoholom;

– epsilon tip odvisnih od alkohola (epsilon alkoholiki) – t. i. periodični alkoholizem ali dipso-

manija je pravzaprav škodljiva raba alkohola. Posameznik pije po posebnem vzorcu: po 

alkoholu posega nekaj dni ali celo tednov, potem pa krajši ali daljši čas (tudi več mesecev) 

popolnoma abstinira (Kaličanin, 2002);

– zeta tip odvisnih od alkohola (zeta alkoholiki) – so odvisni od alkohola, pri katerih se že po 

manjši količini popitega alkohola pojavljajo težje spremembe v obnašanju z agresivnim 

vedenjem, ob tem pa lahko izvedejo tudi težje poškodbe in krvne delikte (Hudolin, 1984).
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Tabela 9: Tipi odvisnih od alkohola po Jellineku

Tip Značilnosti odvisnost Znaki odvisnosti

Alfa Problematično pitje (za zmanjše-
vanje nezadovoljstva, stresa)

Ni Prisotna sposobnost samokontrole, zmožnost 
abstiniranja, ni abstinenčne krize

Beta Družbeno pitje (v skladu z druž-
benimi normami, za družabnost)

Ni Telesne težave, sposobnost samokontrole, ni 
abstinenčne krize

Gama Kronična odvisnost s pogostimi 
stanji opitosti

Psihična in 
fizična 

Izguba kontrole nad pitjem, vedno večje 
količine alkohola (kljub občasnim poskusom 
abstinence), pogoste spremembe osebnosti

delta Stalno dolivanje Fizična Nesposobnost abstinence zaradi pojava ab-
stinenčne krize, stalno pitje, telesne posledice

Epsilon Periodično pitje Fizična Periodično večdnevno ekscesivno pitje z 
izgubo kontrole, med njimi pa obdobja absti-
nence

 
Vir: Hell, Endrass, Vontobel, & Schnyder (2011)

Različni avtorji predvidevajo, da obstajajo še drugi tipi odvisnih od alkohola, ki pa jih Jellinek ni 

posebej izpostavil. Tako obstajajo taki, ki pijejo le zvečer, taki, ki pijejo le med vikendi, po končani 

službi; med tednom kontrolirano, za vikende pa kontrola izgine itd. Dipsomani so posamezniki, 

pri katerih se kaže škodljiva raba pitja z neustreznim vzorcem pitja: posameznik lahko več me-

secev uspešno abstinira in živi urejeno, potem pa zaradi napetosti in tesnobe začne nenadzoro-

vano piti, kar lahko traja nekaj dni ali tudi do dva tedna. Po tem pitje ustavi, se nekako »ujame«, 

začne ponovno abstinirati, kar lahko traja zopet več mesecev (Auer, 2002).

Številni strokovnjaki naš odnos do alkohola razvrščajo v pet skupin (Razboršek, & Krištof, 

1988; Prijatelj, 1992; Auer, 2002):

– abstinenti – le teh je v naši družbi zelo malo, saj je le nekaj odstotkov odraslega prebival-

stva v Sloveniji, ki popolnoma abstinira. Abstinirajo zaradi bolezni, zaradi alkoholizma 

enega od staršev, kar je vplivalo na težko otroštvo, zaradi vere ipd.;

– zmerni pivci – teh je pri nas največ. Zmeren pivec je posameznik, ki ne pije oziroma se ne 

opijanja pogosto. Pije v okviru družbenih norm, ki pa so lahko zelo različne. Po nekaterih 

definicijah bo zmeren moški pivec spil tri- do štirikrat na teden 2 do 3 dcl vina ali 4 do 6 dcl 

piva, zmerna ženska pivka pa bo v teh okvirih spila 1 do 2 dcl vina ali 2 do 3 dcl piva;

– alkoholiki – obstajajo številne definicije, kdo je odvisen od alkohola; nekatere izmed njih 

smo predstavili že v predhodnjih poglavjih. Povzamemo pa lahko, da je odvisen od alko-

hola tisti, pri katerem se je zaradi dolgotrajnega uživanja alkohola razvila psihična in/ali 

fizična odvisnost, pri njem pa so se pojavile telesne, duševne in/ali družbene težave;

– alkoholiki z nepopravljivimi posledicami – so odvisni od alkohola, ki ne prenehajo piti, 
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kljub temu, da so se pri njih že pojavile nepopravljive zdravstvene (telesne in duševne) ter 

socialne težave. Prizadet je posameznik sam, njegovi svojci, delovna organizacija itd. Tako 

postane odvisni breme za okolico. Pri tej skupini je obolevnost in smrtnost največja; velika 

večina jih umre zgodaj, vsaj deset let prej kot neodvisni;

– zdravljeni alkoholiki – teh je danes pri nas že nekaj tisoč. Zdravljeni alkoholiki imajo na 

začetku življenja v abstinenci običajno nekaj težav s prilagajanjem na spremenjen način 

življenja, kasneje pa lahko zaživijo urejeno življenje v družinah in dobro opravljajo delovne 

obveznosti. Nekateri se žal rehabilitirajo le na delovnem mestu, na družino pa pozabijo, 

ali pa so bile posledice tam tako hude, da jih ni bilo več možno popraviti. Nekateri pa žal 

ponovno zapadejo želji po alkoholu, ki v odvisnem od alkohola ostane za zmeraj.

Odvisnost od alkohola se razvija dlje časa, govorimo v letih. Nekateri so prepričani, da za-

dostuje pet let prekomernega uživanja alkohola, drugi opisujejo desetletje, tretji tudi več. 

Zagotovo drži, da je razvoj odvisnosti specifičen za vsakega posameznika in da o neki šabloni 

težko govorimo. Vsak zmeren pivec tako nikoli ne bo vnaprej vedel, kdaj bo prestopil mejo in 

prešel v odvisnost. Nihče tudi ne pije z namenom, da bo postal alkoholik.

Vse bolj se uveljavlja dodatna delitev na tri tipe moških alkoholikov (Hauser, & Rybakowski, 

1997, v Perko, 2006):

– tip 1 – odvisnost od alkohola nastopi pozno, v primarni družini je prisotnost alkoholizma 

nizka. Gre za lažjo obliko odvisnosti, dodatnih psihičnih motenj in težav v družini in delov-

nem okolju je manj;

– tip 2 – odvisnost od alkohola nastopi že zelo zgodaj (pogosto v adolescenci ali zgodnji 

odrasli dobi), veliko je dejavnikov tveganja za razvoj odvisnosti že v otroštvu in tudi v pri-

marni družini je prisotnost alkoholizma visoka. Ti odvisni so pogosto asocialni; pri njih se 

pojavljajo težki osebnostni in socialni zapleti, prav tako je pogosta sočasna škodljiva raba 

več psihoaktivnih snovi;

– tip 3 – odvisnost od alkohola nastopi že zelo zgodaj in je povezana s pojavom duševnih bo-

lezni v primarni družini. Pogosto prihaja do resnih psihiatričnih motenj in telesnih bolezni.

Tipi med sabo niso strogo ločeni, običajno je prisotna kombinacija le teh.
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5  Socialni vidik razvoja odvisnosti od alkohola  
v različnih življenjskih obdobjih

Odvisnost od alkohola je družbeni, socialni in medicinski problem, ki ga pogosteje srečamo 

v obdobju odraslosti (nekoč smo opisovali problematiko odvisnosti predvsem po 30. letu 

starosti), danes pa je vse bolj pogost tudi v obdobju mladostništva. Tudi v obdobju otroštva 

se srečamo z občasnimi zlorabami alkohola, vendar se problem pojavlja znatno pogosteje pri 

starših kot  pri otrocih.

5.1 odvisnost od alkohola pri otrocih in mladostnikih

O številu odvisnih od alkohola med mladostniki nimamo podatkov, saj register oseb z odvi-

snostjo od alkohola v Sloveniji ne obstaja. O problemu pitja pri mladostnikih nam povedo 

nekatere raziskave, ki jih v zadnjem času redno izvajamo tudi v Sloveniji. Tako je bila pri nas 

izvedena Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD) 

v letih 1995, 1999, 2003 in 2007, ki je zajela dijake prvih letnikov srednjih šol. V letih 2002 in 

2006 pa je potekala raziskava HBSC – z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, ki je 

zajela 11, 13 in 15 let stare mladostnike.

Prav tako posamezni avtorji s pomočjo raziskav ugotavljajo problematiko pitja med mladimi, 

kjer se je večkrat izkazalo, da so rezultati primerljivi z rezultati raziskave ESPAD (Ramovš, & 

Ramovš, 2007; Zorko, 2009).

Med dejavniki tveganja za škodljivo pitje alkohola med mladimi so posebej izpostavljeni pri-

sotnost alkohola v družinski anamnezi (težave zaradi uživanja alkohola pri starših, sorojencih 

ali drugih ožjih sorodnikih), kognitivni primanjkljaji (težave pri odločanju in reševanju vsako-

dnevnih težav), duševne bolezni v otroštvu (najpogostejše so motnje razpoloženja), pomanj-

kanje socialnih veščin, nepodporno socialno okolje, nizka samopodoba, specifična vzgoja 

(npr. permisivna), pitje vrstnikov in razvojne spremembe (Zorko, 2009).
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Prav tako na škodljivo pitje mladih vplivajo zahteve, ki jih mladim postavljajo starši in družba, 

ki so za mladega človeka dejansko lahko prevelike. Na povečanje zahtev se mladi odzovejo 

z večjo anksioznostjo, neustreznimi obrambnimi manevri, zatekanjem v kulturo lastne ge-

neracije in varovalno notranjo povezanost v mejah te generacije. Poveča se tudi možnost 

tveganih vedenj (Tomori, 1998).

Zorko (2009) dejavnike tveganja za škodljivo pitje med mladimi razdeli v pet področij:

– individualni – predstavljajo osebnostne in vedenjske dejavnike. To so: uporništvo, impul-

zivnost, anksioznost, motnje razpoloženja, večja potreba po dražljajih, asocialno vedenje, 

večja osebnostna ranljivost in nagnjenost k uživanju psihoaktivnih snovi;

– družinski – spodbujajo zgodnje uživanje psihoaktivnih snovi. To so: uporaba psihoaktivnih 

snovi pri starših, sorojencih ali drugih ožjih sorodnikih, nejasna pravila v družini, permisiv-

na ali pretirano toga ali stroga vzgoja, slabši nadzor nad otroci, negativna komunikacija, 

poslabšanje družinskih vezi, nekonsistentni ali oddaljeni starši, odnos staršev in družin-

skih članov do alkohola;

– šolski – vključujejo uspešnost (ali neuspešnost) in odnos, ki ga mladostniki razvijejo do 

šole. To so: šolska neuspešnost, odpor do šole, pomanjkanje možnosti za konstruktivno 

uveljavitev in odnos učiteljev ali drugega šolskega osebja do alkohola;

– vrstniški – se običajno pojavljajo znotraj vrstniške skupine. To so: zgodnja iniciacija upo-

rabe različnih psihoaktivnih snovi pri vrstnikih, uporaba psihoaktivnih snovi med vrstniki, 

primerjave med vrstniki ter pritisk vrstnikov in odnos vrstnikov do alkohola;

– skupnostni – kažejo na uspešnost (ali neuspešnost) socializacije in možnost potrditve od-

raslosti mladostnikov. To so: permisivne družbene norme in zakoni, nejasnost prehoda 

v odraslost, slaba pripadnost in vključenost v sosesko, nizek socio-ekonomski status in 

dostopnost alkohola.

Med varovalnimi dejavniki razvoja odvisnosti od alkohola med mladimi pa so občutek kom-

petentnosti, asertivnosti, sposobnost učinkovitega reševanja problemov, dobre socialne 

spretnosti in podporna socialna mreža (Cleveland et al., 2008, v Zorko, 2009).

Mladi pijejo zato, da se bolje zabavajo, sprostijo, si več upajo, so bolj komunikativni, lažje 

navezujejo stike, so bolj samozavestni, se dobro počutijo in pozabijo na probleme (Ramovš, 

& Ramovš, 2007; Hibell et al., 2009, v Zorko, 2009). Podobno je pristop mladih opisal eden 



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

59

vodilnih britanskih raziskovalcev Howard Parker (v Dekleva, 1999), ki je zapisal, da bo vedno 

več takih, ki bodo z legalno ali ilegalno drogo eksperimentirali, saj bodo tisti, ki je ne bodo 

poskusili, v manjšini, s tem pa pomenili neke vrsto deviantnost. Tako bo za mnoge mlade 

občasna uporaba drog ob alkoholu in tobaku nekaj povsem vsakdanjega.

Tudi Ramovš in Ramovš (2007) ugotavljata, da se je v zadnjih letih pri nas t. i. mladinska pi-

vska kultura stopnjevala v pravi pritisk na mlade. Časopisni članki kažejo na dnevne izgrede 

pijanih mladih ljudi, velik del njih je celo mladoletnih. Vsako leto je zaradi alkoholiziranosti 

veliko število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah ali težjih invalidnosti med mladimi. Prav 

tako socialni in pedagoški delavci potrjujejo, da je pijančevanje eden najhujših problemov, ki 

ga imajo pri delu z mladostniki.

Pri mlajših pivcih se odvisnost razvije hitreje kot pri starejših, zato se mladoletnim osebam 

obeh spolov priporoča abstinenca od alkohola, saj je tveganje večje (Čebašek Travnik, 2011).

Razvoj otroka in mladostnika v družini z odvisnostjo od alkohola

V zadnjih letih se prvič v zgodovini pojavlja množično pitje, opijanje in zlorabljanje drugih 

psihoaktivnih snovi med mladimi. Posledice pitja, kot so biološke, osebnostne in druge po-

škodbe, so pri mladih veliko hujše kot pri odraslih (Ramovš, & Ramovš, 2007). Tendenca pitja 

med mladimi torej v zadnjih letih narašča (Hell, Endrass, Vontobel, & Schnyder, 2011). 

Na pitje med mladimi vplivajo enaki vzroki kot na pitje med odraslo populacijo. Prvič je to 

sama opojna substanca, v našem primeru alkohol, kot prvi vzročni dejavnik, ki posameznika 

pri čezmernem uživanju poškoduje v vseh njegovih razsežnostih po naravni biokemični zako-

nitosti presnove. Drugi vzročni dejavnik je človek sam, s svojimi individualnimi psihofizičnimi 

in drugimi značilnostmi. In tretji dejavnik je socialno okolje s svojimi specifičnimi vzorci glede 

uporabe alkohola ter njegovo dostopnostjo (Ramovš, & Ramovš, 2007).

Za pravilen razvoj otroka je potrebno spodbudno družinsko okolje, v katerem otrok dobi 

osnovne informacije o ljudeh, medsebojnih odnosih, življenju, pa tudi o težavah. Mlado-

stništvo je že samo po sebi dovolj viharno obdobje, ki vpliva na mladostnikovo oblikovanje 

odnosa do samega sebe, do spreminjajočega se telesa, soočanja s svojo spolno vlogo, iz-

oblikovanja odnosa do vrstnikov, avtoritete, z značilnim nihanjem razpoloženja, uporništva, 
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iskanja novih »ne vedno najboljših« rešitev. Mladostnik preizkuša vzorce vedenja odraslih s 

posnemanjem, zgledovanjem in tukaj odnos staršev do alkohola in škodljivo pitje le-tega ni 

nobena izjema (Sorko, 2009). 

Tvegano vedenje, kot so eksperimenti, vedenje, vzorci in dejavnosti, ki odstopajo od spreje-

tih norm, prinašajo tveganje za posameznika in njegovo okolje:

–  neposredna ali posredna ogroženost mladostnikovega zdravja (uživanje psihoaktivnih 

snovi, spolno prenosljive bolezni) in celo življenjsko nevarna (visoko rizični športi in tve-

gane igre);

–  vključitev škodljivih navad v življenjski slog, ki se običajno prenesejo še v odraslo dobo 

(uživanje dovoljenih drog – alkohola in tobaka, neustrezne prehranjevalne navade);

–  stopnjevanje konfliktov s socialnim okoljem ali družbenimi mehanizmi ter utrjevanje na-

daljnje obrobnosti (delikvenca);

– ogrožanje drugih ljudi in lastnine (nasilništvo, razdiralno vedenje),

– prezgodnja prekinitev šolanja in procesa usposabljanja za poklic;

–  slabše možnosti za osebnostno zorenje zaradi preuranjenega prevzemaja vlog odraslih 

(zgodnja nosečnost) (Tomori, 1998).

Mladostnik je tako skozi svoj razvoj izpostavljen številnim individualnim in družbenim posle-

dicam. Razvoj ne poteka enakomerno, temveč enkrat hitreje, drugič počasneje. Vseskozi se 

mladostnik sooča z različnimi razvojnimi nalogami, ki jih mora razrešiti. 

Razvojne naloge, s katerimi se sooča otrok ali mladostnik, so (Marjanovič Umek, 2004):

– prilagajanje na telesne spremembe (sprejemanje in razumevanje telesnih sprememb, 

lastnega zunanjega videza, skrb za telo in zdravje);

– čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih (razvoj čustvene neodvisnosti in 

razvoj vzajemnih odnosov z odraslimi);

– oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki (vzpostavitev istospolnih prija-

teljstev, razvoj socialnih spretnosti, krepitev socialne mreže,  stabilnih vrstniških odnosov, 

sodelovanja);

– razvoj socialno odgovornega vedenja (prevzemanje odgovornosti zase in druge);

– oblikovanje vrednot (opredelitev za določene vrednote, vzpostavitev vrednotnega siste-

ma, hierarhije vrednot in delovanja v skladu z njimi).
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Na svoji poti psihosocialnega razvoja od ene razvojne stopnje do druge se mladostnik spra-

šuje, »kdo sem, komu pripadam, kaj želim doseči?« (Sorko, 2009). Razvoj identitete je po-

memben vezni člen med otroštvom in odraslostjo, proces individualizacije pa je predpogoj 

za oblikovanje osebne identitete (Erikson, 1980, v Sorko, 2009). Vmes lahko mladostnik zaide 

v krize in krizna obdobja, od katerih je najpomembnejša kriza identitete, v kateri se mlado-

stnik sooča s konflikti iz otroštva in se z njimi spopada na zrelejši način. Če je razplet ugoden, 

potem postane mladostnik zrela, integrirana osebnost s pozitivno samopodobo, v kolikor je 

izid negativen, pa se taka oseba celo življenje išče, razvije izkrivljeno in namišljeno samopo-

dobo. Takrat govorimo o identitetni zmedenosti (Perko, 2006).

Erikson je opisal osem stadijev psihosocialnega razvoja osebnosti skozi celotno življenje, pri 

čemer vsak ugodno razrešeni stadij vodi v večjo stopnjo osebne integriranosti, neugodno 

razrešeni stadij pa obratno pomeni konflikte, ki se prenašajo v naslednjo stopnjo in otežujejo 

razvoj (Erikson, 1980).
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Tabela 10: Model psihosocialnega razvoja osebnosti

Stadij Psihosocialna 
kriza

Pomembni so-
cialni odnosi

opis Ugoden izid Neugoden izid

1.  oralni 
prvo življenjsko 
leto

Temeljno 
zaupanje proti 
temeljnemu 
nezaupanju

Mati ali substi-
tut matere

Usmerjen v 
oralno senzor-
ne aktivnosti; 
razvoj odnosov 
zaupanja ali 
nezaupanja

Zaupanje in 
optimizem

Nezaupljivost 
do drugih, 
pomanjkanje 
samozaupanja

2. analni 
drugo leto  
(morebiti tretje)

Avtonomija 
proti sramu in 
dvomu

Starši Muskularno 
analna aktiv-
nost; razvoj 
kontrole nad 
telesnimi 
funkcijami in 
aktivnostjo

Občutek sa-
mokontrole in 
ustreznosti

Občutek omni-
potentnosti ali 
sramu in krivde

3.  falični 
tretje do peto 
leto (morebiti 
šesto)

Iniciativnost 
proti krivdi

Matična družina Usmerjen v 
lokomotorno 
genitalno ak-
tivnost; testira 
meje samoza-
vesti in namer-
nosti

Namen in 
usmerjenost, 
zmožnost 
samoaktivnosti 
ob odgovorni 
udeležbi

Občutek pre-
stopništva in 
neiniciativnosti 
ali pomanjkanje 
moralne odgo-
vornosti

4.  latence 
šesto leto do 
pubertete

Marljivost, 
delavnost proti 
podrejenosti, 
manjvrednosti

Soseščina, šola Obvladovanje, 
zmožnost pro-
duktivnosti

Zmožnost v 
intelektualnih, 
socialnih in 
telesnih spre-
tnostih

Konformistična 
identiteta, opu-
ščanje samoak-
tivnosti

5.  adolescen-
ce 

dvanajsto do 
devetnajsto 
leto

Identiteta proti 
zmedi, konfu-
znosti

Vrstniki, zu-
nanje skupine 
(predstavniki 
drugega spola, 
vodje)

Oblikovanje 
identitete in 
koherentnega 
self-koncepta

Integrirana 
predstava o 
sebi kot edin-
stveni oseb-
nosti

Razblinjanje 
identitete, for-
miranje devian-
tne identitete

6.  genitalni 
zgodnja 
odraslost – 
devetnajsto do 
petindvajseto 
leto

Intimnost proti 
izolaciji

Partnerji v 
prijateljstvu in 
spolnosti

Sodelovanje, 
tekmovanje, 
intimni odnosi, 
usmerjanje v 
kariero

Zmožnost 
ustvarjanja 
tesnih in trajnih 
odnosov, po-
klicna prizade-
vanja

Umik v izolacijo 
(pogosto zaradi 
strahu pred 
zavrnitvijo)

7. srednja  
leta zrelosti 
petindvajseto 
do petdeseto 
leto

Produktivnost 
in prodornost 
proti stagnaciji, 
okupiranost s 
seboj

Lastna družina 
in delovne sku-
pine (kolektiv)

Izpolnitev preko 
kreativnih in 
produktivnih 
aktivnosti; deli-
tev dela v druži-
ni, usmerjanje v 
rojevanje

Ustvarjalni 
odnos, skrb za 
družino, družbo 
in bodoče ge-
neracije

Občutek vr-
tenja v krogu, 
osiromašenje 
v medsebojnih 
odnosih

8. leta stara-
nja
nad petdeset 
let

Ego integriteta 
proti obupu

»Človeška vrsta 
– moja vrsta«, 
rodbina

Obračanje 
pozornosti na 
čas, ki je še 
preostal, obču-
tek smiselnosti 
življenja

Občutek izpol-
nitve, zadovolj-
stva z minulim 
življenjem, 
pripravljenost 
odstopiti pro-
stor

Občutek, da 
ti je življenje 
nekaj ostalo 
dolžno

Vir: Praper (1999)
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Na razvoj otrok vpliva tudi odnos staršev do samih sebe (Perko, 2006, str. 54). Starši, ki se so-

vražijo, ki se ne cenijo, nimajo samospoštovanja, tudi otrokom ne morejo nuditi prave ljube-

zni in empatije, ne morejo prepoznati otrokovih potreb in jim nuditi opore in moči (Kompan 

Erzar, 2004, v Perko, 2006).

Mladostniki, ki se soočajo s krizo odraščanja, vzpostavljanja identitete in drugimi težavami, 

ki jih prinašajo s sabo zahteve socialnega okolja, se preizkušajo v pitju alkohola, kar lahko 

kasneje privede do škodljivega ali tveganega pitja, slednjič pa do razvoja odvisnosti (Boben 

Bardutzky, 2004).

Eriksonovo shemo osmih stadijev razvoja osebnosti je Ackerman povezal s problemom od-

visnosti od alkohola v družini:

– 1. stadij: Bazično nezaupanje namesto bazičnega zaupanja – v prvem letu življenja se pri 

otroku oblikuje občutek zaupanja, ko je z materjo povezan v biološko-psihološko enost in 

prihaja do procesov ponotranjanja (introjekcije) pri otroku (Erikson, 1980). Mati ali substi-

tut matere je za otroka najpomembnejši objekt. V drugi polovici prvega razvojnega obdo-

bja se pri otroku pojavijo tudi agresivne težnje, npr. grizenje, preko katerih otrok oblikuje 

tiste temelje ega, ki omogočajo gotovost vase in pridobivanje vsega, kar mu mati nudi. 

To je osnova za razvoj zaupanja v sebe in druge (Praper, 1999). V družini, kjer je prisotna 

odvisnost od alkohola, se mati (ki je ali sama odvisna ali pa živi z odvisno osebo) ni spo-

sobna odzivati na otrokove potrebe in je v odnosu z otrokom neangažirana. Če tak otrok 

nima ustrezne zamenjave za mater (npr. babico), ne more ustrezno razrešiti krize zaupanja 

(Ackerman, 1966, v Perko, 2006).

– 2. stadij: Sramežljivost namesto avtonomije – občutek samostojnosti veča sposobnost 

hoje, s katero se otroku od prvega leta dalje razširi življenjski prostor. Otrok je še močno 

v navezi z materjo, hkrati pa se pojavlja separacijski strah, saj se vse večkrat znajde brez 

sebi najpomembnejše osebe (Erikson, 1980). V tem kritičnem obdobju tako za otroka kot 

za mater je pomembno, da mati otroku stopi naproti, njegovim fizičnim in emocionalnim 

potrebam. V tem obdobju se libido iz oralne erogene cone preusmeri v analno in z lastnim 

hotenjem lahko otrok vpliva na doživljanje telesnega ugodja. Številni analitiki dajejo v tem 

obdobju poudarek pomenu toaletnega treninga pri otroku. Po Eriksonu se otrok spopada 

s svojo drugo psihosocialno krizo. Vse večji pomen pa pridobiva tudi oče in ob tem pono-

tranja odnos do matere, do očeta, pa tudi med njima. Če se bo razvila samostojnost pri 



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

64

otroku in se bo sram umaknil, je močno odvisno od odnosov v družini (Praper, 1999). V 

alkoholični družini takšnega ozračja med samimi starši in med starši in otroci ni. Starši se 

naproti otroku odzivajo v smislu prepovedi in očitkov, družina je izolirana in otrok se vse 

bolj umika vase, v odvisnost in ubogljivost (Ackerman, 1966, v Perko, 2006).

– 3. stadij: Občutek krivde namesto iniciative – med 3. in 5. letom starosti se po Freudu 

libido usmeri na področje spolnih organov. Otrok se identificira z istospolnim staršem, 

medtem ko se pojavi rivalstvo za naklonjenost nasprotnospolnega starša in se znajde 

pred problemi Ojdipovega kompleksa (Praper, 1999). Psihosocialna kriza tega obdobja se 

kaže v razpetosti med iniciativo in občutkom krivde na drugi strani. Ob ugodni razrešitvi 

tega konflikta se pri otroku pojavi čut moralne odgovornosti (Erikson, 1980). V alkoholični 

družini se otrokova vprašanja ignorirajo, zasmehujejo, prepovedujejo, tisto, kar je enkrat 

dovoljeno, je drugič prepovedano. S tem raste občutek krivde in prestopništvo, pojavi se 

umik v konformizem (prilagajanje družbenemu sistemu) in pasivnost, pomanjkanje mo-

ralne odgovornosti pa se kasneje kaže kot karakterna lastnost (Ackerman, 1966, v Perko, 

2006).

– 4. stadij: Občutek manjvrednosti namesto samozaupanja – za krizo v tem obdobju, t. j. od 

6. leta do pubertete, se postavlja vprašanje, ali bo otrok razvijal storilnost in ustvarjalnost 

na eni strani, ali pa bo pridobil občutek manjvrednosti na drugi (Erikson, 1980). Če otrok 

dobiva dovolj podpore in spodbud iz okolja, predvsem od staršev, če mu naklonijo dovolj 

priznanj, pridobi potrebno zaupanje v svoje sposobnosti in razvija samozaupanje. Samoak-

tivnost nadomešča z vodeno aktivnostjo in postaja heteronomno motiviran (Praper, 1999). 

V alkoholični družini otrok ne dobi priznanja, čeprav poskuša pozornost nase usmeriti s po-

zitivnimi dejanji. Kaj kmalu pa ugotovi, da pridobi pozornost staršev zgolj z destruktivnim 

vedenjem. Zato ponotranji neprilagojeni način reagiranja in vedenja, kar se odraža v šoli in 

okolju. Pozornost poskuša pritegniti z agresivnostjo, deviantnostjo ipd. (Ackerman, 1966, v 

Perko, 2006).

– 5. stadij: Konfuzna osebnost namesto jasne identitete – adolescenca (od 12. do 19. leta 

starosti) je prelomno obdobje v gradnji lastne identitete (Erikson, 1980). Ob tem je ključ-

no, da sprejema, razume nova občutja, pritiske, želje, telesna stanja in sposobnosti ter jih 

vgradi v svoj psihični svet kot temeljne kriterije odločanja, vrednotenja in prepoznavanja 

relacij, sebe in sveta okoli sebe (Kompan Erzar, 2003, v Perko, 2006). Adolescentska kriza, 

ki se pojavi v tem obdobju, se zaostruje okoli vprašanja, ali bo mladostnik pridobil jasno 

identiteto ali pa se bo izgubil v zmedi in konfuznosti. K temu močno pripomore, če je 
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mladostnik v preteklosti pridobil občutek primernosti (Praper, 1999). V zdravi družini se 

dekleta ob materah učijo biti ženske, fantje pa ob očetih moški. Vendar se danes vse po-

gosteje pojavlja fenomen odsotnih očetov, ko mora mati prevzemati vlogo očeta, ali pa 

nezrelih moških, ki še po tridesetem letu ne zmorejo zapustiti doma (odvisnost od mater 

ali posesivnost mater). Vse pogostejše pa je iskanje identitete v vrstniški skupini, kjer pa 

posameznik ni sposoben ločiti med lastnostmi, ki so primerne za identifikacijo, in tistimi, 

ki niso. Tako se vrača k primitivni emocionalni identifikaciji in ne razvija posebnosti svoje 

osebnosti (Ackerman, 1966, v Perko, 2006).

– 6. stadij: Izolacija namesto intimnosti – ta stadij, od 19. do 25. leta, karakterizira vzpostavlja-

nje intimnih relacij z drugimi, zlasti z nasprotnim spolom. Erikson (1980) to poimenuje kot 

»izgubiti se in najti v drugem«. Praper (1999) pravi, da se posameznik ne izgubi, temveč v 

partnerstvu najde dopolnitev razsežnosti svoje individualnosti. S tem postane zmožen inti-

mnosti in prijateljstva, k čemur pripomorejo dobri odnosi v primarni družini, ob določenem 

prilagajanju, ki pa ne vodi v zlivanje v eno z drugim. Posameznik, ki ni oblikoval ustrezne 

identitete, ki pogosto izhaja iz alkoholične družine, običajno preide v odvisnost od drugega 

ali pa se izolira (Ackerman, 1966, v Perko, 2006).

– 7. stadij: Sebičnost namesto plemenitosti – obdobje traja od 25. do 50. leta, ki ga označuje 

prevzemanje različnih vlog in odgovornosti tako v zasebnem, družinskem kot poklicnem 

življenju (Erikson, 1980). Posameznik mora opraviti pomembne naloge, kot so ustvariti 

družino, se izraziti v produktivnosti, ustvarjalnosti in plodnosti. Psihosocialna kriza se 

izraža v stagnaciji, okupiranosti s samim seboj in samoabsorbciji. Če je kriza uspešno 

razrešena, bo posameznik zapustil primarno družino in si ustvaril novo (Praper, 1999). Po-

samezniki, ki izhajajo iz alkoholične družine, običajno alkoholični sistem nesejo s sabo. V 

novi družini prihaja do globokih kriz, saj niso sposobni zrelega emocionalnega odnosa in 

alkoholni cikel se največkrat nadaljuje (Ackerman, 1966, v Perko, 2006).

– 8. stadij: Razvoj neintegrirane nasproti integrirani osebnosti – t. i. leta staranja lahko raz-

delimo na dve obdobji; od 50. do 65. let, med možnostjo doseganja integritete in pomiri-

tve ter možnostjo obupa (Erikson, 1980). Posameznik navadno zaključi s svojim aktivnim 

poklicnim delovanjem, otroci se običajno osamosvojijo in zapustijo primarno družino. Po 

65. letu, času po upokojitvi, se posameznik začne identificirati z rodbino; lastna individu-

alnost več ni tako pomembna in pogled se preusmeri v preostali čas. Če je posameznik 

svoje življenje doživel kot smiselno, polno, se to obdobje izteče ugodno. V nasprotnem 

primeru pa se širi nezadovoljstvo nad življenjem in vsem ostalim. Psihosocialna kriza se 
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namesto z doseganjem integritete in pomiritve zaključi z obupom, ki se pogosto konča z 

bilančnim samomorom (Praper, 1999)

Erikson v svoji teoriji govori o dveh temeljnih človekovih potrebah; o avtonomnosti, ločeno-

sti od drugih in o intimni povezanosti z drugimi. Med obema potrebama je potrebno ohraniti 

ustrezno ravnotežje, česar se otrok in mladostnik začne učiti v družinskem okolju z opazo-

vanjem, predstavami (Poljšak Škraban, 2004, v Sorko, 2009). Svojo identiteto si oblikujejo 

preko vzgoje, s katero vzpostavljajo socialne odnose s pomembnimi osebami, postajajo del 

skupnosti (najprej v družini, nato v šoli, službi itd.), se socializirajo, sprejemajo družbene vre-

dnote, norme, pravila, meje, vloge. Ker so pravila in norme v različnih okoljih različne, lahko 

naletijo na konflikt s samim seboj, saj se morajo povsod prilagajati situaciji in različnim raz-

meram. Tudi dopustnost oz. nedopustnost pitja alkohola v različnih okoljih vodi v konfliktno 

situacijo s samim seboj pri mladostniku. Na odnos mladostnika do alkohola najbolj vplivajo 

starši, vzgojitelji, pa  tudi drugi (sorodniki, vrstniki itd.) (Sorko, 2009).

5.2 odvisnost od alkohola pri ženskah

Pri ženskah se odvisnost od alkohola razvije v krajšem času (Čebašek Travnik, 2011) in običaj-

no nekaj let kasneje kot pri moških, t. j. po 35. letu (Može, 2002). 

Nekoč je bila odvisnost pri ženskah redek pojav, saj so bile te odrinjene iz javnega življenja, 

prav tako se je prekomerno pitje pri ženskah obsojalo bolj kot pri moških. Zato so ženske v 

strahu pred stigmatizacijo in pred moralno obsodbo okolja pile naskrivaj.

Danes se je ženska osvobodila podrejenega položaja v družbi, javno si upa kaditi in piti. 

Tako postaja odvisnost od alkohola bolj prepoznavna in vse pogostejša tudi med ženskami. 

Zajame ženske različnih poklicev in slojev, predvsem pa so prizadete gospodinje, ki so ob 

enoličnem življenju in zdolgočasnosti še dodatno obremenjene s problemi družine in vzgoje 

otrok (Može, 2002). 

Nekateri psihološki in socialni dejavniki, ki vplivajo na razvoj odvisnosti od alkohola pri žen-

skah (Ogrin, b.d.):
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– ženske v današnji družbi so enakopravne, imajo enake pravice, dolžnosti in odgovornosti, 

vendar pa ob tem pade nanje še dodaten delež obveznosti iz sklopa gospodinjskih opravil, 

za kar so po večini še zmeraj same;

– predmenstrualne težave z napetostjo, potrtostjo, vzkipljivostjo, utrujenostjo, bolečino ipd. 

pogosto vplivajo na nastanek odvisnosti od alkohola pri ženskah;

– težave v menopavzi in duševne spremembe ob tem prav tako pogosto povzročijo posega-

nje po alkoholu in razvoj odvisnosti.

Nagnjenost k pitju je enaka za oba spola, vendar je odvisnih dvakrat več moških kot žensk. 

Ženske svoje pitje zanikajo, pijejo na skrivaj, same in ne v družbi, kot je to pogosteje prisotno 

pri moških. Zato je pomembno poznati razlike med ženskami in moškimi v zvezi s pitjem 

alkohola. Ženske v večini uživajo žgane pijače s prijetnim vonjem, manj pa vino ali pivo, zato 

je verjetnost, da bo njihovo razvado izdajal vonj po alkoholu, veliko manjša (Zdravstvena 

info, 2010).

Včasih so posledice uživanja alkohola pri ženskah dosti hujše kot pri moških. Konstitucija 

žensk je običajno manjša, ženske so lažje, zato je alkohol v telesu bolj koncentriran in močne-

je vpliva na možgane (Goodman, 2006). Najbolj problematično uživanje alkohola pa je med 

nosečnostjo, ker na plodu povzroča fetalni alkoholni sindrom.

Nekatere značilnosti odvisnosti od alkohola pri ženskah (Razboršek, & Krištof, 2005):

– pijejo same,

– po navadi pijejo žgane pijače,

– zdravstvene posledice, zlasti psihične, so pogostejše,

– zaradi strahu pred reakcijami iz okolja se težko odločijo za zdravljenje

– pogosta je kombinirana odvisnost, predvsem alkohola in tablet,

– zakon pogosteje razpade,

– pogoste so predhodne spremembe osebnosti,

– vzgoja otrok je bolj prizadeta,

– težje je zdravljenje pri ženah, katerih možje so dolgočasni ali pretirano natančni,

– ni simbiotičnega odnosa med materjo in novorojenčkom, kar ima kasneje usodne posle-

dice na celoten otrokov razvoj.
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Zaradi večje vloge pri vzgoji otrok, ki jo ima v družini mati, se zaradi njene odvisnosti od 

alkohola posledice močneje odražajo na otrocih. Posledice so še posebej težke pri majhnih 

otrocih. V obdobju, ko mati ne pije, poskuša le-ta dostojno skrbeti za otroke in je zaradi 

občutkov krivde lahko celo preveč zaščitniška, pretirano skrbna in ob tem z otrokom gradi 

nezdrav odnos, ki otežuje njegovo dozorevanje in osamosvajanje. Ko pa pije, za otroke ne 

more skrbeti; jih ne sliši, ko jokajo, jih hrani neredno in neustrezno, jih pušča same, nečiste. 

Taka vzgoja je nedosledna, otrok postaja negotov, zbegan in neodločen, brez občutka var-

nosti. Večji otroci se matere bojijo, hkrati pa jih je strah, da bi jo izgubili, zato ostajajo doma, 

se ne družijo z vrstniki, postanejo samorastni in kasneje pogosto zaidejo na pota delikvence 

(Može, 2002). 

Ženske, ki so odvisne od alkohola, bolj redno sodelujejo pri zdravljenju, če se zdravijo indivi-

dualno in ne v terapevtski skupini, so starejše, imajo manj simptomov odvisnosti od alkoho-

la, imajo boljše zakonske odnose, če so imele zakonca, ki je pil, in če se njihova pričakovanja 

skladajo s pogoji zdravljenja. Ženske so pri zdravljenju bolj angažirane in se držijo pravil 

zdravljenja, če imajo doma manj otrok, imajo manj simptomov bolezni, če so postale odvisne 

čim kasneje, če je zadovoljstvo v zakonu večje in če imajo zakonca, ki sprejme njihovo pitje 

(Graff et al., 2009).

5.3 odvisnost od alkohola pri starostnikih

Nekoč je prevladovalo mnenje, da se odvisnost od alkohola pojavi v mladosti ali odrasli dobi, 

danes pa ugotavljamo, da je celo tretjina takih, ki začno piti šele v starosti8, običajno po upoko-

jitvi (Razboršek, 2000). 

Zloraba alkoholnih pijač pri starejših je pogosto skrit problem (Lipar, 2011a; Lipar, 2011b):

– veliko starejših ne želi razkriti svojih navad uživanja alkohola, ker jih je sram. Mnogi starej-

ši živijo sami, umaknjeni iz družbe, zato je pri njih tvegano pitje težje odkriti. Poleg tega pa 

se moramo zavedati, da obstaja možnost, da se starejši ljudje, ko pripovedujejo o količini 

popitega alkohola, močno poslužujejo t. i. »nezadostnega poročanja« (ang. underrepor-

ting), kjer je prikazana količina popitega alkohola manjša, kot je v resnici;

8  Po mednarodno sprejetih merilih je starostnik oseba, stara 65 let in več.
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– zdravstveni delavci in delavci ostalih strok zelo neradi sprašujejo starejše o količini popi-

tega alkohola, ker se ob tem počutijo neprijetno ali zato, ker imajo stereotipna prepričanja, 

da je popivanje značilno predvsem za mlajše generacije;

– težave z alkoholom se pogosto kažejo skozi mnoge nespecifične poti, kot so nesreče, de-

presija, težave s spanjem, stanja zmedenosti, samozanemarjenja. Vsa opisana stanja pa že 

sama po sebi pripisujemo staranju.

Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na nastanek odvisnosti od alkohola v starosti, so različne 

življenjske spremembe (Boben Bardutzky, 2004): 

– čustvene in socialne težave: izgube, žalovanje, občutek nepripadnosti, socialna izolaci-

ja, osamljenost, družinski konflikti, občutek nekoristnosti, zmanjšano samospoštovanje, 

dolgčas, izguba telesne privlačnosti itd.; 

– zdravstvene težave: slabo telesno počutje, kronične bolečine, telesne okvare, nespečnost, 

motnje vida in sluha, omejena gibljivost, kognitivne spremembe itd.; 

– praktične težave: onemogočena nega samega sebe, zmanjšana sposobnost za obvlado-

vanje težav, zmanjšana ekonomska varnost ali revščina, sprememba bivališča, domska 

oskrba itd. 

Zloraba alkohola pri starejših vodi v številne psihične, fizične in socialne motnje. Poveča se 

tveganje za razvoj srčnih bolezni, visokega krvnega tlaka in možganske kapi, vodi v različne 

nesreče in je prepoznana kot eden izmed treh najpomembnejših dejavnikov tveganja za pad-

ce, ki znatno pripomorejo k obolevnosti in umrljivosti v starosti. Poleg tega pa lahko zloraba 

alkohola vodi v nespečnost, zveča tveganje za inkontinenco urina ali blata, osteoporozo, po-

slabša simptome Parkinsonove bolezni, vodi pa tudi do bolezni prebavil. Prekomerno pitje 

alkohola je povezano s samozanemarjanjem, ki vključuje nepravilno, predvsem pa nezado-

stno prehrano, zmanjšano skrb za telesno čistočo in podhladitev telesa. Prav tako je prisotno 

povečano tveganje za razvoj resnih jetrnih bolezni (ciroza) in raka (jetrni, rak na požiralniku, 

grlu in črevesju). Poleg naštetih zdravstvenih težav pa se pri starejših od 65 let poveča tudi 

tveganje za neželene reakcije med zdravili in alkoholom, saj ima kar 8 od 10 starostnikov 

predpisana zdravila (Lipar, 2011a; Lipar, 2011b).

Glede na začetek poseganja po alkoholu ločimo dve skupini starostnikov, odvisnih od alko-

hola. Prva skupina je odvisna na način t. i. “starostne” odvisnosti od alkohola. To so ljudje, 
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ki so šele v starosti začeli pretirano piti (po tem ko so doživeli kakšno hudo čustveno travmo 

– na primer smrt zakonca). Druga vrsta starostnikov, ki so odvisni od alkohola, pa so tisti, ki 

so bili odvisni od alkohola že preden so ostareli, ob pitju so preživeli odraslo dobo in pijejo 

globoko v starost. Med njimi je mogoče najti veliko takih, ki imajo pozne posledice odvisnosti 

od alkohola, npr. alkoholno demenco (MedOverNet, 2012).

Ker se v starosti le maloštevilnim odvisnim od alkohola bolezen diagnosticira, se jih tudi le 

malo število odloči za zdravljenje. Za starostnike nimamo posebnih programov zdravljenja 

odvisnosti od alkohola, zato jih vključujemo v običajne programe.

Obravnava starostnikov, odvisnih od alkohola, je perspektivna, saj rezultati kažejo, da se sta-

rejši dobro vključujejo v zdravljenje in da je uspešnost zdravljenja enaka ali celo boljša kot pri 

mlajših. Pogovori o alkoholu in tabletah naj bi se začeli že v osnovnem zdravstvu, in sicer na 

zaupen in neogrožujoč način. Uporabljamo vsa priporočila za kratke motivacijske postopke, 

empatično vzdušje in pojasnitev bolezenskih znakov, ki so posledica rabe alkohola. Poudar-

jena naj bo osebna odgovornost posameznika za spremembe. Ves čas spodbujamo pacienta 

k lastni prizadevnosti in učinkovitosti ter skrbno spremljamo spremembe. Včasih je potreb-

no intenzivnejše (tudi bolnišnično) zdravljenje, saj starejši potrebujejo več zdravljenja zaradi 

somatskih težav, več časa za prilagajanje na novo okolje in za učenje socialnih spretnosti ter 

več pomoči pri urejanju eksistenčnih vprašanj (Boben Bardutzky, 2004). 

Glede na vse omenjeno, lahko povzamemo (Wattis, & Seymour, 2001):

– kulturne razlike glede pivskih navad med starostniki se razlikujejo že znotraj posamezne 

države in se močno povezujejo s starostjo ter obdobjem, v katerem se starostnik nahaja;

– za moške velja, da doseže poseganje po alkoholu svoj vrh pri petdesetih letih starosti, 

vendar je lahko relativno visoko tudi v starosti od 65 do 74 let, kasneje pa se nekoliko 

zniža;

– za ženske velja, da s starostjo ni tako velikih nihanj, vendar se lahko pri njih uživanje al-

kohola v posameznih kulturah stopnjuje do izredno visoke starosti, ki pa je v primerjavi z 

moško populacijo še zmeraj nižja;

– moški so redni pivci v vseh starostnih obdobjih;

– ženske, ki pijejo redno, so podobno kot moški ekstremni pivci;

– skoraj 10 % starostnikov v ZDA je problematičnih pivcev, ki pijejo znatno preveč, vendar 
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pa ima le 2 do 4 % starostnikov po kriterijih mednarodne klasifikacije DSM–III potrjeno 

diagnozo odvisnosti od alkohola;

– v ZDA in v Angliji je do petkrat več odvisnih od alkohola med moškimi v primerjavi z žen-

skami.

V starosti se na splošno dogodijo številne fiziološke, biološke, psihološke in socioekonom-

ske spremembe, ki vplivajo na potek obravnave različnih kliničnih težav. Alkohol in zloraba 

drugih psihoaktivnih snovi v starosti so pogosti dejavniki, s pomočjo katerih posamezniki 

premagujejo obstoječe probleme, hkrati pa vodijo v nejasnost prepoznavanja z alkoholom 

povezanih težav in posledično v slabšo rehabilitacijo (Dickson Mulinga, 2001).
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6  Vpliv socialnih, duševnih in telesnih posledic 
odvisnosti na kakovost življenja 

V današnjem času so alkohol in njegove posledice v posameznikovi zavesti pogosto slepa 

pega, ki se je sam ne zaveda, če se ga nanje opozori, jih običajno zanika, zataji ali celo odre-

agira jezavo.

Ljudje se počutimo tako samozavestni, samozadostni in močni, da pogosto ne upoštevamo 

resničnega delovanja alkohola na telo. Alkohol namreč omamlja živčni sistem in s tem spre-

minja posameznikovo doživljanje sebe in okolja. Ljudje pitje alkohola dojemajo iz pozitivnega 

vidika, saj povzroča sprostitev in užitek, odžeja, ker je pretežno iz vode, in daje dodatne kalo-

rije ter s tem nadomešča hrano (Ramovš, & Ramovš, 2007).

Vendar so vse to kratkotrajni učinki. V resnici alkohol omamlja in povzroča zasvojenost, uni-

čuje organizem in medosebne odnose, povzroča ekonomske težave in vodi v posameznikov 

propad.

Telesne posledice

Do škodljivih učinkov lahko pride na različne načine: preko okvare celic in njenih prenosnih 

sistemov, z lokalnimi poškodbami tkiv v prebavilih, z motnjami presnove beljakovin, vita-

minov in mineralov ter z motnjami v prekrvavitvi (Auer, 2002). Kri raznaša alkohol po celo-

tnem telesu in tako vpliva na vse organe v telesu. Najprej in najbolj so prizadeti možgani in 

njihove funkcije (Može, 2002). Alkohol znatno slabi intelektualne zmožnosti posameznika, 

okvarja njegov kratkoročni spomin, zaradi česar se pojavijo spominske luknje, peša logično 

mišljenje, pojavljajo se motnje koncentracije, zmožnosti hitrega dojemanja in hitrih odločitev  

(Auer, 2002). 

Pogosto se pojavijo okvare jeter, srca, želodca ter perifernega in centralnega živčnega sis-

tema. Za odvisne od alkohola je značilno statistično pomembno povečanje števila rakastih 

obolenj (rak na jeziku, rak jeter, rak prebavnih organov in rak dojke pri ženskah) (Eckhard 

et al., 1981, v Perko, 2006). Zaradi pomanjkljive prehrane pride do pomanjkanja vitaminov 

(predvsem vitamini skupine B).
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Telesne posledice pitja alkohola se kot rečeno lahko pojavijo na vseh organskih sistemih. Naj-

pogostejše motnje, ki se pojavljajo na posameznih sistemih, so na (Čebašek Travnik, 2011):

– prebavnem sistemu – gastritis, slabost, bruhanje, hematemeza, bolečine v trebuhu, dri-

ska, ulkusi, varice požiralnika, karcinom požiralnika, akutni in kronični pankreatitis, hepati-

tis, ciroza jeter, posledice slabih prehrambenih navad (debelost ali podhranjenost);

– nevrološkem sistemu – periferna nevropatija, demenca, degeneracija malih možganov, 

epilepsija, tremor;

– srčno-žilnem sistemu – kardiomiopatije, aritmije, hipertenzija;

– dihalnem sistemu – poslabšanje astme;

– genito-urinarnem sistemu – subfertilnost, motnje v spolnosti, akutna retenca urina;

– dermatološkem sistemu – luskavica, ekcemi, bakterijske in glivične infekcije kože;

– in dodatno še: onkološke bolezni -  rak ustne votline, grla, žrela, požiralnika, na jetrih, de-

belem črevesu, rektumu, dojki ter

– druge posledice – anemija, zvišani laboratorijski izvidi jetrnih testov, epizodična hipogli-

kemija, pogoste poškodbe, osteoporoza kot posledica podhranjenosti, stalna utrujenost, 

naključna zastrupitev z alkoholom itd.

Tudi zunanji videz pogosto izdaja osebo, ki je odvisna od alkohola. Zaradi razširjenih obraznih 

žil se pojavi rdečica obraza, pojavi se otečenost in zabuhlost, okvare zobovja in nezdrav videz 

las zaradi zanemarjenosti in posledično slabe higiene (Auer, 2002), široka (dvotirna) hoja, 

tresavost itd. (Čebašek Travnik, 1999).

Med posledice uživanja alkohola sodi tudi fetalni alkoholni sindrom, ki se pojavi pri novoro-

jenčkih, katerih matere so med nosečnostjo uživale alkohol. Le ta se kaže pri otrocih z anoma-

lijami obraza (kratke očesne reže, tanka zgornja ustnica, podaljšan ploščat srednji del obraza 

in brazda nad zgornjo ustnico), nizko telesno težo, slabšo inteligentnostjo, vedenjskimi mo-

tnjami in hiperaktivnostjo. Ker ne poznamo količine alkohola, ki povzroči fetalni alkoholni 

sindrom, se nosečnicam priporoča popolna abstinenca od alkohola (Čebašek Travnik, 2011).

duševne posledice

Duševne posledice zaradi prekomernega pitja alkohola se pojavijo običajno po dolgo-

trajnejšem pitju. Vzroki za njihov nastanek so različni, vendar pa natančnih razlag za na-

stanek odvisnosti od alkohola in alkoholnih psihoz ter psihotičnih reakcij ni (Perko, 2006).  
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Najpogostejši duševni zapleti zaradi odvisnosti od alkohola so alkoholne psihoze (alkoholni 

delirij, alkoholna halucinoza, alkoholna ljubosumnostna blodnjavost in psihoza Korsakova) 

in nekateri drugi duševni zapleti (pijanost, patološki opoj, depresivna stanja, disulfiramska 

psihoza, alkoholna demenca in duševna oziroma osebnostna spremenjenost alkoholika)  

(Čebašek Travnik, 1999; Hell, Endrass, Vontobel, & Schnyder, 2011). 

Tabela 11: duševne posledice odvisnosti od alkohola

Stanja zastrupitve Izguba spomina za omejeno obdobje (memory 
blackouts)
Patološka pijanost

odtegnitvena stanja Odtegnitvena kriza
Alkoholni bledež

Stanja, povezana s slabo prehranjenostjo Korzakov sindrom
Wernickejeva encefalopatija
Alkoholna demenca

duševna stanja Depresija
Anksioznost
Samomori in namerne samopoškodbe
Patološka ljubosumnost
Motnje spanja
Motnje v spolnosti
Prehodne halucinacije
Osebnostne spremembe
Alkoholna halucinoza

Komorbidnost ali dvojna diagnoza Disocialna osebnostne motnja
Anksioznost in depresivnost
Motnje hranjenja
Psihoze
Zloraba in odvisnost od drugih psihoaktivnih snovi
Odvisniško vedenje (hazardiranje)

Vir: Čebašek Travnik (1999)

Najpogostejša duševna motnja pri odvisnih od alkohola je odtegnitveno stanje. Pojavi se, ko 

odvisnemu pade koncentracija alkohola v krvi (običajno proti jutru). Motnja se najprej pokaže 

s tremorjem, ki prizadene roke, noge in trup (ne more držati v rokah skodelice, težko si zapre 

gumbe, težko sedi). Ob tem je posameznik vznemirjen, se znoji, mu je slabo, ga sili na bruhanje, 

lahko ima drisko. Če popije nekaj alkohola, se vsi omenjeni znaki hitro poležejo, v kolikor pa 

alkohola ne zaužije, lahko odtegnitveno stanje traja nekaj dni (Čebašek Travnik, 2011).

Najtežja duševna motnja odvisnih od alkohola in huda oblika odtegnitvenega stanja je alkoholni 

bledež (delirium tremens). Pojavi se pri posameznikih, ki pijejo prekomerno že več let (najmanj 

pet ali celo deset let ali več) (Prijatelj, 1992). Delirij se pojavlja pri približno 10 % odvisnih od al-

kohola, s čimer je najverjetneje povezana individualna dedna dispozicija zanj. Raziskave namreč 

kažejo, da za delirijem obolevajo sedemkrat pogosteje sorojenci delirantov kot sorojenci nedeli-
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rantnih oseb. Večinoma izbruhne nenadoma in je vezan na nekatere sprožilne dejavnike, kot so 

nenadna nenadzorovana abstinenca, poškodbe, razna vročinska stanja, kirurški posegi, pa tudi 

hud pivski eksces (Može, 2002). Za delirij so značilne naslednje motnje:

– motnje zavesti, motnje orientacije v času in prostoru, nespečnost, motnje kratkoročnega 

spomina, iluzije, strah in vznemirjenost;

– telesni znaki so običajno močan tremor rok, motnje avtonomnega živčevja (znojenje, zvi-

šan pulz, zvišan krvni tlak, razširjenost zenic) in nespečnost. Pojavi se lahko povišana 

telesna temperatura, porušeno je elektrolitsko ravnovesje in zvišana sedimentacija;

– vidne halucinacije (ljudi in živali), ki so pogosto zastrašujoče, lahko pa se pojavijo tudi slu-

šne ali taktilne halucinacije (Čebašek Travnik, 2011);

– značilen je tudi zaposlitveni nemir, ko posameznik z rokami ves čas nekaj počne;

– včasih se pojavijo epileptični napadi (Može, 2002). 

Tak delirij se običajno pojavlja zvečer ali ponoči (Prijatelj, 1992; Čebašek Travnik, 2011), lahko 

traja nekaj dni in se pogosto zaključi z dolgotrajnim, globokim spancem, po katerem se po-

sameznik prebudi brez simptomov in je pogosto za obdobje delirija delno ali povsem amne-

stičen9 (Čebašek Travnik, 2011).

Delirij je življenjsko nevarna motnja, vendar smrtnost danes zaradi ustrezne zdravstvene oskr-

be ne presega 1-2 %, medtem ko je v preteklosti umiralo do 26 % oseb z delirijem (Može, 2002).

Alkoholni delirij, ki traja dlje od običajnih nekaj dni, nakazuje težjo duševno motnjo, Korzakov 

sindrom (prav tam). To je trajno stanje, ki je povezano s prekomerno rabo alkohola in slabo pre-

hranjenostjo. Pojavi se obsežna izguba kratkoročnega spomina, nezmožnost za učenje, slaba 

časovna orientacija, konfabulacije (mašenje spominskih vrzeli s starimi spomini ali izmišljenimi 

dogodki) (Čebašek Travnik, 2011). Na začetku je vidna slika alkoholnega delirija, kasneje pa le 

ta počasi izzveni in preide v organsko demenco (bebavost) alkoholnega izvora (Može, 2002). 

Alkoholna demenca se pojavi po dolgotrajni zlorabi alkohola zaradi toksičnega delovanja 

alkohola na možgane in kot posledica jetrne okvare. V ospredju je okvara kognitivnih funkcij 

(Čebašek Travnik, 2011), pri čemer so prizadeti presojanje, razumevanje, dojemanje, pomnje-

nje itd. (Može, 2002).

9  Amnezija pomeni začasno ali trajno izgubo spomina za pretekle dogodke.
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Wernickejeva encefalopatija se pojavi ob dolgotrajni zlorabi alkohola in pomanjkljivi prehra-

ni. Prisotni so naslednji znaki: utrujenost, zaspanost, motnje v koncentraciji in kratkoročnem 

spominu, neorientiranost, motnje prepoznavanja itd. (Čebašek Travnik, 2011).

Druge duševne motnje, ki so povezane s prekomernim uživanjem alkohola, so (prav tam):

– depresivna motnja – je pogosta duševna motnja, ki nastane v zvezi s prekomernim pitjem. 

Lahko je posledica pitja, lahko pa vzrok za pretirano pitje;

– anksioznost – se še posebej pogosto pojavlja v obdobju abstinence, prav tako pa je znano, 

da nekateri s pitjem zmanjšujejo simptome strahu in tesnobe;

– samomorilnost in samopoškodovanje – sta pogosta v povezavi z alkoholom. Raziskave so 

pokazale, da skoraj polovica samomorilnih oseb pred poskusom ali izvedbo samomora 

zaužije alkohol;

– osebnostne spremembe – se pojavijo po dolgotrajnem prekomernem uživanju alkohola. 

Posledično se pojavi egoizem, pomanjkanje skrbi za druge, nanašalnost, propad vedenj-

skih norm in opuščanje vrednot;

– patološka ljubosumnost – je sorazmerno redek, vendar zelo resen zaplet. Pojavlja se po 

dolgotrajnem prekomernem uživanju alkohola, po štiridesetem letu starosti, predvsem pri 

moških, ko odvisnemu v kronični fazi bolezni spolna moč ugaša, poželenje pa često poraste 

(Prijatelj, 1992; Može, 2002). Pogostejša je ljubosumnost brez blodnjavosti;

– motnje spanja – so pri odvisnih od alkohola dokaj pogoste. Lahko prekomerno spijo ali pa 

ne morejo spati. Številni poročajo, da so začeli piti zaradi težav s spanjem. Zato je potreb-

no biti pozoren pri predpisovanju vseh vrst uspaval ali drugih psihoaktivnih snovi;

– motnje v spolnosti – pri moških so pogoste motnje erekcije in zapoznele ejakulacije. Poja-

vljajo se neposredno zaradi učinka alkohola in posredno zaradi slabih partnerskih odnosov;

– alkoholna halucinoza – je dokaj redka duševna motnja, za katero so značilne halucinacije 

neprijetnih vsebin ob ohranjeni zavesti. 

Odvisni od alkohola pa lahko imajo ob svoji motnji še dodatno duševno motnjo. Temu po-

javu pravimo sočasna, vzporedna obolenja, dvojna obolenja ali komorbidnost10 (Rus Mako-

vec, 2009). Sočasne motnje so najpogosteje depresivna stanja, anksioznost (tesnobnost), mo-

tnje hranjenja, shizofrenija, osebnostne motnje in odvisnost od drugih psihoaktivnih snovi,  

10 Dvojna diagnoza je izraz, ki označuje soobolevnost motnje, vezane na uživanje psihoaktivnih snovi (PAS), z drugo 
duševno motnjo (Šegrec, & Kastelic, 2010). Govorimo tudi o »dvojnih diagnozah« (op. avtorice).
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posebej lahko izpostavimo odvisnost od kajenja (saj je kar 75 % odvisnih od alkohola tudi kadil-

cev) ter odvisnost od iger na srečo (hazardiranje) (Može, 2002; Rus Makovec, 2009).

Odvisnost od alkohola ter sočasne motnje so lahko povezane na več načinov (Može, 2002): 

lahko se naključno pojavijo skupaj (sočasno ali zaporedno), odvisnost od alkohola lahko pov-

zroča določeno duševno motnjo ali pa povečuje njeno resnost, duševna motnja lahko pov-

zroča odvisnost od alkohola ali povečuje njeno resnost, obe sočasni obolenji lahko povzroča 

nek tretji vzrok, hkrati pa lahko uživanje alkohola ali pa abstinenca povzročata simptome, ki 

posnemajo nekatere simptome duševne motnje.

Na vsak način je komorbidnost zelo zahtevno stanje, saj se simptomi pogosto prekrivajo in 

dogaja se, da diagnostika ni pravilno izpeljana, s tem pa je otežkočeno tudi ustrezno zdravlje-

nje (Rus Makovec, 2009).

Depresivna motnja

Zagotovo je najpogostejša sočasna motnja, ki se pojavlja ob odvisnosti od alkohola, depre-

sivna motnja. V blagi obliki jo doživljata dve tretjini odvisnih od alkohola in ta praviloma 

izzveni med samim zdravljenjem odvisnosti (Može, 2002). Številne raziskave pa so pokazale, 

da je pogostost mono- in bipolarne depresije pri odvisnih od alkohola moškega spola 5 %, 

pri ženskih odvisnicah pa celo 25 % (Auer, 2002).

Depresivna motnja posameznika prizadene v celoti; prizadeto je njegovo razpoloženje, ču-

stvovanje, mišljenje in telesne funkcije (Može, 2002). Pojavi se lahko kot posledica odvisnosti 

od alkohola, lahko pa posameznik znake depresivne motnje lajša s prekomernim pitje, kar 

vodi v odvisnost od alkohola.

Motnja se kaže s številnimi simptomi, med katerimi so običajno prisotni le nekateri (Žvan, 1999):

– depresivno razpoloženje (ali razdražljivost pri otrocih in adolescentih), ki ga navaja sama 

prizadeta oseba, ali pa ga opazijo drugi in se pojavlja skoraj vsak dan ali vsaj večji del dne-

va (žalost, apatičnost, zaskrbljenost, pesimizem, skopost v mimiki, kretnjah itd.);

– zmanjšani interesi in zadovoljstvo pri dejavnostih, ki so mu pred tem pomenili predmet 

zadovoljstva, skoraj vsak dan ali vsaj večji del dneva;

– značilna izguba apetita in posledično zmanjšanje telesne teže (5 % mesečno) ali povečan 
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apetit in zvečanje telesne teže (5 % mesečno);

– nespečnost ali prekomerna potreba po spanju, ki se pojavlja skoraj vsak dan;

– psihomotorična agitacija ali zavrtost, skoraj vsak dan;

– utrujenost ali izguba energije, skoraj vsak dan;

– občutki brezvrednosti, hude krivde, lahko tudi blodnjavost, skoraj vsak dan;

– zmanjšana sposobnost mišljenja in osredotočanja misli ter neodločnost, skoraj vsak dan;

– ponavljajoče razmišljanje o smrti, ponavljajoče se samomorilne ideje brez izdelanega na-

črta ali pa že prisoten specifičen načrt za izvršitev samomora oziroma že izveden samo-

morilni poskus.

Posameznik, ki je depresiven, se tudi telesno počuti slabo, po telesu se lahko pojavijo neo-

predeljene bolečine, ki jim ne najdemo vzroka (Može, 2002). Dejavniki tveganja za pojav de-

presije so: trajne ali začasne hude obremenitve (moralni, verski ali svetovnonazorski spori), 

nepredelane duševne rane iz otroštva in mladosti, nekatere duševne motnje, trajni in močni 

napadi strahu, dedna nagnjenost za depresivno motnjo, hormonske spremembe (npr. pri 

ženskah v obdobju mene ali pri jemanju drugih psihoaktivnih snovi in nekaterih zdravil), zlo-

raba alkohola in zdravil, motnje presnove v centralnem živčnem sistemu, posledice nesreč 

ali operacij, izguba pomembnega dela telesa, hude motnje telesnih funkcij (npr. paraplegija, 

hemipareza itd.), nezmožnost sprostitve po hudem stresu, trajne obremenitve v družini, traj-

ne obremenitve v poklicu, trajne finančne krize ob izrazitem občutku odgovornosti, izguba 

korenin in huda izčrpanost ipd. (Friebel, & Puhl, 2000).

Po oceni SZO je imelo v letu 2005 121 milijonov ljudi v svetu depresivno motnjo (Marušič, v 

Lorenčič, 2009). Do leta 2020 bo ta številka še narastla. Predvidevajo, da bo depresivna mo-

tnja takrat na drugem mestu vzrokov nezmožnosti za delo in invalidnost (Murray, & Lopez, 

1997). V Sloveniji je približno 100.000 oseb z depresivno motnjo, od kateri se jih pozdravi 

zgolj 1500 (Marušič, v Lorenčič, 2009). Kores Plesničar (2004) ugotavlja, da se starost ob 

prvem pojavu depresivne motnje niža in se lahko pojavi že v otroštvu. Ravno tako ugotavlja 

(Kores Plesničar, 2003), da depresivna motnja povzroča največje stroške za skupnost v svetu 

in sicer v skupini ljudi v starosti od 15 do 45 let.

Depresivna motnja je pri odvisnih od alkohola lahko prisotna že pred nastankom odvisno-

sti od alkohola in hkrati kot vzročni dejavnik vpliva na razvoj odvisnosti (izpostavljeni so  
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predvsem tisti posamezniki, ki obolevajo za hipomaničnimi11, maničnimi stanji12 in depresiv-

nimi obdobji ter z depresivnimi osebnostnimi potezami in distimijo13). Lahko nastane zaradi 

socialnih ali drugih posledic odvisnosti od alkohola (t. i. reaktivna depresija) in se ob depresiv-

nosti pojavlja še razdražljivost in potencirane kognitivne okvare. Depresivna motnja pa lahko 

nastane tudi kot posledica organskih sprememb centralnega živčnega sistema (Auer, 2002).

Depresivna motnja in odvisnost od alkohola se med sabo pogosto prekrivata, znaki niso ja-

sno prepoznavni, zato je zdravljenje včasih otežkočeno.

Iz omenjenega razloga je vselej najprej potrebno vzpostaviti abstinenco od alkohola, kajti 

zdravljenje samo depresivne motnje ni možno. Depresivna motnja je v začetnem obdobju 

abstinence še vedno zelo pogosta in izzveni najpogosteje med 4. in 5. tednom abstinence, 

celo brez jemanja antidepresivov. Če pa je depresivna motnja del posameznikove osebno-

stne strukture, antidepresivi sploh ne pomagajo, temveč se je potrebno poslužiti drugih psi-

hoterapevtskih metod, kot je kognitivna metoda učenja reševanja problemov (Auer, 2002) in 

socioterapevtskih metod za dvig samozavesti.

Naraščajoči problem pojavnosti depresivne motnje v svetu in pri nas v obliki sočasnosti 

obolenja z odvisnostjo od alkohola je razlog, da se v empiričnem delu disertacije posebej po-

svečamo tudi prisotnosti pojava depresivne motnje med osebami, ki so odvisne od alkohola. 

6.1 Spremembe osebnosti

Posameznik zaradi svojega pitja dobiva vedno več negativnih sporočil iz okolja, posledično 

postaja njegovo vedenje egoistično, ne zmore prisluhniti drugim, ali se vživeti v njihova ču-

stva. Vse to se zrcali v njegovih odnosih do bližnjih, do sodelavcev in drugih v okolici (Može, 

2002). V svojem ravnanju postaja nezanesljiv, neodgovoren, vzkipljiv, nerazpoložen, sovra-

žen, agresiven, sebičen, zamerljiv itd.

11  Hipomanija je še obvladljivo in vodljivo manično stanje.

12  Manija je razpoloženjska motnja, ki je nasprotje depresivni motnji. Pri posamezniku potekajo vsi procesi pospešeno, 
prisotno je med drugim evforično čustvovanje, živahno mišljenje, precenjevanje svojih sposobnosti itd.

13  Distimija je trajna razpoloženjska motnja brez pomembnih daljših remisij (obdobij brez bolezni), vendar pa intenziv-
nost depresivnega razpoloženja ni tako globoka. Tako stanje traja najmanj dve leti (Žvan, 1999).
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Spremembe osebnosti se običajno pojavijo po dolgotrajnejšem uživanju alkohola.

Značilne osebnostne spremembe, s katerimi se posameznik odzove na notranje (tesnoba, 

občutki krivde) in zunanje (v družini, na delovnem mestu) pritiske, ki od njega zahtevajo, da 

preneha s pitjem in ga soočajo s posledicami odvisnosti, so (Može, 2002):

– nagnjenost k lažem – laganje uporablja v izogib posledicam zlorabljanja alkohola, kar mu 

na začetku uspešno uspeva, ker mu omogoča tako pitje kot skrivanje neugodnih posledic. 

Kasneje se laganje postopoma utiri in posameznik laže iz navade, brez dejanske potrebe;

– dvojna morala – z eno vrsto moralnih norm, ki veljajo zanj, opravičuje svoje ravnanje, tudi 

laži, nedelavnost, agresivnost, drugo vrsto (znatno strožjih) moralnih norm pa uporablja 

za druge ljudi;

– dvojnost čustvovanja – pitje je povezano z občutki ugodja, zadovoljstva, vse drugo pa z ob-

čutki neugodja in puščobe, zato se odvisni med treznimi počuti negotov, plašen, ogrožen.

Odvisni od alkohola kot sovražnika doživlja vsakogar, ki ga kakorkoli ovira pri pitju. Počasi drsi 

na rob družbe in v svoj propad. Ob tem navadno uniči še družino, vendar svoje ravnanje vselej 

opravičuje. Na reakcije iz okolja deluje obrambno in ob tem izgublja stik z realnostjo. Očitke 

vesti in okolja težko prenaša, postaja potrt, živčen in razdražljiv, svojega počutja ni sposoben 

spreminjati na smiseln način (z zdravljenjem), ker je globoko v svojem izgrajenem obramb-

nem sistemu in se zato zateka k tolažilnemu pitju. S tem je krog sklenjen (Perko, 2006).

Soočanje z resnico je lahko zelo boleče, zato si odvisni k zmanjšanju občutkov krivde pomaga 

s svojim izgrajenim obrambnim sistemom. Dolga leta se lahko bolj ali manj uspešno brani 

pred resnico o lastni odvisnosti, tako da marsikaterim izgovorom verjame ne samo sam, 

temveč tudi njegova okolica (Može, 2002).

Sodobna psihodinamika razlikuje med individualnimi in odnosnimi obrambnimi mehanizmi. 

Individualni obrambni mehanizmi vplivajo na intrapsihično ravnovesje. Med njimi so najpogo-

steje prisotni (Ziherl, 1989; Može, 2002):

– zanikanje (negacija) – je najosnovnejši obrambni mehanizem. Odvisni od alkohola zanika 

svoje prekomerno pitje tako sebi kot drugim. Okolico prepričuje, da lahko opusti pijačo ka-

darkoli hoče in se razburi ter čuti ogroženega, v kolikor ga kdo opozori na viden problem;

– zmanjševanje (minimalizacija) – posameznik zmanjšuje pomen lastnega pitja in z njim  
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povezanih posledic. Drugi vidijo problem tam, kjer ga sploh ni;

– racionalizacija – posameznik poskuša sebi v prid razložiti vzroke in okoliščine pitja alkoho-

la. Najpogostejši vzroki pitja, ki jih opisuje, so: pitje za moč, zaradi vročine ali mraza, zaradi 

družbe, zaradi nerazumevajoče žene, stresov v službi itd.;

– projekcija – odvisni od alkohola prenaša krivdo za svoje pitje in s tem tudi odgovornost 

za lastne težave na druge. Najpogostejši krivci za pitje posameznika so »zoprne« žene in 

»zateženi« nadrejeni;

– fragmentacija – je obrambni mehanizem, kjer posameznik na svoje življenje in težave ne 

gleda v celoti, temveč ga drobi na manjše dele, izmed katerih predstavlja le tiste pozitivne, 

v katerih nastopa v boljši luči.

Ravno tako je zanj značilna zverižena, sprevržena ljubezen, kjer je sam le pasiven prejemnik 

ljubezni, saj v ljubezen ni več sposoben vlagati. Ob tem se ubada z občutki odvečnosti, izola-

cije in nemoči, zato si s pitjem poskuša dvigniti samozavest in samospoštovanje. Pijan govori 

o svojih sposobnostih, uspehih, velikih načrtih, česar pa v stvarnosti že davno več ne zmore 

(Perko, 2006).

6.2 Socialne posledice odvisnosti

Socialne posledice, ki se pojavijo zaradi prekomernega uživanja alkohola, vključujejo posle-

dice v družini, na delovnem mestu in širšem socialnem okolju, kot so stiki s prijatelji, sorodni-

ki, prav tako pa se pojavijo težave z organi pregona zaradi kršitev zakonov (kazniva dejanja, 

prometne nesreče, nasilje ipd.). Ob vsem tem ni prizadeta le odvisna oseba, temveč tudi ali 

predvsem njegova družina.

Najpogostejše težave ali stanja, ki so povezana s prekomernim uživanjem alkohola, so (Čeba-

šek Travnik, 2011):

– družinske in partnerske težave, 

– nasilje v družini,

– ponavljajoče prometne nesreče, 

– kršitve prometnih predpisov, 

– vožnja pod vplivom alkohola,
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– težave na delovnem mestu (absentizem, slabša učinkovitost, več delovnih nezgod), 

– upad na socialnem področju (manj prijateljev, opustitev hobijev, izguba socialnih vlog),

– pogoste selitve in menjave naslovov,

– brezdomstvo,

– težave pri otrocih (poškodbe, ki niso slučajne, spolno nasilje, stres, vedenjske težave),

– slab učni ali študijski uspeh,

– zaposlitev v poklicih z večjim tveganjem (gostinstvo, industrija alkoholnih pijač, novinarstvo),

– samski stan pri moških,

– težave zaradi alkohola v družinski anamnezi.

Če na kratko povzamemo, štejemo med socialne posledice težave v družinskih odnosih in 

delovnem okolju, samomorilnost, brezposelnost, nasilje (telesno, duševno in spolno), razve-

ze, slabši učni uspeh, povečano tveganje za zlorabo ostalih drog, nižjo produktivnost in nižje 

družbene prihodke (Underage Drinking, 2009, v Begič et al., 2009).

Posledice v družini

Vsaka zasvojenost in omamna motnja naravnih potreb je socialna bolezen. Ko postane nekdo 

v družini, v ožji delovni ali prijateljski skupini zasvojen, vzporedno z njim obolevajo tudi drugi, 

npr. v družini ob alkoholiku njegova žena ali partnerka in otroci, v prijateljski skupini prijatelji, 

v delovni skupini sodelavci in predpostavljeni. Njihovo obolevanje je drugačno, vendar ravno 

tako obremenjujoče. Spremeni se njihovo doživljanje, vedenje in ravnanje, zaradi česar ne 

znajo pomagati ne sebi ne zasvojenemu (Ramovš, & Ramovš, 2010).

Odvisnost od alkohola torej ne prizadene samo odvisnega od alkohola, socialno gledano 

prizadene predvsem družino, v kateri odvisnik živi. Le redki so tisti odvisniki, ki živijo tako 

rekoč na nivoju socialne periferije (to so tisti, ki jim je družina obrnila hrbet in so »praktično 

neozdravljivo zapiti«); večina odvisnih, t. j. kar dve tretjini, je oseb, ki so socialno dobro pre-

skrbljeni in živijo v zakonski ali drugi skupnosti (Perko, 2006). 

Večina raziskav kaže, da je za prve izkušnje z alkoholom pri otroku ali mladostniku odločilen 

odnos staršev do alkohola, saj se stališča do pitja alkohola razvijejo že zelo zgodaj. Pri star-

ših so raziskovali predvsem njihove pivske norme, podporo otrokom in nadzor nad njimi, 

na otroke pa dokazano vplivajo tako genetski dejavniki kot vzgled in vzgoja (Auer, 2002).  
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Primeren starševski nadzor pripomore k zmanjševanju možnosti za neprimerno vedenje (Pe-

terson, v Hočevar, 2005). Načini, kako smo otroka vzgajali in naše lastno obnašanje bodo v 

največji meri vplivali na to, kako se bo otrok ali mladostnik obnašal v rizičnih situacijah. Vzgo-

ja za zaveden izbor zdravega obnašanja in s ciljem izogibanja nepotrebnim rizikom se mora 

začeti že v najzgodnejši mladosti (Sakoman, 2002).

Nollerjeva in Callan (1991, v Sorko, 2009) kakovost družinskih odnosov opredeljujeta kot spo-

sobnost in zaupanje mladostnika, s pomočjo katerih bo ta lažje premagoval prehod iz mlado-

stništva v odraslost. Družina pripomore k spopadanju z nalogami adolescence in s stopnjo 

problematičnega vedenja ter k sposobnosti ustvarjanja pomembnih medsebojnih odnosov. 

V primarni družini vsak član družine pridobi svoje prve socialne izkušnje, doživetja, občutja, 

čustva (kot so varnost, sprejetost, pripadnost, ljubezen, ljubosumje, strah, jeza, sovraštvo, 

maščevanje, zavist, moč itd.) (Sorko, 2009). Člani družine medsebojno vplivajo drug na dru-

gega in se medsebojno dopolnjujejo.

Kot radi rečemo, je družina osnovna celica družbe, v kateri se oblikuje osebnost otrok, hkrati 

se v njej le-ta kultivira, socializira in individualizira. Družina ni samo skupek posameznikov, 

temveč mnogo več; je skupek odnosov med staršema, med starši in otroki, sorojenci, pa tudi 

ostalimi člani razširjene družine, ki prav tako igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju oseb-

nosti posameznika (Perko, 2006).

Ob urejenih, ljubečih starših poteka razvoj otrok optimalno. Kakovostna in funkcionalna dru-

žina je zaščita pred nastankom odvisnosti od alkohola.

Lahko celo rečemo, da bodo le redki mladi, ki izhajajo iz spodaj opisanih družin, postali od-

visni (Sakoman, 2002):

– družine, v katerih je od zgodnje mladosti prisotna medsebojna čustvena navezanost obeh 

staršev in otrok, ki temelji na brezpogojni ljubezni in spoštovanju, v kateri vlada toplo in 

prijetno ozračje;

– družine, kjer so starši otrokom ob podpori, razumevanju in nadzoru omogočili, da se osa-

mosvojijo in odrastejo ob učenju sprejemanja odločitev, obvez in odgovornosti;

– družine, v katerih so starši otrokom pomagali izgraditi kakovosten sklop vrednot in jih 

naučili, kaj je v življenju najpomembnejše (moralnost, zdravje, delo, ljubezen, znanje,  

prijateljstvo itd.);
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– družine, v katerih so se otroci naučili življenjsko pomembnih veščin (med katerimi je tudi 

samopotrditev) na pozitiven, sprejemljiv, zdrav in nerizičen način. V takih družinah so pri-

dobili samospoštovanje, samozaupanje in pozitivno sliko o sebi;

– družine, v katerih je kakovost življenja nepojmljiva brez ljubezni, razumevanja, občutka 

sigurnosti, spoštovanja osebnosti otroka, prilagajanja vzgoje otrokovim individualnim po-

sebnostim ali zadovoljevanja osnovnih materialnih potreb;

– družine, v katerih starši z lastnim prepričanjem kažejo, da ima življenje smisel, in poma-

gajo pri razvoju otrokove vizije o lastnem življenju in organizaciji le-tega (pri pridobivanju 

različnih socialnih vlog – bodoče družinske in poklicne vloge);

– družine, v katerih so otroci tudi s pomočjo šolskega izobraževanja, pridobili  znanje o 

samozaščiti zdravja in ob tem sprejeli stališče, da poseganje po psihoaktivnih snoveh 

ogroža kakovost življenja, zdravje, naravno doživljanje sreče in radosti ter pot odraščanja. 

Vzgoja mora doprinesti k temu, da otroci na droge in druge psihoaktivne snovi gledajo kot 

na nekaj nesprejemljivega in nezakonitega.

Družina izpolnjuje pomembne biološke, psihološke in sociološke funkcije, s tem ko nudi 

varno okolje in kot tak sistem predstavlja psihosocialno oporo in podporo članom družine. 

Hkrati družina neguje, oskrbuje in varuje svoje člane. Prav tako družina omogoča ohranjanje 

socio-kulturnih izročil, ki se prenašajo iz generacije v generacijo in omogoča prilagajanje 

okolju. Deluje pa tudi kot sistem, ki daje članom družine možnost razvijanja lastnih identitet 

ter možnost avtonomije, kar je nujno potrebno za proces separacije in individualizacije (To-

mori, 1994). Sorko (2009) opisuje, da se otrok v družini uči, kako ravnati ob stiskah, težavah, 

ob žalosti, pa tudi kako ob sreči in veselju.  

V družinah, kjer eden ali oba starša stiske, težave in konflikte rešujeta s pomočjo opijanja, je 

pričakovati, da bodo otroci kasneje uporabljali podobne načine spoprijemanja, saj so pred-

vsem vedenjski vzorci tisti dejavniki, ki se prenašajo in čemur so izpostavljeni predvsem tisti 

s slabšo samopodobo, anksiozni in manj samozavestni.

Značilnosti družin, katerim botruje alkohol, so manjša družinska povezanost, manjša čustve-

na navezanost, veliko nesoglasij med staršema o vzgoji in odnosih v družini, togost, zaprtost 

in neprilagodljivost. Otroci, ki izhajajo iz takih družin, so običajno tesnobni in depresivni, 

imajo nizko stopnjo samozavesti, nimajo občutka lastne vrednosti, nizko ocenjujejo svoje 
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zmožnosti in imajo težave v komunikaciji. Hkrati imajo slabo koncentracijo, so hiperaktivni in 

pogosto zaidejo v prestopniško vedenje. V šoli imajo slabši uspeh, so manj prilagodljivi ter 

posledično pogosto izostajajo iz šole. Ob ogroženosti za odvisnost od alkohola so pri takih 

otrocih pogostejše tudi motnje hranjenja in zasvojenosti z igrami na srečo (Auer, 2002; To-

mori, 2013b).

O značilnih stopnjah v razkroju družine, kjer je prisotna odvisnost od alkohola, je pisala ame-

riška sociologinja J. Jackson (1954, v Može, 2002; Perko, 2006):

– stadij anulacije problema – na začetku družina skriva problem prekomernega pitja pri svo-

jem družinskem članu; zakonca navzven igrata vzoren par, običajno je žena tista, ki moža 

roti, naj preneha s pitjem, in na različne načine poskuša, da bi ga odvrnila od pitja;

– stadij eliminacije problema poteka na dveh nivojih: verbalnem (prošnje, pojasnjevanje, 

moraliziranje itd.) in vedenjskem (družina se izolira, opusti stike s sorodniki, prijatelji, kajti 

le ti so se običajno končali s pivskimi seansami), navzven se problem še zmeraj skriva;

– stadij dezorganizacije družine poskuša partner nad rešitvijo problema obupa. Odvisnega 

odklanja, grozi tudi z razvezo, vendar groženj še ni sposoben uresničiti;

– stadij reorganizacije družine pomeni, da partner, običajno žena, prevzame vajeti v svoje 

roke in skrbi za vse v družini, odvisni od alkohola pa postane privesek v taki družini. Ostali 

se ga sramujejo, ga odklanjajo, zaničujejo, sovražijo;

– sledi alkoholno spremenjena družina, im. alkoholna bolezen družine, ko se otroci in par-

tner prilagodijo do te mere, da ničesar več ne ukrenejo in se ne trudijo za spremembe, kar 

jasno kaže na to, da je bolna celotna družina. Partner običajno vloži vlogo za razvezo in 

ko odvisni vidi, da gre zares, se končno odloči za zdravljenje, ali pa pride do dokončnega 

razpada družine;

– stadij reorganizacije dela družine – partner z otroki zaživi na novo, drugje, vendar se pogo-

sto dogaja, da se odvisni z izgubo ne sprijazni in nadleguje ostale člane razpadle družine, 

včasih v takem primeru partner popusti in daje ponovno priložnost ter sodeluje pri zdra-

vljenju;

– stadij reintegracije družine – nastopi po zdravljenju odvisnika, ko družina ponovno posku-

ša zaživeti skupaj. Zaradi mnogih predhodnih slabih izkušenj člani družine odvisnemu ne 

verjamejo več in ob tem nastopijo številne težave. Med družinskimi člani je prišlo do odtu-

jitve, žena moža ne sprejema, otroci pa ne priznavajo njegove avtoritete. Zato je potrebno 

kar nekaj časa in prilagajanja, da si odvisni ponovno pridobi zaupanje članov družine.
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Družina, v kateri je vrsto let prisotna odvisnost od alkohola enega ali več družinskih članov, 

največkrat staršev, je vsekakor disfunkcionalna družina, ki kot taka vpliva tudi na nadaljnje 

življenje njenih članov.

Mnoge družine svojih funkcij ne opravljajo učinkovito ali pa sploh ne. Dolgoročni razlogi za slabo 

funkcionalnost družine so lahko povezani z osebnostno problematiko staršev, med katerimi odvi-

snost od alkohola ali druge duševne motnje zagotovo puščajo številne posledice (Tomori, 1995).

Disfunkcionalnost izhaja tudi iz pomanjkanja soglasja v družini, nerazumevanja, odtujenosti, 

pomanjkanja podpore, kar je pogosto skrito za zidovi. 

Raziskovalci potrjujejo, da stroga pravila staršev glede pitja alkohola in kakovostni pogovori 

o alkoholu ter njegovih stranskih učinkih zmanjšujejo verjetnost, da bo otrok prekomerno po-

segal po alkoholu in tako postal problematičen pivec, in obratno, da škodljivo pitje staršev in 

prisotnost alkohola v domačem okolju pospešujeta pitje pri otrocih in tveganje za nastanek 

kasnejše odvisnosti (Spijkerman, Van den Eijnden, & Huiberts, 2008, v Sorko, 2009).

Zasvojenosti so socialne bolezni tudi zato, ker so »socialno nalezljive«, t. j. da jih nehote in 

nevede prevzemajo tudi drugi, ki se z zasvojenimi družijo. Tukaj v veliki meri velja star sloven-

ski pregovor: »povej mi, s kom se družiš in povem ti, kakšen si« (Ramovš, & Ramovš, 2010), 

lahko pa dodamo še drugega, ki prav tako pogosto velja, in sicer da: »jabolko ne pade daleč 

od drevesa«.

Posledice na delovnem mestu

Večja poraba alkohola v svetu ima za posledico manjšo zaposlenost, večjo nezaposlenost in 

odsotnost z dela. Prav tako vodi v zmanjšano storilnost, v več nesreč pri delu in v zmanjšan 

zaslužek. Hkrati vodi v večje tveganje za zamujanje na delo in prezgodnje odhajanje z dela. 

Boleznine in disciplinski ukrepi kot posledice prekomernega pitja vodijo v zmanjšano produk-

tivnost, neprimerno vedenje, kraje in kriminalna dejanja na delovnem mestu, slabe odnose 

med sodelavci in nadrejenimi ter pogostejše menjave kadra zaradi prezgodnje umrljivosti 

(Kolšek, 2006).



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

87

Odvisni od alkohola je odsoten z dela približno dva meseca letno, kar je dva in polkrat več kot 

pri zdravem, neodvisnem posamezniku. V življenju tako izgubi okoli 10 let delovnega staža. K 

temu je potrebno prišteti še zmanjšano storilnost odvisnega delavca, saj je dokazano, da je že 

ob koncentraciji 0,5 promila alkohola v krvi  moč mišic zmanjšana za okoli 16 %. Tudi delovnih 

nesreč je med odvisnimi trikrat več kot pri neodvisnih (Može, 2002). Zaradi alkoholu neposre-

dno pripisljivih vzrokov se je v letih 2007–2009 zgodilo v povprečju 811 smrti letno, od tega 

pred 65. letom 509 smrti in 3799 hospitalizacij, kar skupno pomeni 90.589 bolnišničnih dni. 

Umrljivost zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov je v Sloveniji največja med prebival-

ci, ki živijo v manj razvitih občinah. S povečevanjem razvitosti občin, kar lahko verjetno pove-

žemo tudi z večjim številom delovnih mest se ta povečuje. Z alkoholom je tako povezan delež 

prezgodnjih smrti ravno delovno aktivnega prebivalstva (Kovše, Tomšič, Mihevc Ponikvar, & 

Nadrag, 2012). Odvisni od alkohola 16-krat pogosteje izostajajo z dela, 2,5-krat pogosteje zbole-

vajo in so 3,5-krat pogosteje udeleženi v delovnih nesrečah (Zorec Karlovšek, & Kolšek, 2012).

Na začetku svoje odvisnosti posameznik na delovnem mestu ne kaže zmanjšane storilnosti, 

temveč se celo prostovoljno javlja za dodatno in nadurno delo. Vse to počne iz strahu in za-

radi občutkov krivde, saj se zaveda svojega početja po službi. Kasneje pa odvisni od alkohola 

tudi v službo prihaja opit ali z mačkom, posega po alkoholu med delovnim časom, postaja 

osebnostno spremenjen, površen, je utrujen, nerazpoložen, neprespan, nergav, se izogiba 

delu in odgovornostim, izziva spore in manipulira (Razboršek, & Krištof, 1988).

V primeru izgube službe in brezposelnosti se obstoječe pivske navade običajno stopnjuje-

jo; tisti, ki so že prej veliko pili, običajno sedaj pijejo še bolj (pogosteje, večje količine in 

bolj koncentrirane pijače). Pri tistih, ki so brezposelni šele krajši čas, ugotavljajo zmanjšanje 

pitja alkohola, prav tako pri tistih, ki imajo nižje družinske dohodke. V primeru že prisotne 

odvisnosti od alkohola se ne glede na nizke dohodke in s tem finančno pomanjkanje ne pije 

manj, temveč se le-to še intenzivira. V primeru dolgoročne brezposelnosti, razpada družine, 

izgube osnovnih življenjskih sredstev lahko posameznik zaide v brezdomstvo. Znano je, da 

je odvisnost od alkohola prisotna med 47 do 61 % brezdomcev, okrog 14 % pa jih zlorablja 

tudi droge (Auer, 2002). Stroški, ki nastanejo v zvezi s posledicami odvisnosti od alkohola, 

dosegajo samo v Angliji višino 2 do 3 milijarde funtov (Wanless, 2004, v Owens et al., 2011), 

medtem ko so stroški zlorab alkohola še višji in dosegajo celo 25 milijard funtov (National  

Audit  Office, 2008, v Gilburt et al., 2012).
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Poškodbe na poti v službo so mnogo pogostejše pri ljudeh z abstinenčnim sindromom in 

ljudeh, ki so vozili pod vplivom alkohola (Razboršek, 1996). Odvisnost od alkohola tako pov-

zroča tudi invalidnost. Ta je lahko dvojna:

– primarna ali neposredna invalidnost, ki je posledica škodljivega delovanja alkohola, ki 

organizmu zadane trajne okvare ali bolezni in

– sekundarna ali posredna invalidnost, ki je posledica prometnih ali drugih (delovnih) ne-

sreč (Može, 2002, str. 54).

Glede odvisnosti od alkohola so poleg delovnih mest z nizko ravnijo izobrazbe in visoko rav-

nijo avtomatizacije ogroženi poklici s tradicionalnim uživanjem alkohola med delom (som-

melierji, pokuševalci vina itd.), poklici, ki imajo opraviti s proizvodnjo in prodajo alkoholnih 

pijač (vinogradništvo, gostinstvo itd.), poklici z delom na vročini (livarji, kuharji, kurjači itd.), 

gradbeni in pristaniški delavci ter delavci v kovinski industriji, poklici, ki imajo veliko socialnih 

stikov (zastopniki, novinarji itd.), podjetniki in svobodni poklici (Auer, 2002, str. 46).

Novi zakon o varnosti in zdravju pri delu izrecno prepoveduje alkoholiziranost na delovnem 

mestu in predvideva kazni za kršitve tako za delavce kot za delodajalce. Delodajalec mora 

poskrbeti za ugotavljanje morebitne alkoholiziranosti na delovnem mestu, delavec pa na 

delovnem mestu ne sme biti pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, ki lah-

ko vplivajo na njegove psihofizične sposobnosti zaradi večje nevarnosti za nezgode (Zorec  

Karlovšek, & Kolšek, 2012).

Posledice v širšem socialnem okolju

Položaj odvisnega od alkohola se tudi v širšem družbenem okolju slabša. Družba ga izloči, 

tako mu slabijo socialni stiki; ohranja le tiste, ki so v podobni situaciji, kot je sam.

Človek je po naravi socialno bitje, ki potrebuje in si želi stikov z drugimi ter se ne zateka v svet 

omame (Razboršek, & Krištof, 1988). Zaradi vse bolj motečega obnašanja pa posameznik v 

okolju začne vzbujati zgražanje, odpor in postane nezaželen. Nanj se ne računa in se ga ne 

jemlje resno, družba se ga izogiba in ga opravlja. Kaj kmalu se lahko zgodi, da postane član t. 

i. obrobne oziroma marginalne populacije, v katero spadajo tisti z izrazito družbeno nespreje-

mljivim (asocialnim) vedenjem, zaide med kriminalce, brezdomce, prostitute. V tej fazi so se 

ga običajno odrekli že tudi domači, tako da tava od gostilne do gostilne, dela le priložnostno 
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za pijačo, se poslužuje kaznivih dejanj (tatvine, vlomi, ropi, zvodništvo, prosjačenje, izsilje-

vanje ipd.) in vedno bolj drsi v odvisnost od pomoči drugih. Na koncu največkrat pristane v 

kakšnem socialnem zavodu (Može, 2002). 

Ekonomske posledice 

Odvisnost od alkohola z vsemi svojimi prej naštetimi posledicami v družbi povzroča tudi 

znatno gmotno škodo, in sicer zaradi:

– trošenja denarja za alkohol in popivanje, namesto da bi se denar porabil v dobro posame-

znika in njegove družine;

– velikih sredstev, ki se namenjajo programom zdravljenja odvisnosti od alkohola, in še ve-

čjih za urejanje zdravstvenih, socialnih in ekonomskih posledic odvisnosti;

– škode, ki nastaja na delovnih mestih zaradi izostajanj z dela, pogostejših in daljših bolni-

ških odsotnosti, prezgodnjega izpada od delovnega procesa, nezmožnosti za delo, invalid-

skih upokojitev;

– malomarnosti, neodgovornosti, nepazljivosti, nereda in nediscipline v povezavi z uživa-

njem alkohola med delovnimi procesi;

– poškodovanih, invalidnih in mrtvih v prometnih in delovnih nesrečah zaradi alkohola 

(Može, 2002).

Vso škodo in finančni zalogaj je v državnem in svetovnem merilu težko oceniti.
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7   Družbeni vplivi v preprečevanju odvisnosti  
od alkohola

Če upoštevamo doslej predstavljene dejavnike tveganja za nastanek odvisnosti od alkohola, 

ki posegajo v družbeno, osebnostno, odnosno ali katero drugo raven pri posamezniku, lahko 

po drugi strani ugotovimo, da obstajajo tudi številni elementi, ki varujejo pred razvojem od-

visnosti od alkohola.

Dejavniki tveganja so situacije, dogodki ali dejstva, ki vplivajo na poseganje po alkoholu in 

na prekomerno pitje alkohola, medtem ko so varovalni dejavniki tisti, ki preprečujejo preko-

merno pitje alkohola.

Med dejavnike tveganja spadajo vzroki, ki so že bili opisani: alkohol – vpliv omamne snovi, 

osebnostni dejavniki ter vpliv socialnega okolja in družbe. Alkohol je pravzaprav konstanten de-

javnik tveganja, ki zaradi svojih značilnosti povzroča poškodbe na vseh človekovih organih. Na 

vsakega posameznika deluje drugače, kar zavisi od njegovih telesnih, duševnih in socialnih zna-

čilnosti, prav tako pa na posameznika vplivajo tudi dejavniki okolja (Ramovš, & Ramovš, 2007). 

Dejavniki tveganja so lahko (Kastelic, & Mikulan, 1999):

– pozitivna anamneza glede uživanja alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi,

– uživanje ali neustrezen odnos do alkohola in drugih psihoaktivnih snovi,

– družba vrstnikov, ki posegajo po alkoholu in drugih psihoaktivnih snoveh,

– konflikti v družini,

– nesposobnost reševanja težav,

– vedenjske motnje,

– osamljenost, uporništvo,

– socialne težave, ki izvirajo iz siromaštva,

– izostajanje iz šole, službe,

– neuspešnost v šoli, na delu,

– pogoste druge spremembe (bivališča, okolij, druge izgube itd.).
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Varovalni dejavniki nevtralizirajo dejavnike tveganja, s čimer je posameznik bolj odporen proti 

prekomerni rabi alkohola in prehajanju v stanje odvisnosti (Ramovš, & Ramovš, 2007). Mikuš Kos 

in Slodnjak (2000) opisujeta, da so varovalni dejavniki dogajanja, ki delujejo kot protiutež neugo-

dnim dejavnikom in pri posamezniku zmanjšujejo prizadetost zaradi posledic dogajanja, ali pa 

mu omogočijo razviti uspešne strategije za obvladovanje in spoprijemanje s problemi.

Kumpfer in Hopkins (1993, v Ramovš, & Ramovš, 2007) opisujeta sedem osebnih značilnosti, 

ki delujejo varovalno ali zaviralno proti rabi alkohola; le-te so optimizem, empatija, vpogled 

vase ali poznavanje sebe, intelektualne sposobnosti, samospoštovanje, življenjska usmeritev 

ali smisel življenja, odločnost in vztrajnost. Ostali varovalni dejavniki so še ustrezne navade, 

delovne, higienske, učne, gospodinjske ter gospodarske, pa tudi navade glede razporejanja 

časa, kot so točnost, rednost, zdrav nočno-dnevni ritem. Ob tem je pomembna še ustreznost 

določenih prostorov, kot so dom, delovno mesto, prostori za razvedrilo ipd. (Ramovš, & Ra-

movš, 2007).

Po Coie in sodelavcih (1993, v Ramovš, & Ramovš, 2007) so enako pomembni tudi varovalni 

dejavniki v socialnem okolju, saj ima družba na pitje posameznika velik vpliv in moč. Iz social-

nega vidika bi tako lahko poudarili tri temeljne varovalne dejavnike (Ramovš, & Ramovš, 2007):

– posameznikova rodna in lastna družina, v kateri je pomembno sožitje z ustrezno porazde-

litvijo vlog in nalog med družinskimi člani, pomembna pa je tudi ustrezna komunikacija 

med njimi;

– zdravo ravnotežje med uspešnim delom in poglobljenim praznovanjem, kjer pod uspe-

šnim delom razumemo utirjene delovne navade, znanje in vseživljenjsko učenje ter dobro 

sodelovanje med posamezniki, v sklop vedenjskih vzorcev, ki jih razumemo pod poglo-

bljeno praznovanje, pa štejemo duhovno poglabljanje, pozitivno doživljanje sebe in dru-

gih, preteklosti, sedanjosti in zaupanje v prihodnost;

– jasno osebno stališče o negativnem vplivu alkohola in drugih psihoaktivnih snovi na po-

sameznika.

Uspešna preventiva glede prekomernega pitja alkohola je predvsem v prisotnosti ustreznega 

števila varovalnih dejavnikov pri posamezniku iz vseh prej opisanih sklopov. Ramovš in Ra-

movš (2007) opisujeta, da v zgodovini človeštva ni znanega primera preventive odvisnosti od 

alkohola in drugih psihoaktivnih snovi brez pravne omejitve, ki bi bila smiselno sestavljena in 
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ki bi se dosledno izvajala. Prav tako v zgodovini ni znanega zmanjšanja družbene naklonjeno-

sti do pitja brez zmanjšanja rabe alkohola, pa tudi ne uspešnega preprečevanja rabe alkohola 

brez, da bi v družbi predhodno uveljavili dobre vzgojne pogoje za kulturno in duhovno pod-

poro k razvoju človekove osebnosti in medčloveškega sožitja.

7.1 Izbrana pravna določila za zmanjševanje rabe alkohola

Rus Makovec (2009) priporoča, da se odrasli vedemo odgovorno, in da v skladu z Evropsko 

listino o alkoholu uživamo alkohol z majhno stopnjo tveganja razvoja odvisnosti od alkohola. 

V listini je navedeno, naj ne ponujamo alkohola mladoletnim, ne vozimo pod vplivom alko-

hola, ne uživamo alkohola na delovnem mestu in da kot vodilni delavci ne dopuščamo, da 

delavci delajo pod vplivom alkohola.

Država zato kot nujen ukrep za zmanjševanje problematike zlorab in prekomernega pitja al-

kohola ter problematike odvisnosti sprejema različne pravilnike, listine in določila, s pomočjo 

katerih poskuša zmanjšati število posledic, ki izhajajo iz neupoštevanja teh določb. 

Večina evropskih držav si prizadeva k odgovornemu odnosu do alkohola, tudi s prepovedjo 

oglaševanja, strežbe in prodaje alkohola mladoletnim (Zorko, 2009).

V Republiki Sloveniji je bil v letu 2003 sprejet Zakon o omejevanju porabe alkohola. Z njim 

država skuša poskrbeti za uresničevanje celovite družbene skrbi za varovanje zdravja pre-

bivalcev Slovenije pred škodljivimi posledicami uživanja alkohola, in sicer s spremljanjem 

škodljivih posledic alkohola na zdravje, s spremljanjem izvajanja preventivnih programov, 

spremljanjem ponudb in prodaje alkohola ter s spremljanjem drugih nalog glede zmanjševa-

nja rabe in preprečevanja škodljivih posledic rabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/2003).

Nekaj določil iz zakonov, povezanih z alkoholom (Cindi, 2012):

Zakon o omejevanju prodaje alkohola 

– Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač ter pijač, ki so jim dodane alkoholne 

pijače, osebam, mlajšim od 18 let.



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

93

– Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola.

– Prodajalec sme od vsake osebe, za katero domneva, da je mlajša od 18 let, zahtevati, da 

predhodno izkaže svojo starost z ustreznim dokumentom. Če oseba to odkloni, ji ne sme 

prodati oziroma ponuditi alkoholne pijače.

– Razen v gostinskih obratih je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 21. uro in 7. uro 

naslednjega dne.

– V gostinskih obratih je prepovedana prodaja žganih pijač od začetka dnevnega obratoval-

nega časa do 10. ure dopoldan.

– Prepoved prodaje alkoholnih pijač in časovna omejitev prodaje alkoholnih pijač morata 

biti objavljeni na vidnem mestu v vseh prostorih, kjer se alkoholne pijače prodajajo.

Prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač (Cindi, 2012):

 v stavbah in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, 

izobraževanja in zdravstvena dejavnost,

 v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med 

športno prireditvijo,

 med delovnim časom na delovnem mestu.

–  Prodajalci alkoholnih pijač morajo imeti v prodaji vsaj dve različni vrsti brezalkoholnih 

pijač, ki sta cenovno enaki ali cenejši od najcenejše alkoholne pijače.

–  Nadzor nad izvajanjem Zakona o omejevanju porabe alkohola opravljajo Zdravstveni in-

špektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat 

Republike Slovenije, Policija in Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Zakon o varstvu javnega reda in miru

– Osebam, mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in zadrže-

vanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, 

kjer se toči alkoholne pijače. Omejitev ne velja za gostinske obrate in prireditve, kjer se toči 

izključno brezalkoholne pijače. 

– Odgovorna oseba v gostinskem obratu ali na prireditvi sme od vsake osebe, za katero 

domneva, da ne izpolnjuje pogojev za vstop v gostinski obrat ali na prireditev, zahtevati, 

da izkaže svojo starost z osebnim dokumentom, na podlagi katere se ugotavlja identiteta.
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Zakon o varnosti cestnega prometa 

 Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti voziti, če je pod vplivom al-

kohola.

 Na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, ma-

mil ali psihoaktivnih zdravil.

 Voznik motornega kolesa ne sme voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali 

psihoaktivnih zdravil.

 Kategorije voznikov v cestnem prometu, ki ne smejo imeti alkohola v organizmu: 

–  voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C, D1, D, B+E, C+E, D1 + E in D+E; 

voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za 

lastne potrebe; 

–  voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago; 

–  poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja poklic; 

–  učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila; 

–  kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila; 

–  spremljevalec; 

–  voznik začetnik; 

–  voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju nima 

vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi; 

–  voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, 

ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto; 

–  voznik, ki prevaža skupino otrok.

 Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do 

vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji 

koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko neza-

nesljivo ravnanje v cestnem prometu. 

Alkohol velja tako v svetu kot pri nas za enega najpomembnejših vzrokov za prezgodnjo umr-

ljivost in obolevnost. V Sloveniji se beleži visoka poraba alkohola ter pogostost omenjene 

problematike, povezane s škodljivim pitjem alkohola, zato so se ukrepi omejevanja porabe 

alkohola opredelili z Zakonom o omejevanju porabe alkohola. Zdravstveni inšpektorji prever-

jajo spoštovanje prepovedi prodaje alkoholnih pijač v skladu z vsemi členi zakona, prav tako 
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to preverjajo v stavbah in pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraže-

vanja ter zdravstvena dejavnost (Ministrstvo za zdravje, 2012a).

Ministrstvo zaenkrat še ne podaja rezultatov o uspehu sprejetega zakona, saj je mnenja, da 

je o njih še prezgodaj govoriti. Problematiko povezano z alkoholom, je moč spremeniti le na 

dolgi rok (sprememba pivskega repertoarja, manj zdravstvenih posledic zaradi pitja alkohola 

itd.), saj le-ta zahteva več časa (Ministrstvo za zdravje, 2012b).

Vendar tudi država krši pravila, saj se dostopnost alkohola za mlade v tem času ni bistveno 

zmanjšala (Čebašek Travnik, 2009). Slovenski mladostniki tako najpogosteje nabavijo alko-

hol preko prijateljev, ali pa ga kupijo v trgovini, gostinskem lokalu. Pogosto ga dobijo tudi 

doma (Čebašek Travnik, 2009; Boben Bardutzky, & Sorko, 2009). Rezultati njihove raziskave 

z naslovom »Odraščanje: z alkoholom ali brez?« o odnosu otrok in mladostnikov do alkoho-

la (N=6798) so pokazali, da delež otrok, ki alkohola še niso poskusili, s starostjo pada, med 

15-letniki ni niti 10 % takih, ki alkohola še niso poskusili. Celo kar četrtina je takih, ki so redni 

pivci in pijejo vsak teden. 

Ramovš in Ramovš (2010) poudarjata devet pravil za zmerno pitje alkohola:

– Bodi zmeren – srce in pamet sta dragocenejša kot pivski užitek ali prepoln želodec.

– Ne pij, kadar si v zagati ali notranji stiski – to je beg pred stvarnostjo v omamo. Človek si, 

spoprimi se z njo.

– Ne pij, če te mika cenen pivski užitek – potrudi se za zdrave radosti, ki jih v življenju ne 

manjka.

– Ne navadi se gasiti žeje z alkoholno pijačo – telo potrebuje tekočine, ne strupa.

– Ne pij močnih alkoholnih pijač.

– Ne pij na prazen želodec.

– Takoj se umakni iz pijane družbe.

– Spoznaj sebe in alkoholizem ter imej odprte oči za črno kroniko njegovih posledic okrog 

sebe.

– Ne pozabi na pristna domača praznovanja in družabna srečanja (vendar brez alkohola – 

op. avtorice).
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7.2 Zdravljenje in rehabilitacija odvisnosti od alkohola 

Zdravljenje14 odvisnosti od alkohola poteka zmeraj s soglasjem odvisnega, vendar pa obsta-

jajo številni socialni in telesni vzroki, zakaj se posameznik odloči za zdravljenje. Če mu v služ-

bi grozi odpoved z delovnega mesta in s tem izguba sredstev za preživetje, se bo posameznik 

odločil za zdravljenje, da bi ohranil življenjski standard. Če je družina zanj še pomembna 

vrednota, se bo odločil za zdravljenje, da ne bi ostal brez nje, ko ga partner končno postavi 

pred dejstvo. Če pride do hujših zdravstvenih težav, se bo odločil za zdravljenje v strahu za 

življenje. Če je zaradi pitja izgubil zanj pomembne druge osebe, se bo odločil za zdravljenje, 

da pridobi nazaj izgubljeno socialno mrežo. Če je zaradi posledic alkoholizma povzročil po-

škodbe ali nesrečo, se bo odločil za zdravljenje, da bo zmanjšal predpisano kazen itd.

Odločenost za zdravljenje je na začetku običajno zelo krhka, prisotna je neodločna želja pri 

posamezniku, da mora nekaj spremeniti. Vendar jih je tudi izmed tistih, ki si želijo spremem-

be, le 20 % sposobnih to tudi izpeljati (zaradi prisotnih obrambnih mehanizmov, zmanjšanih 

kognitivnih sposobnosti, nevropsiholoških okvar) (Auer, 2002). Rečemo lahko, da je motiva-

cija gonilna sila, ki določa intenziteto vedenja (Živin, 2009).

Pripravljenost za spremembe je odvisna predvsem od bolezenskega pritiska (zdravstveno 

stanje odvisnega, razmere v družini ali na delovnem mestu), osebnostnih lastnosti posame-

znika (koliko je pripravljen sprejemati pomoč), zaupanja v zmožnost abstinence, pričakovanj  

glede boljšega funkcioniranja in obvladovanja problemov, negativnih življenjskih dogodkov 

v zadnjem času, depresivnega razpoloženja (Auer, 2002). 

Z motivacijskim postopkom za celovito rehabilitacijo se poskuša doseči naravno napredova-

nje pri posamezniku iz enega obdobja v drugo in spremembo motivacije iz zunanje v notranjo 

(Auer, 2002). Zunanja motivacija za zdravljenje je prisotna takrat, ko se posameznik odloči za 

zdravljenje odvisnosti od alkohola zaradi umika pred grozečimi posledicami in nakopičenimi 

tegobami, ki jih s sabo prinese odvisnost. Če zunanji pritiski popustijo, posameznik običajno 

kaj kmalu prekine zdravljenje (Može, 2002). Notranja motivacija za zdravljenje se pojavi, ko 

posameznik razloge za zdravljenje sprejme za lastne.

14 Z izrazom zdravljenje opisujemo uporabo tehnik učenja obvladovanja, psihofarmakoterapije, psihoterapije. Reha-
bilitacija je konkretno obvladovanje in vpliv na kakovost življenja posameznika z izboljšanjem delovanja in zado-
voljstva, z učenjem spretnosti, koordinacije, izobraževanjem, samopomoč, zagovorništvo in podporo v določenem 
okolju in ni iskanje vzrokov bolezni ter njenih posledic (Švab, 2004).
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Zavedati pa se moramo, da »tablet za zdravljenje odvisnosti« ni, da odvisni od alkohola ne 

more več postati zmeren pivec in da sama abstinenca15 ne more razrešiti vseh nakopičenih 

problemov (Može, 2002).

Program zdravljenja odvisnosti od alkohola

Že leta 1991 je Psihiatrični kolegij Slovenije izdelal in verificiral Slovenski program zdravljenja 

odvisnosti od alkohola, ki je objavljen v Načelih zdravljenja odvisnosti od alkohola (Može, 

2002). Za organizacijo zdravljenja odvisnosti od alkohola v Sloveniji je danes zadolžena De-

lovna skupina  za odvisnost od alkohola Psihiatričnega kolegija Slovenije, ki deluje v sklopu 

Centra za mentalno zdravje Psihiatrične klinike v Ljubljani (Robar, 2012).

Cilj zdravljenja je izboljšanje duševnega, telesnega in socialnega stanja, česar pa ni možno 

doseči brez abstinence. Le-ta torej ni cilj, temveč osnova za zdravljenje. V obdobju procesa 

zdravljenja odvisni od alkohola preko spreminjanja lastnih stališč in prepričanj na novo obli-

kuje svoje navade, norme in pričakovanja (Čebašek Travnik, 2011).

Zdravljenje je najbolj učinkovito, če poteka v treh stopnjah, ki so med seboj prehodne in te-

sno povezane (Može, 2002; Čebašek Travnik, 2011):

– pripravljalna stopnja – je uvodna stopnja in priprava na zdravljenje. Praviloma se opravlja 

v ambulantah za zdravljenje odvisnosti od alkohola in obsega diagnostični postopek, mo-

tivacijski postopek in odločitev o načinu zdravljenja;

– intenzivna stopnja – je druga stopnja zdravljenja, ki lahko poteka v bolnišnici ali v ambulanti 

za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Zdravljenje v bolnišnici (psihiatrični bolnišnici ali na 

oddelku za psihiatrijo) je bolj intenzivno, saj se trimesečni program bolnišničnega zdravlje-

nja ambulantno zaključi v približno dveh letih (Perko, 2006). Psihoterapija odvisnosti se je 

oblikovala na spoznanjih psihodinamske psihoterapije in vključuje elemente teorije siste-

mov, vedenjske in kognitivne psihoterapije ter terapevtskih skupnosti. Kot dopolnilne meto-

de in tehnike se uporabljajo družinska, likovna, delovna in realitetna terapija, muzikoterapija, 

kinezioterapija, psihodrama, transakcijska analiza, geštalt in učenje (Čebašek Travnik, 2011);

– podaljšano zdravljenje – je tretja stopnja, ki obsega različne oblike nadaljevalnega zdra-

vljenja v klubih zdravljenih alkoholikov in drugih skupinah za samopomoč, med katerimi 

so najbolj znani »Anonimni alkoholiki«. Namen delovanja opisanih skupin je vzdrževanje 

15 Abstinenca je hoteno popolno, dolgotrajno odpovedovanje, navadno kajenju, alkoholu, mamilom, spolnemu obče-
vanju (Slovenski medicinski e-slovar, 2004).
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motivacije za abstinenco, učenje prevzemanja odgovornosti in izrabe prostega časa ter 

preprečevanje recidivov16 in medsebojna pomoč.

Odvisnost od alkohola je motnja, ki nastaja dolgo časa, zato tako poteka tudi zdravljenje.  

V tem času je potrebno posameznika soočiti z realnostjo problema, ga usmeriti v učinkovito 

skrb za svoje zdravje, telesno vadbo, učinkovito in vestno delo ter v sistematično odstranje-

vanje posledic odvisnosti (Perko, 2006).

Oseba po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola se mora spremeniti, šele takrat bo tudi okolje 

spremenilo svoj odklonilni odnos do nje. Če bo odvisni ostal osamljen, odtujen in nezado-

voljen, bo stisko najverjetneje ponovno lajšal s pitjem, zato je nujno, da na primeren način v 

zdravljenju sodelujejo:

– člani družine – predvsem zakonec ali partner, ki naj odvisnemu stoji ob strani in ga vzpod-

buja, podpira v odločitvi za zdravljenje;

– člani delovne skupine, ki naj odvisnega podpirajo z razumevanjem, spodbudami in zahte-

vami po odgovornem in aktivnem odnosu do delovnih dolžnosti;

– skupina zdravljenih alkoholikov, ki naj novemu članu pomaga pri aktivnem vključevanju v 

proces zdravljenja in ohranjanju motivacije za zdravljenje;

– klub zdravljenih alkoholikov, ki bo odvisnemu in njegovi družini pomagal pri uresničevanju 

začrtanega rehabilitacijskega programa in premagovanju sprotnih težav (Može, 2002).

Priporočeno trajanje rehabilitacije je pet let. V tem času posameznik postopoma sprejme 

drugačna, bolj funkcionalna stališča za obvladovanje življenjskih težav, pridobi socialne spre-

tnosti za reševanje vsakdanjih konfliktov, spremeni svoje vedenje, vzpostavi prijateljske od-

nose s člani terapevtske skupine in v širšem socialnem okolju (Čebašek Travnik, 2011).

Zdravljenje z zdravili se izvaja pri zdravljenju odtegnitvenih težav kot pomoč pri vzdrževanju 

abstinence in zdravljenju komorbidnih motenj in bolezni (prav tam). 

Nadaljevalna rehabilitacija predstavlja tretjo stopnjo zdravljenja. Na drugi stopnji se posta-

vijo temelji, na katerih odvisni od alkohola nadalje gradi svoje »trezno« življenje, urejeno in 

16 Recidiv je ponovitev odvisniškega vedenja pri osebi, ki je pred tem že vzpostavila abstinenco in jo določen čas vzdr-
ževala (Čebašek Travnik, 1999; Može, 2002).
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zadovoljujoče, zase in za svoje družinske člane (Može, 2002). Rehabilitacija, ki obsega odpra-

vo posledic odvisnosti in ponovno prevzemanje vseh vlog posameznika v socialnem okolju, 

traja več let.

Rehabilitacija izhaja iz latinske besede rehabilitare ali obnoviti in pomeni, da se telesno ali 

duševno obolela oseba ponovno vključi v zasebno in poklicno življenje (Slovenski medicin-

ski e-slovar, 2004). Je proces bio-psihosocialnega prilagajanja telesno ali duševno obolele 

osebe za ponovno vključevanje v družbeno življenje in delo. Končni cilj vsake rehabilitacije je 

razvoj preostalega potenciala organizma do take mere, da zagotavlja najoptimalnejšo vklju-

čitev poškodovanega ali bolnega v delovno okolje (Slovenska Wikipedia, 2012).

Poznamo različne vrste rehabilitacije, ki so značilne za rehabilitacijo odvisnosti od alkohola 

(Može, 2002):

– osebnostna rehabilitacija je osnova in izhodišče ostalim oblikam rehabilitacije. Najprej 

mora priti do premikov na posameznikovem osebnostnem področju. Le-ta mora začeti 

misliti, čutiti in želeti kot neodvisne osebe, saj bo s tem začel postopoma spreminjati 

moteno obnašanje, vzpostavljati odnose na bolj zdravih temeljih, pridobil samozaupanje, 

samospoštovanje in spoštovanje s strani drugih;

– družinska rehabilitacija se vzpostavlja, ko se odvisni od alkohola zave svojih dolžnosti v družin-

skem življenju, začne urejati razmere v družini in se prične odgovorno vesti do svojih domačih;

– delovna in poklicna rehabilitacija – ko posameznik znova postane aktiven v družini in si s 

tem osmisli življenje, se kmalu izkaže tudi na delovnem mestu; postane zanesljiv, ustvar-

jalen in konstruktiven in se nemalokrat tudi dodatno izobražuje;

– družbena rehabilitacija – z vsemi preostalimi oblikami si posameznik ponovno povrne iz-

gubljeni ugled in pridobi upoštevanje v širši okolici, predvsem v svojem bivalnem okolju;

– zdravstvena rehabilitacija – s sanacijo načetega zdravja se zdravstvena rehabilitacija prič-

ne že v bolnišnici, nadaljuje pa se z urejenim in zdravim načinom življenja, k čemur pripo-

morejo abstinenca od alkohola, zdrava prehrana, različne telesne aktivnosti itd.

Za uspešno rehabilitacijo je nujno, da posameznik prevzame zdrav in ustvarjalen način življenja.
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8  Socialna vključenost in kakovost življenja odvisnih 
od alkohola – zaključek teoretičnega dela

Vsaka odvisnost, med katerimi je najpogostejša prav odvisnost od alkohola, ima dolgoročne 

posledice tako v socialnem okolju kot v kakovosti življenja posameznika. Posledice so lahko 

tako hude, da odvisni izgubi stike v svojem ožjem in širšem družbenem okolju, saj negativni 

učinki alkohola ne vplivajo samo na zdravje posameznika, temveč tudi na splošno dobro po-

čutje posameznika, njegove družine in družbe, to pa vodi v znatno znižanje kakovosti življenja 

vseh tistih, ki so v tesnejšem stiku z odvisno osebo.

Pitje alkohola je prisotno v vseh starostnih skupinah, še posebej pa so prekomernemu pitju 

izpostavljeni mladi. Mladostništvo je obdobje preizkušanja in oblikovanja navad, pitje alko-

hola jim pomeni način zabave in sprostitve (Zorko, Hočevar, Tančič Grum, Bajt, & Jeriček 

Klanšček, 2013). Probleme z alkoholom mladi doživljajo kot manj resne in so zato tudi manj 

pripravljeni poiskati pomoč (Lowinger, 2012). Raziskovalci so mnenja, da bodo izkušnje pitja 

mladih ostale del odraščanja (Palombi, 2006).

Raziskave na področju sociokulturnih dejavnikov glede vzorcev pitja in njihovih posledic so 

potrdile družbeno in kulturno vlogo alkohola. Zato je za tiste, ki se ukvarjajo z alkoholno 

politiko nujno, da so dobro seznanjeni z družbeno-kulturnimi funkcijami in pomenom pitja v 

različnih okoljih (SIRC, 2012). 

Spoznanja številnih raziskav in poročil o bremenu bolezni ter socialne in ekonomske škode v 

zadnjem desetletju so vplivala, da so se tako v Evropi kot pri nas mobilizirali stroka in civilna 

družba, posledično pa se je vključila tudi politika. Trenutno se v Sloveniji izvaja 36 preventiv-

nih promocijskih programov, akcij ali kampanij, porast le teh pa je viden predvsem od leta 

2006 (Kerstin Petrič, 2013). Vendar pa bo za večji uspeh ukrepov alkoholne politike potreb-

no doseči spremembo v toleranci do prekomernega pitja in v kulturi pitja. Naša družba je 

pitju alkohola še vedno močno naklonjena tudi z ekonomskega vidika (prihodek za državo), 

kar kljub vsem znanim posledicam ostaja ovira za izvajanje zastavljenih ukrepov alkoholne  

politike.
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Hkrati pa se je potrebno zavedati, da so odvisni od alkohola po zdravljenju svoje odvisnosti 

pogosto bolj stigmatizirani kot prej, ko so še pili, in da je kjub zavedanju vseh posledic prav 

stigmatizacija tista največja ovira za odločitev v prid zdravljenju (Čebašek Travnik, 2013). 

 

Klingemann (2001) je postavil definicijo socialnih posledic odvisnosti od alkohola, ki pravi, 

da so to spremembe, ki subjektivno ali objektivno vodijo nazaj k alkoholu ali iz njega izhajajo 

in pridejo do izraza v individualnem obnašanju posameznika, v medsebojnih odnosih ali v 

socialnem okolju. 

Posledice v medsebojnih odnosih vodijo v večkratno socialno izključenost. Tukaj bi se morali 

vprašati, kot se sprašuje in odgovarja Svetlik (2000), in sicer kdo je pravzaprav socialno iz-

ključen. Ali je to nekdo, ki ima sebe za socialno izključenega ne glede na svoj socialni položaj, 

oziroma je to nekdo, ki nima dostopa do osnovnih programov socialne varnosti, standardne 

izobrazbe in zdravstvenega varstva. Je torej socialno izključen prvi ali zadnji, ali sta to oba. V 

prvem primeru so izražene subjektivne zaznave, v drugem pa objektivna dejstva.

Kot smo že povedali, je objektivne dejavnike dokaj enostavno izmeriti, medtem ko je težje pre-

verjati subjektivne zaznave, ki pa so prav tako zelo pomembne, saj same dajejo dovolj relevan-

tne podatke o oceni lastne kakovosti življenja. Splošno zadovoljstvo z življenjem je v večji meri 

odvisno od notranjih, subjektivnih dejavnikov, kot pa od objektivnih, zunanjih dejavnikov. 

Raziskava Svetlika (1996b) o preverjanju kakovosti življenja Slovencev je podala zanimive re-

zultate, ki so med drugim pokazali, da je okrog 50 % posameznikov imelo razmeroma slabo 

kakovost delovnega življenja, ki se je merila z objektivnimi kazalci (mesečna plača, fizične 

delovne razmere, možnosti za učenje in uporabo znanja ter avtonomija), medtem ko so bili 

razmeroma zadovoljni s svojim delom, kar so ocenjevali subjektivno. 

V preteklosti je in tudi danes še velja pitje alkohola za sredstvo komunikacije med ljudmi 

različnih skupin in statusov in ima družbeno povezovalno vlogo med njimi. Prav tako naj bi 

omogočalo socialne interakcije in socialne vezi, ki se vzpostavijo s pitjem, vzdržujejo in javno 

potrdijo. Rituali, ki spremljajo vse naše dejavnosti, od katerih večina običajno vključuje alko-

hol, pogosto povezujejo družine, gospodinjstva in skupnosti (SIRC, 2012). V tem kontekstu je 

pomen alkohola razumljiv, vendar pa lahko taka uporaba alkohola kaj kmalu vodi v zlorabo.
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V svetu so bile izvedene številne raziskave o kakovosti življenja pri odvisnih od alkohola, ki 

so v glavnem pokazale, da so posledice odvisnosti od alkohola v močni povezavi z znižanjem 

kakovosti življenja pri posamezniku in njegovi družini.

Connor, Saunders in Feeney (2006) so v svoji raziskavi potrdili, da posledice odvisnosti bi-

stveno vplivajo na zdravje in družbeno funkcioniranje, kar posledično vpliva na slabšo ka-

kovost življenja posameznika. Iz različnih elektronskih podatkovnih baz (MEDLINE, Psyinfo, 

Cochrane Database of Systematic Rewiews in the Web of Science) je bilo razvidno, da je bilo 

na področju proučevanja odvisnosti od alkohola in kakovosti življenja do leta 2006 izvedenih 

25 različnih študij.

Klingemann (2001) je zapisal, da alkohol močno deluje predvsem na socialne dimenzije po-

sameznika. Posebej je izpostavil družino, prijatelje in delovno okolje:

– natančen razpon posledic odvisnosti od alkohola na družinske vezi le težko določimo, ven-

dar pa obsegajo najmanj vse probleme, ki jih doživlja tudi sam odvisni. Najbolj prizadeti 

so zagotovo otroci, saj se lahko sami le težko zavarujejo pred neposrednimi in posrednimi 

posledicami pitja enega ali obeh staršev. Psihosocialni učinki alkoholizma, ki jih otroci 

doživijo v času svojega odraščanja, vodijo v dva- do desetkrat večjo nevarnost, da se bo 

problematično pitje iz ene generacije preneslo tudi na naslednjo. Visoko ceno plačajo tudi 

partnerji odvisnih, katerih kakovost življenja se prav tako močno zniža;

– prijatelji so del socialnega okolja, kjer se predvsem mladi naučijo pitja in obnašanja po 

njem. Če alkohol močno usmerja stil in vsebino življenja, potem tudi močno vpliva na oko-

lje prijateljstev, kar pa ne pomeni, da odvisni ne morejo vzpostavit močnih in podpornih 

prijateljskih vezi, vendar pa je kakovost prijateljstva in vpliv alkoholizma nanj vprašljiv;

– tudi na delovno okolje ima odvisnost od alkohola močan vpliv, predvsem na posamezni-

kovo produktivnost ter odsotnost z dela zaradi pogostejših obolenj. Dokazana je poveza-

nost med brezposelnostjo in prekomernim pitjem. Tako je odvisni od alkohola izpostavljen 

nevarnosti izgube zaposlitve, po drugi strani pa brezposelnost pogosto vodi v problema-

tično pitje. Alkohol pogosto izzove vpadljivo neustrezno socialno obnašanje, ki je običajno 

povezano z večjo agresijo, več prometnimi nesrečami, nesrečami pri delu, seksualnimi in 

drugimi nadlegovanji itd.
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V empiričnem delu bomo zato svojo pozornost posvetili vplivu odvisnosti od alkohola na 

predhodno omenjene socialne dimenzije odnosov v družini, socialnem okolju, na dejavnike 

kakovosti življenja in najpogostejšo sočasno motnjo, t. j. depresivno motnjo.

V teoretičnem delu smo predstavili problematiko odvisnosti od alkohola in z njim povezane 

posledice na vseh področjih. Odvisnost od alkohola ostaja bolezen, ki jo je kot tako tudi po-

trebno obravnavati, čeprav nekaterim odvisnim pomagajo tudi druge oblike pomoči, ki jih 

lahko nudijo socialni delavci, skupine za samopomoč itd. Zaradi navedenega morajo biti o 

problemu odvisnosti dobro seznanjeni vsi, ki se s problematiko ukvarjajo.

S posledicami odvisnosti od alkohola na socialnem področju se srečujejo zlasti na centrih 

za socialno delo. Te se kažejo v materialnih stiskah ljudi, rubežih, stanovanjski problematiki, 

deložacijah, brezdomstvu, neurejenih družinskih in partnerskih odnosih, nasilju v družinah, 

zanemarjanju in ogrožanju otrok, težavah otrok pri odraščanju, kaznivih dejanjih, prometnih 

nesrečah, izgubah zaposlitve, slabi socialni mreži družine itd. (Lepoša Žalec, 2013). V nekate-

rih situacijah lahko odvisnim pomagajo predvsem hitre in tudi kratkotrajne intervencije, ki jih 

nudijo socialni delavci, pomembno pa je, da strokovnjaki posledice in problematiko odvisno-

sti od alkohola znajo prepoznati (Kotrla, 2005; Richardson, 2008). 

V medicini, kjer se odpravljajo predvsem posledice na področju zdravja, se govori o zdra-

vljenju, v socialnem delu pa o zgrešenem življenjskem slogu, napačnem načinu življenja, 

ki posameznikom in njihovim družinam prinaša stiske in težave predvsem na odnosnem in 

socialnem področju. Zato je pomoč socialnih delavcev usmerjena v odpravljanje opisanih 

stisk in težav, v podporo in učenje novih vedenjskih vzorcev, dobrih medsebojnih odnosov in 

v prevzemanje odgovornosti za svoje življenje (Lepoša Žalec, 2013).

V obravnavo odvisnih od alkohola se vključujejo tudi socialni pedagogi, saj je socialna peda-

gogika veda, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem upošteva njihovo življenj-

sko okolje. Socialni pedagogi nudijo pomoč posameznikom in skupinam pri prepoznavanju 

in zadovoljevanju njihovih potreb ter življenjskih ciljev (European Bureau of the International 

Association of Social Educators, 2006). Razpotnik (2006) med aktivnosti socialne pedagogike 

šteje neposredno spoznavanje družbeno marginaliziranih in ogroženih skupin ter širitev nji-



hovega glasu v družbi, pri čemer je pomembna strokovna analiza teh glasov in vzpostavljanje 

dialoga med večino in manjšinami. Tako so aktivnosti socialne pedagogike pomembne tudi 

v obravnavi odvisnih od alkohola in njihovih družin, kjer med drugim pomagajo pri socialni 

integraciji posameznikov in skupin nazaj v družbeno okolje.

Nanizali smo le nekaj strok, ki se poglobljeno ukvarjajo s problemom ene najbolj ogroženih 

skupin, t. j. z odvisnimi od alkohola. Zavedamo pa se, da bomo problem lahko zmanjšali zgolj 

s tesnim sodelovanjem na vseh nivojih, t. j. na ravni zdravstva, šolstva, socialnega dela, po-

licije, sodstva, gospodarstva, nevladnega sektorja itd.

104
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EMPIRIČNI DEL

9 Opredelitev raziskovalnega problema

Raziskovalni problem disertacije se v nadaljevanju dotika naslednjih področij:

– kakovosti življenja posameznika in zadovoljstva z nekaterimi dejavniki kakovosti življenja,

– socialne vključenosti v socialnem okolju in podpore družinskih članov ter 

– prisotnosti depresivne motnje kot najpogostejše sočasne motnje ob odvisnosti od alkohola.

Za kakovostno življenje vsakega posameznika je velikega pomena dobro duševno zdravje, 

ki vpliva na njegovo splošno dobro počutje, na medosebne odnose, ki jih ima ali ustvarja v 

svojem socialnem okolju, prav tako pa tudi na lastno socialno vključenost.

V zadnjem desetletju je bilo veliko narejenega prav na področju socialne vključenosti. Zakono-

daja Republike Slovenije se je spremenila v smislu zagotavljanja večje socialne varnosti, saj je 

bil sprejet Nacionalni program socialnega varstva, s katerim se je pričela širitev mrež različnih 

socialnovarstvenih storitev, zlasti za starejše, ljudi s težavami v duševnem in telesnem razvo-

ju, žrtve nasilja, zasvojene osebe in druge ranljive skupine prebivalstva (Stiković, 2004). Med 

najbolj ranljive skupine prebivalstva, za katere velja največje tveganje socialne izključenosti, 

spadajo tudi osebe s težavami na področju odvisnosti (Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, 2008; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2012b).

Število revnih in socialno izključenih v Sloveniji v zadnjih letih narašča, saj se socialne posledi-

ce gospodarske krize poglabljajo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2012a). Le-to  

nikakor ne prispeva k dvigu kakovosti življenja. Vendar pa za enkrat raziskave kažejo, da je 

Slovenija pri ocenah zadovoljstva z življenjem na sredini distribucije evropskih držav, s čimer 

spadamo med bolj zadovoljne s svojim življenjem v državah EU, kar lahko ocenimo kot ugo-

den rezultat (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008; Vrabič Kek, 2012).

Odvisnost od alkohola močno pogojuje znižanje kakovosti življenja pri posamezniku (Čer-

ne, Zaletel-Kragelj, & Selič, 2012) in pri njegovi družini (op. avtorice). Na znižanje kakovosti 
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življenja ob odvisnosti od alkohola vplivajo še dejavniki, kot so pridružene duševne motnje 

(najpogosteje depresivna motnja), socialno okolje in motnje spanja (Foster, Powell, Marshall, 

& Peters, 1999). Slovenija se po porabi čistega alkohola na prebivalca uvršča zelo visoko med 

članicami EU (WHO, 2011), prav tako ima visoko stopnjo obolevnosti in umrljivosti zaradi ne-

posrednega vpliva uživanja alkohola (Šešok, 2004).

Černe, Zaletel-Kragelj in Selič (2012) so izvedli pregled raziskav na področju povezanosti ka-

kovosti življenja z uživanjem alkohola v zadnjih desetih letih v svetu in pri nas. V raziskavo so 

vključili največjo bibliografsko bazo na področju biomedicine Medline in izbrali vse izvirne 

znanstvene članke objavljene v angleškem jeziku, ki so v raziskavi vključevali osebe starejše 

od 19 let, in so bili objavljeni v desetletnem obdobju (2000–2010). Raziskava je pokazala, da v 

tem času na tem področju ni bila izvedena nobena kvalitativna raziskava, vse so bile kvanti-

tativnega značaja. Domnevamo lahko, da je tak rezultat posledica premajhne usmerjenosti na 

kvalitativno raziskovalno metodo v medicinskem raziskovalnem modelu.

Prav tako so Černe, Zaletel-Kragelj in Selič (2012) ugotovili, da standardiziranega vprašalnika 

Q-LES-Q za ocenjevanje kakovosti življenja odvisnih od alkohola v predhodno opisanem ob-

dobju ni uporabil nihče.

Kot osnovni raziskovalni problem disertacije postavljamo osvetlitev povezave med kakovo-

stjo življenja, socialno vključenostjo in odvisnostjo od alkohola, kar bomo preverjali na osno-

vi triangulacije s pomočjo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih pristopov.

9.1 Cilji raziskave

V disertaciji smo želeli preučiti nekatere dejavnike kakovosti življenja in socialne vključe-

nosti ter prisotnost depresivne motnje pri osebah, odvisnih od alkohola, v različnih fazah 

psihosocialne obravnave ter pri osebah brez težav na področju odvisnosti od alkohola. V 

nadaljevanju s pomočjo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih pristopov ugotavljamo 

povezanosti in razlike na omenjenih področjih, preverjamo družinsko podporo in vključenosti 

v družinsko dogajanje, zadovoljstvo z življenjem, stopnje depresivne motnje ter subjektivne 

občutke vključenih v raziskavo glede omenjenih dimenzij.
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9.2 Osnovne hipoteze raziskave

Za potrebe raziskovalnega dela doktorske disertacije smo zastavili tri osnovne hipoteze razi-

skave, ki smo jih v nadaljevanju v kvantitativnem raziskovalnem pristopu še razčlenili.

Kakovost življenja

Osnovna hipoteza 1: Kakovost življenja oseb, odvisnih od alkohola, v posameznih fazah zdra-

vljenja odvisnosti od alkohola (pred, med in po) je nižja v primerjavi s tistimi osebami, ki 

nimajo težav na področju odvisnosti od alkohola.

Podpora družine

Osnovna hipoteza 2: Osebe brez težav na področju odvisnosti od alkohola ocenjujejo podpo-

ro družine višje kot osebe, odvisne od alkohola.

Prisotnost depresivne motnje

Osnovna hipoteza 3: Depresivna motnja se pri osebah, odvisnih od alkohola, pojavlja pogo-

steje kot pri osebah brez težav na področju odvisnosti od alkohola.
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10 Raziskovalni pristop

Empirični del vključuje kvantitativno in kvalitativno raziskovanje, saj s pomočjo obeh pri-

stopov poskušamo poglobiti spoznanja in povečati osveščenost o odvisnosti od alkohola v 

povezavi s kakovostjo življenja in socialno vključenostjo. 

10.1 Postopek zbiranja podatkov

Pred izvedbo raziskave smo za mnenje in soglasje k izvedbi raziskave zaprosili Komisijo 

Republike Slovenije za medicinsko etiko (štev.: 26/06/09) (Priloga 22). Hkrati smo pridobi-

li soglasja vodij psihiatričnih ustanov (Psihiatrična bolnišnica Idrija, Psihiatrična bolnišnica 

Begunje, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Univerzitetni klinični 

center Maribor, Psihiatrična klinika Ljubljana), v katerih smo k sodelovanju v raziskavi pova-

bili osebe, odvisne od alkohola, in sicer pred zdravljenjem odvisnosti in med zdravljenjem 

odvisnosti od alkohola. Prav tako smo pridobili soglasje vodstva Zdravstvenega doma dr. 

Adolfa Drolca Maribor, kjer smo k sodelovanju povabili osebe, odvisne od alkohola, po zdra-

vljenju odvisnosti od alkohola. Testiranje je bilo za vse sodelujoče anonimno in prostovoljno. 

Osebe, odvisne od alkohola, smo vključili v t. i. proučevano skupino. K sodelovanju smo jih 

povabili ob prvem pregledu v ambulantah za zdravljenje odvisnosti, med zdravljenjem odvi-

snosti na Oddelku za zdravljenje odvisnosti UKCM, v psihiatričnih bolnišnicah, v Psihiatrični 

kliniki Ljubljana, po zdravljenju odvisnosti pa v klubih zdravljenih alkoholikov na področju 

Maribora, kjer smo jih k sodelovanju povabili na njihovih rednih srečanjih. 

V primerjalno skupino smo vključili osebe, ki niso imele težav na področju odvisnosti od 

alkohola. K sodelovanju smo povabili naključne osebe v različnih regijah ter v različnih splo-

šnih ambulantah, delovnih organizacijah in društvih. 

Osebe, ki so sodelovale v fokusnih intervjujih15, smo povabili k sodelovanju v ambulantah za 

zdravljenje odvisnosti, na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola, v klubih zdravljenih 

15 Fokusni intervju je tehnika zbiranja podatkov, pri kateri raziskovalec zbere manjšo skupino ljudi in se z njimi pogo-
varja o določeni temi, ki je sodelujočim v fokusni skupini znana vnaprej (Vogrinc, 2008).
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alkoholikov, v različnih splošnih ambulantah, delovnih organizacijah in društvih. Fokusni in-

tervjuji so bili izvedeni na Oddelku za psihiatrijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. 

Okvirna vprašanja na določene teme so bila pripravljena vnaprej, sicer pa je pogovor potekal 

sproščeno, z nadaljnimi prilagoditvami. Pred pričetkom skupinskega pogovora sem udele-

žencem podala informacijo o poteku in pomenu skupinskega delno strukturiranega intervju-

ja in razložila pojem fokusnega intervjuja. Podala sem tudi informacije o vsebini in glavnih 

temah pogovora. Udeleženci so sodelovali popolnoma prostovoljno, bili pa so seznanjeni z 

možnostjo odklonitve sodelovanja v raziskavi – tudi kadarkoli med pogovorom. Seznanjeni 

so bili tudi s tem, da se bo pogovor snemal, vendar samo zvočno, s čimer so se vsi udeleženci 

strinjali.

10.2 Vzorec raziskovanja

V kvantitativno raziskavo smo vključili 502 osebi v starosti od 20 do 64 let (praviloma aktivno 

populacijo) iz vseh regij Slovenije, ki jih pokrivajo psihiatrične bolnišnice in oddelki za psihi-

atrijo (Maribor, Ljubljana, Ormož, Vojnik, Begunje in Idrija). 

Vzorec smo razdelili na dve skupini – proučevano in primerjalno. Proučevano skupino smo 

razdelili na tri podskupine – v prvo smo vključili osebe, ki so zaradi dolgotrajne zlorabe alko-

hola prišle v ambulanto za zdravljenje odvisnosti od alkohola in se do takrat zaradi odvisnosti 

od alkohola še niso vključile v proces zdravljenja odvisnosti (pred zdravljenjem odvisnosti); 

v drugo smo vključili osebe, odvisne od alkohola, ki so bile v obdobju zbiranja podatkov 

v institucionalni psihosocialni obravnavi zaradi odvisnosti od alkohola (med zdravljenjem 

odvisnosti), v tretjo pa smo vključili osebe, odvisne od alkohola, ki so bile v obdobju zbira-

nja podatkov vključene v klube zdravljenih alkoholikov, kar pomeni nadaljnjo rehabilitacijsko 

zdravljenje odvisnosti (po institucionalnem zdravljenju). Podskupine so bile izenačene po 

spolu, starosti in stopnji izobrazbe, pri čemer smo najprej zbrali udeležence skupine pred 

zdravljenjem odvisnosti, kasneje pa njim primerljive osebe po zdravljenju odvisnosti od al-

kohola (po spolu, starosti in izobrazbi). Tukaj smo se poslužili parne metode izenačevanja 

skupin. V skupini med zdravljenjem odvisnosti od alkohola smo zbrali tiste osebe, ki so bile v 

času anketiranja na zdravljenju svoje odvisnosti na oddelkih psihiatričnih bolnišnic.
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Primerjalna skupina je bila sestavljena na osnovi naključnega izbora oseb; udeleženci v njej 

niso bili odvisni od alkohola in niso bili v obravnavi zaradi problemov z odvisnostjo. Osebe 

brez težav na področju odvisnosti od alkohola smo povabili k sodelovanju v različnih dru-

štvih, delovnih organizacijah, zdravstvenih ustanovah ipd. iz prej omenjenih regij Slovenije. 

V prvem delu raziskave so sodelujoči s pomočjo vprašalnikov ocenjevali kakovost svojega 

življenja glede zadovoljstva z življenjem, zadovoljstva s psihičnim in fizičnim zdravjem, za-

dovoljstva z delovnim okoljem in delom, zadovoljstva z izvajanjem prostočasnih aktivnosti, 

zadovoljstva z občutkom družinske podpore in drugih socialnih stikov. Glede na to, da re-

gister odvisnih od alkohola v Sloveniji ne obstaja, težko opredelimo, kolikšen del odvisnih 

od alkohola v Sloveniji smo v raziskavo zajeli. Domneva se, da je v Sloveniji med 100.000 

do 200.000 odvisnih od alkohola (Čebašek Travnik, 1999, 2011), zato ocenjujemo, da smo v 

našo raziskavo zajeli 0,2 do 0,4 % odvisnih od alkohola v populaciji. Na leto je zaradi posledic 

problematike pitja v slovenske bolnišnice sprejetih okoli 4000 ljudi (Kravos, & Malešič, 2011), 

iz česar lahko sklepamo, da smo z našo raziskavo zajeli približno 10 % odvisnih od alkohola, 

ki na leto poiščejo pomoč zaradi posledic odvisnosti. V raziskavo smo zajeli zgolj osebe, ki v 

zdravstvenem sistemu iščejo pomoč zaradi odvisnosti od alkohola.

Tabela 12: Skupine anketirancev

skupina N %

pred 143 28,5

med 73 14,5

klub 143 28,5

zdravi 143 28,5

skupaj 502 100,0

Legenda: 
pred  – odvisni od alkohola pred zdravljenjem 
med  – odvisni od alkohola med zdravljenjem 
klub  – odvisni od alkohola po zdravljenju 
zdravi  – neodvisni od alkohola 
N  – število anketirancev 
%  – odstotek anketirancev

V drugem delu raziskave smo izvedli štiri fokusne intervjuje – za vsako skupino, ki je bila 

vključena v kvantitativni del, smo izvedli eno fokusno skupino16 (skupino oseb, ki so prvič 

prišle v ambulanto za zdravljenje odvisnosti od alkohola, skupino oseb, ki so vključene v 

institucionalno obravnavo odvisnosti od alkohola, skupino oseb, ki obiskujejo klube zdravlje-

16 Fokusna skupina (angl. focus group) je skupina ljudi, ki sodelujejo v fokusnem intervjuju.



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

111

nih alkoholikov in skupino oseb, ki niso odvisne od alkohola in se nikoli niso zdravile zaradi 

odvisnosti od alkohola). V posamezni fokusni skupini je sodelovalo 5 oseb, skupaj 20. Drugi 

vzorec je bil oblikovan zaradi poglobitve dimenzij kakovosti življenja in socialne vključenosti 

v kvantitativnem raziskovanju. Pri izbiri udeležencev v skupinah sem bila pozorna na to, da 

so bili vključeni različni po spolu, izobrazbi in starosti. Udeleženci fokusnih skupin so pred-

stavljali 4 % udeležencev v kvantitativnem delu raziskovanja.

Tabela 13: Fokusne skupine

skupina N %

pred 5 25

med 5 25

klub 5 25

zdravi 5 25

skupaj 20 100

Legenda: 
N – število anketirancev 
% – odstotek anketirancev 

Fokusne skupine so bile uravnotežene po številu sodelujočih v skupinah; v vsaki skupini je 

sodelovalo pet udeležencev.

10.3 Raziskovalna metoda

V raziskovalnem delu je bila uporabljena deskriptivna metoda empiričnega raziskovanja s 

pomočjo zbiranja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov.

10.4 Statistične obdelave

V kvantitativnem delu raziskave so podatki obdelani s statističnim paketom SPSS 20.0 ob 

podpori programa Microsoft Excel. Za vse spremenljivke so bili izračunani osnovni statistični 

parametri (povprečne vrednosti podskupin na posameznih lestvicah, minimalne in maksimal-

ne vrednosti, variacijski razmik, standardni odklon, koeficient variabilnosti, standardna napa-

ka, meja zaupanja). Uporabljeni so bili osnovni statistični testi: Studentov t-test, s katerim smo 
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preverjali razliko v pojavnosti depresije glede na starost in spol, in Hi kvadrat-test, s katerim 

smo ugotavljali povezanost med značilnostmi vzorcev. 

V kvalitativnem delu raziskave, ki je bil izveden z metodo fokusnih skupin, t. j. vodena disku-

sija z izbrano skupino ljudi, kjer je poudarek predvsem na pridobitvi mnenj, izkušenj in stališč 

posameznikov na določeno tematiko, je bila uporabljena kvalitativna analiza, ki je vključevala 

postopke:

– zbiranje podatkov s pomočjo fokusnih intervjujev,

– dobeseden prepis (transkripcija) pogovorov, pri čemer sem se posluževala prepisa v po-

govornem jeziku udeležencev,

– urejanje gradiva, 

– razčlenitev besedila s pripisovanjem pojmov, 

– razdelitev dobesednih izjav po raziskovalnih področjih,

– združevanje najpomembnejših izjav ter 

– primerjava rezultatov vseh štirih fokusnih intervjujev. 

Kvantitativni del raziskovanja je potekal od januarja 2011 do januarja 2012. Zbiranje podatkov 

za skupino odvisnih od alkohola pred zdravljenjem odvisnosti od alkohola je potekalo od 

januarja do maja 2011, zbiranje podatkov med osebami brez težav na področju odvisnosti 

od alkohola je potekalo od maja do avgusta 2011. Zbiranje podatkov odvisnih od alkohola po 

zdravljenju odvisnosti pa je potekalo od oktobra do decembra 2011. Zbiranje podatkov med 

zdravljenjem odvisnosti je potekalo v januarju 2012. 

Kvalitativni del raziskovanja v obliki fokusnih skupin smo izvedli od junija do avgusta 2013.
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11 Uporabljeni instrumenti in spremenljivke 

11.1 Merski instrumentarij 

Instrumentarij, ki je natančneje opisan v poglavju 12.4, je vključeval tri standardizirane vpra-

šalnike: vprašalnik o stopnji uživanja in zadovoljstva z življenjem (Quality of Life Enjoyment 

and Satisfaction – Q-LES-Q) (Endicott, 2000), ki je bil razvit kot mera stopnje uživanja in 

zadovoljstva na različnih področjih življenja posameznika (telesno zdravje, počutje, delo, ak-

tivnosti v prostem času, socialni odnosi). Z njim smo ocenjevali kakovost življenja vključenih 

oseb in socialno vključenost, Drugi je vprašalnik o družinskem funkcioniranju (Family Asses-

sment Device – FAD) (Epstein, Baldwin, & Bishop, 2000), s katerim smo ugotavljali subjek-

tivno ocenitev vključenosti v družinsko okolje in oceno družinske podpore. Tretji vprašalnik 

opredeljuje samoocenjevalno lestvico depresivnosti (ZUNG) (Zung, 2000) in se ugotavlja za 

analizo prisotnosti depresivne motnje. Za vse vprašalnike smo pridobili soglasja avtorjev.

Za zbiranje osnovnih podatkov smo pripravili vprašalnik o osebnih podatkih vključenih oseb 

za demografsko analizo. 

Za izvedbo fokusnih intervjujev smo pripravili vprašanja za polstrukturirani intervju. Z vpra-

šanji smo se usmerili v naslednje dimenzije: kakovost in zadovoljstvo z življenjem, odnosi v 

družini, odnosi na delovnem mestu, psihofizično počutje ter izkušnje z rehabilitacijo pri pod-

skupinah z zlorabo/odvisnostjo od alkohola. 

11.2 Opis spremenljivk

V raziskavi smo izpostavili naslednje spremenljivke:

– neodvisne spremenljivke: odvisnost od alkohola, spol, starost, izobrazba17,

– odvisne spremenljivke: kakovost življenja, telesno zdravje, delo, prostočasne aktivnosti, 

socialni odnosi, splošne aktivnosti, pojavnost depresije, podpora družine18.

17  Za merjenje neodvisnih spremenljivk, t. j. spola, starosti in izobrazbe, smo uporabili vprašalnik osebnih podatkov.

18  Za ugotavljanje podpore družine smo uporabili vprašalnik FAD, kjer se po podatkih Epsteina, Baldwina in Bishopa 
(2000) notranja konsistentnost reševanja problemov za celotno lestvico giblje med 0,72–0,92. Za merjenje telesnega 
zdravja, počutja, socialnih odnosov smo uporabili del vprašalnika Q-LES-Q, kjer se po podatkih Endicotta (2000) 
notranja konsistentnost reševanja problemov za posamezne lestvice giblje med 0,90–0,96, za pojavnost depresije 
pa vprašalnik ZUNG (Cronbach alpha je 0,79, pri vzorcu 1173 oseb).
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12 Kvantitativni del raziskave

Slika 7: Načrt kvantitativnega dela raziskave

Preučiti elemente kakovosti življenja, socialne vključenosti, družinske podpore in 
prisotnosti depresije v skupini posameznikov brez težav na področju odvisnosti od 
alkohola in pri skupini odvisnih od alkohola v različnih fazah psihosocialne obravnave.

Raziskovalni cilji

Predvidevamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med doživljanjem 
kakovosti življenja, družinske podpore, ocene socialne vključenosti/izključenosti in 
prisotnosti depresije med posameznimi raziskovalnimi podskupinami.

Hipoteze

502 anketirancev, od tega 359 z ugotovljeno odvisnostjo od alkohola in 143 oseb 
brez težav na področju problematičnega pitja alkohola.

Vzorec

Standardizirani vprašalniki: Q-LES-Q, FAD, ZUNG

Merski instrumenti

Kvantitativna analiza: osnovni statistični parametri in osnovni statistični testi

Statistični postopki

Teoretična in empirična poglobitev razumevanja odvisnosti od alkohola s 
poudarkom na socialnih dimenzijah in raziskovanju subjektivnih občutkov oseb 
z izkušnjo odvisnosti od alkohola glede kakovosti življenja, vključenosti v okolje, 
doživljanja družinske podpore in prisotnosti depresivne motnje.

Pričakovani rezultati
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12.1 Cilji kvantitativnega dela raziskave

Osnovni cilj kvantitativnega dela raziskave je preučiti elemente subjektivnega doživljanja ka-

kovosti življenja in socialne vključenosti ter prisotnost depresije v skupini posameznikov brez 

težav na področju odvisnosti od alkohola in v skupini odvisnih od alkohola v različnih fazah 

psihosocialne obravnave. 

S pomočjo kvantitativnih raziskovalnih pristopov smo ugotavljali povezanosti in razlike v 

omenjenih dimenzijah med posamezniki, ki so odvisni od alkohola (pred, med in po zdra-

vljenju odvisnosti) in skupino posameznikov brez težav na področju odvisnosti od alkohola.

V prvem delu smo uporabili kvantitativni metodološki pristop in preučili:

– elemente kakovosti življenja, ki smo jih opredelili na osnovi samoocenitve zadovoljstva z 

življenjem, ocene socialnih odnosov, zadovoljstva z delom, ki ga opravljajo, ukvarjanja s 

prostočasnimi aktivnostmi ter ocene psihičnega in fizičnega počutja; 

– elemente socialne vključenosti, ki smo jih opredelili na osnovi samoocen o vključenosti v 

družino, družinske podpore ter doživljanju vključenosti na delovnem mestu;

– prisotnost depresivne motnje, ki je  dokazano sopojavni sindrom z odvisnostjo (Grant, 

1997; Rus-Makovec, Čebašek-Travnik, Radovanovič, Ivančič, & Tomšič, 2002; Petrakis, Gon-

zales, Rosenheck, & Krystal, 2002), zato smo znake depresije opredelili s pomočjo standar-

dizirane samoocenjevalne lestvice (ZUNG).

12.2  Raziskovalna vprašanja in hipoteze kvantitativnega dela 
raziskovanja

Osnovna raziskovalna vprašanja doktorske disertacije so bila ugotoviti dimenzije doživljanja 

kakovosti življenja, družinske podpore in oceno socialne vključenosti/izključenosti med po-

sameznimi raziskovalnimi podskupinami, kar pomeni primerjanje te dimenzije med tistimi, ki 

alkohol prekomerno zlorabljajo in so razvili odvisnost, ter posamezniki brez težav odvisnosti. 

V skladu z opisanim smo postavili naslednje hipoteze:
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Ocena kakovosti in zadovoljstva z življenjem

Hipoteza 1: Kakovost življenja odvisnih od alkohola (pred zdravljenjem, med zdravljenjem, po 

zdravljenju) je nižja kot kakovost življenja oseb brez težav na področju odvisnosti. 

Hipoteza 2: Kakovost življenja odvisnih od alkohola je najnižja pred zdravljenjem odvisnosti, 

najvišja pa po zdravljenju odvisnosti od alkohola.

Hipoteza 3: Kakovost življenja se pri odvisnih in neodvisnih od alkohola razlikuje glede na 

spol, starost in izobrazbo.

Vključenost v družino in ocena podpore v družini

Hipoteza 4: Skupina oseb brez težav na področju odvisnosti od alkohola višje ocenjuje pod-

poro družine kot skupina odvisnih.

Hipoteza 5: Skupina odvisnih od alkohola po psihosocialni rehabilitaciji višje ocenjuje podpo-

ro družine kot skupina pred in med procesom rehabilitacije.

Prisotnost znakov depresivne motnje

Hipoteza 6: Depresivna motnja se pojavlja pogosteje pri odvisnih od alkohola, kot pri osebah 

brez težav na področju odvisnosti od alkohola. 

Hipoteza 7: Depresivna motnja se pojavlja pogosteje pri odvisnih od alkohola pred zdravlje-

njem kot pri odvisnih od alkohola med zdravljenjem in po njem. 

Hipoteza 8: Prisotnost znakov depresije se razlikuje po spolu, starosti in izobrazbi.

12.3 Opis vzorca kvantitativnega dela raziskovanja

Vsi anketiranci proučevanih skupin (pred zdravljenjem – PRED, med zdravljenjem – MED, na-

daljevalna rehabilitacija – KLUB) in primerjalne skupine (ZDRAVI) so prostovoljno pristopili 

k sodelovanju v raziskavi. Seznanjeni so bili z možnostjo odklonitve sodelovanja v raziskavi, 

prav tako jim je bila zagotovljena anonimnost.
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Tabela 14: Spol anketirancev

spol N %

ženski 139 27,7

moški 363 72,3

skupaj 502 100,0

Legenda: 
N – število anketirancev 
% – odstotek anketirancev 

V kvantitativnem delu raziskave je sodelovalo več moških (72,3 %) kot žensk (27,7 %); tako pa 

je tudi sicer razmerje med odvisnimi od alkohola – med odvisnimi od alkohola je dvakrat več 

moških kot žensk.

Tabela 15: Spol anketirancev po skupinah

skupina ženski moški skupaj

N % N % N %

pred 39 27,3 104 72,7 143 100,0

med 23 31,5 50 68,5 73 100,0

klub 39 27,3 104 72,7 143 100,0

zdravi 38 26,6 105 73,4 143 100,0

skupaj 139 27,7 363 72,3 502 100,0

Legenda: 
N – število anketirancev 
% – odstotek anketirancev

Iz tabele 15 je razvidno, da je bil prisoten najvišji delež žensk med anketiranci v skupini med, 

kjer je sodelovalo skoraj tretjina (31,5 %) anketirancev ženskega spola. 

Tabela 16: Izračun χ2 preizkusa za spol anketirancev po skupinah

test vrednost df Asymp. Sig. (2-stranska)

Pearsonov χ2 preizkus 0,645 3 0,886

p < 0,05

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

 

Med skupinami pred, med, klub in zdravi ni razlike po spolu (p = 0,886), kar kaže na izenačnost 

skupin po spolu.
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Tabela 17: Starost anketirancev

dejavnik N min max x– SD

starost 502 20 64 42 9,307

Legenda:  
N  – število anketirancev 
min  –  najnižja starost anketirancev (v letih)
max  –  najvišja starost anketirancev (v letih)
x–  – povprečna starost (v letih)
SD  –  standardna deviacija (standardni odklon)

Najmlajši anketiranec je bil star 20 let, najstarejši pa 64 let. V povprečju so bili anketiranci 

stari 42 ± 9,3 let.

Tabela 18: Starost anketirancev po skupinah

skupina 20–29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60 in več skupaj

N % N % N % N % N % N %

pred 5 3,5 33 23,1 61 42,6 35 24,5 9 6,3 143 100,0

med 4 5,5 12 16,4 27 37,0 23 31,5 7 9,6 73 100,0

klub 6 4,2 26 18,2 56 39,1 49 34,3 6 4,2 143 100,0

zdravi 9 6,3 40 28,0 46 32,2 41 28,6 7 4,9 143 100,0

skupaj 24 4,8 111 22,1 190 37,8 148 29,5 29 5,8 502 100,0

Iz tabele 18 je razvidno, da je bilo največ anketirancev v starostnem razredu med 40 in 49 let, 

najmanj pa v starostnem razredu od 20 do 29 let.

Tabela 19:  Izračun χ2 preizkusa za starost anketirancev po skupinah

test vrednost df Asymp. Sig. (2-stranska)

Pearsonov χ2 preizkus 13,043 12 0,366

p < 0,05

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

 

Med skupinami pred, med, klub in zdravi ni razlike po starosti (p = 0,366), kar kaže na izenač-

nost skupin po starosti.
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Tabela 20: Izobrazba anketirancev po skupinah

skupina nedo-
končana 
osnovna 

šola

dokon-
čana 

osnovna 
šola

poklicna 
šola

srednja 
šola

višja 
šola

visoka 
strokov-
na šola

fakulteta magis-
terij ali 

doktorat

skupaj

N % N % N % N % N % N % N % N % N %

pred 6 4,2 31 21,7 46 32,2 48 33,6 4 2,8 2 1,4 6 4,2 0 0,0 143 100,0

med 4 5,5 16 21,9 13 17,8 32 43,8 3 4,1 0 0,0 3 4,1 2 2,7 73 100,0

klub 10 7,0 27 18,9 47 32,9 46 32,2 2 1,4 2 1,4 6 4,2 3 2,1 143 100,0

zdravi 3 2,1 33 23,1 45 31,5 50 35,0 3 2,1 1 0,7 8 5,6 0 0,0 143 100,0

skupaj 23 4,6 107 21,3 151 30,1 176 35,1 12 2,4 5 1,0 23 4,6 5 1,0 502 100,0

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Največ anketirancev ima dokončano srednjo šolo, s pridobljeno V. stopnjo izobrazbe. V sku-

pini pred ima srednjo šolo dokončano 33,6 % anketirancev, pri skupini med je takih anketi-

rancev 43,8 %, med zdravimi (zdravi) je takih 35 %. Med anketiranci v skupini klub ima največ 

anketirancev dokončano poklicno šolo, t. j. III. ali IV. stopnjo izobrazbe.

Glede na skupno število let izobraževanja ugotavljamo, da so se ankentiranci v povprečju 

izobraževali 10,91 ± 2,9 let (Priloga 3). 

Tabela 21: Izračun χ2 preizkusa za izobrazbo anketirancev po skupinah

test vrednost df Asymp. Sig. (2-stranska)

Pearsonov χ2 preizkus 4,154 3 0,245

p < 0,05

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Med skupinami pred, med, klub in zdravi ni razlike po izobrazbi (p = 0,245), kar kaže na izenač-

nost skupin po izobrazbi.
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Tabela 22: Stan anketirancev po skupinah

skupina samski poročeni ločeni ovdoveli izvenzakon-
ska skupnost

skupaj

N % N % N % N % N % N %

pred 34 24,5 63 45,3 29 20,9 2 1,4 11 7,9 139 100,0

med 14 19,7 26 36,6 19 26,8 4 5,6 8 11,3 71 100,0

klub 34 24,3 77 55,0 16 11,4 6 4,3 7 5,0 140 100,0

zdravi 30 21,4 88 62,9 6 4,3 2 1,4 14 10,0 140 100,0

skupaj 112 22,9 254 51,8 70 14,3 14 2,9 40 8,2 490 100,0
 
Legenda: 
N – število anketirancev 
% – odstotek anketirancev

V skupini pred je največ samskih oseb (24,5 %), največ poročenih (62,9 %) je v skupini zdravi,  

medtem ko je v skupini oseb, ki so v institucionalni obravnavi (med), največ ločenih (26,8 %), 

oseb v izvenzakonski skupnosti (11,3 %) in največ ovdovelih oseb (5,6 %).

Tabela 23: Anketiranci po številu otrok

število otrok 0 1 2 3 4 5 6 7 skupaj

N 106 114 213 47 12 5 1 1 499

% 21,1 22,7 42,4 9,4 2,4 1,0 0,2 0,2 99,4
 
Legenda: 
N – število anketirancev 
% – odstotek anketirancev

Največ anketirancev ima po dva otroka, le teh je 42,4 %. Na drugem mestu so anketiranci, ki 

imajo enega otroka (22,7 %), na tretjem mestu pa so tisti brez otrok z 21,1 % deležem. Po en 

anketiranec imata 6 (0,2 %) in 7 otrok (0,2 %). 

Največ otrok anketirancev je še nepreskrbljenih, kar pomeni, da so v polni meri odvisni od 

svojih staršev. Takih otrok je kar 49,4 %, torej ima skoraj polovica anketirancev še nepreskr-

bljene otroke (Priloga 2).
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Tabela 24: Anketiranci po statusu

skupina zaposleni 
za določen 

čas

zaposleni 
za nedolo-

čen čas

brezposelni invalidsko 
upokojeni

redno  
upokojeni

drugo skupaj

N % N % N % N % N % N % N %

pred 16 11,2 83 58,0 22 15,4 10 7,0 8 5,6 4 2,8 143 100,0

med 4 5,6 23 31,9 25 34,7 5 6,9 12 16,7 3 4,2 72 100,0

klub 13 9,2 83 58,5 23 16,2 8 5,6 9 6,3 6 4,2 142 100,0

zdravi 14 9,8 79 55,2 26 18,2 8 5,6 10 7,0 6 4,2 143 100,0

skupaj 47 9,4 268 53,6 96 19,2 31 6,2 39 7,8 19 3,8 500 100,0

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Več kot polovica anketirancev v skupinah pred (58 %), klub (58,5 %) in zdravi (55,2 %) je za-

poslenih za nedoločen čas. Med anketiranci v skupini med je zaposlenih za nedoločen čas le 

slaba tretjina (31,9 %), brezposelnih je 34,7 %. Med slednjimi je tudi najvišji odstotek (16,7 %) 

oseb, ki so v primerjavi z ostalimi skupinami redno upokojeni.

V povprečju so anketiranci zaposleni dobrih 20 let, razpon zaposlenosti pa sega od 0 do 41 let.

Tabela 25: Kraj bivanja anketirancev po skupinah

skupina na vasi v mestu neodgovorjeni skupaj

N % N % N % N %

pred 81 59,1 55 40,1 1 0,7 137 100,0

med 35 50,0 34 48,6 1 1,4 70 100,0

klub 82 61,7 51 38,3 0 0,0 133 100,0

zdravi 104 75,4 34 24,6 0 0,0 138 100,0

skupaj 302 63,2 174 36,4 2 0,4 478 100,0

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

V vseh proučevanih skupinah živi več anketirancev na vasi, največji delež jih na vasi živi v 

skupini zdravi (75,4 %). Največ anketirancev v vseh skupinah živi v skupnem gospodinjstvu z 

zakoncem ali partnerjem: v skupini pred 61,0 %, v skupini med 45,7 %, v skupini klub 67,4 %, v 

skupini zdravi 80,1 %. Med anketiranci iz skupine med je relativno visok delež (30, 0 %) takih, 

ki živijo sami (Priloga 4).
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Tabela 26:  Ocenitev lastnega ekonomskega stanja po skupinah

skupina slabo zadovoljujoče dobro neodgovorjeni skupaj

N % N % N % N % N %

pred 43 30,7 77 55,0 20 14,3 0 0,0 140 100,0

med 32 23,2 26 36,6 13 18,3 0 0,0 71 100,0

klub 32 23,2 78 56,5 25 18,1 3 2,2 138 100,0

zdravi 42 29,6 81 57,0 18 12,7 1 0,7 142 100,0

skupaj 149 30,3 262 53,4 76 15,5 4 0,8 491 100,0

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Anketiranci so svoje ekonomsko stanje najpogosteje ocenili kot zadovoljujoče v skupinah 

pred (55 %), klub (56,5 %) in zdravi (55 %). Skoraj tretjina v vseh treh naštetih skupinah je 

svoje ekonomsko stanje ocenila kot slabo. V skupini med je največ anketirancev ocenilo svo-

je ekonomsko stanje kot slabo, in sicer v 45,1 %. Le malo anketirancev je svoje ekonomsko 

stanje ocenilo kot dobro.

12.4 Uporabljeni merski instrumenti

Inštrumentarij je vključeval štiri instrumente: 

– Vprašalnik o osebnih podatkih vključenih oseb za demografsko analizo, s katerim smo 

pridobili podatke o neodvisnih spremenljivkah (spol, starost, izobrazba);

– Vprašalnik o stopnji uživanja in zadovoljstva z življenjem (Quality of Life Enjoyment and 

Satisfaction – Q-LES-Q), s katerim smo ocenjevali kakovost življenja in socialno vključe-

nost posameznih raziskovalnih skupin. Domnevali smo, da osebe brez težav na področju 

odvisnosti od alkohola izražajo večje zadovoljstvo z življenjem, s tem pa boljšo kakovost 

življenja in socialno vključenost kot osebe, ki imajo težave z odvisnostjo od alkohola. 

Vprašalnik Q-LES-Q je bil razvit v zgodnjih devetdesetih letih v ZDA, sprva za paciente z 

depresivno motnjo, za preverjanje stopnje uživanja in zadovoljstva na različnih področjih 

življenja posameznika (telesno zdravje, počutje, delo, aktivnosti v prostem času, social-

ni odnosi) (Endicott, Nee, Harrison, & Blumenthal, 1993). To so hkrati tudi pomembnejši  
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dejavniki, ki opredeljujejo kakovost življenja. Daljša verzija Q-LES-Q obsega 93 postavk in 

za izpolnitev zahteva cca. 20 minut časa. Vsaka postavka se ocenjuje po pet-točkovni Li-

kertovi lestvici, in sicer s postavkami nikoli, redko, včasih, pogosto in vedno. Vrednosti so 

izražene v odstotkih, in sicer od maksimalne skupne vrednosti za posamezne dejavnike ka-

kovosti življenja. Višja dobljena vrednost predstavlja večje zadovoljstvo z življenjem, s tem 

pa boljšo kakovost življenja in socialno vključenost, ne določa pa norm kakovosti življenja. 

Vprašalnik se največkrat uporablja kot samoocenitveni instrument pri pacientih z duševnimi 

motnjami (Bishop, Walling, Dott, Folkes, & Bucy, 1999; Demyttenaere, Andersen, & Reines, 

2008). Po navedbah avtorja je koeficient interne konsistentnosti (Cronbach alfa) 0,90 (Endi-

cott, 2000), v drugih raziskavah pa se je izkazalo, da je Cronbach alfa med 0,82–0,94 (Ritsner, 

Kurs, Gibel, & Ratner, 2005). Izračunani koeficienti interne konsistentnosti v naši raziskavi so 

bili za posamezne lestvice: telesno zdravje – 0,930, delo – 0,937, aktivnosti v prostem času – 

0,894, socialno odnosi – 0,871, splošno počutje – 0,880.

Vprašalnik Q-LES-Q je bil v letu 2000 preveden v številne svetovne jezike, tudi v slovenšči-

no. Izkazal se je kot zelo uporaben v številnih raziskavah na področju preučevanja shizo-

frenije, paničnih in depresivnih motenj, distimij, predmenstrualnih težav, posttravmatskih 

stresnih motenj itd. Vprašalnik Q-LES-Q je instrument za preučevanje kakovosti življenja, 

uporaben na širšem področju, tudi kot presejalni test za vrednotenje izidov in odkrivanje 

problematičnih področij posameznika (Endicott, 2000).

– Vprašalnik o družinskem funkcioniranju (Family Assessment Device – FAD), s katerim smo 

ugotavljali subjektivno oceno vključenosti v družinsko okolje in oceno družinske podpore. 

Predvidevali smo, da je doživljanje družinske podpore in vključenosti v družino večje pri 

tistih brez težav na področju odvisnosti od alkohola. Model opisuje strukturne in orga-

nizacijske lastnosti družin in medosebne vzorce med družinskimi člani, v okviru katerih 

razlikujemo med »zdravimi« in »bolnimi« družinami. 

Vprašalnik FAD vključuje šest dimenzij: reševanje problemov, ki opredeljuje sposobnost 

reševanja problemov v okviru družine (postavljenih je sedem stopenj učinkovitega re-

ševanja problemov v družini), komunikacijo, ki opisuje sposobnost izmenjave informacij 

med družinskimi člani, porazdeljenost vlog med družinskimi člani, in sicer, ali so v družini 
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razviti vzorci vedenja, ki vključujejo zagotavljanje možnosti za podporo, osebnostni razvoj 

itd., emocionalni odziv, kjer se preverja sposobnost izražanja čustev posameznih družin-

skih članov, čustvena vključenost, kjer se preverjajo aktivnosti in skrb za preostale dru-

žinske člane, kjer je optimalna skrb najprimernejša (ne preveč in ne premalo) ter kontrola 

vedenja, v okviru katere družinski člani opišejo načine izražanja posameznikovega vedenja 

v različnih situacijah (Epstein, & Bishop, 1981; Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983; Epstein, 

Baldwin, & Bishop, 2000).

Vprašalnik FAD obsega 60 postavk in za izpolnitev zahteva cca. 20 minut časa za družinske 

člane starejše od dvanajst let. Vsaka postavka se ocenjuje po štiri-točkovni Likertovi lestvici, 

in sicer z vrednostmi od zelo se strinjam (se povsem strinjam), se strinjam, se ne strinjam in 

sploh se ne strinjam (nikakor se ne strinjam). Vsaka postavka se oceni z 1 do 4 točkami, kjer 

večje vrednosti pomenijo slabše odnose in slabšo vključenost ter podporo v družini.

Po navedbah avtorjev Epstein, Baldwin in Bishop (2000) je Cronbach alfa – koeficient in-

terne konsistentnosti med 0,72–0,92. Izračunani koeficienti interne konsistentnosti v naši 

raziskavi je bil 0,849.

Vprašalnik FAD je preveden v številne svetovne jezike, med njimi tudi v slovenščino. Upo-

rabljen je bil v različnih raziskavah preverjanja družinskega funkcioniranja in tudi v lon-

gitudinalni raziskavi ugotavljanja družinskega funkcioniranja v povezavi z depresivnimi 

motnjami (Messer, & Reiss, 2000).

– Samoocenjevalno lestvico depresivnosti (ZUNG) za analizo prisotnosti depresivne mo-

tnje, je razvil ameriški psihiater W. W. Zung (1965; 2000). Samoocenjevalna lestvica de-

presivnosti vključuje vse vidike bolezni na preprost, kratek in kvantitativen način. Obsega 

20 postavk in za izpolnitev zahteva od 5 do 30 minut časa, odvisno od psihopatološkega 

stanja posameznika. Vsaka postavka se ocenjuje na štiri-točkovni Likertovi lestvici, in sicer 

vrednosti od nikoli, redko, včasih in pogosto. Izračunana vrednost po postavkah, manjša 

od 50, pomeni normalno stanje brez depresije. Vrednost od 50 do 59 pomeni minimalno 

ali blago stopnjo depresije. Vrednost od 60 do 69 pomeni hujšo obliko depresije, vrednost 

od 70 do 80 pomeni globoko ali hudo stopnjo depresije.
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Koeficient interne konsistentnosti – Cronbach alfa je 0,79 (Knight et al., 1983, v Endicott, 

2000). Izračunani koeficienti interne konsistentnosti v naši raziskavi je bil 0,899.

Letvica je preprosta in enostavna za uporabo, zato se pogosto uporablja po vsem svetu. 

Prevedena je v številne svetovne jezike, tudi v slovenski jezik.

Za vse vprašalnike, razen prvega, ki sem ga sestavila sama, smo pridobili soglasje avtorjev.

12.5 Preverjanje hipotez v kvantitativnem delu raziskovanja

S hipotezami 1, 2 in 3 smo želeli oceniti kakovost in zadovoljstvo anketirancev s svojim življe-

njem. Preverjali smo njihovo subjektivno oceno in mnenje.

V hipotezi 1 smo predvidevali, da je kakovost življenja odvisnih od alkohola (pred zdravlje-

njem, med zdravljenjem, po zdravljenju) nižja kot kakovost življenja posameznikov brez 

znakov odvisnosti. Primerjali smo podvzorca: odvisni – zdravi.

V hipotezi 2 smo predvidevali, da je kakovost življenja odvisnih od alkohola najnižja pred 

zdravljenjem odvisnosti, najvišja je kakovost življenja odvisnih od alkohola po zdravljenju 

odvisnosti od alkohola. Primerjali smo podvzorca: odvisni pred in po zdravljenju.

V hipotezi 3 smo predvidevali, da se kakovost življenja pri odvisnih in neodvisnih od alkoho-

la razlikuje glede na spol, starost in izobrazbo. Primerjali smo podvzorca: odvisni – zdravi, 

in sicer po spolu, starosti in izobrazbi.

Vse tri hipoteze smo preverjali s pomočjo vprašalnika Q-LES-Q, samocenitvenega vprašal-

nika o stopnji zadovoljstva z življenjem, s pomočjo katerega so anketiranci subjektivno oce-

njevali nekatere dejavnike kakovosti življenja. Tako smo pridobili  informacijo o doživljanjih 

posameznikov in skupin. Vprašalnik Q-LES-Q je sestavljen iz 93 postavk, ki vključujejo di-

mezije telesnega zdravja, počutja, dela, gospodinjskih obveznosti, šolanja, aktivnosti v pro-

stem času, socialnih odnosov in splošnih aktivnosti. Za potrebe raziskovalnega dela smo  
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ocenjevali naslednje parametre, ki opredeljujejo zadovoljstvo posameznika z življenjem:

– ocena telesnega zdravja,

– ocena lastnega počutja,

– ocena zadovoljstva z delom,

– ocena aktivnosti v prostem času,

– ocena socialnih odnosov.

Zbrane vrednosti za posamezne lestvice in skupna vrednost so izražene v odstotkih od ma-

ksimalne skupne vrednosti za posamezne dejavnike kakovosti življenja. Višja vrednost pred-

stavlja večje zadovoljstvo z življenjem (Endicott, 2000).

S hipotezama 4 in 5 smo želeli preverjati vključenost posameznika v družino in subjektivno 

oceno posameznika glede podpore v družini.

V hipotezi 4 smo predvidevali, da skupina brez težav z odvisnostjo od alkohola višje ocenju-

je podporo družine kot skupina odvisnih.

V hipotezi 5 smo predvidevali, da skupina odvisnih od alkohola po psihosocialni rehabilita-

ciji višje ocenjuje podporo družine kot skupina pred in med procesom rehabilitacije.

Za preverjanje hipotez 4 in 5 smo uporabili vprašalnik o družinskem funkcioniranju (Family 

Assessment Device – FAD), s katerim smo ugotavljali subjektivno ocenitev vključenosti v 

družinsko okolje in oceno družinske podpore. 

S hipotezami 6, 7 in 8 pa smo želeli ugotoviti prisotnost znakov depresivne motnje med po-

samezniki v različnih skupinah.

V hipotezi 6 smo predvidevali, da se depresivna motnja pojavlja pogosteje pri odvisnih od 

alkohola kot pri osebah, ki niso odvisne od alkohola. 

V hipotezi 7 smo predvidevali, da se depresivna motnja pojavlja pogosteje pri odvisnih od 

alkohola pred zdravljenjem kot pri odvisnih od alkohola med zdravljenjem in po njem. 
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V hipotezi 8 pa smo predvidevali, da se prisotnost znakov depresije pri posameznikih razli-

kuje po spolu, starosti in izobrazbi.

Za ocenjevanje prisotnosti depresivne motnje smo uporabili samoocenjevalno lestvico de-

presivnosti (ZUNG). 

12.5.1 Ocena dejavnikov kakovosti življenja med skupinama 
odvisnih od alkohola in zdravih – preverjanje H1

Pri preverjanju hipoteze 1 smo ugotavljali, kakšna je razlika med oceno dejavnikov kakovosti 

življenja pri delitvi skupin anketirancev na odvisne (pred, med in po zdravljenju odvisnosti) in 

zdrave (brez znakov odvisnosti od alkohola).

Tabela 27: Ocena dejavnikov kakovosti življenja po skupinah odvisni – zdravi

dejavniki kakovosti življenja skupina N x– SD stand. napaka x–

telesno zdravje odvisni 357 63,0985 13,03158 0,68970

zdravi 143 65,5083 12,63172 1,05632

počutje odvisni 356 72,9494 14,80262 0,78454

zdravi 143 76,9331 13,05785 1,09195

delo odvisni 231 80,4529 15,39665 1,01302

zdravi 102 81,2217 11,22073 1,11102

aktivnosti v prostem času odvisni 324 71,0905 15,26210 0,84789

zdravi 136 76,0294 13,72580 1,17698

socialni  odnosi odvisni 355 70,4481 13,72465 0,72843

zdravi 142 72,9065 11,64367 0,97712

Legenda:
N   – število anketirancev
x–   – povprečje
SD   – standardna deviacija (standardni odklon)
stand. napaka x– – standardna napaka povprečja

Rezultati deskriptivne analize (Tabela 27) kažejo, da je najmanj anketirancev ocenilo dejavnik 

delo (N = 333), saj so na predložena vprašanja odgovarjali zgolj tisti anketiranci, ki so bili v za-

dnjem tednu pred anketiranjem zaposleni. Vendar pa so bile v povprečju tako osebe iz skupine 

odvisnih kot osebe iz skupine zdravih najbolj zadovoljne prav s svojim delom. Podatki so pri 
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odvisnih najmanj razpršeni (SD) pri dejavniku zadovoljstvo s telesnim zdravjem (13,03), naj-

bolj pa pri zadovoljstvu z delom (15,39), pri osebah iz skupine zdravih pa so podatki najmanj 

razpršeni pri zadovoljstvu z delom (11,22) najbolj pa pri aktivnostih v prostem času (13,72). 

Normalnost porazdelitve podatkov smo ugotavljali z dvema najpogosteje uporabljenima te-

stoma za preverjanje normalnosti, to sta Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test. 

Tabela 28:  Test normalne porazdelitve pri posameznih dejavnikih kakovosti življenja po skupinah  
odvisni – zdravi

dejavniki  
kakovosti  
življenja

skupina Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig. vrednosti df Sig.

telesno zdravje odvisni 0,051 214 0,200 0,985 214 0,020

zdravi 0,091 97 0,047 0,981 97 0,188

počutje odvisni 0,058 214 0,073 0,976 214 0,001

zdravi 0,106 97 0,009 0,963 97 0,008

delo odvisni 0,109 214 0,000 0,883 214 0,000

zdravi 0,071 97 0,200 0,962 97 0,007

aktivnosti  
v prostem času

odvisni 0,060 214 0,057 0,985 214 0,024

zdravi 0,108 97 0,007 0,976 97 0,075

socialni odnosi odvisni 0,043 214 0,200 0,992 214 0,299

zdravi 0,104 97 0,012 0,984 97 0,280

p < 0,05 

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

V vseh primerih smo ugotovili, da vsaj ena izmed porazdelitev ni normalna (p > 0,05), zato 

bomo v nadaljevanju uporabili neparametrične teste za ugotavljanje razlik med posameznimi 

dejavniki.
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Tabela 29: Statistična pomembnost razlik med dejavniki kakovosti življenja po skupinah odvisni – zdravi

test telesno  
zdravje

počutje delo aktivnosti v 
prostem času

socialni  
odnosi

Mann-Whitney U 23388,000 21593,000 11339,000 17786,000 22594,000

Wilcoxon W 87291,000 85139,000 16592,000 70436,000 85784,000

Z -1,465 -2,653 -0,546 -3,271 -1,807

Asymp. Sig. (2-stranska) 0,143 0,008 0,585 0,001 0,071

P < 0,05 

Legenda:
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost) 

Analiza dejavnikov kakovosti življenja po skupinah odvisni – zdravi je pokazala, da se stati-

stično pomembna razlika pojavlja pri dejavniku zadovoljstva z lastnim počutjem (p = 0,008). 

Zdravi navajajo pomembno večje zadovoljstvo z lastnim počutjem kot odvisni (Tabela 29).

Prav tako se je statistično pomembna razlika pokazala pri dejavniku zadovoljstva z aktivnost-

mi v prostem času (p = 0,001), kjer so zdravi bolj zadovoljni s številom, izvedbo in zanima-

njem za aktivnosti (Tabela 29, Graf 4).

Graf 1: Ocena zadovoljstva z dejavnikom telesno zdravje pri skupinah odvisni – zdravi
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Graf 1 prikazuje, da so anketiranci v skupini zdravih na splošno bolj zadovoljni s svojim tele-

snim zdravjem kot odvisni od alkohola, vendar se med skupinama niso pokazale statistično 

pomembne razlike (p = 0,143) (Tabela 29, Graf 1).
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Graf 2: Ocena zadovoljstva z dejavnikom počutje pri skupinah odvisni – zdravi

odvisni
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Graf 2 prikazuje oceno zadovoljstva anketirancev v skupinah odvisni in zdravi glede zado-

voljstva z lastnim počutjem. Iz grafa je razvidno, da je večina anketirancev v skupini zdravih 

bolj zadovoljnih z lastnim počutjem kot skupina odvisnih. Razlike med obema skupinama so 

statistično pomembne (p = 0,008) (Tabela 29, Graf 2).

Graf 3: Ocena zadovoljstva z dejavnikom dela pri skupinah odvisni – zdravi

odvisni
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Pri dejavniku zadovoljstvo z delom so osebe v skupini zdravih bolj zadovoljne z delom, ki ga 

opravljajo, vendar so tukaj razlike zelo majhne (p = 0,585) (Tabela 29, Graf 3).
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Graf 4: Ocena zadovoljstva z dejavnikom aktivnosti v prostem času pri skupinah odvisni – zdravi

odvisni
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Iz grafa 4 je razvidno, da so anketiranci iz skupine zdravih bolj zadovoljni z aktivnostmi, ki 

jih izvajajo v prostem času, kot pa anketiranci iz skupine odvisnih. Razlika je statistično po-

membna (p = 0,001) (Tabela 29, Graf 4).

Graf 5: Ocena zadovoljstva z dejavnikom socialni odnosi pri skupinah odvisni – zdravi

odvisni
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Z dejavnikom zadovoljstva s socialnimi odnosi so na splošno bolj zadovoljni anketiranci v sku-

pini zdravih. Razlika med obema skupinama ni statistično pomembna (p = 0,071) (Tabela 29,  

Graf 5).
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Analiza podatkov je pokazala, da se med skupinami pojavljajo razlike glede ocenjevanja 

dejavnikov kakovosti življenja (telesno zdravje, počutje, delo, aktivnosti v prostem času, 

socialni odnosi), pri katerih so z vsemi dejavniki bolj zadovoljne osebe iz skupine zdravih. 

Statistično pomembne razlike pa so se pokazale zgolj pri ocenjevanju kakovosti življenja 

glede lastnega počutja (p = 0,008) in aktivnosti v prostem času (p = 0,001), kjer se izrazi-

tejše zadovoljstvo kaže pri anketirancih iz skupine zdravih. Hipotezo 1 lahko s tem delno 

potrdimo.

12.5.2 Ocena dejavnikov kakovosti življenja med skupinama 
pred in po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola – 
preverjanje H2

S preverjanjem hipoteze 2 smo ugotavljali, kakšna je kakovost življenja odvisnih pred zdra-

vljenjem odvisnosti in kakšna po njem. Predvidevali smo, da je kakovost življenja odvisnih 

od alkohola najnižja pred zdravljenjem odvisnosti, najvišja pa po zdravljenju odvisnosti od 

alkohola.

Tabela 30:  Ocena dejavnikov kakovosti življenja pri odvisnih od alkohola pred in po zdravljenju odvisnosti

dejavniki kakovosti življenja skupina N x– SD stand. napaka x–

telesno zdravje pred 143 64,0129 12,65495 1,05826

klub 142 63,3586 13,04350 1,09459

počutje pred 142 74,6881 14,10357 1,18355

klub 142 73,1489 15,25538 1,28020

delo pred 103 79,5370 16,40767 1,61670

klub 98 83,1711 12,70150 1,28305

aktivnosti v prostem času pred 133 70,7268 16,18672 1,40357

klub 130 72,7692 14,30045 1,25423

socialni odnosi pred 142 71,6133 13,43758 1,12766

klub 140 70,6104 13,87022 1,17225

Legenda:
N   – število anketirancev
x–   – povprečje
SD   – standardna deviacija (standardni odklon)
stand. napaka x– – standardna napaka povprečja
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Najmanj anketirancev je ocenjevalo dejavnik delo (N = 201), saj so na predložena vprašanja 

odgovarjali zgolj tisti anketiranci, ki so bili v zadnjem tednu pred anketiranjem zaposleni.  

V povprečju so oboji, t. j. anketiranci iz skupin pred in po zdravljenju odvisnosti, najbolj zado-

voljni s svojim delom. Podatki so pri tistih iz skupine pred najmanj razpršeni (SD) pri zadovolj-

stvu s telesnim zdravjem (12,65), najbolj pa pri zadovoljstvu z delom (16,40), pri tistih iz kluba 

pa so podatki najmanj razpršeni pri zadovoljstvu z delom (12,70), najbolj pa pri zadovoljstvu 

s počutjem (15,25).

Normalnost porazdelitve podatkov smo ponovno preverjali s testoma za preverjanje normal-

nosti, to sta Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test. 

Tabela 31: Test normalne porazdelitve pri posameznih dejavnikih kakovosti življenja po skupinah

dejavniki  
kakovosti  
življenja

skupina Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig. vrednosti df Sig.

telesno zdravje pred 0,078 96 0,173 0,983 96 0,231

med 0,140 25 0,200 0,918 25 0,045

klub 0,058 93 0,200 0,988 93 0,554

zdravi 0,091 97 0,047 0,981 97 0,188

počutje pred 0,065 96 0,200 0,956 96 0,003

med 0,115 25 0,200 0,947 25 0,218

klub 0,062 93 0,200 0,982 93 0,230

zdravi 0,106 97 0,009 0,963 97 0,008

delo pred 0,103 96 0,013 0,873 96 0,000

med 0,157 25 0,112 0,871 25 0,005

klub 0,117 93 0,003 0,897 93 0,000

zdravi 0,071 97 0,200 0,962 97 0,007

aktivnosti  
v prostem času

pred 0,073 96 0,200 0,981 96 0,177

med 0,171 25 0,056 0,913 25 0,036

klub 0,073 93 0,200 0,983 93 0,268

zdravi 0,108 97 0,007 0,976 97 0,075

socialni odnosi pred 0,066 96 0,200 0,988 96 0,529

med 0,233 25 0,001 0,924 25 0,065

klub 0,094 93 0,041 0,983 93 0,262

zdravi 0,104 97 0,012 0,984 97 0,280

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)
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Ker je po Kolmogorov-Smirnovem testu porazdelitev normalna, lahko v primeru telesnega 

zdravja, počutja in aktivnosti v prostem času uporabimo Student t-test. Zato v nadaljevanju 

predstavljamo rezultate obeh testov (t-test in Mann-Whitney test).

Tabela 32: Statistična pomembnost razlik pri oceni dejavnikov kakovosti življenja med skupinami

dejavniki  
kakovosti  
življenja

t-test

Sig.  
(2-stranska)

razlika v x– stand.  
napaka razlike

95% interval zaupanja

zgornji spodnji

telesno zdravje 0,668 0,65430 1,52235 -2,34226 3,65086

počutje 0,378 1,53924 1,74347 -1,89264 4,97111

delo 0,082 -3,63415 2,07693 -7,72975 0,46146

aktivnosti v  
prostem času

0,280 -2,04241 1,88497 -5,75410 1,66927

socialni odnosi 0,538 1,00293 1,62622 -2,19824 4,20409

Legenda:
x– – povprečje odgovorov
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Parametrični Student t-test ni pokazal statistično pomembnih razlik glede ocene dejavni-

kov kakovosti življenja po skupinah pred zdravljenjem, med zdravljenjem, klubom in skupino 

zdravih. Razlike po skupinah so nastale zgolj slučajno.

Tabela 33:  Statistična pomembnost razlik med dejavniki kakovosti življenja pred in po zdravljenju  
odvisnosti

test telesno  
zdravje

počutje delo aktivnosti v 
prostem času

socialni  
odnosi

Mann-Whitney U 9810,000 9652,500 4407,000 8087,500 9631,000

Wilcoxon W 19963,000 19805,500 9763,000 16998,500 19501,000

Z -0,493 -0,621 -1,554 -0,906 -0,452

Asymp. Sig.  
(2-stranska)

0,622 0,535 0,120 0,365 0,651

p < 0,05

Legenda:
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Tudi ostali neparametrični testi niso pokazali statistično pomembnih razlik glede ocenjevanje 

dejavnikov kakovosti življenja med skupinama pred in po rehabilitaciji odvisnosti. Pri dolo-

čenih dejavnikih kakovosti življenja (telesno zdravje, počutje, socialni odnosi) so odvisni od 

alkohola pred zdravljenjem izražali celo večje zadovoljstvo kot odvisni od alkohola po njem. 
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Graf 6: Ocena zadovoljstva z dejavnikom telesno zdravje med skupinami
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Iz grafa 6 je razvidno, da so s svojim telesnim zdravjem najbolj zadovoljni (podatek je stati-

stično nepomemben) anketiranci iz skupine zdravih, najmanj pa anketiranci iz skupine med 

zdravljenjem.

Graf 7: Ocena zadovoljstva z dejavnikom počutje med skupinami

pred med
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Prav tako so s svojim počutjem najbolj zadovoljni anketiranci iz skupine zdravih in najmanj 

tisti iz skupine med zdravljenjem, kar pa se ni pokazalo kot statistično pomembno.
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Graf 8: Ocena zadovoljstva z dejavnikom delo med skupinami

pred med
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S svojim delom, ki ga trenutno opravljajo, so najbolj zadovoljni anketiranci iz skupine klub, 

najmanj pa anketiranci iz skupine med zdravljenjem. 

Graf 9: Ocena zadovoljstva z dejavnikom aktivnosti v prostem času med skupinami

pred med
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Glede aktivnosti v prostem času so največje zadovoljstvo izražali anketiranci iz skupine zdra-

vih, najmanjše zadovoljstvo pa tisti iz skupine pred zdravljenjem.



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

137

Graf 10: Ocena zadovoljstva z dejavnikom socialni odnosi med skupinami

pred med
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Največje zadovoljstvo glede dejavnika socialnih odnosov so izražali anketiranci iz skupine 

zdravi, najmanjše pa anketiranci iz skupine klub.

Pri ocenjevanju dejavnikov kakovosti življenja med skupinama pred in po zdravljenju odvi-

snosti nismo ugotovili statistično pomembnih razlik pri nobenem izmed naslednjih dejav-

nikov: telesno zdravje (p = 0,622), počutje (p = 0,535), delo (p = 0,120), aktivnosti v prostem 

času (p = 0,365) in socialni odnosi (p = 0,651), zato hipoteze 2 ne moremo potrditi.

12.5.3 Ocena dejavnikov kakovosti življenja po spolu, starosti 
in izobrazbi – preverjanje H3

V hipotezi 3 smo predvidevali, da se kakovost življenja pri skupinah odvisnih in neodvisnih od 

alkohola razlikuje glede na spol, starost in izobrazbo. Tukaj smo primerjali skupino odvisnih 

(pred, med in po zdravljenju odvisnosti) in zdravih, in sicer po spolu, starosti in izobrazbi.
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Tabela 34: Ocena dejavnikov kakovosti življenja po spolu

dejavniki kakovosti življenja spol N x– SD stand. napaka x–

telesno zdravje ženski 139 60,9740 12,71638 1,07859

moški 361 64,8711 12,89568 0,67872

počutje ženski 139 69,8767 13,81896 1,17211

moški 360 75,7183 14,34191 0,75589

delo ženski 87 80,0000 14,69660 1,57564

moški 246 80,9318 14,09158 0,89845

aktivnosti  
v prostem času

ženski 131 69,2875 15,68933 1,37078

moški 329 73,8501 14,50994 0,79996

socialni odnosi ženski 139 70,8044 11,61066 0,98480

moški 358 71,2849 13,77939 0,72826

Legenda:
N   – število anketirancev
x–   – povprečje
SD   – standardna deviacija (standardni odklon)
stand. napaka x– – standardna napaka povprečja

Iz tabele 34 je razvidno, da je najmanj anketirancev (N = 333) ocenjevalo dejavnik delo, saj 

so na predložena vprašanja odgovarjali zgolj tisti anketiranci, ki so bili v zadnjem tednu pred 

anketiranjem zaposleni. Ponovno so v povprečju oboji, tako ženske kot moški, najbolj zado-

voljni s svojim delom. Podatki so pri anketirancih ženskega spola najmanj razpršeni (SD) pri 

zadovoljstvu s socialnimi odnosi (11,61) najbolj pa pri zadovoljstvu z aktivnostmi v prostem 

času (15,68). Pri moških so podatki najmanj razpršeni pri zadovoljstvu s telesnim zdravjem 

(12,89) najbolj pa prav tako pri zadovoljstvu z aktivnostmi v prostem času (14,50).

Normalnost porazdelitve podatkov smo ponovno preverjali s testoma Kolmogorov-Smirnov 

test in Shapiro-Wilkov test. 
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Tabela 35: Test normalne porazdelitve pri posameznih dejavnikih kakovosti življenja po spolu

dejavniki  
kakovosti življenja

spol Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig. vrednosti df Sig.

telesno zdravje ženski 0,082 81 0,200 0,973 81 0,091

moški 0,064 230 0,024 0,988 230 0,056

počutje ženski 0,070 81 0,200 0,969 81 0,043

moški 0,069 230 0,010 0,973 230 0,000

delo ženski 0,119 81 0,007 0,834 81 0,000

moški 0,092 230 0,000 0,923 230 0,000

aktivnosti  
v prostem času

ženski 0,119 81 0,006 0,970 81 0,054

moški 0,060 230 0,047 0,983 230 0,007

socialni odnosi ženski 0,087 81 0,193 0,980 81 0,227

moški 0,056 230 0,073 0,990 230 0,113

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Testa Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov nista pokazala normalne porazdelitve podat-

kov, zato smo v nadaljevanju uporabili neparametrične teste za ocenjevanje statističnih razlik 

med spoloma. 

Tabela 36: Statistična pomembnost razlik med dejavniki kakovosti življenja po spolu

test telesno  
zdravje

počutje delo aktivnosti  
v prostem času

socialni  
odnosi

Mann-Whitney U 20273,000 19000,500 10252,000 18088,500 24156,000

Wilcoxon W 30003,000 28730,500 14080,000 26734,500 33886,000

Z -3,330 -4,171 -0,582 -2,696 -0,505

Asymp. Sig. 
(2-stranska)

0,001 0,000 0,560 0,007 0,614

p < 0,05

Legenda:
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Statistično pomembna razlika po spolu se je pokazala pri dejavnikih telesno zdravje (p = 0,001), 

lastno počutje (p = 0,000) in aktivnosti v prostem času (p = 0,007), kjer so ženske slabše ocenile 

zadovoljstvo pri omenjenih dejavnikih kakovosti življenja, medtem ko na področju zadovolj-

stva z delom in socialnih odnosov med spoloma ni statistično pomembnih razlik.
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Tabela 37: Ocena dejavnikov kakovosti življenja po starosti

dejavniki kakovosti življenja telesno 
zdravje

počutje delo aktivnosti 
v prostem 

času

socialni 
odnosi

starost P -0,125 0,007 0,031 0,006 -0,084

Sig. (2-stranska) 0,005 0,882 0,570 0,890 0,060

N 500 499 333 460 497

p < 0,05

Legenda:
N – število anketirancev
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)
P – pearsonov korelacijski test

Statistično pomembna razlika glede na starost se je pokazala pri ocenitvi dejavnika zadovolj-

stva s telesnim zdravjem (p = 0,005), kjer se je izkazalo, da so mlajši statistično pomembno 

bolj zadovoljni s svojim telesnim zdravjem kot pa starejši. Pri ostalih dejavnikih kakovosti 

življenja ni bilo potrjenih statistično pomembnih razlik. 

Tabela 38: Ocena dejavnikov kakovosti življenja po izobrazbi

dejavniki kakovosti življenja izobrazba N x– SD stand. napaka x–

telesno zdravje nižja (1-3) 280 62,0714 12,78619 0,76412

višja (4-8) 220 65,9720 12,86032 0,86704

počutje nižja (1-3) 281 72,6995 14,55250 0,86813

višja (4-8) 218 75,8847 14,08913 0,95424

delo nižja (1-3) 184 81,3294 14,51587 1,07012

višja (4-8) 149 79,8967 13,88959 1,13788

aktivnosti  
v prostem času

nižja (1-3) 258 71,1240 15,17681 0,94487

višja (4-8) 202 74,3729 14,56074 1,02449

socialni odnosi nižja (1-3) 280 70,3961 13,13940 0,78523

višja (4-8) 217 72,1240 13,24241 0,89895

Legenda:
N   – število anketirancev
x–   – povprečje
SD   – standardna deviacija (standardni odklon)
stand. napaka x– – standardna napaka povprečja
nižja (1-3)  – nedokončana osnovna šola, dokončana osnovna šola, poklicna šola
višja (4-8)  – srednja šola, višja ali visoka šola, fakulteta, magisterij, doktorat
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Najmanj anketirancev je ocenjevalo dejavnik delo (N = 333), saj so na predložena vprašanja 

odgovarjali tisti anketiranci, ki so bili v zadnjem tednu pred anketiranjem zaposleni. Vsi anke-

tiranci so najbolj zadovoljni z delom, ki ga trenutno opravljajo. Podatki so najmanj razpršeni 

(SD) pri zadovoljstvu s telesnim zdravjem v obeh izobrazbenih skupinah (nižja stopnja izo-

brazbe – 12,78; višja stopnja izobrazbe – 12,86). Pri zadovoljstvu z aktivnostmi v prostem času 

so podatki najbolj razpršeni v obeh razredih, t. j. z nižjo in višjo izobrazbeno strukturo (nižja 

– 15,17; višja – 14,56). Zaradi lažje analize smo izobrazbene razrede združili v nižjo izobrazbeno 

skupino (nedokončana osnovna šola, dokončana osnovna šola in poklicna šola) in višjo izo-

brazbeno skupino (srednja, višja, visoka šola, fakulteta, magisterij in doktorat).

Tabela 39: Test normalne porazdelitve pri posameznih dejavnikih kakovosti življenja po izobrazbi

dejavniki  
kakovosti življenja

izobrazba Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig. vrednosti df Sig.

telesno zdravje nižja (1-3) 0,085 174 0,004 0,985 174 0,055

višja (4-8) 0,058 137 0,200 0,986 137 0,161

počutje nižja (1-3) 0,063 174 0,091 0,976 174 0,004

višja (4-8) 0,069 137 0,200 0,964 137 0,001

delo nižja (1-3) 0,097 174 0,000 0,911 174 0,000

višja (4-8) 0,099 137 0,002 0,898 137 0,000

aktivnosti  
v prostem času

nižja (1-3) 0,063 174 0,085 0,983 174 0,034

višja (4-8) 0,108 137 0,000 0,971 137 0,005

socialni odnosi nižja (1-3) 0,065 174 0,072 0,985 174 0,059

višja (4-8) 0,088 137 0,011 0,984 137 0,121

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Testa v tabeli 39 nista pokazala normalne porazdelitve podatkov, zato smo v nadaljevanju 

uporabili neparametrični Mann-Whitney test za ocenjevanje statističnih razlik po izobrazbi. 
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Tabela 40: Statistična pomembnost razlik med dejavniki kakovosti življenja po izobrazbi

test telesno  
zdravje

 počutje delo aktivnosti v 
prostem času

socialni  
odnosi

Mann-Whitney U 25114,000 26279,000 12640,500 22395,000 27869,500

Wilcoxon W 64454,000 65900,000 23815,500 55806,000 67209,500

Z -3,548 -2,724 -1,223 -2,595 -1,583

Asymp. Sig. (2-stranska) 0,000 0,006 0,221 0,009 0,113

p < 0,05

Legenda:
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Statistično pomembna razlika po izobrazbi se je pokazala pri dejavnikih telesno zdravje (p = 

0,001), počutje (p = 0,006) in aktivnosti v prostem času (p = 0,009). Pri vseh treh dejavnikih se 

je večje zadovoljstvo pokazalo pri skupini z višjo izobrazbeno strukturo. 

Tabela 41: Ocena dejavnikov kakovosti življenja po spolu med skupinama zdravi – odvisni

skupina spol  dejavnik kakovosti življenja N x– SD stand. napaka x–

odvisni ženski telesno zdravje 101 59,8934 12,37722 1,23158

lastno počutje 101 68,4724 14,03532 1,39657

zadovoljstvo z delom 60 79,4359 16,59385 2,14226

aktivnosti v prostem času 95 68,3158 14,87436 1,52608

socialni odnosi 101 69,2709 11,80700 1,17484

moški telesno zdravje 256 64,3630 13,08947 0,81809

lastno počutje 255 74,7227 14,75009 0,92369

zadovoljstvo z delom 171 80,8097 14,98886 1,14623

aktivnosti v prostem času 229 72,2416 15,30463 1,01136

socialni odnosi 254 70,9162 14,41144 0,90425

zdravi ženski telesno zdravje 38 63,8462 13,31987 2,16077

lastno počutje 38 73,6090 12,65494 2,05290

zadovoljstvo z delom 27 81,2536 9,33898 1,79729

aktivnosti v prostem času 36 71,8519 17,62834 2,93806

socialni odnosi 38 74,8804 10,12634 1,64271

moški telesno zdravje 105 66,1099 12,38411 1,20857

lastno počutje 105 78,1361 13,05123 1,27367

zadovoljstvo z delom 75 81,2103 11,88272 1,37210

aktivnosti v prostem času 100 77,5333 11,76481 1,17648

socialni odnosi 104 72,1853 12,11589 1,18806

Legenda:
N  – število anketirancev
x–  – povprečje
SD  – standardna deviacija (standardni odklon)
stand. napaka x– – standardna napaka povprečja
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Iz tabele 41 je razvidno, da so osebe ženskega spola med odvisnimi od alkohola v povprečju 

manj zadovoljne glede dejavnikov telesno zdravje, počutje, delo, aktivnosti v prostem času in 

socialni odnosi, kot pa osebe moškega spola. Med osebami brez težav na področju odvisnosti 

od alkohola so ženske v povprečju bolj zadovoljne glede telesnega zdravja, počutja in aktivno-

sti v prostem času, medtem ko so glede dela in socialnih odnosov bolj zadovoljni moški.

Tabela 42:  Statistična pomembnost razlik glede dejavnikov kakovosti življenja po spolu med skupinama 
zdravi – odvisni

skupina test telesno 
zdravje

 počutje delo aktivnosti v 
prostem času

socialni 
odnosi

odvisni Mann-Whitney U 9935,000 9531,000 4888,000 9347,500 11766,000

Wilcoxon W 15086,000 14682,000 6718,000 13907,500 16917,000

Z -3,410 -3,825 -0,544 -1,998 -1,217

Asymp. Sig. (2-stran-
ska)

0,001 0,000 0,587 0,046 0,223

zdravi Mann-Whitney U 1815,500 1618,000 980,500 1492,000 1720,000

Wilcoxon W 2556,500 2359,000 1358,500 2158,000 7180,000

Z -0,821 -1,724 -0,243 -1,525 -1,182

Asymp. Sig. (2-stran-
ska)

0,412 0,085 0,808 0,127 0,237

p < 0,05

Legenda:
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

V skupini odvisnih od alkohola se je med spoloma pokazala statistično pomembna razlika 

pri dejavnikih kakovosti življenja telesno zdravje (p = 0,001), počutje (p = 0,001) in aktivnosti v 

prostem času (p = 0,046), pri čemer so ženske glede omenjenih dejavnikov kakovosti življenja 

manj zadovoljne. V skupini oseb brez težav na področju odvisnosti se statistično pomembna 

razlika med spoloma ni pokazala.
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Tabela 43:  Statistična pomembnost razlik glede dejavnikov kakovosti življenja po starosti  
med skupinama zdravi – odvisni

skupina telesno 
zdravje

počutje delo aktivnosti v 
prostem času

socialni 
odnosi

odvisni P -0,074 0,042 0,008 0,038 -0,116

Sig. (2-stranska) 0,164 0,431 0,898 0,494 0,029

N 357 356 231 324 355

zdravi P -0,234 -0,059 0,108 -0,047 0,014

Sig. (2-stranska) 0,005 0,487 0,282 0,590 0,869

N 143 143 102 136 142

p < 0,05

Legenda:
N – število anketirancev
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)
P – pearsonov korelacijski test

Iz tabele 43 je razvidno, da so starejši v povprečju manj zadovoljni glede zadovoljstva s posa-

meznimi dejavniki kakovosti življenja, vendar pa se je statistično pomembna razlika (p = 0,029)  

po starosti v skupini odvisnih od alkohola pokazala le pri dejavniku zadovoljstva s socialnimi 

odnosi. Mlajši odvisni od alkohola so statistično pomembno bolj zadovoljni s socialnimi od-

nosi, kot pa starejši. Med osebami v skupini brez težav na področju odvisnosti od alkohola se 

je statistično pomembna razlika (p = 0,005) pokazala le pri dejavniku zadovoljstva s telesnim 

zdravjem, kjer so mlajši prav tako statistično pomembno bolj zadovoljni z lastnim telesnim 

zdravjem, kot starejši.
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Tabela 44: Ocena dejavnikov kakovosti življenja po izobrazbi, med skupinama zdravi – odvisni 

skupina izobrazba N x– SD stand. napaka x–

odvisni nižja (1–3) telesno zdravje 199 61,6467 12,96285 0,91891

počutje 200 71,7429 14,66136 1,03671

delo 132 81,2238 15,92672 1,38624

aktivnosti v prostem času 182 69,7985 15,19736 1,12650

socialni odnosi 199 69,9954 13,83344 0,98063

višja (4–8) telesno zdravje 158 64,9270 12,92751 1,02846

počutje 156 74,4963 14,88583 1,19182

delo 99 79,4250 14,67695 1,47509

aktivnosti v prostem času 142 72,7465 15,23806 1,27875

socialni odnosi 156 71,0256 13,60709 1,08944

zdravi nižja (1–3) telesno zdravje 81 63,1149 12,35801 1,37311

počutje 81 75,0617 14,09163 1,56574

delo 52 81,5976 10,21846 1,41705

aktivnosti v prostem času 76 74,2982 14,74540 1,69141

socialni odnosi 81 71,3805 11,27338 1,25260

višja (4–8) telesno zdravje 62 68,6352 12,39363 1,57399

počutje 62 79,3779 11,21469 1,42427

delo 50 80,8308 12,26921 1,73513

aktivnosti v prostem času 60 78,2222 12,08050 1,55959

socialni odnosi 61 74,9329 11,90927 1,52483

Legenda:
N   – število anketirancev
x–   – povprečje
SD   – standardna deviacija (standardni odklon)
stand. napaka x– – standardna napaka povprečja

Iz tabele 44 je razvidno, da so v povprečju glede vseh dejavnikov kakovosti življenja bolj 

zadovoljne osebe z višjo izobrazbo, razen pri dejavniku delo, s katerim so v povprečju bolj 

zadovoljne osebe z nižjo.
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Tabela 45:  Statistična pomembnost razlik glede dejavnikov kakovosti življenja po izobrazbi  
med skupinama zdravi – odvisni

skupina test telesno 
zdravje

 počutje delo aktivnosti v 
prostem času

socialni 
odnosi

odvisni Mann-Whitney U 13185,000 13654,000 5801,500 11148,000 14850,000

Wilcoxon W 33085,000 33754,000 10751,500 27801,000 34750,000

Z -2,620 -2,021 -1,459 -2,125 -,701

Asymp. Sig.  
(2-stranska)

0,009 0,043 0,145 0,034 0,483

zdravi Mann-Whitney U 1882,500 2084,500 1298,500 1947,000 2009,000

Wilcoxon W 5203,500 5405,500 2573,500 4873,000 5330,000

Z -2,563 -1,739 -0,010 -1,465 -1,906

Asymp. Sig.  
(2-stranska)

0,010 0,082 0,992 0,143 0,057

p < 0,05

Legenda:
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

V skupini odvisnih se je statistično pomembna razlika po izobrazbi pokazala pri dejavnikih 

telesno zdravje (p = 0,010), počutje (p = 0,043) in aktivnosti v prostem času (p = 0,034), kjer 

velja, da so osebe z višjo izobrazbo bolj zadovoljne z omenjenimi dejavniki kakovosti življenja 

kot osebe z nižjo izobrazbo. V skupini zdravih se je statistično pomembna razlika po izobrazbi 

pokazala le pri dejavniku telesno zdravje (p = 0,010), kjer prav tako velja, da so osebe z višjo 

izobrazbo bolj zadovoljne z omenjenim dejavnikom.

Statistično pomembna razlika glede ocenitve dejavnikov kakovosti življenja po spolu in izo-

brazbi tako v celotnem vzorcu kot po skupinah zdravi – odvisni se je pokazala le pri nekaterih 

dejavnikih: telesno zdravje, počutje in aktivnosti v prostem času. 

V skupini odvisnih od alkohola (odvisni) se je med spoloma pokazala statistično pomemb-

na razlika pri naslednjih dejavnikih kakovosti življenja: telesno zdravje (p = 0,001), počutje  

(p = 0,001) in aktivnosti v prostem času (p = 0,046), pri čemer so ženske manj zadovoljne 

glede omenjenih dejavnikov kakovosti življenja kot moški. V skupini oseb brez težav na 

področju odvisnosti (zdravi) se statistično pomembna razlika med spoloma ni pokazala. 

V skupini odvisni se je statistično pomembna razlika po izobrazbi pokazala pri dejavnikih 

telesno zdravje (p = 0,010), počutje (p = 0,043) in aktivnosti v prostem času (p = 0,034), kjer 

velja, da so osebe z višjo izobrazbo bolj zadovoljne z omenjenimi dejavniki kakovosti življe-
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nja kot osebe z nižjo izobrazbo. V skupini zdravi se je statistično pomembna razlika po izo-

brazbi pokazala le pri dejavniku telesno zdravje (p = 0,010), kjer prav tako velja, da so osebe 

z višjo izobrazbo bolj zadovoljne z omenjenim dejavnikom. 

Starejši so v povprečju manj zadovoljni glede posameznih dejavnikov kakovosti življenja, 

vendar pa se je statistično pomembna razlika (p = 0,029) po starosti v skupini odvisnih od 

alkohola (odvisni) pokazala le pri dejavniku zadovoljstva s socialnimi odnosi. Mlajši odvisni 

od alkohola so statistično pomembno bolj zadovoljni s socialnimi odnosi kot pa starejši. 

Med osebami v skupini brez težav na področju odvisnosti od alkohola (zdravi) se je sta-

tistično pomembna razlika (p = 0,005) pokazala le pri dejavniku zadovoljstvo s telesnim 

zdravjem, kjer so mlajši prav tako statistično pomembno bolj zadovoljni  z lastnim telesnim 

zdravjem kot starejši.

Hipotezo 3 lahko zato delno potrdimo.

12.5.4 Ocena družinske podpore med skupinama odvisnih  
od alkohola in zdravih – preverjanje H4

S preverjanjem hipotez 4 in 5 smo ocenjevali mnenje anketirancev o vljučenosti v družino in 

doživljanju podpore družinskih članov. 

V hipotezi 4 smo predvidevali, da skupina zdravih, t. j. brez težav z odvisnostjo od alkohola, 

višje ocenjuje podporo družine kot skupina odvisnih (t. j. pred, med in po rehabilitaciji odvi-

snosti). Tukaj smo med seboj primerjali skupini zdravih in odvisnih.

Na področju družinskih odnosov smo po skupinah med seboj primerjali oceno dejavnikov v 

družini, ki odražajo občutek posameznikove vključenosti v družinsko dinamiko in dajejo su-

bjektivno oceno o občutkih družinske podpore. Ti dejavniki so: vpetost posameznika v reševa-

nje problemov v družini (problem solving functioning), ocena komunikacije med družinskimi 

člani (communication), porazdelitev vlog v družini (roles), prevzemanje odgovornosti v družini 

(affective responsiveness), občutek vključenosti v družino (affective involvement), vedenje in 

sposobnost samokontrole v družini (behavior control) ter splošno počutje v družini (general).
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Podatke smo ocenjevali s štiri-stopenjsko Likertovo lestvico (od 1 do 4), kjer je vsota pov-

prečnega rezultata po vprašalniku FAD med 1 in 4, pri čemer pomenijo vrednosti bližje 1 bolj 

zdrave odnose v družini, ki nakazujejo na več podpore družinskih članov in večjo vključenost 

v družino, kot pa rezultati, ki so bližje 4.

Tabela 46: Ocena dejavnikov družinskega funkcioniranja

dejavniki družinskega  
funkcioniranja

x– 95% interval zaupanja za x– SD min max

spodnja meja zgornja meja

reševanje problemov 2,0541 2,0210 2,0871 0,36838 1,00 4,00

komunikacija 2,2817 2,2492 2,3142 0,36163 1,11 3,86

vloge 2,3766 2,3422 2,4110 0,38306 1,00 3,71

odgovornosti 2,3493 2,3057 2,3929 0,48589 1,00 3,83

vključenost 2,3920 2,3528 2,4312 0,43683 1,14 4,00

vedenje (samokontrola) 2,4076 2,3767 2,4384 0,34390 1,00 4,00

splošno 2,1587 2,1186 2,1988 0,44652 1,00 3,92

Legenda:
x– – povprečna vrednost
min – najnižja starost anketirancev (v letih)
max – najvišja starost anketirancev (v letih)
SD – standardna deviacija (standardni odklon)

Dejavnike družinskega funkcioniranja so anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 do 4. Pov-

prečne vrednosti samoocene posameznih dejavnikov se nahajajo v razponu od 2,05 (pri spo-

sobnosti reševanja problemov) do 2,4 (pri vedenju in sposobnosti samokontrole). Najnižja 

vrednost 1 se pojavlja pri dejavnikih sposobnosti reševanja problemov, porazdelitvi in pre-

vzemanju vlog v družini, prevzemanju odgovornosti in pri vedenju in sposobnosti samo-

kontrole. Najvišja vrednost 4, ki pomeni manj ustrezno situacijo v družini glede vključevanja 

in izkazovanja podpore, pa se pojavlja pri dejavnikih sposobnosti reševanja problemov, pri 

občutku vključenosti v družino in pri vedenju in sposobnosti samokontrole.
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Tabela 47:   Test normalne porazdelitve pri oceni dejavnikov družinskega funkcioniranja  
po skupinah zdravi – odvisni

dejavniki družinske-
ga funkcioniranja

skupina Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig. vrednosti df Sig.

reševanje  
problemov

odvisni 0,164 337 0,000 0,927 337 0,000

zdravi 0,186 142 0,000 0,931 142 0,000

komunikacija odvisni 0,117 337 0,000 0,952 337 0,000

zdravi 0,128 142 0,000 0,970 142 0,003

vloge odvisni 0,090 337 0,000 0,976 337 0,000

zdravi 0,084 142 0,016 0,989 142 0,335

odgovoronosti odvisni 0,099 337 0,000 0,978 337 0,000

zdravi 0,116 142 0,000 0,972 142 0,005

vključenost odvisni 0,087 337 0,000 0,982 337 0,000

zdravi 0,077 142 0,036 0,979 142 0,028

vedenje  
(samokontrola)

odvisni 0,095 337 0,000 0,957 337 0,000

zdravi 0,105 142 0,001 0,968 142 0,002

splošno odvisni 0,114 337 0,000 0,953 337 0,000

zdravi 0,101 142 0,001 0,977 142 0,017

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Testa Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk nista pokazala normalne porazdelitve podatkov, 

zato smo v nadaljevanju uporabili neparametrične teste za ocenjevanje statističnih razlik pri 

dejavnikih družinskega funkcioniranja med skupinama zdravi in odvisni. 

Tabela 48:   Statistična pomembnost razlik med dejavniki družinskega funkcioniranja  
med skupinama zdravi – odvisni

test reševanje 
proble-

mov

komunika-
cija

vloge odgovor-
nosti

vključe-
nost

vedenje 
(samo-

kontrola)

splošno

Mann-Whitney U 22966,000 21496,000 22004,000 20412,500 21208,500 20098,500 19900,500

Wilcoxon W 33119,000 31649,000 32157,000 30565,500 31361,500 30251,500 30053,500

Z -0,761 -1,814 -1,394 -2,602 -2,022 -2,825 -2,961

Asymp. Sig. 
(2-stranska)

0,447 0,070 0,163 0,009 0,043 0,005 0,003

p < 0,05

Legenda:
sig – signifikantnost (statistična pomembnost)
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Iz tabele 48 je razvidno, da pri dejavnikih družinskega funkcioniranja obstaja statistično po-

membna razlika med skupinama zdravih in odvisnih. Statistično pomembna razlika se je 

pokazala pri dejavnikih odgovornosti (p = 0,009), vključenosti v družinsko okolje (p = 0,043), 

vedenja in sposobnosti samokontrole (p = 0,005) ter splošno (p = 0,003), kjer je skupina zdra-

vih vse omenjene dejavnike ocenila statistično pomembno bolje.

Hipotezo 4, v kateri smo predvidevali, da skupina zdravih, t. j. oseb brez težav na podro-

čju odvisnosti od alkohola, višje ocenjuje podporo družine (prevzemanje odgovornosti v 

družini (p = 0,009), vključenost v družinske aktivnosti (p = 0,043), vedenje in sposobnost 

samokontrole v družini (p = 0,005), splošna vključenost in družinska podpora (p = 0,003) kot 

skupina odvisnih (pred, med in po zdravljenju odvisnosti), lahko zato delno potrdimo.

12.5.5 Ocena družinske podpore pred, med in po rehabilitaciji 
odvisnosti od alkohola – preverjanje H5

S preverjanjem hipoteze 5 smo poskušali ugotoviti, ali skupina odvisnih od alkohola po psi-

hosocialni rehabilitaciji višje ocenjuje podporo družine kot skupina pred in med procesom 

rehabilitacije. Tukaj smo med seboj primerjali skupini klub (t. j. po zdravljenju odvisnosti od 

alkohola) in skupini pred in med zdravljenjem odvisnosti. 
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Tabela 49:   Test normalne porazdelitve pri oceni dejavnikov družinskega funkcioniranja  
po skupinah pred in med – klub

dejavniki  
družinskega 
funkcioniranja

skupina Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig. vrednosti df Sig.

reševanje  
problemov

pred in med 0,175 204 0,000 0,945 204 0,000

klub 0,177 133 0,000 0,871 133 0,000

komunikacija pred in med 0,120 204 0,000 0,954 204 0,000

klub 0,125 133 0,000 0,923 133 0,923

vloge pred in med 0,093 204 0,000 0,973 204 0,001

klub 0,118 133 0,000 0,961 133 0,001

odgovoronosti pred in med 0,097 204 0,000 0,983 204 0,013

klub 0,118 133 0,000 0,961 133 0,001

vključenost pred in med 0,099 204 0,000 0,970 204 0,000

klub 0,110 133 0,000 0,973 133 0,010

vedenje  
(samokontrola)

pred in med 0,107 204 0,000 0,958 204 0,000

klub 0,090 133 0,011 0,946 133 0,000

splošno pred in med 0,121 204 0,000 0,957 204 0,000

klub 0,138 133 0,000 0,926 133 0,000

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Testa Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk nista pokazala normalne porazdelitve podatkov, 

zato smo nadalje uporabili neparametrični Mann-Whitney test za ocenjevanje statističnih 

razlik pri dejavnikih družinskega funkcioniranja med skupinama pred in med zdravljenjem ter 

po rehabilitaciji (klub).

Tabela 50:  Statistična pomembnost razlik med dejavniki družinskega funkcioniranja  
med skupinama pred in med – klub

test reševanje 
problemov

komuni-
kacija

vloge odgovor-
nosti

vključe-
nost

vedenje 
(samo-

kontrola)

splošno

Mann-Whitney U 13227,000 13358,000 12559,500 13586,500 12068,000 12764,000 12654,500

Wilcoxon W 22272,000 22403,000 21470,500 22631,500 21113,000 21809,000 21699,500

Z -0,512 -0,355 -1,155 -0,093 -1,830 -1,034 -1,156

Asymp. Sig.  
(2-stranska)

0,609 0,723 0,248 0,926 0,067 0,301 0,248

p < 0,05

Legenda:
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)
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Analiza podatkov je pokazala, da pri dejavnikih družinskega funkcioniranja ne obstaja stati-

stično pomembna razlika med skupinami pred in med zdravljenjem odvisnosti ter po njem. 

Razlike, ki se nakazujejo, so rezultat naključja. 

Tako hipoteze 5, v kateri smo predvidevali, da skupina odvisnih od alkohola po zdravljenju 

odvisnosti višje ocenjuje podporo družine v dejavnikih, kot so reševanje problemov v dru-

žini (p = 0,609), komunikacija v družini (p = 0,723), porazdelitev vlog v družini (p = 0,248), 

prevzemanje odgovornosti v družini (p = 0,926), vključenost v družino (p = 0,067), vedenje s 

samokontrolo v družini (p = 0,301), splošna vključenost in podpora družine (p = 0,248), kot 

skupina pred in med procesom rehabilitacije, ne moremo potrditi.

12.5.6 Ocena prisotnosti znakov depresivne motnje  
med skupinama odvisnih od alkohola in zdravih – 
preverjanje H6

V tretjem sklopu hipotez smo preverjali prisotnost znakov depresivne motnje med različnimi 

skupinami.

S pomočjo hipoteze 6 smo želeli ugotoviti, ali se depresivna motnja pojavlja pogosteje pri 

odvisnih od alkohola kot pri osebah, ki niso odvisne od alkohola. Predvidevali smo, da so 

simptomi depresivne motnje pri osebah, odvisnih od alkohola prisotni pogosteje.

Glede na samoocenjevalno lestvico depresivnosti (ZUNG) so rezultati določanja vrednosti 

depresivne motnje lahko naslednji: vsota, manjša od 50, pomeni normalno stanje (brez de-

presivne motnje), vsota od 50 do 59 pomeni minimalno oz. blago depresivno motnjo, vsota 

od 60 do 69 pomeni hujšo depresivno motnjo, vsota od 70 do 80 pa pomeni globoko ali hudo 

depresivno motnjo.
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Tabela 51: Stopnja depresivne motnje po skupinah

stopnja  
depresivne motnje

skupina skupaj

pred med klub zdravi

1 N 85 32 75 84 276

% 30,8 11,6 27,2 30,4 100,0

% skupaj 61,2 43,8 54,3 62,2 56,9

2 N 39 30 40 42 151

% 25,8 19,9 26,5 27,8 100,0

% skupaj 28,1 41,1 29,0 31,1 31,1

3 N 14 11 22 8 55

% 25,5 20,0 40,0 14,5 100,0

% skupaj 10,1 15,1 15,9 5,9 11,3

4 N 1 0 1 1 3

% 33,3 0,0 33,3 33,3 100,0

% skupaj 0,7 0,0 0,7 0,7 0,6

skupaj N 139 73 138 135 485

% 28,5 100,0 27,8 15,1

% skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

Legenda:
N  – število odgovorov
%  – odstotek odgovorov v posamezni skupini
% skupaj – odstotek med vsemi odgovori

Razlaga stopenj depresivne motnje:
1   – normalno stanje (brez depresivne motnje)
2  – minimalna ali blaga depresivna motnja
3   – hujša depresivna motnja
4  – globoka ali huda depresivna motnja

Križna primerjava posameznih stopenj depresivne motnje s posamezno raziskovalno sku-

pino je pokazala, da je največ oseb brez depresivne motnje prisotnih v skupini pred zdra-

vljenjem (30,8 %). Minimalna ali blaga depresivna motnja se pojavlja najpogosteje v skupini 

zdravi (27,8 %), globoka ali hujša depresivna motnja pa se pojavlja pri eni osebi v skupinah 

pred zdravljenjem, klub in zdravi.

Tabela 52: Izračun χ2 preizkusa za pojav depresivne motnje med skupinami

test vrednost df Asymp. Sig. (2-stranska)

Pearsonov χ2 preizkus 14,106 9 0,119

p < 0,05

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)
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Med skupinami pred zdravljenjem, med zdravljenjem, klub in zdravi ni zaznati statistično po-

membnih razlik glede pojavnosti depresivne motnje.

Zaradi boljše preglednosti med posameznimi skupinami in lažje primerjave ter iskanja sta-

tistično pomembnih razlik smo v nadaljevanju med seboj združili prvo in drugo stopnjo (ni 

depresivne motnje in blaga depresivna motnja) ter tretjo in četrto stopnjo (hujša depresivna 

motnja in globoka ali huda depresivna motnja) depresivne motnje.

Tabela 53: Združene stopnje depresivne motnje po skupinah

združene stopnje  
depresivne motnje

skupina skupaj

pred med klub zdravi

1 N 124 62 115 126 427

% 29,0 14,5 26,9 29,5 100,0

% skupaj 89,2 84,9 83,3 93,3 88,0

2 N 15 11 23 9 58

% 25,9 19,0 39,7 15,5 100,0

% skupaj 10,8 15,1 16,7 6,7 12,0

skupaj N 139 73 138 135 485

% 28,7 15,1 28,5 27,8 100,0

% skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Legenda:
N  – število odgovorov
%  – odstotek odgovorov v posamezni skupini
% skupaj – odstotek med vsemi odgovori

Razlaga stopenj depresivne motnje:
1   – brez depresivne motnje in blaga depresivna motnja
2  – hujša in globoka ali huda depresivna motnja

Križna primerjava obeh spremenljivk je pokazala, da se je stanje brez depresivne motnje ali 

z blago depresivno motnjo pojavilo največkrat v skupini zdravi (29,5 %), stanje s hujšo in 

globoko ali hudo depresivno motnjo pa se je najpogosteje pojavilo v skupini klub (39,7 %). 

Obe stopnji sta pogosti tudi v skupini pred zdravljenjem, kjer se je pokazalo, da je stanje brez 

depresivne motnje ali z blago depresivno motnjo prisotno v 29 %, stanje s hujšo in globoko 

ali hudo depresivno motnjo pa v 25,9 %.
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Tabela 54: Izračun χ2 pri združenih stopnjah depresivne motnje po skupinah

test vrednost df Asymp. Sig. 
(2-stranska)

Pearsonov χ2 preizkus 7,347 3 0,062

p < 0,05

Legenda:
df – prostostna stopnja
sig – signifikantnost (statistična pomembnost)

Primerjava združenih stopenj depresivne motnje po posameznih skupinah prav tako ni poka-

zala statistično pomembnih razlik.

V nadaljevanju smo zaradi iskanja pomembnih razlik primerjali med sabo skupini zdravih in od-

visnih (pred zdravljenjem, med zdravljenjem, klub) po združenih stopnjah depresivne motnje.

Tabela 55: Združene stopnje depresivne motnje po skupinah zdravi – odvisni (pred, med, klub)

skupina združene stopnje depresivne motnje skupaj

1 2

odvisni N 303 47 350

% 86,6 13,4 100,0

% skupaj 70,5 85,5 72,2

zdravi N 127 8 135

% 94,1 5,9 100,0

% skupaj 29,5 14,5 27,8

skupaj N 430 55 485

% 88,7 11,3 100,0

% skupaj 100,0 100,0 100,0

Legenda:
N  – število odgovorov
%  – odstotek odgovorov v posamezni skupini
% skupaj – odstotek med vsemi odgovori

Razlaga stopenj depresivne motnje:
1   – brez depresivne motnje in blaga depresivna motnja
2  – hujša in globoka ali huda depresivna motnja
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Iz tabele 55 je razvidno, da je med zdravimi velika večina (94,1 %) takih, ki so brez depresivne 

motnje ali zgolj z blago obliko le-te, medtem ko je med odvisnimi 13,4 % posameznikov, ki 

imajo hujšo in globoko ali hudo obliko depresivne motnje. 

Tabela 56: Deskriptivna statistika pojava depresivne motnje po skupinah zdravi – odvisni 

dejavniki družinskega  
funkcioniranja

x– 95 % interval zaupanja za x– SD min max

spodnja meja zgornja meja

odvisni 47,4596 46,2412 48,6781 11,73915 0,00 77,00

zdravi 43,4615 41,4595 45,4636 12,11085 0,00 70,00

Legenda:
x– – povprečna vrednost
min – najnižja vrednost
max – najvišja vrednost
SD – standardna deviacija (standardni odklon)

Iz tabele 56 je razvidno, da je povprečje vrednosti pri skupini zdravih 47,4, pri odvisnih pa 

43,4. Razpon med najnižjimi in najvišjimi vrednostmi glede pojava depresivne motnje se pri 

skupini zdravih razteza od 0 do 70, pri skupini odvisnih pa od 0 do 77.

Tabela 57: Izračun χ2 pri združenih stopnjah depresivne motnje po skupinah zdravi – odvisni  

test vrednost df Asymp. Sig. 
(2-stranska)

Pearsonov χ2-preizkus 5,454 1 0,020

χ2 = 5,454, p = 0,020 

Legenda:
df – prostostna stopnja
sig – signifikantnost (statistična pomembnost)

S pomočjo Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa smo ugotovili, da se med skupinama zdravih 

in odvisnih (pred zdravljenjem, med zdravljenjem, klub) pojavlja statistično pomembna raz-

lika glede pojava depresivne motnje. Pri odvisnih od alkohola se depresivna motnja pojavlja 

statistično pomembno pogosteje (p = 0,020) kot pri skupini brez težav na področju odvisnosti 

od alkohola.
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Graf 11: Stopnja depresivne motnje pri skupinah zdravi – odvisni

odvisni

456448

489

447

82

zdravi skupina

DEP vsota točk

0

20

40

60

80

Iz grafa 11 je razvidno, da je razpon depresivne motnje različne stopnje večji pri skupini od-

visnih. Pri skupini odvisnih se pojavljajo težje oblike depresivne motnje kot v skupini zdravih.

Tabela 58:   Studentov t-test neodvisnih vzorcev pri stopnjah depresivne motnje  
po skupinah zdravi – odvisni

Levenin  
test enakosti 

varianc

t-test enakosti x–

F Sig. t df Sig. 
(2-stran-

ska)

razlika x– stan-
dardna 
napaka 

95 % zaupanje 
intervala razlik

spodnji zgornji

DEP  
vsota 
točk

enakost 
varianc 
prevzeta

1,415 0,235 3,413 500 0,001 3,99807 1,17140 1,69660 6,29954

enakost 
varianc ni 
prevzeta

3,368 254,062 0,001 3,99807 1,18724 1,65998 6,33617

p = 0,001 (p < 0,01)

Legenda:
F – test
t – test
df – prostostna stopnja
sig – signifikantnost (statistična pomembnost)

Tudi s pomočjo neodvisnega t-testa lahko potrdimo, da glede pojava stopnje depresivne mo-

tnje obstaja statistično pomembna razlika med skupinama zdravi – odvisni (pred, med, klub)

(p = 0,001), kjer velja, da se pri osebah odvisnih od alkohola, depresivna motnja pojavlja stati-

stično pogosteje in v težji obliki, kot pri osebah brez težav na področju odvisnosti od alkohola.
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S pomočjo analize, ki smo jo izvedli, smo ugotovili, da med skupinama zdravih in odvisnih 

obstaja statistično pomembna razlika glede pojava depresivne motnje (p = 0,001). Pri ose-

bah v skupini odvisnih od alkohola se depresivne motnje pojavljajo statistično pogosteje in 

v težji obliki, zato lahko hipotezo 6 potrdimo.

12.6 Ocena prisotnosti znakov depresivne motnje med 
skupinami pred, med in po rehabilitaciji odvisnosti  
od alkohola – preverjanje H7

S pomočjo hipoteze 7 smo poskušali ugotoviti, ali se depresivna motnja pojavlja pogosteje 

pri odvisnih od alkohola pred zdravljenjem odvisnosti, med zdravljenjem ali po njem. Pred-

videvali smo, da je depresivna motnja pri odvisnih pred zdravljenjem pogostejša in se izraža 

v težji obliki.

Tabela 59: Depresivna motnja pri skupinah pred – med in klub

skupina brez depresivne motnje depresivna motnja skupaj

pred N 125 14 139

% 89.9 10.1 100.0

% skupaj 35.7 4.0 39.7

med in klub N 178 33 211

% 84.4 15.6 100.0

% skupaj 50.9 9.4 60.3

skupaj N 303 47 350

% 86.6 13.4 100.0

% skupaj 86.6 13.4 100.0

Legenda:
N  – število odgovorov
%  – odstotek odgovorov v posamezni skupini
% skupaj – odstotek med vsemi odgovori

Analiza podatkov je pokazala, da se v skupini posameznikov med in po zdravljenju odvisnosti 

depresivna motnja pojavlja pogosteje (15,6 %) kot pri skupini pred zdravljenjem odvisnosti 

(10,1 %).



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

159

Tabela 60: Izračun χ2 za pojav depresivne motnje pri skupinah pred – med in klub

test vrednost df Asymp. Sig. 
(2-stranska)

Pearsonov χ2-preizkus 2,235 1 0,135

p < 0,05

Legenda:
df – prostostna stopnja
sig – signifikantnost (statistična pomembnost)

Izračun hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistično pomembne razlike glede pojava depresiv-

ne motnje pri skupinah pred zdravljenjem odvisnosti (pred) v primerjavi s skupinama med 

in po zdravljenju odvisnosti (med, klub) (p = 0,135), zato hipoteze 7 ne moremo potrditi.

12.7 Ocena prisotnosti znakov depresivne motnje po spolu, 
starosti in izobrazbi – preverjanje H8

S hipotezo 8 smo predvidevali, da se prisotnost znakov depresivne motnje razlikuje glede na 

spol, starost in izobrazbo anketirancev.

Tabela 61: Depresivna motnja glede na spol

spol brez depresivne motnje depresivna motnja skupaj

ženski N 115 22 137

% 83,9 16,1 100,0

% skupaj 23,7 4,5 28,2

moški N 315 33 348

% 90,5 9,5 100,0

% skupaj 64,9 6,8 71,8

skupaj N 430 55 485

% 88,7 11,3 100,0

% skupaj 88,7 11,3 100,0

Legenda:
N  – število odgovorov
%  – odstotek odgovorov v posamezni skupini
% skupaj – odstotek med vsemi odgovori

Med osebami ženskega spola je bilo 16,1 % oseb, ki so doživljale različne stopnje depresivne 

motnje, medtem ko je bilo pri osebah moškega spola takih 9,5 %.
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Tabela 62: Izračun χ2 za pojav depresivne motnje po spolu

test vrednost df Asymp. Sig. 
(2-stranska)

Pearsonov χ2-preizkus 4,228 1 0,040

χ2 = 4,228, p = 0,040 (p < 0,05)

Depresivna motnja se statistično pomembno pogosteje pojavlja pri osebah ženskega spola 

(p = 0,040).

Tabela 63: Depresivna motnja glede na starost

stopnja N x– SD stand. napaka x–

brez depresivne motnje 430 45,41 9,153 0,441

depresivna motnja 55 45,60 10,456 1,410

Legenda:
N   – število anketirancev
x–   – povprečje
SD   – standardna deviacija (standardni odklon)
stand. napaka x– – standardna napaka povprečja

Deskriptivna analiza podatkov kaže na majhno razliko v povprečni vrednosti depresivne mo-

tnje med opazovanima skupinama.

Tabela 64: Neodvisni t-test glede pojava depresivne motnje po starosti

test Levenin  
test enakosti 

varianc

t-test enakosti x–

F Sig. t df Sig. 
(2-stran-

ska)

razlika x– stan-
dardna 
napaka 

95 % zaupanje 
intervala razlik

spodnji zgornji

starost enakost 
varianc 
prevzeta

1,423 0,234 -0,145 483 0,885 -0,193 1,333 -2,812 2,426

enakost 
varianc ni 
prevzeta

-0,131 65,028 0,896 -0,193 1,477 -3,143 2,757

Legenda:
F – test
t – test
df – prostostna stopnja
sig – signifikantnost (statistična pomembnost)

Glede na starost pri pojavu depresivne motnje ne obstaja statistično pomembna razlika.
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Tabela 65: Depresivna motnja glede na izobrazbo

izobrazba brez depresivne motnje depresivna motnja skupaj

nižja (1–3) N 244 33 277

% 88,1 11,9 100,0

% skupaj 50,3 6,8 57,1

višja (4–8) N 186 22 208

% 89,4 10,6 100,0

% skupaj 38,4 4,5 42,9

skupaj N 430 55 485

% 88,7 11,3 100,0

% skupaj 88,7 11,3 100,0

Legenda:
N  – število odgovorov
%  – odstotek odgovorov v posamezni skupini
% skupaj – odstotek med vsemi odgovori

Zaradi lažje primerjave smo stopnje izobrazbe združili v dve skupini, t. j. nižjo izobrazbeno struk-

turo (osnovnošolska, poklicna in srednješolska izobrazba) ter višjo izobrazbeno strukturo (višja, 

visoka, univerzitetna, magisterij, doktorat). Iz tabele 69 je razvidno, da je več oseb z depresivno 

motnjo (11,9 %) prisotnih v skupini posameznikov z nižjo izobrazbeno strukturo.

Tabela 66: Izračun χ2 za pojav depresivne motnje po izobrazbi

test vrednost df Asymp. Sig. 
(2-stranska)

Pearsonov χ2-
preizkus

0,211 1 0,646

p < 0,05

Legenda:
df – prostostna stopnja
sig – signifikantnost (statistična pomembnost)

Tudi glede na izobrazbo se pri pojavu depresivne motnje ni pokazala statistično pomembna razlika.

Hipotezo 8, s katero smo predvidevali, da obstaja statistično pomembna razlika v prisotno-

sti znakov depresivne motnje glede na spol, starost in izobrazbo anketirancev, lahko delno 

potrdimo. Statistično pomembna razlika se je pokazala zgolj pri spremenljivki spol, kjer se 

depresivna motnja pogosteje in v težji obliki pojavlja pri ženskah (p = 0,040), medtem ko se 

pri spremenljivkah starost in izobrazba statistično pomembna razlika ni pokazala.
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12.8 Zaključek kvantitativnega dela raziskovanja

V prvem delu raziskave, kjer smo uporabili kvantitativni metodološki pristop, smo preučili 

elemente kakovosti življenja in socialne vključenosti ter prisotnost depresivne motnje v prou-

čevani skupini, v katero so bile vključene osebe, odvisne od alkohola, v primerjavi s skupino, 

v katero so bile vključene osebe brez težav na področju odvisnosti od alkohola. Pri anketiran-

cih smo preverjali kakovost življenja in oceno zadovoljstva z življenjem, vključenost v družino 

in oceno družinske podpore ter prisotnost znakov depresivne motnje.

V prvih treh zastavljenih hipotezah (H1, H2 in H3) smo predvidevali, da je kakovost življenja 

odvisnih od alkohola nižja od kakovosti življenja oseb brez odvisnosti od alkohola, da je med 

odvisnimi od alkohola najnižja pred zdravljenjem odvisnosti in višja po njegovem zdravljenju 

ter da se kakovost življenja med proučevanimi skupinami razlikuje glede na spol, starost in 

izobrazbo. 

V sklopu preverjanja kakovosti življenja anketirancev smo izpostavili nekatere dejavnike ka-

kovosti življenja (telesno zdravje, počutje, delo, aktivnosti v prostem času in socialni odnosi), 

pri katerih smo ocenjevali zadovoljstvo anketirancev z njimi. Številne raziskave, izvedene na 

področju alkoholne odvisnosti, povezujejo odvisnost od alkohola z znatnim znižanjem kako-

vosti življenja (Connor, Saunders, & Feeney, 2006).

Izkazalo se je, da so odvisni od alkohola dejavnike kakovosti življenja ocenili slabše kot osebe 

brez težav na področju odvisnosti, vendar se je statistično pomembna razlika pojavila zgolj 

pri dejavnikih počutja (p = 0,008) in aktivnosti v prostem času (p = 0,001). 

Naša previdevanja, da bodo odvisni od alkohola izražali nižjo kakovost življenja pred zdra-

vljenjem odvisnosti kot po njem, se niso izkazala kot točna. Najnižjo oceno zadovoljstva z 

dejavniki telesnega zdravja, počutja in dela so podali anketiranci iz skupine med zdravlje-

njem odvisnosti od alkohola in ne tisti pred zdravljenjem, kot smo predvidevali. Anketiranci 

iz skupine pred zdravljenjem odvisnosti so podali najnižjo oceno zadovoljstva pri dejavniku 

aktivnosti v prostem času, glede socialnih odnosov pa najnižje zadovoljstvo izražajo osebe 

iz skupine po zdravljenju odvisnosti. Domnevamo lahko, da so taki rezultati posledica nekri-

tičnosti oseb glede lastnega alkoholizma in njegovih posledic pred zdravljenjem odvisnosti; 
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znano je namreč, da se odvisni od alkohola največkrat odločajo za zdravljenje zaradi zunanjih 

pritiskov: družina, delodajalec, finančne težave, zdravstvene težave, ukrepi sodišča itd.

Predvidevali smo tudi, da se med proučevanima skupinama (odvisnih in zdravih) poja-

vljajo razlike v oceni kakovosti življenja glede na spol, starost in izobrazbo, vendar so se 

statistično pomembne razlike pokazale zgolj pri nekaterih dejavnikih kakovosti življenja.  

V skupini odvisnih od alkohola se je med spoloma pokazala statistično pomembna razlika 

pri zadovoljstvu s telesnim zdravjem (p = 0,001), počutjem (p = 0,001) in aktivnostmi v pro-

stem času (p = 0,046), pri čemer so ženske manj zadovoljne glede omenjenih dejavnikov 

kakovosti življenja kot moški. V skupini oseb brez težav na področju odvisnosti od alkohola 

se statistično pomembna razlika med spoloma ni pokazala. Glede starosti ugotavljamo, da 

so starejši v povprečju manj zadovoljni s posameznimi dejavniki kakovosti življenja, vendar 

pa se je statistično pomembna razlika (p = 0,029) po starosti v skupini odvisnih od alkohola 

pokazala le pri dejavniku zadovoljstva s socialnimi odnosi. Mlajši odvisni od alkohola so 

statistično pomembno bolj zadovoljni s socialnimi odnosi, kot pa starejši odvisni od alko-

hola. Med osebami v skupini brez težav na področju odvisnosti od alkohola se je statistično 

pomembna razlika (p = 0,005) pokazala le pri dejavniku zadovoljstva s telesnim zdravjem, 

kjer so mlajši prav tako statistično pomembno bolj zadovoljni z lastnim telesnim zdravjem 

kot starejši. Glede izobrazbe ugotavljamo, da so osebe v skupini odvisnih od alkohola z višjo 

izobrazbo bolj zadovoljne z nekaterimi dejavniki kakovosti življenja kot osebe z nižjo izobraz-

bo. Statistično pomembna razlika se je pokazala pri dejavnikih telesno zdravje (p = 0,010), 

počutje (p = 0,043) in aktivnosti v prostem času (p = 0,034). V skupini brez težav na področju 

odvisnosti od alkohola se je statistično pomembna razlika po izobrazbi pokazala le pri de-

javniku telesno zdravje (p = 0,010), kjer velja, da so osebe z višjo izobrazbo bolj zadovoljne z 

omenjenim dejavnikom.

V hipotezah H4 in H5 smo ocenjevali družinsko podporo in predvidevali, da bodo osebe brez 

težav na področju odvisnosti od alkohola višje ocenile podporo družine kot osebe, odvisne 

od alkohola. Prav tako smo predvidevali, da bodo osebe iz skupin pred in med zdravljenjem 

odvisnosti od alkohola nižje ocenile podporo družine kot osebe po rehabilitaciji odvisnosti. 

Izkazalo se je, da so osebe brez težav na področju odvisnosti od alkohola statistično pomemb-

no ocenile podporo družine višje v naslednjih dejavnikih: odgovornost v družini (p = 0,009),   

vključenost v družino (p = 0,043), vedenje in sposobnost samokontrole v družini (p = 0,005) 
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in splošna vključenost in družinska podpora (p = 0,003). V skupinah pred, med in po reha-

bilitaciji odvisnosti od alkohola se statistično pomembne razlike glede družinske podpore 

niso pojavile.

V zadnjem sklopu (H6, H7 in H8) smo preverjali prisotnost znakov depresivne motnje pri 

anketirancih po posameznih skupinah, saj smo v teoretičnem delu naloge predhodno že 

predstavili, da je depresivna motnja najpogostejše sočasno obolenje, ki se pojavlja hkrati z 

odvisnostjo od alkohola. Predvidevali smo, da se depresivna motnja pogosteje pojavlja pri 

odvisnih od alkohola, da se ta pogosteje pojavlja pri odvisnih od alkohola pred zdravljenjem 

in da se pojavnost depresivne motnje razlikuje po spolu, starosti in izobrazbi. Izkazalo se je, 

da se pri osebah, odvisnih od alkohola, depresivna motnja pojavlja statistično pomembno 

pogosteje in v težji obliki (p = 0,001) kot pri osebah brez težav na področju odvisnosti od alko-

hola, vendar pa se statistično pomembne razlike niso potrdile med posameznimi skupinami 

(pred, med in po zdravljenju odvisnosti). Pri ženskah se depresivna motnja pojavlja pogoste-

je in v težji obliki (p = 0,040) kot pri moških, medtem ko se po starosti in izobrazbi statistično 

pomembne razlike niso pojavile.



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

165

13 Kvalitativni del raziskave

Slika 8: Načrt kvalitativnega dela raziskave

Na osnovi izjav udeležencev preučiti elemente njihovega doživljanja 
in ocen glede kakovosti življenja, družinske podpore, socialne 
vključenosti in primerjati ocene v obeh raziskovalnih skupinah.

Raziskovalni cilji

Kakšna je ocena udeležencev o doživljanju kakovosti življenja, 
družinske podpore in svoje socialne vključenosti? Kako udeleženci 
v vseh raziskovalnih podskupinah opisujejo posledice uživanja 
alkohola?

Raziskovalna vprašanja

4 fokusne skupine (zdravi, pred, med in po zdravljenju odvisnosti – 
skupaj 20 oseb)

Vzorec

Polstrukturiran skupinski intervju (fokusne skupine) za pridobivanje 
subjektivnih mnenj, navad ali prepričanj. 

Pristop zbiranja podatkov

Kvalitativna analiza s pripisovanjem pojmov ter iskanjem 
podobnosti in razlik med posameznimi skupinami.

Analiza podatkov

Teoretična in empirična poglobitev razumevanja odvisnosti od 
alkohola s poudarkom na ocenah socialnih dimenzij in raziskovanju 
subjektivnih občutkov oseb z izkušnjo odvisnosti od alkohola ali 
brez, ki se nanašajo na kakovost življenja, vključenost v okolje in 
doživljanje družinske podpore.

Pričakovani rezultati
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13.1 Cilji kvalitativnega dela raziskovanja

Osnovni cilj kvalitativnega dela raziskovanja je bil preučiti elemente kakovosti življenja, dru-

žinske podpore in socialne vključenosti v skupini posameznikov brez težav na področju odvi-

snosti od alkohola in skupini odvisnih od alkohola v različnih fazah psihosocialne obravnave.

S pomočjo kvalitativnega pristopa in z metodo fokusnih intervjujev smo pridobili subjektivna 

mnenja/ocene posameznih podskupin glede kakovosti in zadovoljstva z življenjem, odnosov 

in podpore, ki jih dobijo v družini, ocene odnosov na delovnem mestu, ocene lastne socialne 

vključenosti ter ocene psihofizičnega počutja. Naše zanimanje je bilo usmerjeno predvsem 

v iskanje razlik in stičnih točk med ocenami in doživljanji posameznih podskupin, ki smo jih 

zajeli v raziskavi. 

13.2 Raziskovalna vprašanja kvalitativnega dela raziskovanja

V kvalitativnem delu raziskovanja smo želeli ugotoviti oceno kakovosti življenja, družinske 

podpore, prijateljstva, delovnega okolja in socialne vključenosti pri odvisnih od alkohola 

(pred, med in po rehabilitaciji odvisnosti) ter pri zdravih posameznikih. 

Kvalitativne podatke, pridobljene z metodo fokusnih intervjujev, smo analizirali s pomočjo 

vsebinske analize kvalitativnega gradiva. Najprej smo pripravili seznam kategorij, ki so bile v 

skladu s proučevanimi dejavniki v kvantitativnem delu raziskovanja (kakovost življenja, vklju-

čenost v družino in družinska podpora, socialna vključenost, razvoj odvisnosti od alkohola). 

Med vsebinsko analizo smo prav tako preverjali število posameznih izjav udeležencev foku-

snih intervjujev, ki smo jih iskali v vsebini intervjujev. Uporabili smo nekatere tehnike parafra-

ziranja: opuščanje gradiva, saj se nekatere vsebine, ki se ponavljajo in ne dodajajo informacij, 

preprosto izpustijo; posploševanje, kjer se dobesedne izraze nižje ravni abstrakcije prevede 

v bolj abstraktne izraze; združevanje, kjer se več konkretnih izjav združi in se jih izrazi z nad-

rejenim pojmom (Mesec, 1998). Vogrinc (2008) pravi, da se vsebinska analiza pogosto konča 

z navajanjem števila določenih besed, ki se pojavljajo, lahko pa se konča tudi s pripovednim 

opisom ugotovitev, v katerem se pojavijo analizirane kategorije.
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Za nekatere kvalitativno usmerjene raziskovalce (Atkinson, 1992, v Vogrinc, 2008; Silverman, 

2001, v Vogrinc, 2008) je vsebinska analiza pomanjkljiva oblika analiziranja pisnih gradiv, saj 

so raziskovalci v tem primeru osredotočeni predvsem na tiste dele besedila, kjer so podatki, 

ki jih potrebujejo za analizo vnaprej pripravljenih kategorij. Vendar pa je vsebinska analiza 

tudi zelo uporabna za pridobitev deskriptivnih podatkov in informacij o določeni temi ter 

pomaga logično organizirati veliko količino opisnih podatkov (Vogrinc, 2008).

S pomočjo kvalitativnih raziskav preučujemo praktične, stvarne in vsakdanje probleme ter 

stiske ljudi. Obravnava se tema, ki je značilna, znana in pomembna za sodelujoče v raziskavi, 

ugotovitve pa so običajno pomembne za reševanje socialnih težav (Mesec, 1998). Zato meni-

mo, da je opisana oblika analiziranja podatkov, ki jo uporabljamo na osnovi predhodno opra-

vljene kvantitativne analize, ustrezna in primerna oblika preverjanja raziskovalnih vprašanj, 

ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Za potrebe kvalitativnega dela raziskovanja smo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja 

(RV) po sklopih:

Ocena kakovosti in zadovoljstva z življenjem

RV 1: Kakšno je doživljanje kakovosti življenja pri izbranih udeležencih raziskave, in sicer tako 

odvisnih od alkohola kot pri izbranih osebah brez težav z odvisnostjo od alkohola? 

Dodatna raziskovalna vprašanja v prvem sklopu so: Ali obstajajo razlike glede ocenitve kako-

vosti življenja med posameznimi raziskovalnimi skupinami? Kateri dejavniki kakovosti življe-

nja so v posameznih raziskovalnih skupinah najpogosteje izpostavljeni? Kdo jim najpogosteje 

nudi pomoč v primeru pojava različnih težav?

Vključenost v družino in ocena podpore v družini

RV 2: Kako sogovorniki iz vseh raziskovalnih podskupin ocenjujejo svojo vključenost v druži-

no in podporo, ki jo dobijo v družini?

Dodatna raziskovalna vprašanja v tem sklopu so: Kako anketiranci opisujejo dobre odnose v 

družini? Katere aktivnosti počnejo skupaj z družinskimi člani?
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Socialna vključenost

RV 3: Kakšne so ocene lastne socialne vključenosti pri sogovornikih v vseh štirih fokusnih 

skupinah?

Dodatna raziskovalna vprašanja v tem sklopu so: Kakšna je razlaga prijateljstva in ocena pod-

pore in pomoči prijateljev? Kaj je pomembno za dobro počutje na delovnem mestu in kakšna 

je ocena podpore sodelavcev na delovnem mestu?

Odvisnost od alkohola

RV 4: Kako sogovorniki v vseh štirih fokusnih skupinah opisujejo posledice odvisnosti od 

alkohola?

Dodatna raziskovalna vprašanja v tem sklopu so: Ali so anketiranci v preteklosti razmišljali o 

problematiki odvisnosti od alkohola? Kateri so najpogostejši vzroki za razvoj odvisnosti od 

alkohola? Kakšno je mnenje anketirancev o problematiki prekomernega pitja?

13.3 Opis vzorca kvalitativnega dela raziskovanja

V kvalitativnem delu raziskovanja smo izvedli štiri fokusne intervjuje, v katerih so bili udele-

ženci med seboj uravnoteženi po številu sodelujočih; v vsaki skupini je namreč sodelovalo 

pet udeležencev. Skupine smo sestavili po tipu skupin v kvantitativnem delu raziskovanja: 

pred zdravljenjem (PRED), med zdravljenjem (MED), po rehabilitaciji (KLUB) in v skupini brez 

težav na področju odvisnosti od alkohola (ZDRAVI). Ob tem smo se poslužili namenskega 

vzorčenja.

Pri namenskem vzorčenju se vsaka proučevana enota izbere s točno določenim namenom; 

pri kvalitativnem raziskovanju je v ospredju informiranost posameznika o proučevani temi. 

Tako lahko v raziskavo vključimo posameznike iz širše populacije, lahko pa proučujemo pod-

skupino neke širše populacije. Vendar pa ugotovitev ne moremo posploševati na celotno 

populacijo, temveč so rezultati omejeni na proučevane vzorce (Vogrinc, 2008).
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V fokusni skupini 1 so sodelovale osebe, odvisne od alkohola, ki se še niso zdravile zaradi 

odvisnosti od alkohola; diagnoza odvisnosti je bila pri njih postavljena ob prvem pregledu v 

ambulanti za zdravljenje odvisnosti od alkohola (fokusna skupina – pred):

1F – m, 53 let (1960), samozaposlen na kmetiji, poklicna izobrazba, živi s partnerjem, brez otrok

1B – ž, 36 let (1977), zaposlena, univerzitetna izobrazba, poročena, 2 otroka

1J – m, 60 let (1953), nezaposlen, srednješolska izobrazba, poročen, 2 otroka

1Š – m, 54 let (1959), zaposlen, srednješolska izobrazba, neporočen, brez otrok

1G – m, 37 let (1976), nezaposlen, srednješolska izobrazba, živi s partnerko, 1 otrok

V fokusni skupini 2 so sodelovale osebe, odvisne od alkohola, ki so bile v času anketiranja na 

zdravljenju odvisnosti od alkohola (fokusna skupina – med):

2M – m, 52 let (1961), nezaposlen, poklicna izobrazba, ločen, samski, 2 otroka

2R – m, 39 let (1974), zaposlen, srednješolska izobrazba, samski, brez otrok

2Da – m, 54 let (1959), zaposlen, višja izobrazba, poročen, 2 otroka

2De – m, 26 let (1987), zaposlen, osnovnošolska izobrazba, partnerka, brez otrok

2K – ž, 44 let (1969), nezaposlena, osnovnošolska izobrazba, ločena, partner, 2 otroka

V fokusni skupini 3 so sodelovale osebe, ki so odvisne od alkohola in so v nadaljnji rehabili-

taciji v klubih odvisnih od alkohola (fokusna skupina – klub):

3Le – ž, 41 let (1972), nezaposlena (dela kot prostovoljka, srednješolska izobrazba, živi s par-

tnerjem, brez otrok

3Br – m, 49 let (1964), zaposlen, univerzitetna izobrazba, živi s partnerko, brez otrok

3Bo – m, 54 let (1959), zaposlen, poklicna izobrazba, poročen, 2 otroka

3Ig – m, 40 let (1973), nezaposlen, univerzitetna izobrazba, poročen, 4 otroci

3Da – m, 53 let (1960), zaposlen, poklicna izobrazba, živi s partnerko, 1 otrok

V fokusni skupini 4 so sodelovale osebe, ki nimajo težav s prekomernim pitjem alkohola in 

se niso nikoli zdravile zaradi problematike odvisnosti od alkohola (fokusna skupina – zdravi): 

4D – ž, 36 let (1977), zaposlena, visokošolska izobrazba, poročena, 2 otroka

4S – ž, 38 let (1975), zaposlena, poklicna izobrazba, poročena, 2 otroka

4I – m, 41 let (1972), zaposlen, srednješolska izobrazba, poročen, 2 otroka

4P – m, 41 let (1972), zaposlen, srednješolska izobrazba, poročen, 2 otroka

4V – m, 46 let (1967), zaposlen, univerzitetna izobrazba, poročen, 2 otroka
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Tabela 67: Sodelujoči v fokusnih skupinah po spolu

skupina spol N %

pred moški 4 20

ženski 1 5

med moški 4 20

ženski 1 5

klub moški 4 20

ženski 1 5

zdravi moški 3 15

ženski 2 10

skupaj moški 15 75

ženski 5 25

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Fokusne skupine pred, med in klub so bile sestavljene iz enakega deleža moških in žensk in 

sicer v razmerju 4:1. V skupini zdravi so bili trije moški in dve ženski.

Tabela 68: Sodelujoči v fokusnih skupinah po starosti

dejavnik N min max x– SD

starost 20 26 60 43 9,307

Legenda:
N – število anketirancev
min – najnižja starost anketirancev (v letih)
max – najvišja starost anketirancev (v letih)
x– – povprečna starost anketirancev (v letih)
SD – standardna deviacija (standardni odklon)

Najmlajši sodelujoči v fokusnih skupinah je bil star 26 let, in sicer je sodeloval v skupini med 

zdravljenjem, najstarejši sodelujoči je bil star 60 let (iz skupine pred zdravljenjem). V povpre-

čju so bili sodelujoči stari 43 ± 9,3 let. 
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Tabela 69: Sodelujoči v fokusnih skupinah po stanu

skupina samski poročeni ločeni ovdoveli izvenzakon-
ska skupnost

skupaj

N % N % N % N % N % N %

pred 1 20 2 40 0 0 0 0 2 40 5 100

med 1 20 1 20 2 40 0 0 1 20 5 100

klub 0 0 2 40 0 0 0 0 3 60 5 100

zdravi 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Največ poročenih je bilo v fokusni skupini zdravi, kjer so bili vsi sodelujoči poročeni. Največ 

ločenih je bilo v fokusni skupini med (40 %), ki živijo v izvenzakonski skupnosti, je v skupini 

klub (60 %).

Tabela 70: Sodelujoči v fokusnih skupinah po številu otrok

število 
otrok

N %

0 6 30

1 2 10

2 10 50

3 1 5

4 1 5

skupaj 20 100

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Največ sodelujočih v fokusnih skupinah ima po dva otroka (50 %), brez otrok je 30 % sodelu-

jočih.
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Tabela 71: Izobrazba sodelujočih v fokusnih skupinah

skupina nedo-
končana 
osnovna 

šola

dokon-
čana 

osnovna 
šola

poklicna 
šola

srednja 
šola

višja 
šola

visoka 
strokov-
na šola

fakulteta magis-
terij ali 

doktorat

skupaj

N % N % N % N % N % N % N % N % N %

pred 0 0 0 0 1 20 3 60 0 0 0 0 1 20 0 0 5 100

med 0 0 2 40 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 5 100

klub 0 0 0 0 2 40 1 20 0 0 0 0 2 40 0 0 5 100

zdravi 0 0 0 0 1 20 2 40 0 0 1 20 1 20 0 0 5 100

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Med sodelujočimi v fokusnih skupinah pred in zdravi ima največ oseb srednješolsko, torej  

V. stopnjo izobrazbe. V fokusni skupini klub ima največ sodelujočih poklicno in univerzitetno, 

t. j. III., IV. in VII. stopnjo izobrazbe, v fokusni skupini med pa ima največ sodelujočih dokon-

čano osnovno šolo.

Tabela 72: Sodelujoči v fokusnih skupinah po statusu

skupina zaposleni 
za določen 

čas

zaposleni 
za nedolo-

čen čas

brezposelni invalidsko 
upokojeni

redno  
upokojeni

drugo skupaj

N % N % N % N % N % N % N %

pred 1 20 1 20 2 40 0 0 0 0 1 20 5 100

med 1 20 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 5 100

klub 1 20 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 5 100

zdravi 1 20 2 40 1 20 0 0 0 0 1 20 5 100

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Največ brezposelnih je v fokusnih skupinah pred (40 %) in med (40 %) ter v fokusni skupini 

klub (40 %). V slednjih dveh je tudi največ zaposlenih za nedoločen čas (po 40 %). V fokusni 

skupini zdravi je največ zaposlenih za nedoločen čas (40 %).
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13.4  Preverjanje raziskovalnih vprašanj v kvalitativnem delu 
raziskovanja

V kvalitativnem delu raziskovanja smo želeli preveriti oceno kakovosti življenja, družinske 

podpore, prijateljstva, delovnega okolja in socialne vključenosti pri odvisnih od alkohola 

(pred, med in po zdravljenju odvisnosti) ter pri zdravih posameznikih.

Podatki so bili zbrani z metodo fokusnih intervjujev. Da bi zagotovili neprepoznavnost udele-

žencev v fokusnih intervjujih smo imena oseb spremenili v črkovne oznake.  

V nadaljevanju predstavljamo dobesedni zapis izjav udeležencev v fokusnih intervjujih, loče-

ne po določenih kategorijah. Za vsakega udeleženca posamezne skupine (pred, med, klub in 

zdravi) smo zbrane izjave najprej združili po posameznih kategorijah, nato pa smo s pomočjo 

tehnik parafraziranja izpostavljene pojme medsebojno primerjali še po skupinah. Tako smo 

pridobili celovit vpogled v subjektivna mnenja in občutke udeležencev raziskave glede ne-

katerih dejavnikov kakovosti življenja, t. j. družinske podpore, prijateljstev, zadovoljstva na 

delovnem mestu in glede splošne socialne vključenosti. Zaradi ohranitve avtentičnosti be-

sedila dobesedni zapisi izjav udeležencev v fokusnih intervjujih niso lektorirani in jezikovno 

popravljeni. 

13.4.1  Pomen kakovosti življenja in ocena lastne kakovosti 
življenja

Udeleženci v fokusnih intervjujih so razmišljali o pomenu kakovosti življenja za posameznika 

ter o lastni kakovosti življenja. Izražali so mnenje o posledicah pomanjkanja nekaterih dejavni-

kov, ki vplivajo na stanje kakovosti življenja. Na koncu so na ocenjevalni lestvici od 1 do 10, pri 

kateri 1 pomeni najslabšo kakovost življenja, 10 pa najboljšo, ocenili lastno kakovost življenja. 

Na področju ocene kakovosti in zadovoljstva z življenjem smo želeli pridobiti odgovore na 

naslednja raziskovalna vprašanja:

RV 1: Kakšno je doživljanje kakovosti življenja pri izbranih udeležencih raziskave, in sicer tako 

odvisnih od alkohola kot pri izbranih osebah brez težav z odvisnostjo od alkohola? 
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In dodatno: Ali obstajajo razlike glede ocenitve kakovosti življenja med posameznimi razisko-

valnimi skupinami? Kateri dejavniki kakovosti življenja so v posameznih raziskovalnih skupinah 

najpogosteje izpostavljeni? Kdo jim najpogosteje nudi pomoč v primeru pojava različnih težav?

Tabela 73: Ocena kakovosti življenja v fokusni skupini pred začetkom rehabilitacije

Izjava – fokusna skupina 1 – PRED Pripisani pojem

1F Kakovost življenja: Ja bi rekel, da je kvalitetno življenje, da živiš v miru, 
zadovoljstvu, sproščen…

mir, sproščenost

Podpora: Jaz se lahko zanesem najbolj na partnerko pa obe moji sestri, ki 
sta mi vedno stali v pomoč, ko sem kaj potreboval, pa dva dobra prijatelja 
imam, če je trebalo pomoč tudi ob vsaki uri  ob noči in tudi jaz jim to povra-
čam nazaj tudi….to je to.

zaupanje v podporo 
partnerke, sester, 
prijateljev

Izguba: Mislim da bi manjkalo, če nebi blo zadovoljstva v družini in bil 
razpad v družini.../...to bi prvo blo, pol če bi tudi finance matrale, bi bil tudi 
večji problem, bi bil odvisen od socialne pomoči. Pol tretjo…/ Zdravje je 
dosta pomembno, če nimaš zdravja ti nič ne koristi denar nič. Zdravje je 
poglavar življenja. Razumevanje, to sem že tak reko. Razumevanje v dru-
žini. Da imaš dobre odnose v kateri si službi al pa tudi če delaš na kmetiji, 
tudi morejo biti dobri odnosi doma in s sosedi in če rabiš pomoč, da ti 
priskočijo na pomoč. Oni tebi in ti njim.

nerazumevanje v 
družini, razpad druži-
ne, finančne težave, 
pomanjkanje zdravja, 
nerazumevanje na 
delovnem mestu, 
slabi medsosedski 
odnosi

Številčna ocena: Jaz bi reko da neki 7.

1G Kakovost življenja: To pomeni da imaš dom, da maš, kiri ima recimo pač 
družino vse pač porihtano, tak kak more bit. Hrana, da nimaš nekih fi-
nančnih težav, prevlkih ne, pa da jih nimaš to tudi. Zdravje, to tudi ne / To 
je važno za kvalitetno življenje, ker če nimaš zdravja, potem se sploh ne 
zavedaš, mislim zdaj se ne zavedaš ko si zdrav, da imaš dost bolj kvalitetno 
življenje, ko pa polj ko pridejo prvi problemi. To je največ.

dom, ustrezna 
prehrana, finančno 
blagostanje, zdravje

Podpora: Ja tud tak partnerka…/Tako, pa moji starši drugač ki živijo, brat 
tudi moj, imama ful dobre odnose. Ožji krog.

zaupanje v partnerje-
vo podporo, podporo 
staršev, brata

Številčna ocena: Ja tudi jaz 7, 8…sigurno.

1Š Kakovost življenja: Osebno zadovoljstvo, da si zadovoljen v službi, da 
lahko delaš in da imaš tudi primeren dohodek, da normalno živiš. Da doma 
v družini je vredu, da tudi kakšne kulturne prireditve, da greš na dopust, da 
si z vsem zadovoljen. No z vsem ne moreš bit, večinoma.../… Razumevanje 
v družini...

zadovoljstvo, finanč-
no blagostanje, zapo-
slitev, razumevanje 
v družini, sprostitev, 
aktivnosti, dopust

Izguba: V bistvu najbolj razumevanje v družini z družinskimi člani pa tudi…. 
Pa potem na drugem mestu pa  bi verjetno jaz postavil zdravje, svoje pa 
vseh bližnjih, pa tudi prijateljev, pa šele potem naslednje te dobrine od 
plače pa vsega.

nerazumevanje v 
družini, pomanjkanje 
zdravja pri sebi in bli-
žnjih, izguba finančne 
varnosti

Podpora: Jaz sem samski, na druge člane družinske, mislim sorodnike, to 
sta sestri dve pa brat pa njihove člane družine, pa tudi na dobre prijatelje, 
sodelavce.

zaupanje v podporo 
sorodnikov

Številčna ocena: Tudi tu, razmišljam med 7 pa 8, tak pod 7 verjetno.
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1J Kakovost življenja: Jaz sem malo starejši in meni dost pomeni da se z ženo 
doma zelo dobro razumema, da nama otroci radi pridejo na obisk, ne da jih 
moreš klicat, pa boš kaj prišo al ne boš prišo eeee nimama več to nekih ma-
terialnih dobrinah eee grema rada na skromen dopust, nama ne pomeni neki 
dopust v hotelu. Sva sama, se tudi imama najrajše sama, si sama kuhama. V 
glavnem pa da doma nekaj delaš, da ni dolgčas, ker dolgčas ubija, zato sem 
mogoče jaz zdaj tu / Ker ja, ker to je recimo kaj jaz vem eee primorani  smo 
bili v stanovanju skromno živet, recimo če bi kdo reko zdaj boš pa milijon 
dobo na lotu, jaz ne vem kaj bi si začel z njim / Tolko problemov eee in to 
rajše nimam. S tem kaj imamo sem zadovoljen in zato tudi tak popijem / Tudi 
to je zadovoljstvo recimo, da imam hčero ki res niso zaposleni, brez služb in 
dva otroka, pa je zadovoljstvo, da lahko po svojih močeh, če pomagam. To 
je vlko zadovoljstvo. eeee  Saj drugače bi tudi dal, ampak samo tu si pa res 
moraš odtrgat še kaj vstran več, tega pa nebo pri nas… 

razumevanje s  
partnerjem, srečanja  
z otroki, skromen  
dopust, aktivnosti, 
skromnost, zado-
voljstvo v pomoči 
brezposelni hčerki

Podpora: Ja se razume, na ženo pa otroka, ker pri nas je blo vedno tak, 
večja stika je bla, hujše je blo, bolj smo skupaj držali. Eeee Niso punce nič 
zahtevale, če so hotle met al kaj, šle sta delat, dejstvo je da smo v vseh 
stistkah smo se še bolj povezali. Ni blo recimo, kaj jaz vem, nobenga …

zaupanje v partnerje-
vo podporo, podporo 
otrok, vpliv stiske na 
tesno povezanost 
med družinskimi člani

Izguba: Ne vem jaz mislim da bi me najbolj prizadelo če bi zgubo ženo. 
Znam kuhat, znam prat, znam vse nardit, ampak čutim da bi bil zgubljen. 
Popolnoma zgubljen in verjetno niti nebi tudi dolgo ne živel. Mislim da bi 
me tak hudo prizadelo, da vprašanje kak dolgo bi še živel. Jaz še jo imam 
vedno rad, pogrešam zdaj recimo kaj jaz vem, pogovor, zvečer da greš v 
postlo, se za roke primeš, to meni veliko pomeni. Meni sploh na splošno 
dost pomeni kontakt fizični.

strah pred izgubo 
žene, pogrešanje 
žene, pomen fizične-
ga kontakta

Številčna ocena: 7, ja brez skrbi.

1B Kakovost življenja: Socialno varno življenje, glede na to da v bistvu smo še 
mlada družina, ker  imam dva mala otroka. Finančno varnost, kvalitetno živ-
ljenje je tud v bistvu tud mi kar delamo, da zdravo živimo, tud pri hrani eee 
veliko tud z možem v bistvu obadva športama, kljub temu da sem pila sem 
tudi športala / Ja in pa tak kot sem rekla v bistvu, da lahko otroku nudiš 
nekaj več, ne samo osnovnih stvari.

socialna varnost, 
finančno blagosta-
nje, zdrava prehrana, 
športne aktivnosti, 
skrb za otroke

Podpora: Ja jaz sem do zdaj, saj v bistvu sem zaradi tega tukaj, sem v 
bistvu vse reševala sama, vse potlačla v sebi, tak da nisem hotla nobenega 
obremenjevat eee mislim da bi se lahko obrnila na starše ne, ampak nisem 
hotla njih obremenjevat s svojimi problemi. Tak da zdaj pa mislim da mam 
starše, partnerja tud, ampak saj pravim partner je več ali manj odsoten.

potlačevanje stisk v 
sebi, delno zaupanje 
v podporo partnerja, 
staršev

Izguba: V bistvu najbolj prizadelo ne, mož je v vojski v službi, v bistvu zdaj 
v petih letih že peta misija v Afganistanu, vse štiri so bile v Afganistanu, s 
tem da je to že peta. Vendar v bistvu sem sama ostala z otroci, hiša je do 
tričetrt gotova, tak da ja, to v bistvu meni najbolj manjka. Tisto da nismo 
skup, skrb za njega še zraven, bo prišo nazaj, nebo prišo nazaj, bom ga 
dobla v vreči, bom ga dobla na dveh nogah. To je to / Tudi isto, da bi se kaj 
z družino tudi kaj zgodilo, da bi šla narazen recimo, pa zdravstvo…/ Bog ne 
daj da se otroku kaj zgodi…

strah za moža, osa-
mljenost, sama skrbi 
za otroka, dolgo-
trajnejša odsotnost 
moža, skrb za dom, 
nesreča v družini, 
ločitev, pomanjkanje 
zdravja

Številčna ocena: Ja če odštejem v bistvu solato eee vse ostale stvari, če bi 
v bistvu bil partner skoz doma bi lahko rekla kar 9 al pa 10. Ostale stvari so 
porihtane, razen tega se pravim, da pač sem sama trenutno dok hiša nebo 
končana pa dok so misije…/ Rečmo 6. Ker tisto, saj pravim, to da morem 
bit vse sama je kar velik precep.
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V fokusnem intervjuju 1 (pred) so sodelovale osebe, odvisne od alkohola, pred začetkom re-

habilitacije odvisnosti. Pogovor z njimi je bil izveden po njihovem prvem obisku v ambulanti 

za zdravljenje odvisnosti od alkohola, udeleženci so se našemu povabilu na skupni intervju 

prijazno odzvali. Analiza primerjav med dobesednimi navedki s sogovorniki je pokazala ne-

katere ključne sestavine v opisu kakovosti življenja. Sogovorniki so izpostavljali predvsem 

naslednje dejavnike kakovosti življenja: življenje v miru, sproščenosti (»da živiš v miru, spro-

ščen«), imeti dom, družino (»to pomeni da imaš dom, da maš, kiri ima recimo pač družino«), 

razumevanje v družini (»Razumevanje, to sem že tak reko. Razumevanje v družini«), imeti 

ustrezno prehrano, finančna sredstva za življenje (»da nimaš nekih finančnih težav, prevlkih 

ne«) in socialno varnost, zdravje (»Zdravje je dosta pomembno, če nimaš zdravja ti nič ne 

koristi denar nič. Zdravje je poglavar življenja«; »Zdravje, to tudi ne; To je važno za kvalitetno 

življenje, ker če nimaš zdravja, potem se sploh ne zavedaš, mislim zdaj se ne zavedaš ko si 

zdrav, da imaš dost bolj kvalitetno življenje«), zadovoljstvo, zaposlitev. Prav tako so izposta-

vljali sprostitvene dejavnosti, v okviru le teh dopust in športne aktivnosti. 

V primeru težav, ki bi se pojavile, ali se pojavljajo, se sogovorniki največkrat obrnejo na svoje 

družinske člane, t. j. partnerja, otroke, starše, sorojence in ostale sorodnike, pa tudi na pri-

jatelje (»Jaz se lahko zanesem najbolj na partnerko pa obe moji sestri, ki sta mi vedno stali 

v pomoč, ko sem kaj potreboval, pa dva dobra prijatelja imam, če je trebalo pomoč tudi ob 

vsaki uri ob noči in tudi jaz jim to povračam nazaj«). Ena oseba je opisala, da je vse stiske 

potlačevala v sebi (»Ja jaz sem do zdaj, saj v bistvu sem zaradi tega tukaj, sem v bistvu vse re-

ševala sama, vse potlačla v sebi, tak da nisem hotla nobenega obremenjevat eee«) in da nima 

zadostne podpore partnerja (»Tak da zdaj pa mislim da mam starše, partnerja tud, ampak saj 

pravim partner je več ali manj odsoten, zdaj v petih letih že peta misija v Afganistanu«).

Na lestvici od 1 do 10 so udeleženci fokusne skupine 1 v povprečju svojo kakovost življenja 

ocenili s 7.
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Tabela 74: Ocena kakovosti življenja v fokusni skupini med zdravljenjem odvisnosti od alkohola

Izjava – fokusna skupina 2 – MED Pripisani pojem

2M Kakovost življenja: Kvalitetno življenje…, ja to, da zdravo živimo, se zdravo 
prehranjujemo, se ukvarjamo s športom…/ Okolica, okolje, kje smo zapos-
leni…

zdravo življenje, zdra-
va prehrana, športne 
aktivnosti, ustrezno 
delovno okolje

Podpora: Dobro, pri meni je osebno, pomagal dosti sin, ne. Sicer mi to 
dosti pomeni, ne. Še mam hčerko, samo, se moram zlo potrudit, da bo to 
vse, moram nazaj pridobit zaupanje, ne. Ker s tem sem zgubo zaupanje 
otrok, ne (misli na alkoholizem). Mam še brata, tudi on je sprevido, da tak 
ne gre več naprej, sem se strezno, ne, morem na tem dosti delat, da bom 
spet pridobil zaupanje nazaj, ki sem ga zgubo, ki sem ga mel pred mojim 
alkoholizmom…

podpora sina, slabša 
podpora hčerke, 
brata (izgubila sta 
zaupanje)

Številčna ocena: To mislite zdaj, ne? Zdaj nimam neke perfektnega, ampak 
za 5 bo.

2R Kakovost življenja: Za mene je to predvsem v času, ki ga mam, kaj počne-
mo v prostem času, ja. Zasebno življenje, drugač pa to, kar je reko že M.

aktivno preživljanje 
prostega časa, se 
strinja z dejavniki 
zdravo življenje, zdra-
va prehrana, ustrezno 
delovno okolje

Podpora: Ja, če se sam ne znajdeš, potem, če nimaš v bližini koga, obsta-
jajo tud določene službe eee, kot npr. tule (misli na oddelek bolnišnice).  
V mojem primeru so to prijatli, svojcev nimam, sodelavci pa ne preveč.

podpora prijateljev, 
določenih služb

Številčna ocena: Jaz bi reko 2.

2Da Kakovost življenja: Ja, materialna osnova je tudi zelo pomembna, da si 
preskrbljen, da ti ni treba gledat kako boš iz dneva v dan, se prebijal, hm, 
to je povezano tudi potem z osebno svobodo, ki mi je zelo pomembna, 
eee, pa srečo, ki je zelo raztegljiv pojem, ne. Skratka, da si zadovoln, s tem, 
kaj počneš, da imaš tudi za naprej kakšen cilj, ki ga skušaš dosečt in ko 
ga dosežeš, da si potem zadovoln. Vsekakor pa je tu tudi zdravje. Sploh v 
naših letih je to kar vlka dobrina, pa da si ga znamo ohranit.

materialna preskr-
bljenost, osebna 
svoboda, sreča, 
zadovoljstvo z delom, 
zdravje, zadovoljstvo 
ob doseženih ciljih

Podpora: To so lahko svojci, ne, to so lahko tisti, ki te okrožajo, tvoja dru-
žina. Hm, otroci, potem, zdaj že tudi vnuki. Al pa nek cilj, ki si ga zastaviš, 
eem, pa si ga predočiš, nekako v težkih trenutkih, eem, pa si rečeš, ne, 
splača se potrudit, to, zato da bom ga dosego in bom, kaj bi takrat, začuto 
neko ugodje…

podpora družine, 
stremenje k dosega-
nju ciljev

Izguba: Glede na to, kje se nahajamo, ne, smo mi eeee vsega nekako ful, 
vsaj zadnje čase, to je očitno, ampak smo zdaj eee na tem, da izboljšamo 
svojo kakovost življenja, s tem, da se bomo skušali ozdravit, pa eee, pa 
ostat ozdravljeni, ne, in abstinenti, to nam je zdaj en tak cilj / Mislim da 
tudi v mladosti, otroštvu, nikdar mi ni šlo tak slabo. Tudi izguba staršev me 
ni, sem pač bil premlad, tolko prizadela, eee, ker se je potem še oče trudu 
nadomestit mamo, ki je pri 33-tih umrla, oče pri 38-tih. Ne vem, tudi tega 
materjalnega pomanjkanja v otroštvu ni blo, tudi kasneje sem potem de-
jansko lahko odšel, kam sem hoto, tudi šole sem si izbral, z glasbo sem se 
lahko ukvarjal, ansambel sem mel, eem, ne vem, dejansko je, mi manjka 
do 10 …, razen tega mojga alkoholizma, ki je kriv, da nisem dosego recimo 
res vsega. Tudi bi blo zdaj neprimerno pričakovat, ker še nisem vsega 
dosego. Tak da si puščam še oceno, tisto 1 še za nadalno življenje. Za neke 
cilje, ja, ki jih zdaj skušam uresničit, tudi s pomočjo tega zdravljenja, res 
veliko bolj sem zdaj pridobil tu, da še kaj kaj dosežem, ne.

ohranitev abstinence 
kot glavni cilj, zgo-
dnja izguba staršev ni 
vplivala na zmanjša-
nje kakovosti življenja

Številčna ocena: Jaz bi pa reko neke čez 8, blizu 9.
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2De Kakovost življenja: Meni predvsem v osnovi pomeni to, služba, da maš 
neko podlago, da zaslužiš tolk, da lahko kolkr tolk dostojno živiš, pol 
seveda medosebni odnosi, s partnerko, … da si lahko vsaj enkrat na leto 
privoščiš kak dopust in seveda prosti čas, da se ukvarjaš s čem, da se 
ukvarjaš s čim, da čim bolj zapolniš ta prosti čas.

delovno mesto, 
finančna preskrblje-
nost, dobri odnosi 
s partnerko, letni 
dopust, aktivno preži-
vljanje prostega časa

Podpora: Jaz imam vso podporo bližnjih, staršev, partnerke. Seveda, v 
preteklosti je nisem mel, sem napačne odločitve sprejemal. Zdaj pa, jaz 
mislim, da sem na pravi poti, tk da…/ Ne rabim ne vem kake pomoči, am-
pak samo da eee da vidim, da jih zanima kaj se dogaja, da se jaz trudim, 
čeprav so v preteklosti zgubli zaupanje v mene, mi zdaj nekak devajo 
zadnjo možnost.

podpora partnerke, 
staršev, izguba 
zaupanja v 
zdravljenca  
v preteklosti

Številčna ocena: Jaz, no ni tak slabo, grozno slabo, trenutno, mam ma še 
neke cilje, zato bi si dal nekak, men se zdi za 5.

2K Kakovost življenja: Razumevanje, ja razumevanje (pove čisto tiho). medsebojno 
razumevanje

Podpora: Jaz mam vlko podporo, od hčere največ. podpora hčerke

Številčna ocena: Jaz bi pa rekla eno trojko (3). Bi rekla. Ker mam še kar 
vlke cilje.

V fokusnem intervjuju 2, v katerem so sodelovale osebe, odvisne od alkohola med zdra-

vljenjem odvisnosti (MED), so sogovorniki v opisu kakovosti življenja izpostavljali predvsem 

naslednje dejavnike kakovosti življenja: zdravo življenje (»ja, da zdravo živimo, se zdravo pre-

hranjujemo, se ukvarjamo s športom«), zadovoljstvo na delovnem mestu, ustrezno delovno 

okolje (»Skratka, da si zadovoln, s tem, kaj počneš, da imaš tudi za naprej kakšen cilj, ki ga 

skušaš dosečt«), aktivnosti v prostem času, dopust (»da si lahko vsaj enkrat na leto privoščiš 

kak dopust in seveda prosti čas, da se ukvarjaš s čem, da se ukvarjaš s čim, da čim bolj za-

polniš ta prosti čas«), materialna preskrbljenost (»materialna osnova je tudi zelo pomembna, 

da si preskrbljen, da ti ni treba gledat kako boš iz dneva v dan, se prebijal, hm, to je povezano 

tudi potem z osebno svobodo«), zdravje (»Vsekakor pa je tu tudi zdravje. Sploh v naših letih 

je to kar vlka dobrina, pa da si ga znamo ohranit«), razumevanje s partnerjem, medsebojno 

razumevanje.

V primeru težav so se in se bodo tudi v prihodnje sogovorniki obrnili na svoje otroke (»poma-

gal dosti sin, ne. Sicer mi to dosti pomeni, ne."; »Jaz mam vlko podporo, od hčere največ«), 

vendar pa eden izmed sogovornikov upravičeno ugotavlja, da je izgubil podporo otrok, saj je 

zaradi težav s prekomernim pitjem zapravil njihovo zaupanje, ki ga bo v bodoče moral prido-

biti nazaj ("...e mam hčerko, samo, se moram zlo potrudit, da bo to vse, moram nazaj pridobit 

zaupanje Ker s tem sem zgubo zaupanje otrok, ne«). Ugotavljamo, da sogovorniki postopo-

ma postajajo uvidevnejši za težave in posledice, ki jih je povzročila odvisnost od alkohola. 
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Podporo pa bi pričakovali tudi pri prijateljih (»V mojem primeru so to prijatli, svojcev nimam, 

sodelavci pa ne preveč.«), ali določene službe (»če se sam ne znajdeš, potem, če nimaš v 

bližini koga, obstajajo tud določene službe eee, kot npr. tule«). Eden izmed sogovornikov je 

spoznal pomen in možnosti, ki jih nudijo različne službe v podporo odvisnim od alkohola pri 

njihovih prizadevanjih za vzdrževanje abstinence. Samo dva sogovornika bi podporo iskala 

pri ostalih družinskih članih, starših in partnerjih, kar kaže na to, da so odnosi med njimi še 

zmeraj okrnjeni in da vzrok za to najverjetneje izhaja iz problematike odvisnosti. 

Na lestvici od 1 do 10 so udeleženci fokusne skupine 2 v povprečju svojo kakovost življenja 

ocenili s 5,3.

Tabela 75: Ocena kakovosti življenja v fokusni skupini po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola

Izjava – fokusna skupina 3 – KLUB Pripisani pojem

3Bo Kakovost življenja: Ja že razmišljam kak bi zdaj na to odgovoro? Kakovost 
življenja je za mene, hm, da si ti z življenjem zadovoljen, tak sam, ne da ti 
nekdo neke normative postavlja glede kakovosti življenja, ne, to to to, …, 
mislim da je kakovost življenja od vsakega posameznika odvisna, po svoje.  
Za mene je kakovost življenja, da živim…eee… najlepše, brez nekega 
stresa, čist normalno, tak da sem zadovoljen. To je meni kakovost življe-
nja. Ne stresno življenje. To je za mene kakovost življenja / Večinoma take 
malenkosti, recimo, ne dam na velike stvari, ne, sploh pa ne na materialne, 
tisto osnovo da maš, da si neodvisen, noter, ne, meni recimo en ptiček na 
veji zjutraj, ko ga poslušam, mi da neko tako zadovoljstvo znotraj, več kot 
bi mi mogoče kdo kaj drugega dal. Čiste malenkosti v življenju. Osnova pa 
je tista slovenska stvar. Da imam tisto svojo eksistenco preskrbljeno, to se 
pravi hiša, da nisem zakreditiran, ne gledam na tisto materialno, ampak 
vedno tak, živim tak da si nena nekih nerealnih visokih ciljev poslavljam, 
ne, in ko tisto dosežem, potem pa delam samo neko malo nadgradnjo, tak 
da praktično … sam sebe vedno… kak bi reko… presenetiš, da si si malo 
več nardil kot si si hoto, v tem smislu… Ne vem… malenkosti. V tistih 
malenkostih ti najdeš tisto kakovost življenja, recimo… glej kak je zdaj to 
lepo… to mi je uspelo… to sem nardil. Recimo mam otroke. Midva svoje 
življenje živiva, oni svoje. Jaz sem recimo glede očetovstva tisto svoje 
nardil, oni živijo svoje življenje. Lepo. Nismo kar naprej skupaj, ampak tak. 
Zdaj pa svoje življenje živim, tak kot sem si ga zamislo. Recimo. V tistih 
okvirih, ki so pač možni, in finančno in recimo zdravstveno. Včasih sem bil 
alpinist, sem si mislo, še bom to nardil, še to, zdaj pa več ne gre…/ pač ti-
sto odmisliš, ni več realno, pa maš neke druge cilje, ne, boljše, da si jih jaz 
malo nižje zastavim in pol recimo, mali presežek je že taka notranja tista… 
ti da neke v sebi not. Ne pa še to sem mislo, pa to, potem pa ne dosežeš. 
Vedno neko realno, pa bo. Eno po eno štengico. 

zadovoljstvo z življe-
njem, odvisno od po-
sameznika, življenje 
brez stresa, osnovna 
sredstva za življenje, 
nezakreditiranost, 
neodvisnost, pomen 
malenkosti (ptiček na 
veji, ki zapoje), posta-
vljanje realnih ciljev, 
zadovoljstvo ob dose-
ganju in preseganju 
ciljev
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Podpora: Jaz se pa držim tistega, če je kaj dobrega rečem »hvala bogu«, 
ne, če pa je kaj slabega, »bog pomagaj«, pa nisem neki verni, pri maši že 
dolgo dolgo nisem bil, ampak vedno jaz…, mami se nikol nisem tožo, sem 
mel dosti vzponov padcev, … se mi zdi pa, pomagat mi ne more, samo s 
tem, če bi si jaz odprl … mogoče sem s tem delal tudi vlke napake …  Jaz 
nikol se nisem odprl, sem pa dosti razmišljal, meditiral, res da sem dosti-
krat sem šou tudi v cerkvo, prazno noter, pa razmišljal, tam je pač mir, kak 
iz tega, kaj še mam, kaj lahko iz tega potegnem, ne. Vedno, hvala bogu, 
službo sem stalno mel in vedno sem na tem delo. Dost lažje, zato, če bi 
tisto zgubil, tak kot si ti rekla, ne vem kak bi razmišljal, mogoče bi čisto 
drugače govoro, ampak tisto svojo eksistenco, osnovno sem mel. In pol 
sem gledal, kaj bi iz tega lahko ven potegno, da bi prišo iz tega vun. Jaz 
sem pač štirikrat poročen, mel sem zakone take take, nikol se, če je blo kaj, 
je blo med partnerji, če sta oba taka, da prehitro med poližeta, pol pa se ne 
znata več pogovarjati. Staršem se nisem upal, kolegom pa nikol v življenju 
nisem, sem mel par slabih izkušenj, kot mali,in tega, …, to je vedno. Ni-
sem se v sebe zaprl, jaz bi reko, da ko sem jaz razmišljal o sebi, da sem se 
v sebi odprl, glih kontra. Ne tisto, da bi tiščal vse v sebi, jaz sem iskal tiste 
rešitve v sebi. Ti si praktično isto reko (pogleda D). Vedno sem probal sam 
reševat, če bi prej iskal neko strokovno pomoč, bi mogoče že prej…

individualno reše-
vanje težav, nikoli ni 
iskal podpore staršev 
in prijateljev, duhov-
na podpora v cerkvi

Izguba: Nikoli pa si nisem …, no eni so rekli, da sem si viske cilje zastavo, 
jaz sem vedo, da dosego jih bom, ne.

zastavljanje  
previsokih ciljev

Številčna ocena: Zdaj? Dobra 8.

3I Kakovost življenja: Ja glede kakovosti… men je važno, da smo vlka dru-
žina, nekaj…, kakovostna prehrana, mam štiri otroke, da je neka kvaliteta 
tu, potem eee, kaj jaz vem, z dnarom je tudi vse povezano, nekaj je treba, 
treba otroku kupit to, treba to, ovo, ono, ne. Potem eee, danes so eni otroci 
zlo nesramni, ne, če nima neke, potem znajo onega takoj izločit, ne, ja kaj 
takega ne bi rad, da se mojim otrokom zgodi, ne. Nekaj v tem smislu, no; 
Dobro, tak ko je rekla Le… zdravje, pa družina, to je osnova. Žal pa je vse 
z dnarom povezano, če nimaš dnarja, ne morš kvalitetno živet. Mislim, 
ni šanse, da živiš kvalitetno. Če pa maš dnar pa lahko z ženo počneš kar 
hočeš, tisto kaj te veseli, … živiš kvalitetno življenje. To.

velika družina, ka-
kovostna prehrana, 
finančno blagosta-
nje, zagotavljanje 
materialnih sredstev 
otrokom, 
zdravje, imeti druži-
no, pomen denarja v 
zagotavljanju kakovo-
sti življenja

Podpora: Kaj jaz vem. Jaz sem se vedno nekak znajdo. Nena se sekiram. 
Vedno smo se znašli, pa se bomo. Prvo je moja družina, pa starši nama 
pomagajo. Jaz pač, zaradi nekih določenih stvari se ne morem zaposlit, 
ampak ker sem trener, delam svoje trenersko delo, tudi na črno, ne, delam 
tisti poklic, ki ga mam rad, tak da ne vem.

podpora lastne druži-
ne, staršev

Izguba: Potem eee, danes so eni otroci zlo nesramni, ne, če nima neke, 
potem znajo onega takoj izločit, ne, ja kaj takega ne bi rad, da se mojim 
otrokom zgodi, ne; Pri meni je problem komunikacije in če se ne bi meli 
radi, bi bil problem komunikacije in ker se mamo radi, se to nekak vse 
skup pogliha.

strah pred izpo-
stavljenostjo otrok 
zaradi pomanjkanja, 
problem ustrezne 
komunikacije pri zdra-
vljencu

Številčna ocena: Meni je super. 10., ne. Mam dovolj, kolko rabim. Res sem 
zadovoljen.
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3D Kakovost življenja: Kaj je meni kakovost življenja? V bistvu pa za mene ma 
predstavlja kakovost življenja to, … da človek počne to, kar hoče, ampak 
da odmisli sanje, živi v realnosti, malo to zdaj mečkam skup…, da realno 
živi življenje. Ma pol je to kakovost, če pa ni realno, pa tak al tak ni kako-
vost. Nekaj v tem smislu / Ko sem zdaj to tak malo poslušal, ne… vsak ma 
svojo sliko, če si v tej svoji sliki srečen in notranje miren, … si že najdo to 
svoje, … kak ste že rekli, … eee, dobro življenje. Jaz mislim, ne mislim, da 
je to tolko odvisno od nekih materialnih sredstev, res je da lačen ne morš 
bit, ampak… nas je odneslo, v bistvu, mi smo bli odnešeni, zaradi nečesa, 
nismo znali, rečimo temu, pravo gledanje, prava pot,… je za mene to, kar 
bi lahko reko, eno dobro, zdravo življenje, pa način razmišljanja, nekak 
slike, … ki jih vidiš, da so realne, ne pa, to kar je že. Sanjaš lahko, ampak če 
so pa sanje uresničljive, pol je to lepo ne, če pa ne pa v mejah tistega, kar 
še špila …. Moram pa tak rečt. Materialna sredstva na mene vplivajo čudn. 
Za mene je ena eee ena … kakovost bolj ena komunikacija med parom, če 
špila ne, med njima, ne, komunikacija v družbi. Enostavno da si to, kar si in 
da si na tej poti, na tej poti ne odstopiš.

osebna svoboda – 
počneš kar hočeš, 
realnost v življenju, 
odvisno od posame-
znika, zdravo življe-
nje, brez odvisnosti, 
dobra komunikacija 
med partnerjema, 
ustrezna komunika-
cija v okolju, biti to 
kar si

Podpora: Jaz sem sicer že dolgo sam, sicer mam zdaj žensko, od aprila. 
Navajen sem stvari reševat sam. Vem pa da je lažje, če lahko s kom deliš 
del bremena.

nima podpore,  
navajen sam  
reševati težave

Izguba: ...nas je odneslo, v bistvu, mi smo bli odnešeni, zaradi nečesa, 
nismo znali, rečimo temu, pravo gledanje, prava pot,…

izguba prave smeri 
zaradi odvisnosti

Številčna ocena: Ta hip bi dal 10. Jaz živim ta hip.

3Br Kakovost življenja: Kakovost življenja je zame predvsem, da sem eee 
notranje miren, na splošno da živim eno tako mirno življenje, pa da sem 
ljubljen, in ja, v tem smislu, to je kakovost; /Težko bi še kaj dodal. Ne vem, 
ne. Se ponavljam, ampak tudi to kar je L rekla, je kar zelo zelo pomemb-
no. Seveda da imaš službo, v današnjih časih, to ti nekako potem da to 
življenje, pa tudi to, da maš kako tako službo, kar rad opravljaš, da ni muka 
vsak dan.

mirno življenje, notra-
nja uravnoteženost, 
biti ljubljen, zaposle-
nost, zadovoljstvo pri 
delu

Podpora: Najlepše je, če vsak ma svojega partnerja, na koga se lahko obr-
neš, pa da veš da lahko greš tudi k staršem, da se lahko kam zatečeš.

pomoč partnerja, 
staršev

Številčna ocena: 10.

3L Kakovost življenja: Meni pa kakovost življenja pomeni na prvem mestu 
eee življenje vredno človeka, ne. To se pravi, da si zdrav, drugo kar je eee 
brez odvisnosti, ker smo že prehodli to pot odvisnosti in eee in v vsaki 
odvisnosti ni kakovosti življenja, ker potegne za samo ogromno stvari, ki 
samo škodujejo človeku, tak da v bistvu kakovostno življenje jaz vidim v 
zdravem življenju, da maš zdravje, to se pravi tak kot je Ig reko, zdravo jest, 
seveda tudi, da imaš nekaj dnarja, da delaš kar si želiš delat, če ti to uspe v 
življenju, in tako da si potem notranje miren. Tako kot je Br reko, da najdeš 
tisto svojo ljubezen, da si ljubljen in da tudi ti ljubiš. To.

življenje vredno 
človeka, zdravje, 
živeti brez odvisnosti, 
zdrava prehrana,  
finančno blagostanje,  
zadovoljstvo pri delu, 
notranji mir, biti  
ljubljen in ljubiti
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Podpora: …in tudi naprej nameravam še kot prostovoljka, ampak vem, da 
če mi Br, partner moj, tudi odvisnik (pokaže na moškega, sedečega ob njej, 
ki prav tako sodeluje v intervjuju), ne bi pomagal, ne, pa če mi družina, ne 
bi pomagala doma, eee, bi jaz zelo težko, to, na tak način, to prebrodla. Ker 
je težko če maš ti, zopet smo pri financah, kredit, pa maš račune za plačat, 
pa nimaš službe, ne. Delal pa bi rad, pa delaš kot prostovoljc na primer za 
50 eurov na mesec. Eee … in če nimaš nekoga ob sebi, ki ti stoji ob strani, 
zlata je vredno, če maš partnerja, če maš družino, da maš prijatelje, …  eee 
…, to je zelo pomembno. Ker vsak se pač drugače odziva, ne. Eni padejo 
v depresijo, eni ne vem, eee, se zapijejo, ne, se zakadijo, se ono, tretje, in 
življenje gre iz pravega tira dol, ne. Iz tistega tira, na katerega si navajen, 
ne. In šele takrat, ko ti službo zgubiš, ko si dobesedno brez dohodkov, eee, 
takrat šele ti tudi z drugega zornega kota začneš gledat na življenje in kaj je 
v resnici pomembno. Ni pomembno, ne vem, banalne stvari. Lahko ti živiš 
brez totih hlač, pa brez tega mantla, brez, ne vem, totega prehranskega 
dopolnila, boš pač tolko časa brez totega prehranskega dopolnila, ki si ga 
prej jemal, pač ga nekaj časa ne boš, boš zato manj kvalitetno živel. Am-
pak če imaš ob sebi nekoga, ki te podpira, ki nekod z manj denarja vseeno 
lahko skoz mesec prideš. In to seveda je za mene zelo pomembno. Krog 
ljudi, ki te podpira in seveda ti morš svoje cilje v skladu seveda s tem spu-
stit na nižji nivo.  Da bi z istimi cilji okrog hodil, brez denarja, pa bit tečen, 
je brez veze. Uničuješ sebe.

pomoč partnerja  
in družine

Izguba: Jaz lahko rečem, meni veliko pomeni, v težkih trenutkih, zdaj ko 
sem brez službe, zdaj delam pol leta kot prostovoljka, delala sem na cen-
tru, učna pomoč otrokom, potem pa sem ostala pol leta kot prostovoljka.

brezposelnost, ne-
zmožnost plačevanja 
računov in kredita

Številčna ocena: 9.

V fokusni skupini 3 so bili naši sogovorniki odvisni od alkohola po rehabilitaciji odvisnosti   

(klub). Med dejavniki kakovosti življenja so izpostavljali naslednje: zadovoljstvo z življenjem 

(»da si ti z življenjem zadovoljen, tak sam, ne da ti nekdo neke normative postavlja glede 

kakovosti življenja, ne, to to to, …, mislim da je kakovost življenja od vsakega posameznika 

odvisna«), mirno življenje (»brez nekega stresa«; »da sem eee notranje miren, na splošno da 

živim eno tako mirno življenje«), osnovna finančna sredstva (»Da imam tisto svojo eksistenco 

preskrbljeno, to se pravi hiša, da nisem zakreditiran, ne gledam na tisto materialno«), druži-

na, zdravje, kakovostna prehrana, dobra komunikacija (»kakovost bolj ena komunikacija med 

parom, če špila ne, med njima, ne, komunikacija v družbi«), zaposlenost in zadovoljstvo pri 

delu ter biti ljubljen.

V primeru težav bi se sogovorniki iz skupine klub obrnili na svojo družino, starše in partnerje. 

Dva udeleženca skupine nimata podpore družine in težave rešujeta individualno (»Navajen 

sem stvari reševat sam. Vem pa da je lažje, če lahko s kom deliš del bremena«; »Vedno sem 

probal sam reševat, če bi prej iskal neko strokovno pomoč, bi mogoče že prej…«). Vidimo, da 

omenjena sogovornika le s težavo iščeta pomoč pri drugih, četudi se zavedata, da je lažje, če 

lahko nekomu zaupaš in z njim deliš breme oziroma bi lahko bilo marsikaj drugače, če bi po-

moč strokovnih služb poiskala prej. En udeleženec je včasih poiskal tudi duhovno pomoč.
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Udeleženci fokusne skupine 3 so svojo kakovost življenja na lestvici od 1 do 10 v povprečju 

ocenili z 9,4.

Tabela 76: Ocena kakovosti življenja v fokusni skupini zdravih oseb

Izjava – fokusna skupina 4 – ZDRAVI Pripisani pojem

4V Kakovost življenja: Kvaliteta življenja za mene pomeni to, da sedim sedaj 
na kavču, skupaj s prijatelji; imam prosti čas, ki ga lahko ustrezno porabim, 
druženje, to se pravi socialno življenje; se pravi, nekako urejen socialni 
status, službo.

druženje s prijatelji, 
koristna izraba pro-
stega časa, zaposlitev

Podpora: Prvo je pač najprej familija, da ti pomaga, potem pa še seveda 
kolegi, poznanstva. Na vse se ne moreš tak zanašat; ja najprej v družini, to 
je prvo, ja potem pa hvala bogu, če imaš prijatelje.

družina, prijatelji

Izguba: Najprej zdravstvene težave, mene samega, ali pa koga od ožjih 
družinskih članov.

lastne zdravstvene 
težave, zdravstvene 
težave družinskih 
članov

Številčna ocena: 9.

4P Kakovost življenja: Da imam materialne dobrine, da si lahko nekaj privo-
ščim, druženje s prijatelji, da ne rabiš gledat na čisto vsaki evro, gledat v 
trgovini, nekaj v takem smisli. Da lahko greš na dopust / zdravje v družini.

materialne dobrine, 
druženje s prijatelji, 
dopust,
zdravje

Številčna ocena: 8.

4I Kakovost življenja: Zdravje, kar je skoraj najbolj pomembno, potem, da 
se v familiji razumeš, kolegi normalno, da si nekje vključen v to družbeno 
življenje.

zdravje, razumevanje 
v družini, druženje s 
prijatelji

Izguba: Najprej zdravje / …tudi od kolegov. Npr. če kdo zboli, oziroma, ne, 
je to takoj problem, ne. Ne moreš se več tolko družit, to je vedno problem, 
ne. Če je eden hudo bolan, se moraš vedno prilagajat njemu, s težkim sr-
cem, ti je hudo ko ga gledaš. Hvala bogu še mi nismo meli takega primera.

zdravstvene težave v 
družini, pri prijateljih

Številčna ocena: Bom reko 9. Ne bom reko 10, ampak no dobro, vedno bi 
še lahko blo boljše, ampak, če je tako, je super.

4D Kakovost življenja: Družinsko življenje, družabno življenje, zdravje
finance, urejeno okolje.

družina, zdravje, dru-
žabno življenje, denar

Podpora: Največ ožja družina. družina

Številčna ocena: 9.

4S Kakovost življenja: Prvo zdravje ja, potem pa da lahko koristno izkoristiš 
svoj prosti čas, da ga sploh maš, ne, pa da so lahko vsi družinski člani v to 
vključeni. Nekaj kar bomo vsi lahko skupaj počeli; hišo, stanovanje.

zdravje, koristna 
izraba prostega časa, 
sodelovanje v družini, 
urejene stanovanjske 
razmere,

Podpora: Družina, pa da sam tudi veš, da se sam nekak probaš znajt, da 
si pomagaš, ne. Da se nena čisto v težave spustiš, pa da začneš tudi sam 
neko rešitev iskat. Da si najdeš neke druge opcije, ja.

lastna iniciativa  
v iskanju rešitev

Izguba: Brez zaposlitve ostaneš. brezposelnost

Številčna ocena: Jaz tudi 8.
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Sogovorniki v fokusnih intervjujih 4, pri katerih so sodelovale osebe brez težav na podro-

čju odvisnosti od alkohola, so v okviru kakovosti življenja izpostavili naslednje dejavnike: 

druženje s prijatelji (»druženje, to se pravi socialno življenje; se pravi, nekako urejen socialni 

status«), koristna poraba prostega časa (»imam prosti čas, ki ga lahko ustrezno porabim«), 

zaposlitev in osnovna materialna sredstva (»da imam materialne dobrine, da si lahko nekaj 

privoščim«; »da ne rabiš gledat na čisto vsaki evro«), dopust, zdravje (»zdravje, kar je skoraj 

najbolj pomembno«), razumevanje v družini, urejeno okolje, stanovanjske razmere.

V primeru težav bi se sogovorniki najprej obrnili na družinske člane in na prijatelje.

Na lestvici od 1 do 10 so udeleženci fokusne skupine 4 v povprečju svojo kakovost življenja 

ocenili z 8,6.

V nadaljevanju primerjamo pojme, ki smo jih izpostavili ob dobesednih izjavah udeležencev v 

fokusnih intervjujih 1, 2, 3 in 4, in podajamo odgovore na raziskovalna vprašanja.
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Tabela 77: Kakovost življenja v fokusnih skupinah pred, med, klub in zdravi

Fokusna skupina 1 – 
PRED

Fokusna skupina 2 – 
MED

Fokusna skupina 3 – 
KLUB

Fokusna skupina 4 – 
ZDRAVI

Opis kakovosti življenja

mir, sproščenost, za-
dovoljstvo z življenjem; 
dom, ustrezna prehrana, 
finančno blagostanje, 
zdravje; zadovoljstvo, 
zaposlitev, razumevanje 
v družini, sprostitev, 
aktivnosti, dopust; razu-
mevanje s partnerjem, 
srečanja z otroki, skro-
men dopust, aktivnosti, 
skromnost, zadovoljstvo 
v pomoči brezposelni 
hčerki;  socialna var-
nost, finančno blago-
stanje, zdrava prehrana, 
športne aktivnosti, skrb 
za otroke

zdravo življenje, zdrava 
prehrana, športne aktiv-
nosti, ustrezno delovno 
okolje; aktivno preži-
vljanje prostega časa, 
se strinja z dejavniki 
zdravo življenje, zdra-
va prehrana, ustrezno 
delovno okolje; mate-
rialna preskrbljenost, 
osebna svoboda, sreča, 
zadovoljstvo z delom, 
zdravje, zadovoljstvo ob 
doseženih ciljih; zapo-
slitev, finančna preskr-
bljenost, dobri odnosi s 
partnerko, letni dopust, 
aktivno preživljanje pro-
stega časa; medsebojno 
razumevanje

zadovoljstvo z življe-
njem, odvisno od 
posameznika, življenje 
brez stresa, osnovna 
sredstva za življenje, 
nezakreditiranost, neod-
visnost, pomen malen-
kosti (ptiček na veji, ki 
zapoje), postavljanje 
realnih ciljev, zadovolj-
stvo ob doseganju in 
preseganju ciljev; velika 
družina, kakovostna 
prehrana, finančno bla-
gostanje, zagotavljanje 
materialnih sredstev 
otrokom,  zdravje, imeti 
družino, pomen denarja 
v zagotavljanju kako-
vosti življenja; osebna 
svoboda – početi kar ho-
češ, realnost v življenju, 
odvisno od posame-
znika, zdravo življenje, 
brez odvisnosti, dobra 
komunikacija med 
partnerjema, ustrezna 
komunikacija v okolju, 
biti to kar si; mirno 
življenje, notranja urav-
noteženost, biti ljubljen, 
zaposlenost, zadovolj-
stvo pri delu; življenje 
vredno človeka, zdravje, 
živeti brez odvisnosti, 
zdrava prehrana, 
finančno blagostanje, 
zadovoljstvo pri delu, 
notranji mir, biti ljubljen 
in ljubiti

druženje s prijatelji, 
koristna izraba prostega 
časa, zaposlitev; mate-
rialne dobrine, druže-
nje s prijatelji, dopust, 
zdravje, razumevanje v 
družini, druženje s prija-
telji, družina, družabno 
življenje, denar, koristna 
izraba prostega časa, 
sodelovanje v družini, 
urejene stanovanjske 
razmere
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Podpora

zaupanje v podpo-
ro partnerke, sester, 
prijateljev; zaupanje v 
partnerjevo podporo, 
podporo staršev, brata; 
zaupanje v podporo 
sorodnikov; zaupanje v 
partnerjevo podporo, 
podporo otrok, vpliv 
stiske na tesno poveza-
nost med družinskimi 
člani; potlačevanje stisk 
v sebi, delno zaupanje 
v podporo partnerja, 
staršev

podpora sina, slabša 
podpora hčerke, brata 
(je izgubil zaupanje); 
podpora prijateljev,  
določenih služb, pod-
pora družine, stremenje 
k lastnemu doseganju 
ciljev; podpora par-
tnerke, staršev, izguba 
zaupanja v zdravljenca v 
preteklosti

individualno reševanje 
težav, nikoli ni iskal 
podpore staršev in prija-
teljev, duhovna podpora 
v cerkvi; podpora lastne 
družine, staršev; nima 
podpore, navajen sam 
reševati težave; pomoč 
partnerja, staršev; po-
moč partnerja in družine

družina, prijatelji; druži-
na; družina, lastna inici-
ativa v iskanju rešitev

Izguba

nerazumevanje v 
družini, razpad družine, 
finančne težave, po-
manjkanje zdravja, nera-
zumevanje na delovnem 
mestu, slabi medsosed-
ski odnosi; nerazume-
vanje v družini, pomanj-
kanje zdravja pri sebi in 
bližnjih, izguba finančne 
varnosti; strah pred 
izgubo žene, pogrešanje 
žene, pomen fizičnega 
kontakta; strah za moža, 
osamljenost, sama skrbi 
za otroka, dolgotraj-
nejša odsotnost moža, 
skrb za dom, nesreča v 
družini, ločitev, pomanj-
kanje zdravja

ohranitev abstinence 
kot glavni cilj, zgo-
dnja izguba staršev ni 
vplivala na zmanjšanje 
kakovosti življenja; 

zastavljanje previso-
kih ciljev; strah pred 
izpostavljenostjo otrok 
zaradi pomanjkanja, 
problem ustrezne komu-
nikacije pri zdravljencu; 
izguba prave smeri 
zaradi odvisnosti; brez-
poselnost, nezmožnost 
plačevanja računov in 
kredita

lastne zdravstvene 
težave, zdravstvene te-
žave družinskih članov; 
zdravstvene težave, v 
družini, pri prijateljih; 
brezposelnost

Številčna ocena

7; 
7 ali 8; 
7; 
7; 
6

5; 
2; 
8-9; 
5; 
3

8; 
10; 
10; 
10; 
9

9; 
8; 
9; 
9; 
8

Analiza primerjave med dobesednimi navedki in pripisanimi pojmi, ki so povzemali izjave 

sogovornikov, je pokazala, da so sodelovali v fokusnem intervjuju 1 (odvisni od alkohola pred 

zdravljenjem odvisnosti) v opisu kakovosti življenja izpostavljali predvsem sprostitvene dejav-

nosti (7 izjav), dom in dobre družinske odnose ter razumevanje v družini (6 izjav), finančno bla-

gostanje in materialne dobrine (5 izjav) mirno in sproščeno življenje (2 izjavi), zadovoljstvo z 

življenjem (2 izjavi), ustrezno prehrano (2 izjavi) in zdravje z neodvisnostjo (1 izjava). Na lestvici 

od 1 do 10 so udeleženci fokusne skupine 1 v povprečju svojo kakovost življenja ocenili s 7.
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V fokusni skupini 2 (odvisni od alkohola med zdravljenjem odvisnosti) so v opisu kakovosti 

življenja izpostavljene predvsem sprostitvene dejavnosti (4 izjave), ustrezno delovno okolje 

(4 izjave), zdravje z neodvisnostjo (4 izjave), dom in dobri družinski odnosi ter razumevanje 

v družini (2 izjavi), finančno blagostanje in materialne dobrine (2 izjavi) mirno in sproščeno 

življenje (1 izjava), zadovoljstvo z življenjem (1 izjava), ustrezna prehrana (1 izjava) in sreča (1 

izjava). Na lestvici od 1 do 10 so udeleženci fokusne skupine 2 v povprečju svojo kakovost 

življenja ocenili s 5,3.

V fokusni skupini 3 (odvisni od alkohola po zdravljenju odvisnosti) so bili izpostavljeni pred-

vsem zdravje z neodvisnostjo (7 izjav), dom in dobri družinski odnosi ter razumevanje v dru-

žini (6 izjav), finančno blagostanje in materialne dobrine (6 izjav), mirno in sproščeno življenje 

(5 izjav), zadovoljstvo z življenjem (5 izjav), ustrezno delovno okolje (3 izjave) in ustrezna 

prehrana (2 izjavi). Udeleženci fokusne skupine 3 so svojo kakovost življenja na lestvici od 1 

do 10 ocenili v povprečju z 9,4.

V fokusni skupini 4 (neodvisni od alkohola) so v opisu kakovosti življenja izpostavljene pred-

vsem sprostitvene dejavnosti (7 izjav), zdravje z neodvisnostjo (4 izjave), dom in dobri dru-

žinski odnosi ter razumevanje v družini (3 izjave), finančno blagostanje in materialne dobrine 

(3 izjave) in ustrezno delovno okolje (1 izjava). Na lestvici od 1 do 10 so udeleženci fokusne 

skupine 4 v povprečju svojo kakovost življenja ocenili z 8,6.

13.4.2 Vključenost v družino in podpora družine

Udeleženci so podajali odgovore in svoja razmišljanja na temo odnosov v družini, aktivnosti 

v družini, počutja v družini, vključenosti v družino in občutkov o podpori družine. Udeleženci 

so omenjene dejavnike ocenili na lestvici od 1 do 10.

V sklopu vključenosti v družino in podpore v družini smo želeli odgovoriti na naslednje razi-

skovalno vprašanje:

RV 2: Kako sogovorniki iz vseh raziskovalnih podskupin ocenjujejo svojo vključenost v druži-

no in podporo, ki jo dobijo v družini?
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In dodatno: Kako anketiranci opisujejo dobre odnose v družini? Katere aktivnosti počnejo 

skupaj z družinskimi člani?

Tabela 78: Ocena vključenosti in podpore v družini v fokusni skupini pred zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 1 – PRED Pripisani pojem

1F Dobri odnosi v družini: Kak bi reko prvo, da ti dobri odnosi, da en drugega 
spoštuješ, pol tudi prijatelji/prijateljice da tudi oni tebe spoštujejo, da ti 
njih spoštuješ, to je prvo, na prvem mestu. Če si slučajno v stiski, da znajo 
/ znaš pomagat, oni ti pomagajo tebi…

medsebojno spošto-
vanje, pomoč v stiski, 
izpostavljenost med-
sebojnega spoštova-
nja s prijatelji

Skupne aktivnosti: Pri nas pa je malo drugačno, če ne, mi mamo dobrega 
odnosa kak prijateljstvo s sosedi, če pride do malo večjega dela na kmetiji, 
oni pridejo k nam pomagat, mi gremo njim pomagat eee družimo se tudi 
z otroci, tudi ne zgubimo časa za malo počitka. Kak … tudi, enkrat eni, 
drugič drugi. Al sedimo pa se pogovarjamo, kak kaj enemu gre, kak kaj 
drugemu gre. In to nas zlo veseli vsi skupaj kaj smo tam na…, dosta hiš 
skupaj da se vsi skupaj dobro razumemo, to nam največ koristi…

izpostavljenost 
aktivnosti s prijatelji, 
sosedi

Podpora: Ja, to ja…da nas ni dosta pri hiši. Samo par…/ Ja, jaz še tudi 
morem rečt, da sem dobo vlko podporo, da sem šel sem na zdravljenje 
od alkoholizma, da sem se odločo da grem v bolnico sem v Maribor, ker 
sta mi priskočili obe dve sestri tudi na pomoč in da mi nadzorujeta hišo, 
ko je zdaj hiša prazna ker mam še tudi svojo hišo, samo bolj zdaj živim 
pri partnerki in neše more bit navzoči ker nikdar prije ali ne prije … lahko 
pride do ogromno in takrat je čisto drugače kak če se neše giblje okoli hiše 
pa nekaj premakne tu, tam, da se takoj vidi da neše pri hiši ostaja / Jaz 
sem bil brez skrbi tu, vedo sem kak je doma ne, da je tak ostalo ne. Sem se 
lahko zaneso.

podpora nekaterih v 
hiši, primer podpore 
sester ob odhodu na 
zdravljenje, skrb se-
ster za hišo, brezskrb-
nost v času zdravlje-
nja zaradi hiše

Številčna ocena: Tudi neki tu, tak druge podpore nimaš kak pre partnerko 
pa hčerko, podpirata me s puno paro…tak da 10.

1G Dobri odnosi v družini: Ja isto, družina pa pač tudi pomoč, finančna ali 
pa bilo kaka drugačna, pri nas tudi vedno vsak je po lastnih močeh kak je 
lahko pomagal. To je pri nas tudi vedno tak.

medsebojna pomoč, 
finančna pomoč

Skupne aktivnosti: Zdaj recimo nazadnje je oče od moje partnerke na 
vikendu betoniral, pa smo prišli pa smo vozli beton recimo. S samokolnico 
/ Otroci, jaz tak s svojimi otroci, ko mam enega sina, drugač pa…je še mali, 
štiri leta star.

sodelovanje in 
pomoč pri gradnji, 
dejavnosti z otrokom

Podpora: Tudi dobim dovolj podpore… dovolj podpore dru-
žinskih članov

Številčna ocena: Ja jaz tud lahko rečem 10, ker me vsi podpirajo.

1Š Dobri odnosi v družini: Ja to je predvsem spoštovanje med seboj, spo-
štovanje njihovih osebnosti, potem zaupanje, da si zaupaš dobre pa tudi 
slabe strani, se pogovoriš o tem, potem tudi pomoč v stiski ti njim ali oni 
tebi. Finančne ali tudi kakšne druge.

medsebojno spošto-
vanje, zaupanje v dru-
žini, pomoč v stiski, 
finančna pomoč

Skupne aktivnosti: Pomagamo si pri delu, ker majo tudi kmetije, kmetijski 
del, pa tudi drugače si vsedemo pa se kaj pogovarjamo, pa televizijo gle-
damo. Z mlajšimi kakšno žogo, kakšne igre ali kaj jih to veseli /
Ja če drugo ne gremo, mamo enga psa, ki je v boksu pa ga vsak dan 
enkrat al dvakrat peljemo na sprehod in to ne potem samo eden da bi 
šel, včasih grejo trije, štirje. Družimo in se pogovarjamo. Mogoče štiri, pet 
kilometrov naredimo, pa se pogovarjamo pač ne, pa za psa je dobro da ni 
zaprt ne.

pomoč pri različnih 
opravilih, medsebojni 
pogovori, gledanje 
televizije, igre z žogo 
z mlajšimi; skupni 
sprehodi s psom
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Podpora: Ja, od sester, ena živi doma, ena pa je sto metrov vstran, mislim 
da se zelo dobro razumemo pa podpiramo.

zaupanje v podporo 
sester

Številčna ocena: Devetko sigurno ja… 9.

1J Dobri odnosi v družini: Ja ne vem mi smo se vedno dost pogovarjali, razen 
to je blo zdaj ko sem pil, da res nisem vedo da mam družino (bližino?) eee 
hčere, žena / Tudi finančna pomoč  eden drugemu, recimo kaj jaz vem, hčer-
ka tista ena je v Ljubljani, dva sta kar dobro finančno stoječa. Če bi nama kaj 
manjkalo, sta nama posodla, tudi midva njima, tudi v materialnih stvareh si 
pomagamo. Recimo, mam zeta enega ki mi dosti pomaga pri delu, fizičnem 
ki ga jaz ne zmorem več oziroma ga ne znam eee / Da živimo nekje, kaj jaz 
vem ni treba nekoga prosit drugega, v bistvu sami lahko nardimo / Kot če 
bi bli v isti hiši, ker jaz sem živel s starši in vem. Ni trajalo dobro, boljše… da 
si dobro ščistil, ni to, ni to, ni to. Pa spiš predolgo, zaj mi pa je čisto vseeno. 
Kak dolgo spim, mislim da starejši bom, odličn bom (smeh).

dobra komunikacija, 
slabša komunikacija 
v času pitja, finančna 
pomoč, materialna 
pomoč, pomoč pri 
fizičnih opravilih, 
prednost življenja 
brez odraslih otrok

Skupne aktivnosti: To so v bistvu malo kmečke navade pravzaprav, ob 
nedeljah ali sobotah se dobimo skupaj, skuha žena kosilo ali si zunaj 
spečemo, se takrat tudi dosti pogovarjamo eee in za povračilo nama pa 
dajo potem oni tudi, recimo kaj jaz vem, pa vnuke pazima, igrala se bosta z 
njimi, da malo razbremenima tisto, ker oni so že dovolj obremenjeni s tem 
da nimajo služb. Eee no ono nama pa plačajo tak, da pravzaprav ni treba 
prosit, da pokličeš, čuj jaz rabim to pa to, pa vrnem, pa radi pridejo in sma 
zlo vesela da niso z nama, kr se boljše razumemo, čudovito je to …

skupna nedeljska 
kosila, medsebojni 
pogovori, čuvanje 
vnukov in igra z njimi, 
razbremenjevanje 
otrok, medsebojna 
pomoč pri opravilih

Podpora: Mene cartajo, mene cartajo (smeh). Mene cartajo vsi po vrsti 
(smeh) / Ja jaz recimo eee na hčeri ne eee jaz ne verjamem včasih….in tam 
not sem si tudi pol hrbtenico poškodoval, eno tako čudno pogodbo sem 
podpisal, od takrat pravim da umetniki niso vragi in takrat smo pravzaprav 
lahko rečem bankrotirali. Brez dnarja brez vsega, smo se takrat nobenemu 
dalo ne službe… In kaj bi reko, sestre, starši niso pomagali nič nama ne eee 
hčere so pa recimo moralno podporo so nama dajale, saj konec koncev 
niso morale drugače pomagat, vlko moralno podporo in eee ker češ kao bi 
naj to žena zakuhala ne, so onidve tudi eee pisma napisala sestram..so se 
pritoževale. Ampak jaz mislim da ni blo to res, mislim vem da ni blo…. tak 
da v tej situaciji so naju ščitle, v vsakem primeru…. so naju ščitle /
Saj to je res vlka podpora, recimo v tej situaciji ko smo…jaz sem menda 
edn redkih, ki ima res tako srečo, da so mene po dvanajst dni al trinajst, sn 
prejšno nedeljo…cela družina, hčere s familijo, vsi so se zbrali, jaz sem se 
počuto ko doma, ampak prvič sem jih prav vido.

izpostavljenost pod-
pore vseh družinskih 
članov, primer pod-
pore otrok, pomanj-
kanje podpore razšir-
jene družine, podpora 
v času zdravljenja

Številčna ocena: 10 (smeh).

1B Dobri odnosi v družini: Zaupanje / Da zaupaš v bistvu, ker veš da se lahko, 
tak kot je reko Franci, v stiski obrneš na nekoga, da se pogovoriš odprto o 
problemih, ne pa da se v bistvu nekaj skriva pa zakriva…to.

zaupanje v družini, 
podpora v stiski, 
odkriti pogovor

Skupne aktivnosti: V bistvu saj pravim, mi smo v gradnji, tak da nedelje, 
edino nedelje ne delamo nič, takrat v bistvu bi že zdaj odkar imama otroke. 
Imamo nedeljske izlete, pohode, tak da v bistvu zjutraj ko se vstanemo se 
oblečemo. Delamo kar dolge pohode do petnajst kilometrov z otroci eee in 
pa v nedeljo tudi se ponavadi ki podturimo na kosilo, al pri mojih starših al 
pri tašči al pri enih kolegih dobrih, tak da nedelje, nedelje so naše.

nedeljski izleti, 
nedeljska kosila pri 
starših, prijateljih

Podpora: Ne, ne… (nima podpore) pomanjkanje podpo-
re družinskih članov

Številčna ocena: Nulo (smeh); Ja glede na to da 18. septembra pride, 
lahko rečem 2.
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Sogovorniki iz fokusne skupine 1, v kateri so sodelovale osebe, odvisne od alkohola, pred 

zdravljenjem odvisnosti (pred) so opisovali in ocenili lastno vključenost v družino in dru-

žinsko podporo ter pomen dobrih medsebojnih odnosov tako: dobri odnosi v družini zanje 

pomenijo največkrat medsebojno spoštovanje (»da en drugega spoštuješ, pol tudi prijatelji/

prijateljice da tudi oni tebe spoštujejo, da ti njih spoštuješ, to je prvo, na prvem mestu«), 

medsebojno pomoč (»Če si slučajno v stiski, da znajo/znaš pomagat, oni ti pomagajo tebi…«; 

»družina pa pač tudi pomoč, finančna ali pa bilo kaka drugačna, pri nas tudi vedno vsak je 

po lastnih močeh kak je lahko pomagal. To je pri nas tudi vedno tak«), medsebojno zaupanje 

(»potem zaupanje, da si zaupaš dobre pa tudi slabe strani, se pogovoriš o tem«), dobra med-

sebojna komunikacija (»Ja ne vem mi smo se vedno dost pogovarjali, razen to je blo zdaj ko 

sem pil,«; »da se pogovoriš odprto o problemih, ne pa da se v bistvu nekaj skriva pa zakriva«). 

Skupaj z družinskimi člani izvajajo številne aktivnosti, med katerimi so najpogosteje izpo-

stavili različna opravila (»mi mamo dobrega odnosa kak prijateljstvo s sosedi, če pride do 

malo večjega dela na kmetiji«; »nazadnje je oče od moje partnerke na vikendu betoniral, pa 

smo prišli pa smo vozli beton recimo«), pogovori (»Al sedimo pa se pogovarjamo«), sprehodi 

(»Mogoče štiri, pet kilometrov naredimo, pa se pogovarjamo pač ne, pa za psa je dobro da ni 

zaprt ne«), športne aktivnosti (»Z mlajšimi kakšno žogo, kakšne igre ali kaj jih to veseli«; »Ima-

mo nedeljske izlete, pohode«), druženje z otroci ali starši (»ob nedeljah ali sobotah se dobimo 

skupaj,  skuha žena kosilo ali si zunaj spečemo«; »pa v nedeljo tudi se ponavadi ki podturimo 

na kosilo, al pri mojih starših al pri tašči al pri enih kolegih dobrih«).

V okviru ocene družinske podpore, ki so jo dobivali sogovorniki, so največkrat izpostavili, da 

imajo občutek podpore družinskih članov (»Ja, jaz še tudi morem rečt, da sem dobo vlko pod-

poro, da sem šel sem na zdravljenje od alkoholizma«; »Tudi dobim dovolj podpore…«; »sn 

prejšno nedeljo…cela družina, hčere s familijo, vsi so se zbrali, jaz sem se počuto ko doma«). 

Sogovorniki so opisovali predvsem podporo pri zdravljenju odvisnosti. Podporo so jim največ-

krat nudili svojci (»ker sta mi priskočili obe dve sestri tudi na pomoč in da mi nadzorujeta hišo«; 

»Ja, od sester, ena živi doma, ena pa je sto metrov vstran, mislim da se zelo dobro razumemo 

pa podpiramo«). Ena oseba je izpostavila, da nima podpore družinskih članov. 

Večina sogovornikov je prepričanih, da imajo dovolj podpore družinskih članov, da se nanje 

lahko zanesejo in da skupaj počnejo številne dejavnosti. Vprašamo se lahko, ali je temu res 
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tako, saj gre za osebe, ki že dlje časa prekomerno uživajo alkohol, zaradi tega pa so posledice 

odvisnosti močno prisotne na vseh področjih. Ker pa je znano, da so odvisni tako do svojega 

problema z alkoholom kot do posledic prekomernega pitja nekritični, je zelo verjetno, da tudi 

posledic odvisnosti v družini in v medosebnih odnosih ne prepoznajo.

Sogovorniki so na lestvici od 1 do 10 podporo ocenili v družini v povprečju 7,8.

Tabela 79: Ocena vključenosti in podpore v družini v fokusni skupini med zdravljenjem odvisnosti 

Izjava – fokusna skupina 2 – MED Pripisani pojem

2M Dobri odnosi v družini: Dobri odnosi so za mene, da si en drugemu poma-
gamo, ne. Da si zaupamo težave, da spoštujemo drug drugega. Bom pa 
mogo sam pri sebi ko bom ozdravlen te stike malo izboljšat…

medsebojna pomoč, 
medsebojno zau-
panje, medsebojno 
spoštovanje;
pripravljen na iz-
boljšanje odnosov z 
družinskimi člani

Skupne aktivnosti: Nič kaj. Oni stanujejo v Mb, jaz pa v Lj, ko smo skupaj 
se pogovarjamo, drugače pa nimam stikov. Sem reko, to je moj problem, 
dokler se ne bom ozdravo, ne mislim kaj razlagat (sin ga spremlja pri zdra-
vljenju).

pomanjkanje stikov in 
aktivnosti z družinski-
mi člani

Podpora: Mam dva otroka, nimam partnerke. Ja men se zdi, mam občutek, 
pa, ne. Sem mel precej tega, ne, ravno veseli so, tak da sem tudi jaz vesel, 
da so oni veseli. Pa tudi na sam sebe sem ponosen. Da, mam podporo.

občutek podpore 
otrok, veselje otrok 
zaradi vključitve v 
zdravljenje

Številčna ocena: To je bolj za 3.

2R Dobri odnosi v družini: Da predvsem iskrena komunikacija, predvsem v 
času neke stiske, včasih pridejo, včasih… to predvsem / Ja že dolgo (stiki s 
starši prekinjeni)…

iskrena medsebojna 
komunikacija, preki-
njeni stiki s starši

Skupne aktivnosti: Eee, z mojo polsestro se menima vsake tolk časa, eem, 
mava določene skupne prjatle, pa še to v glavnem na kakih praznovanjih, 
obletnicah, to je to.

občasni stiki s polse-
stro zaradi skupnih 
prijateljev

Podpora: Stike mam samo z mamo, pa s sestro, pa še to občasno. Jih kaj 
dosti ne vpletam v ta proces tukaj.

občasni stiki z mamo 
in sestro, pomanjka-
nje podpore družin-
skih članov

Številčna ocena: 1.

2Da Dobri odnosi v družini: Jaz zdaj prevlkih izkušenj z družinskim življenjom 
nimam, tistem iz mojega otroštva, ne, ker sem hitro zgubo starše, zelo mlad, 
sta oba umrla, tak da te izkušnje nimam. Potem sem si poskušal svojo druži-
no ustvarit, oziroma sem si jo ustvaro ne, eem. Mi je pa največ pomenlo, to, 
da smo si puščali svobodo, ne. Tko moja partnerka men, jaz njej, tak da se 
nismo utesnjevali, da si ona ni mene lastila, nisem jaz tudi nje smatral kot 
mojo lastnino, tako kot tudi otroka, kot da sem jih pač naredo za sebe, ne in 
jih bom izklesal samo za sebe, ne, kot svoj neki drugi jaz. In to starši počne-
jo, ne, hočejo preko otrok dosečt tisto, kar sami niso. V tem smislu, ne. Da 
to pač na nekem partnerskem odnosu, ne zdaj jaz sem foter, ti boš to zdaj 
mogo. Res, no, mogoče nisem preveč družinski, ker sem reko, da nisem 
imel teh izkušenj, dovolj dolgo, eee. Res mi največ pomeni ta svoboda. Ne 
pa posesivnost. Da si ne lastiš posameznega družinskega člana.

puščanje osebne 
svobode v družini, 
neutesnjenost dru-
žinskih članov, slabše 
razumevanje dobrih 
odnosov v družini, 
nedružinski človek, 
pomanjkanje izku-
šenj o družinskem 
življenju iz primarne 
družine
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Skupne aktivnosti: Ja zdaj pri meni je situacija malo drugačna, namreč 
jaz sem se pred 17 leti odselil od družine, iz razlogov, med katerimi je tudi 
moje pitje, pa način mojega življenja, razmišljanja, eem tako da imamo te 
odnose eem, bi reko, iz mojega sebičnega prepričanja, dobre, no. Glede 
na to, da pač nismo bili skupaj, živeli, s to mojo partnerko bivšo, z mamo 
svojo, jaz pa za sebe, to se pravi, sam, zdaj trenutno tudi v svoji hiši in tak 
dalje, ampak ti odnosi so bili na nivoju praznovanj, rojstnih dnevov otrok, 
nedeljskih kosil, eem. Vedno boljši odnosi, no. Tako da nimam nobene sla-
be vesti / S to novo partnerko mojo M, imamo z bivšo partnerko, z mojimi 
otroki, z vnuki, res tiste pristne odnose, niso oni hinavski, slinavi, ja, ne, 
se smejiš, si misliš svoje, ampak res tiste pristne. Se sprejemamo, spre-
jemamo tudi svojo drugačnost, svoje življenje, ki ga je dal prej skoz, tiste 
svoje odločitve, noben nobenemu dejansko ne oponaša tistega kar je dal 
prej skoz in tu funkcioniramo. Ni pa zdaj to tisto, ne, non stop skupaj, si pa 
redno telefoniramo in kaj rečemo, hodimo ne tolko, ampak se slišimo. Pa 
zdaj, v bistvu skupaj živimo v enem krogu, nekaj kilometrov, tako da skočiš 
s kolesom, ali kakorkoli ali… Stalne stike imamo.

skupna praznovanja 
rojstnih dni, obča-
sna nedeljska kosila, 
dobri odnosi med 
sedanjo partnerko in 
ločeno družino zdra-
vljenca, občasni stiki, 
redni telefonski stiki, 
sprejemanje drugač-
nosti

Podpora: Bolj slab občutek, mislim, pravzaprav občutka ni, ker sem jih 
sam zavestno nekako izločo iz tega procesa, ne. Sem se sam odločo, da 
mam težave, oziroma spoznal in sem se odločo za to ozdravljenje, zdaj 
če se konkretno pogovarjamo. Sem v to vključo samo mojo partnerko, s 
katero sma zdaj štiri leta. Tu je odnos zelo dober, ljubeč, podpora, kolikor 
je pač možna, eee, zdaj sem pa počasi, ko sem se odločo, ko sem prišel 
do tega, tudi tu s pomočjo terapevtk, do spoznanja, kaj sploh alkoholizem 
je, da je to bolezen, da jo je treba rešit, sem pa zdaj vključo tudi moja dva 
otroka, ki sta že stara 35 let, 32 let, oba z družinami in sem zdaj dejansko 
bil zelo presenečen, kako razumevajoče recimo sta vzela to, za kar sem se 
odločo, pravzaprav z navdušenjem. In ko smo se zdaj pogovarjali doma, 
ob mojem prvem izhodu, tudi kolk sta vedla za to mojo težavo, ne, se 
še jaz nisem zavedal, da mam probleme, sta onadva vidla to, ne, zunaj, 
seveda takrat ko sem bil pijan, v alkoholiziranem stanju, se še jaz nisem 
zavedal tega. In kolk je tu blo razumevanja, no to bom moral, zdaj še, ne 
vem… Lahko rečem, ne, da je, ne zdaj, da je to tista res podpora, vau, vsi 
bomo postali frendi, ampak meni je že dost to, da razumejo, da sem imel 
problem, oziroma, da ga imam, pa ga zdaj skušam rešit. No, to predvsem.

odklanjanje podpore 
družinskih članov, 
podpora partnerke, 
razumevajoč odnos 
otrok do zdravljenja

Številčna ocena: Ja tu pa zdaj malo pade, ne, pač glede, ker si puščamo 
dost svobode, o kteri tolk govorim, mogoče že malo pretirano, eeem, od-
nosi so zelo dobri, moram rečt, tud zaradi tega, ker nismo dost skupaj, nis-
mo kr vsak dan, pa vsako uro skupaj, en drugemu na vratu, pa na vratih, 
na pragu, mogoče tud zarad tega, to funkcionira tak dobro, da si ne gremo 
na živce, da ko treba stopimo skupaj, pa mamo se radi, se spoštujemo, tak 
da tudi ta ocena, je 6, 7, … sedem, recimo, ne.

2De Dobri odnosi v družini: Ja za mene je dober odnos, da se lahko iskreno 
pogovoriš, da ne obračaš, obračamo hrbta drug drugemu / Meni odnosi v 
družini ogromno pomenijo, zdaj trenutno vidim, da mi v bistvu vsi stojijo 
ob strani. Ne rabim ne vem kake pomoči, ampak samo da eee da vidim, 
da jih zanima kaj se dogaja, da se jaz trudim, čeprav so v preteklosti zgubli 
zaupanje v mene, mi zdaj nekak devajo zadnjo možnost.

iskreni medsebojni 
pogovori, medseboj-
na pomoč, pomemb-
nost dobrih odnosov 
v družini, izguba zau-
panja do zdravljenca 
v preteklosti

Skupne aktivnosti: Čist tko, v glavnem doma, ob lepem vremenu, zunaj, 
kak majnši piknik, pa, da se pogovarjaš, pa tud včasih gremo kam npr. v 
CE v kino, na pijačo.

skupno bivanje 
doma, pikniki, med-
sebojni pogovori, 
občasni obisk kina

Podpora: Jaz imam vso podporo bližnjih, staršev, partnerke. Seveda, v 
preteklosti je nisem mel, sem napačne odločitve sprejemal. Zdaj pa, jaz 
mislim, da sem na pravi poti, tk da…

podpora partnerke in 
staršev

Številčna ocena: Jaz, glede na to, da nimam…, smo še bolj na začetku 
tega,…. vključevanja, pa to, tam nekje 4.
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2K Dobri odnosi v družini: Potem spoštovanje, ne. spoštovanje

Skupne aktivnosti: Ja mi se vlko pogovarjamo, si tak zaupamo, se o vseh 
problemih pogovarjaš. Se ne zapiraš. Ja veliko v naravi, ne. Da te ne duši, 
sploh v tem času, ne.

medsebojni pogovo-
ri, odhodi v naravo

Podpora: Jaz mam vlko podporo, od hčere največ. podpora hčerke

Številčna ocena: Jaz sem pri tem tud bolj na dvojki (2).

Za udeležence fokusne skupine 2, v kateri so sodelovale osebe, odvisne od alkohola, med zdra-

vljenjem odvisnosti (med), dobri odnosi v družini največkrat pomenijo medsebojno pomoč 

(»da si en drugemu pomagamo, ne«),  medsebojno zaupanje (»Da si zaupamo težave«), med-

sebojno spoštovanje (»da spoštujemo drug drugega«), dobro medsebojno komunikacijo(»Da 

predvsem iskrena komunikacija«), osebno svobodo (»Mi je pa največ pomenlo, to, da smo si 

puščali svobodo, ne. Tko moja partnerka men, jaz njej, tak da se nismo utesnjevali, da si ona 

ni mene lastila, nisem jaz tudi nje smatral kot mojo lastnino, tako kot tudi otroka, kot da sem 

jih pač naredo za sebe«).

Sogovorniki so spregovorili tudi o aktivnostih, ki jih izvajajo skupaj z družinskimi člani. Iz-

postavili so pogovore (»ko smo skupaj se pogovarjamo, drugače pa nimam stikov.«; »Eee, z 

mojo polsestro se menima vsake tolk časa, eem, mava določene skupne prjatle, pa še to v 

glavnem na kakih praznovanjih, obletnicah, to je to.«; »Ja mi se vlko pogovarjamo«), druženje 

(»ampak ti odnosi so bili na nivoju praznovanj, rojstnih dnevov otrok, nedeljskih kosil, eem. 

Vedno boljši odnosi, no«; »ob lepem vremenu, zunaj, kak majnši piknik, pa, da se pogovarjaš, 

pa tud včasih gremo kam npr. v CE v kino, na pijačo«).

Podporo, ki jo sogovorniki dobijo od družinskih članov, je največkrat v smislu podpore pri 

zdravljenju odvisnosti od alkohola. En sogovornik je zaupanje družinskih članov v preteklosti 

izgubil (»Jaz imam vso podporo bližnjih, staršev, partnerke. Seveda, v preteklosti je nisem 

mel, sem napačne odločitve sprejemal.«). Največkrat so izpostavili, da dobijo podporo otrok 

(»Jaz mam vlko podporo, od hčere največ«) in pa partnerjev (»Sem v to vključo samo mojo 

partnerko, s katero sma zdaj štiri leta«). Dva sogovornika sta zanikala podporo družinskih 

članov (»Bolj slab občutek, mislim, pravzaprav občutka ni, ker sem jih sam zavestno nekako 

izločo iz tega procesa, ne«; »Stike mam samo z mamo, pa s sestro, pa še to občasno. Jih kaj 

dosti ne vpletam v ta proces tukaj«).

Sogovorniki so, kljub izpostavitvi podpore družinskih članov le-to na lestvici od 1 do 10 oce-

nili zelo nizko, in sicer v povprečju 3,8.
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Tabela 80: Ocena vključenosti in podpore v družini v fokusni skupini po rehabilitaciji odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 3 – KLUB Pripisani pojem

3Bo Dobri odnosi v družini: Dobri odnosi v družini? Nekaj takega kot zdaj tu. 
Sproščeno poveš kaj misliš, stojiš za svojimi besedami, veš da poveš lah-
ko svoje mnenje, noben ti ne bo potem tvojga mnenja hoto spreminjat. Ti 
živiš v svojem, jaz živim v svojem, za skupno pot pa bova midva najdla en 
kompromis med tvojim in mojim. Da nekdo ne vpliva na mojo osebnost 
in jaz ne bom vplival na drugo osebnost. To je za mene dobro partnerstvo, 
skupaj boma vozla nekje po sredini. Ne spreminjat en drugega. Vsaka 
oseba je, po mojem, čist za sebe.

sproščena komuni-
kacija, lahko izraziš 
mnenje, osebna svo-
boda, nespreminjanje 
drug drugega

Skupne aktivnosti: Marsikaj. Kaj sem počel z njimi, ne… saj to je bla moja 
napaka… jaz sem bil mogoče egoističen do sebe, ne. Jaz sem jim nudo 
vse, praktično, s tem pa zopet nič, ne. Ker recimo finančno sem jih… da 
so bli preskrbljeni, s tem z mojo izobrazbo in z mojimi dohodki sem mogo 
delat tudi v tujini, sem bil, kak bi reko, bankomat. Ko pa smo bli skupaj, 
pa nikol nisem recimo, da bi vsiljeval otrokom nekaj, ampak smo praktič-
no vsi… vsi so planinci, z mojim vzgledom, smo pač v planine skupaj šli, 
otrokom tak ti nakažeš, no se otrok se pol opredeli, ne, če je tebi lepo, vidi 
da je tebi lepo in avtomatsko bo še meni lepo.

skupni pohodi v pla-
nine, skrb za material-
no plat in pomanjka-
nje aktivnosti z otroki

Podpora: S partnerko se še kar liže med. trenutno dobro 
razumevanje med 
partnerjema

Številčna ocena: Jaz bi reko 8.

3I Dobri odnosi v družini: Največ mi pomeni nekak ljubezen, da se mamo 
radi, če se mamo radi se spoštujemo. 

medsebojna ljubezen, 
medsebojno spošto-
vanje, 

Skupne aktivnosti: Mamo štiri male otroke, pri nas je pobudnik partnerka 
bolj, ne. Zdaj dva otroka imam s prejšnjega zakona, dva zdaj, ampak smo 
mi ogromno skup, ne. S prejšnjega zakona mata njo ful rada, jo spoštu-
jeta, ona pa jih ma za svoja, ne. Recimo zdaj smo bli na morju pet dni, in 
ne vem, plaža, kamenčki, barvanje, modeliranje, take otroške stvari, ne. 
Meni je ful dobro, jaz se mogoče ne bi niti spomno, barvanje in to. Moram 
rečt, to so taki lepi trenutki, ne. S partnerko sva zdaj bolj malo sama, ko pa 
sva, se stisnema, ne, se pocartava, prej sva hodla na sprehode, trenirala 
sva skup, to je bla ena taka skupna točka, zdaj boma pa spet začela, ker ta 
najmlajša gre zdaj tudi v vrtec. Tak da bojo zdaj v vrtci pa v šoli, tak da zdaj 
boma spet začela s tem treningom.

partnerka pobudnik 
za skupne aktivnosti, 
predvsem aktivnosti 
z otroki – otroške 
igrice, pomanjkanje 
časa za aktivnosti 
s partnerko, skupni 
treningi, medsebojne 
nežnosti

Številčna ocena: Moja osnovna družina? 10, ne.

3D Dobri odnosi v družini: Za mene je osnova komunikacija. Ker če komuni-
kacija nekako štima, … ker če dva znata komunicirat, pol začnejo nastajat 
kompromisi, so sploh možni, ker če ta komunikacija ne igra, ne deluje, pol 
ni kompromisov in pol ni nekega … kakovostnega življenja, kak bi to člo-
vek reko…/ Včasih je težko to povedat. V bistvu, če jemlješ človeka takšne-
ga kot je, samo to bi dodal…/ Ja ne ga spreminjat…

vpliv dobre komuni-
kacije na sprejema-
nje kompromisov, 
upoštevati človeka 
takšnega, kot je, ne-
spreminjanje drugega

Skupne aktivnosti: Dokler sem bil sam, sem počel vse mogoče, kar me 
je zadovoljevalo. V bistvu res bi lahko reko vse mogoče. Od aprila, ko pa 
sva skupaj z O, pa počneva veliko stvari skupaj. Zdaj je blo najprej dost 
spoznavanje, ta hip urejama skup ta cvetlični vrt, nekak v rožah sva našla 
oba tisto zadovoljstvo. Rada greva ven kam, morje naju mika, sploh topli 
kraji, tu v MB pa, no sem zlo malo doma, ampak takrat ko sva skupaj, sva 
skupaj. Počneva vse mogoče.

urejanje cvetličnega 
vrta s partnerko, sku-
pni izhodi, številne 
aktivnosti

Številčna ocena: 10.
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3Br Dobri odnosi v družini: Jaz bi še mogoče tu poleg spoštovanja dodal še 
zaupanje, … ne, zaupanje … in da si zaupanja vreden.

medsebojno spošto-
vanje, medsebojno 
zaupanje

Skupne aktivnosti: V bistvu počneva… vse stvari počneva skupaj. vse aktivnosti skupaj

Številčna ocena: 10.

3L Dobri odnosi v družini: Ste rekli družinsko življenje, ne? Dobri odnosi, 
prvo kar se meni zdi, temeljijo na spoštovanju sočloveka. In če ti spoštuješ 
sočloveka in kot je Bo reko, mu pustiš njegovo mnenje, ker ljudje smo si 
različni, se pravi, vsak lahk ma svojo mnenj, od malega, otroka, do starega 
dedija, ne… eee in glih umetnost teh dobrih odnosov je, da se ta mnenja 
uskladijo, vsa mnenja, da se uskladijo in se najdejo kompromisi, eee… ne 
pa tisto dokazovanje, moja bo obveljala, tvoja bo obveljala, tam je že vse 
obsojeno na propad. In če ti spoštuješ človeka, če ga maš rad, eee, družina 
kot družine, ne in tudi, da družina drži skupaj, da družina čuti pripadnost, 
ne. Da otroci skupaj držijo, če jih je več, ne, saj se med sabo zmeraj tepejo, 
ko jih je več, ne, jaz sem četrta po vrsti, ne, smo se zmerom ravsali, ampak 
od zunaj, smo pa zmeraj skupaj potegnili, ne, ker smo čutli pripadnost sku-
pini, ne. Naši, ne. Naši družini. Tak da mislim, spoštovanje, da je na prvem 
mestu in to je lepo, če spoštuješ nekoga / In ga ne spreminjat…/ Da ga 
sprejmeš takšnega kot je.

medsebojno spošto-
vanje, usklajevanje 
mnenj in nastaja-
nje kompromisov, 
pripadnost v druži-
ni, nespreminjanje 
drugega, sprejemanje 
drugega, kakršen je

Skupne aktivnosti: Jaz za prejšnjo družino moram rečt , eee mojo osnov-
no, ne, aaa … sem bla vzgojena, da smo si vse povedali in doma smo 
vse probleme reševali in smo se jokali skupaj in se veselili skupaj in smo 
probleme skupaj reševali. Sploh mi smo zelo povezani. Z Br pa res tak kot 
je reku, stvari počneva skupaj, lotiva se jih skupaj. Problemi ko so eee, on 
svojo plat pove, jaz svojo plat povem, ne, da najdema skupno rešitev, ne. 
Tak da v bistvu, po drugi strani tud, eee, drug drugega učiva. Jaz sem izje-
mno hitra, on je bolj počasen, ampak mislim v tem, jaz hitro rečem ali hitro 
skočim, vse delam, on pa vselej bolj počasi. In on mene malo ustavlja, jaz 
njega malo pospešim, tak da se drug od drugega tudi učiva, on o improvi-
zaciji, jaz njega malo bolj počasnega, tak da… Delava no vse skupaj.

skupno reševanje 
težave v primarni dru-
žini, delitev veselja in 
žalosti v primarni dru-
žini, številne skupne 
aktivnosti s partner-
jem, dopolnjevanje 
drug drugega

Številčna ocena: 10.

Sogovorniki iz fokusne skupine 3, v kateri so sodelovale osebe po rehabilitaciji odvisnosti od 

alkohola, ki so vključene v klube zdravljenih alkoholikov (klub), so podporo družine in vklju-

čenost v družinsko dogajanje ocenili takole: zanje pomenijo dobri odnosi v družini predvsem 

dobro komunikacijo (»Sproščeno poveš kaj misliš, stojiš za svojimi besedami, veš da poveš 

lahko svoje mnenje«; »Za mene je osnova komunikacija. Ker če komunikacija nekako štima, 

… ker če dva znata komunicirat, pol začnejo nastajat kompromisi«), osebno svobodo (»Da 

nekdo ne vpliva na mojo osebnost in jaz ne bom vplival na drugo osebnost.«), medsebojno 

ljubezen (»Največ mi pomeni nekak ljubezen, da se mamo radi, če se mamo radi se spoštu-

jemo«), sprejemanje (»V bistvu, če jemlješ človeka takšnega kot je, samo to bi dodal…; Ja ne 

ga spreminjat…«), medsebojno spoštovanje (»? Dobri odnosi, prvo kar se meni zdi, temeljijo 

na spoštovanju sočloveka«), medsebojno zaupanje (»Jaz bi še mogoče tu poleg spoštovanja 

dodal še zaupanje, … ne, zaupanje … in da si zaupanja vreden«). 
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Skupne aktivnosti, ki jih izvajajo z družinskimi člani, so: sprehodi, pohodi (»vsi so planinci, 

z mojim vzgledom, smo pač v planine skupaj šli«), aktivnosti z otroki (»kamenčki, barvanje, 

modeliranje, take otroške stvari, ne«), izkazovanje nežnosti s partnerko (»se stisnema, ne, se 

pocartava, prej sva hodla na sprehode«), aktivnosti v naravi (»ta hip urejama skup ta cvetlični 

vrt, nekak v rožah sva našla oba tisto zadovoljstvo«), pogovori, reševanje težav (»smo si vse 

povedali in doma smo vse probleme reševali in smo se jokali skupaj in se veselili skupaj in 

smo probleme skupaj reševali«). En sogovornik je omenil, da je v skrbi za materialno plat po-

zabil graditi na medsebojnih odnosih v družini in premalo časa preživel z družinskimi člani.

V skupini oseb po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola se le-te zavedajo pomena podpore v 

družini in dobrih odnosov med družinskimi člani, ki po njihovem mnenju temeljijo predvsem 

na dobri in sproščeni komunikaciji. Verjamemo, da so udeleženci naše raziskave to pridobili 

tekom lastne dolgoletne rehabilitacije oziroma so se tega naučili.

Udeleženci fokusne skupine klub so podporo v družini na lestvici od 1 do 10 ocenili v pov-

prečju 9,6.

Tabela 81: Ocena vključenosti in podpore v družini v fokusni skupini zdravi

Izjava – fokusna skupina 4 – ZDRAVI Pripisani pojem

4V Dobri odnosi v družini: Da niso tihi dnevi, da je med družinskimi člani 
neka komunikacija, ja da gremo skupaj na dopust, da si imamo kaj po-
vedat pri obroku, pri kosilu, pri zajtrku, recimo, da se dobimo, da je neka 
normalna komunikacija, da se ne kregamo, to je to / prvo je pač najprej 
familija, da ti pomaga, potem pa še seveda kolegi, poznanstva. Na vse se 
ne moreš tak zanašat.

dobra komunikacija 
med družinskimi 
člani,
skupno preživljanje 
prostega časa,
prijatelji,

Skupne aktivnosti: Ja z družinskimi člani počneš v bistvu vse razen služ-
be. Prosti čas in to večinoma preživljamo z družinskimi člani. Recimo, se 
pravi peljemo otroke na vse prireditve, vse možne, športne, kulturne…

številne skupne aktiv-
nosti

Podpora: Jaz dobim podporo, vendar običajno zakasnelo. Najprej je ne, 
potem pa žena razmisli in je potem ja.

podpora partnerja

Številčna ocena: 8.

4P Dobri odnosi v družini: Pomembni so dobri odnosi v družini, se mi zdi, da 
to je vse, da je to najbolj pomembno, tudi dan se začne se mi zdi že zjutraj 
lepše, če veš da se žena normalno pogovarja, da se z otroci normalno po-
govarjaš, da ni nekih zamer, pa, se pravim najbolj da si si z ženo dober, da 
ni nekih tihih dnevov pa jeze. Se pravim, to je najbolj pomembno.

dobra komunikacija 
med družinskimi 
člani, skupno preži-
vljanje časa

Skupne aktivnosti: Sa se neke zadeve mogoče doma lotiš, pa da vsi štirje 
v družini to delamo skupaj, pa magari je kuhanje, da smo vsi štirje v kuhni, 
pa da vsak nekaj naredi, pa je to čisto drugači, kot pa more npr. žena ali pa 
rečimo jaz sam. Da pomagata, pa se malo smejimo, pa malo na hece obr-
neš neke zadeve. Se pravim, to je najlepši / dosti je povezano s športom, 
imamo dosti športnih aktivnosti.

skupne aktivnosti 
z družinskimi člani, 
pomen športnih 
aktivnosti
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Podpora: Ja podpirajo me, sploh pa takrat, če so take zadeve, da imata še 
onadva (otroka) korist od tega. Če bi pa mel samo jaz od tega korist, pa 
malo manj, malo na stran, pa zakaj že, če pa se gre za njiji, pa ni problem, 
te pa …

podpora družinskih 
članov, predvsem če 
imajo lastno korist

Številčna ocena: 8. Isto.

4I Dobri odnosi v družini: Pa tudi otroci, ne. Pa pri nas je to še s starši (oziro-
ma stari starši), ker smo pač v isti hiši. Tudi tam je pač včasih… moramo 
pač včasih potrpet. No pa tudi v službi / zaenkrat vse štima / otroci se kolko 
tolko dobro učijo, tako da, če tam ni takih problemov, ker tudi to je lahko 
problem v familiji. Kreganje.

dobra komunikacija 
z otroki, s starimi 
starši, v službi, dobro 
počutje v družini, 
uspešnost otrok v šoli

Podpora: Jaz moram priznat, meni pomagajo pri mojem delu, celo zelo 
močno, vsi trije, tako da vidim, da podpirajo mojo dejavnost, od katere pa 
imamo tudi vsi korist.

podpora družinskih 
članov

Številčna ocena: 9.

4D Dobri odnosi v družini: S partnerjem je prvo, potem pa je vse ostalo. Čim 
več pogovora, pa čim več izmenjave mišljenja en drugemu. Tudi, če se kaj 
ne strinjaš, mu to poveš, oziroma da ne kar reče, ja tak pač je, ampak tudi 
malo tistega glihanja, eden do drugega, je potrebno.

dober odnos s par-
tnerjem, usklajevanje 
med partnerjema, ko-
munikacija v družini

Podpora: Jaz mislim, da je kar / pride do nesoglasja, ampak morš sproti 
razrešit / tudi eden drugega podpiramo / ko sem zgubla službo, so mi moji 
takoj stopli ob strani. Najbolj so mi nudli tolažbo, zato ker je to hudo, prvo 
tolažbo…

sprotno reševanje ne-
soglasij, medsebojna 
podpora, tolažba ob 
izgubi službe

Številčna ocena: 9.

4S Dobri odnosi v družini: Ja da te zna poslušat, pa izmenjat mnenje, ne pa 
tak pač bo. Kar tiho bodi. Že sam boljši vem in podobno / ja da imamo 
obroke skupaj, koliko se le da.

dober odnos s par-
tnerjem, enakoprav-
nost med partnerje-
ma, komunikacija v 
družini, skupni obro-
ki, vpliv pubertete

Podpora: Mogoče je zdaj malo slabše, ker so otroci v puberteti, ne, pa mo-
goče večkrat pride do konfliktov, sploh s ta večjimi. Ti so bolj težavni / če ni 
nekih vlkih pritiskov, če z lahkoto rečeš da naj nekaj naredi se ali pustiš kak 
je je, potem se naredi tisto, če pa daš bolj pod prisilo, pa ni nič s tega. Bolj 
pri otrocih no.

manjša podpora 
otrok,

Številčna ocena: Jaz tudi 8.

Osebe v fokusni skupini brez težav na področju odvisnosti od alkohola (zdravi) so dobre od-

nose v družini opisali z dobro komunikacijo (»da niso tihi dnevi, da je med družinskimi člani 

neka komunikacija«; »da si imamo kaj povedat pri obroku, pri kosilu, pri zajtrku, recimo, da se 

dobimo, da je neka normalna komunikacija, da se ne kregamo«), druženje (»da gremo skupaj 

na dopust«; »Čim več pogovora, pa čim več izmenjave mišljenja en drugemu.«), medsebojno 

usklajevanje (»Tudi, če se kaj ne strinjaš, mu to poveš, oziroma da ne kar reče, ja tak pač je, 

ampak tudi malo tistega glihanja, eden do drugega, je potrebno.«). Dobre odnose v družini en 

sogovornik pogojuje tudi z uspehom otrok v šoli ("otroci se kolko tolko dobro učijo, tako da, 

če tam ni takih problemov, ker tudi to je lahko problem v familiji").
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Med skupnimi aktivnostmi so izpostavili druženje z otroki (»peljemo otroke na vse prireditve, 

vse možne, športne, kulturne…«), medsebojno pomoč in sodelovanje (»da vsi štirje v družini 

to delamo skupaj, pa magari je kuhanje, da smo vsi štirje v kuhni«), športne aktivnosti (»dosti 

je povezano s športom, imamo dosti športnih aktivnosti«).

Največ podpore dobijo sogovorniki iz fokusne skupine zdravih od svojih partnerjev (»jaz do-

bim podporo«) in otrok (»ja podpirajo me, sploh pa takrat, če so take zadeve, da imata še 

onadva (otroka) korist od tega«) ter partnerjev in otrok (»ko sem zgubla službo, so mi moji 

takoj stopli ob strani. Najbolj so mi nudli tolažbo, zato ker je to hudo, prvo tolažbo…«; »jaz 

moram priznat, meni pomagajo pri mojem delu, celo zelo močno«). En sogovornik je izposta-

vil, da je včasih manj podpore otrok, saj so sedaj v težavnem obdobju pubertete (»mogoče je 

zdaj malo slabše, ker so otroci v puberteti, ne, pa mogoče večkrat pride do konfliktov, sploh 

s ta večjimi«).

Podporo v družini na lestvici od 1 do 10 so osebe brez težav na področju odvisnosti od alko-

hola v povprečju ocenile 8,4.

Tabela 82: Družinska podpora v fokusnih skupinah pred, med, klub in zdravi

Fokusna skupina 1 – 
PRED

Fokusna skupina 2 – MED Fokusna skupina 3 – 
KLUB

Fokusna skupina 4 – 
ZDRAVI

Dobri odnosi v družini

medsebojno spošto-
vanje, pomoč v stiski, 
izpostavljenost med-
sebojnega spoštovanja 
s prijatelji; medseboj-
na pomoč, finančna 
pomoč; medsebojno 
spoštovanje, zaupanje v 
družini, pomoč v stiski, 
finančna pomoč; dobra 
komunikacija, slabša 
komunikacija v času 
pitja, finančna pomoč, 
materialna pomoč, 
pomoč pri fizičnih opra-
vilih, prednost življenja 
brez odraslih otrok; 
zaupanje v družini, 
podpora v stiski, odkriti 
pogovor

medsebojna pomoč, 
medsebojno zaupanje, 
medsebojno spoštovanje; 
pripravljen na izboljšanje 
odnosov z družinskimi 
člani; iskrena medse-
bojna komunikacija, 
prekinjeni stiki s starši; 
svoboda v družini, neu-
tesnjevanje družinskih 
članov, slabše razumeva-
nje dobrih odnosov v dru-
žini, nedružinski človek, 
pomanjkanje izkušenj o 
družinskem življenju iz 
primarne družine; iskreni 
medsebojni pogovori, 
medsebojna pomoč, 
pomembnost dobrih 
odnosov v družini, izguba 
zaupanja do zdravljenca v 
preteklosti; medsebojno 
spoštovanje

sproščena komunikaci-
ja, lahko izraziš mne-
nje, osebna svoboda, 
nespreminjanje drug 
drugega; medsebojna 
ljubezen, medseboj-
no spoštovanje; vpliv 
dobre komunikacije na 
sprejemanje kompromi-
sov, upoštevati človeka 
takšnega kot je, nespre-
minjanje drugega; med-
sebojno spoštovanje, 
medsebojno zaupanje; 
medsebojno spoštova-
nje, usklajevanje mnenj 
in nastajanje kompromi-
sov, pripadnost družini, 
nespreminjanje druge-
ga, sprejemanje druge-
ga, kakršen je

dobra komunikacija 
med družinskimi člani, 
skupno preživljanje 
prostega časa, prijatelji; 
dobra komunikacija 
med družinskimi člani, 
skupno preživljanje 
časa; dobra komunika-
cija z otroki, s starimi 
starši, v službi; dobro 
počutje v družini, 
uspešnost otrok v šoli; 
dober odnos s partner-
jem, usklajevanje med 
partnerjema, komuni-
kacija v družini; dober 
odnos s partnerjem, 
enakopravnost med 
partnerjema, komuni-
kacija v družini, skupni 
obroki, vpliv pubertete
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Skupne aktivnosti

izpostavljenost aktiv-
nosti s prijatelji, sosedi; 
sodelovanje in pomoč 
pri gradnji, dejavno-
sti z otrokom; pomoč 
pri različnih opravilih, 
medsebojni pogovori, 
gledanje televizije, z 
mlajšimi igre z žogo; 
skupni sprehodi s 
psom; skupna nedelj-
ska kosila, medsebojni 
pogovori, čuvanje vnu-
kov in igra z njimi, raz-
bremenjevanje otrok, 
medsebojna pomoč 
pri opravilih; nedeljski 
izleti, nedeljska kosila 
pri starših, prijateljih

pomanjkanje stikov in 
aktivnosti z družinski-
mi člani; občasni stiki s 
polsestro zaradi sku-
pnih prijateljev; skupna 
praznovanja rojstnih 
dni, občasna nedeljska 
kosila, dobri odnosi med 
sedanjo partnerko in 
ločeno družino zdravljen-
ca, občasni stiki, redni 
telefonski stiki, sprejema-
nje drugačnosti; skupno 
bivanje doma, pikniki, 
medsebojni pogovori, 
občasni obisk kina; med-
sebojni pogovori, odhodi 
v naravo

skupni pohodi v planine, 
skrb za materialno plat 
in pomanjkanje aktiv-
nosti z otroki; partnerka 
pobudnik za skupne 
aktivnosti, predvsem ak-
tivnosti z otroki – otro-
ške igrice, pomanjkanje 
časa za aktivnosti s par-
tnerko, skupni treningi, 
medsebojne nežnosti; 
urejanje cvetličnega 
vrta s partnerko, skupni 
izhodi, številne aktivno-
sti; vse aktivnosti sku-
paj; skupno reševanje 
težav v primarni družini, 
delitev veselja in žalosti 
v primarni družini, šte-
vilne skupne aktivnosti s 
partnerjem, dopolnjeva-
nje drug drugega

številne skupne 
aktivnosti; skupne 
aktivnosti z družinskimi 
člani, pomen športnih 
aktivnosti; skupni 
obroki

Podpora

podpora nekaterih v 
hiši, primer podpore 
sester ob odhodu na 
zdravljenje, skrb sester 
za hišo, brezskrbnost v 
času zdravljenja zaradi 
hiše; dovolj podpore 
družinskih članov; zau-
panje v podporo sester; 
izpostavljenost pod-
pore vseh družinskih 
članov, primer podpore 
otrok, pomanjkanje 
podpore razširjene dru-
žine, podpora v času 
zdravljenja; pomanjka-
nje podpore družinskih 
članov

občutek podpore otrok, 
veselje otrok zaradi 
vključitve v zdravljenje; 
občasni stiki z mamo in 
sestro, pomanjkanje pod-
pore družinskih članov; 
odklanjanje podpore dru-
žinskih članov, podpora 
partnerke, razumevajoč 
odnos otrok do zdravlje-
nja; podpora partnerke in 
staršev; podpora hčerke

trenutno dobro razume-
vanje med partnerjema; 
podpora partnerke; 
podpora partnerke in 
sina; podpora partnerke 
in sorodnikov v tujini; 
podpora partnerja in 
primarne družine

podpora partnerja; 
podpora družinskih 
članov, predvsem če 
imajo lastno korist; 
podpora družinskih čla-
nov; sprotno reševanje 
nesoglasij, medsebojna 
podpora, tolažba ob 
izgubi službe; manjša 
podpora otrok

Številčna ocena

10;
10;
9;
10;
2

3;
1;
6-7;
4;
2

8;
10;
10;
10;
10

8;
8;
9;
9;
8

Dobri odnosi v družini pomenijo za udeležence fokusne skupine 1 predvsem medsebojno 

pomoč (9 izjav), dobro komunikacijo in razumevanje v družini (4 izjave), medsebojno spošto-

vanje (3 izjave) in medsebojno zaupanje (2 izjavi).
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Za udeležence fokusne skupine 2 so dobri odnosi v družini predvsem dobra komunikacija 

in razumevanje v družini (5 izjav), neodvisnost in osebna svoboda v družini (5 izjav), medse-

bojno spoštovanje (2 izjavi), medsebojna pomoč (2 izjavi) in medsebojno zaupanje (2 izjavi).

Dobri odnosi v družini pomenijo za udeležence fokusne skupine 3 predvsem neodvisnost in 

osebno svobodo v družini (6 izjav), dobro komunikacijo in razumevanje v družini (4 izjave), 

medsebojno spoštovanje (3 izjave), medsebojno ljubezen (2 izjavi) in medsebojno zaupanje 

(1 izjava).

Za udeležence fokusne skupine 4 so dobri odnosi v družini predvsem dobra komunikacija in 

razumevanje v družini (10 izjav), skupne aktivnosti (4 izjave), medsebojno zaupanje (1 izjava) 

in medsebojna ljubezen (1 izjava).

V fokusni skupini 1 so bile kot skupne aktivnosti izpostavljene dejavnosti z otroki (4 izjave), po-

moč pri različnih opravilih (3 izjave), medsebojni sproščeni pogovori (2 izjavi), sprehodi in izleti 

(2 izjavi), skupni obroki (2 izjavi), aktivnosti s prijatelji (1 izjava) in gledanje televizije (1 izjava).

V fokusni skupini 2 so bile najpogosteje izpostavljene izjave druženje (5 izjav), medsebojni 

sproščeni pogovori (4 izjave), sprehodi in izleti (1 izjava) in skupni obroki (1 izjava). Udeleženci 

so v treh izjavah izpostavili pomanjkanje stikov z družinskimi člani.

V fokusni skupini 3 so največkrat izpostavili različne oblike druženja (6 izjav), skupno reševa-

nje težav (3 izjave), sprehode in izlete (2 izjavi) in dejavnosti z otroki (1 izjava). Izpostavljeni sta 

bili tudi dve izjavi pomanjkanja stikov z družinskimi člani.

V fokusni skupini 4 so udeleženci med skupnimi aktivnostmi izpostavljali druženje (2 izjavi), 

sprehode in izlete (1 izjava) in skupne obroke (1 izjava).

Udeleženci fokusne skupine 1 so prepričani v podporo vseh družinskih članov (2 izjavi), bra-

tov in/ali sester (2 izjavi), v podporo predvsem v času zdravljenja (2 izjavi) in v podporo otrok 

(1 izjava). Pomanjkanje družinske podpore je bilo izpostavljeno dvakrat. Udeleženci fokusne 

skupine 1 so družinsko podporo in vključenost v družino na lestvici od 1 do 10 ocenili z 7.
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V fokusni skupini 2 so udeleženci družinsko podporo izpostavili naslednje dejavnike: podpora 

otrok (3 izjave), podpora partnerja (2 izjavi), podpora staršev (2 izjavi), podpora brata in/ali 

sestre (1 izjava) in odklanjanje podpore družinskih članov (1 izjava). En udeleženec je mnenja, 

da nima podpore družinskih članov. Udeleženci fokusne skupine 2 so družinsko podporo in 

vključenosti v družino ocenili z 5,3.

Udeleženci fokusne skupine 3 so največkrat izpostavili podporo partnerja (5 izjav), staršev (1 

izjava), brata in/ali sestre (1 izjava) in podporo otrok (1 izjava). Družinsko podporo in vključe-

nost v družino so ocenili z 9,4.

Udeleženci fokusne skupine 4 so prepričani, da imajo dovolj podpore vseh družinskih članov 

(3 izjave), otrok (1 izjava) in partnerja (1 izjava). Družinsko podporo in vključenostio v družino 

so ocenili z 8,6.

13.4.3 Pomen in ocena socialne vključenosti

V sklopu ocene socialne vključenosti smo želeli pridobiti odgovore na naslednje raziskovano 

vprašanje:

RV 3: Kakšne so ocene lastne socialne vključenosti pri sogovornikih v vseh štirih fokusnih 

skupinah?

In še dodatno: Kakšna je razlaga prijateljstva in ocena podpore in pomoči prijateljev? Kaj je 

pomembno za dobro počutje na delovnem mestu in kakšna je ocena podpore sodelavcev na 

delovnem mestu?

13.4.3.1 Pomen in ocena prijateljstva

Sledi opis pomena prijateljstva, počutja med prijatelji, aktivnosti s prijatelji ter podpore in 

pomoči prijateljev. Udeleženci so podporo svojih prijateljev ocenili na lestvici od 1 do 10, pri 

čemer 1 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo podporo.
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Tabela 83: Ocena pomena prijateljstva v fokusni skupini pred zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 1 – PRED Pripisani pojem

1F Prijateljstvo: Za mene pomeni, kaj sem reko že prej, da sem omeno, da 
mam dva dobra prijatelja, ko da bi še imel zraven še dodatno roko, tretjo 
roko. Ker v tretjo roko ta dva prijatelja  pomeni, če bi trebalo bi segnila v 
ogenj. In to mi ogromno koristi in tak da …/ Da smo vsi zadovoljni, tak ko v 
družini tak do prijateljev, do zdaj še ni blo nikdar da bi kaj prišlo.

tesna naveza s pri-
jateljema, kot tretja 
roka, obojestransko 
zadovoljstvo

Podpora: Na tej poti (podprli pri zdravljenju) / Ja jaz sem tud mel prijatle 
ki so mi priskočili na pomoč, kda sem gradil novo hišo, kda so opazli da 
gradim in sem jih mel zadosta okrog, puno okoli sebe, tak da morem rečt 
da me prijatli spoštujejo, tak da pol jaz tud njih / Tudi, vsekakor. Kaj je ker 
potreboval sem mu vračal tisto dobroto in uslugo… ker sem mu lahko po-
magal z raznimi stroji, oni pa so meni fizično, ročno pomagali. En onemu 
smo šli na roko po domače povedano in vsi smo bli zadovoljni.

velika podpora pri-
jateljev pri zdravlje-
nju, primer pomoči 
prijateljev pri gradnji 
hiše, medsebojno 
sodelovanje

Številčna ocena: To bi jaz dal takoj 10.

1G Prijateljstvo: Ampak…prijateljstvo v bistvu, pravega prijatla tistega, da se 
lahko res zaneseš ne vem kak ki…mam rajši brata ko je malo starejši od 
mene, v bistvu je on meni brat pa kot prijatl tudi. Se pravim, to se lahko 
družimo, pa bilo kaj, ampak neke tiste stvari pa … / Pač da mu lahko vse 
poveš, saj lahko povem jaz marsikomu kaj, samo vprašanje je kolko pol 
tisti prijatl, ga to zanima ne.

zaupanje v prijatelj-
stvo z bratom, dru-
ženje, medsebojno 
zaupanje

Skupne aktivnosti: Jaz pač s prijatli tak bolj tudi, niso glih tisti stiki. Včasih 
se po dva tri mesce ne vidimo,pol pa kir pokliče da pride na obisk al pa… 
tak nič obveznega.

redki stiki s prijatelji

Podpora: Jaz tud prijatle mam, sicer eni pridejo drugi spet tak kr, odvisno 
od službe so tudi pol kaki sodelavci mogoče… / Niti nimam takih stikov zaj, 
da bi neke prijatle mel, da bi mogo vsako nedeljo recimo hodit na obiske 
al pa da bi vsako nedeljo nekdo k meni hodo na obisk, tega ni pri nas / Ja 
bolj družina / Ja isto, če bi koga proso bi mi verjetno tudi pomagal, kolko 
bi mi lahko.

tesnejša naveza z 
družino, nenavajanje 
prijateljstev, pred-
videvanje podpore 
prijateljev

Številčna ocena: Jaz pa mogoče malo manj, 6, 7.

1Š Prijateljstvo: Pa prijateljstvo v, predvsem v dobrem in slabem, ne samo v 
dobrem, ker takrat jih navadno maš polno včasih. Tudi v slabem ko rabiš 
pomoč, se lahko pogovoriš z njim, pa ti njemu pomagaš on tebi.

pomoč v slabih časih, 
pogovor s prijateljem

Skupne aktivnosti: S prijatelji se slišimo po telefonu, se malo pogovori-
mo, en drugega vprašamo kakšne nasvete…se tudi srečamo, gremo na 
kakšno športno tekmo ali kaj drugega ali kakšno pijačo. Si svetujemo pa 
pomagamo.

pogovori po telefo-
nu, skupna druženja, 
skupna udeležba na 
različnih dejavnostih, 
medsebojna pomoč

Podpora: Pa vredu, lahko si vse zaupamo, pa veš da to ne bo prišlo naprej, 
da ostane med nami ne / Ja s strani prijateljev, pa družinskih članov, pa 
tudi sosedov, pa sodelavcev / Ja … me podpirajo tudi zdaj ne. So že prej 
vedeli ko sem šel sem in so me že takrat podprli.

medsebojno zau-
panje, zaupanje v 
podporo prijateljev, 
družine, sosedov, 
sodelavcev, podpora 
prijateljev pri zdra-
vljenju

Številčna ocena: Ja 9 sigurno, ja.
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1J Prijateljstvo: …drugim pa jaz ne zaupam, sem že bil dostkrat razočaran 
in tudi nimam nekega posebnega prijatla, mam prijatla, da pa mam enga 
zaupnega prijatla ali kaj, to pa ne. Eeeee Nisem mel nikol občutka kak 
pravega prijatla spoznaš si, da bi blo to res. Midva sma res bla v eni taki 
čudni situaciji malo je blo… vse skupaj, brez dnarja in takrat ni blo nobene 
pomoči, pa sma lahko …in potem nekak človek, sem se potegno nazaj in 
to je potem ostalo tak. Najboljši prijatli smo mi štirje. No tudi zeti so, ne 
morem rečt da niso, zelo fajn so.

nezaupanje v pojem 
prijateljstva, razoča-
ranje nad prijatelji ko 
je v stiski, pomanj-
kanje prijateljstev, 
prijateljstvo v družini 
s hčerami

Skupne aktivnosti: Dostikrat pa kake ribe pojemo skupaj (s sosedi). Kaj jaz 
vem, tak kot sem reko pravega prijatla nimam, mam sosede, saj dosti poč-
nemo eee pa tudi veselit se znamo mislim, mislim znamo bit igrivi, da bi 
reko. Je pa tak da, nekak navezan pa nisem, bi pa zelo pogrešal če ju nebi 
blo…. zelo pogrešal. Midva z ženo imama ogromno hišo, ki jo prodajama, 
ker sama not je brezveze da bi ostala ne, oni se prav bojijo, da… so tudi 
navezani na naju. V bistvu tudi nikam drugam ne greta, samo do nas…eee 
ja pogrešam pa to tak ko sem reko, zaupnost da si pač lahko poveš mar-
sikaj, da bi mogoče lahko tudi ženo zašimfal ….ja…to pa to ušpičla, ne…
ali pa da bi recimo žena, isto bi rabla eno kolegico, da bi se lahko mogoče 
malo glede mojega početja potožla ne…in da to pač ostane tam ne, ker 
je lažje zadihat če lahko, ki pač pridejo v zakonu da lahko nekomu poveš, 
sicer žena ma hčerke, se tam malo potoži, jaz pa to bolj za sebe držim.

občasni skupni 
obroki, poveselitev, 
pomanjkanje med-
sebojnega zaupanja 
med prijatelji

Podpora: Ne vem, midva sma se takrat mogoče ko sma mela tisto finančno 
stisko vase zaprla, pol niti nisma iskala prijatlov, prej ko si to opomoreš… je  
dolgo trajalo. Imama pa čudovite sosede eee priskočijo na pomoč kdajkoli 
eee živo mejo mi pride…mislim res kdarkoli…. eee si zaupamo stvari, am-
pak osebnih stvari pa…eee ne, ker midva bi še mogoče, ampak ker obču-
tima da sta onadva bol skrivnostna, pač ne. Tudi recimo, kaj jaz vem…to 
je na vasi zlo hudo ne, enega enega prijatla met tam, bi mogo ga it potem 
nekam drugam iskat, ker na vasi baba čula, baba rekla. Ne in to zaj, če si 
preveč skupaj slej ko prej pride do obiranja. In to pa niti oni, niti midva ne 
želima. Se vsak dan vidimo, kako besedo rečemo, ampak da bi pa kar na-
prej skup čepeli, to pa ne, to pa ne. Tak da nekega posebej nekega zaupne-
ga prijatla to nekak…bolj familjarno rešujemo vsi skupaj / So, zelo mislim 
nama pomagajo, tudi pridejo vprašat če kaj pomagamo. So, zelo dobra sta 
ne... saj sem reko, edino to da pač, ker pač opažama da niso oni recimo eee 
niso odkriti, malo skrivnostni ne pač se tudi midva, drugače… Podporo pa 
mama recimo vsaki dan, vsaki…če bi recimo kaj jaz vem bla nesreča v hiši 
al bilo kaj…eee To pa vsekakor / To vsekakor, ker sta pripravljena, onadva 
hodita k moji mami na obisk v dom. Sta človeka ki tudi na druge pogledata 
/ Ja jaz mam tudi recimo ko sma bla na morju eno leto, ne vem zaj kiriga 
leta točno…blo je mislim da okrog  2010 neurje takšno pri nas, midva sma 
bla na morju ee in nama je hišo odkrilo. Soseda sta bla takoj tam eee z ljudi 
dobila skup, hčerke obe… in so hišo najprej s polivinilom pokrili ee in je 
sosed pač, službo ma tako v vojski dela, da si je pač lahko prosto zrihtal in 
so material nabavli. On je založo denar, da so material nabavli. Ko so začeli 
pokrivat so naju poklicali, da pač je blo to pa to, midva hočeva domov it, 
polj pa so rekli da ne, ker če bi jaz prišo domov bi vse živčne naredo ... / 
midva sma prišla je bla hiša pokrita. Ni se vidlo čisto popolnoma nič. Tiste 
razbite plošče pa to, to je blo vse počiščeno.

nezaupanje v pomoč 
prijateljev, medso-
sedska pomoč, zani-
manje za zdravljenca, 
zaupanje v podporo 
sosedov, primer po-
moči sosedov, otrok 
pri pokrivanju hiše ob 
neurju v odsotnosti 
zdravljenca

Številčna ocena: Jaz pa nebi tu več kot 9 odločo eee tam zmes nekaj malo 
fali…tak ko pravim ne, tista malenkost.
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1B Prijateljstvo: No ta moja prijateljica, pa tud zdaj za partnerja skrbi eee kaj 
se tiče hrane ne in pa tudi mam v bistvu ključ od njihove hiše, tak da mam 
vstop štiriindvajset ur na dan, če so doma al niso doma. 

medsebojno zaupa-
nje, skrb za partnerja 
v času zdravljenja

Skupne aktivnosti: Jaz se po telefonu z eno se čujem vsaki dan, z drugo 
sicer ne, malo bolj poredko, ampak sigurno dva krat na teden, sigurno. Z 
eno pa vsaki dan / Ja torej s tisto imama tudi kosilo enkrat na teden oziro-
ma včasih smo meli tudi večkrat. Tud pomagamo si tak ne, če je bilo kaj za 
pomagat eee tud ponavadi smo…. vedno skupaj na kosilo velikokrat, ker 
ponavadi v kitajsko, ker pol je bolj še mala v bistvu riža, midve pa si pol 
privoščima. Tak da ogromno stvari…

pogovori po telefonu, 
skupni obroki, med-
sebojna pomoč

Podpora: Jaz mam dve prijateljici, ko lahko rečem tud da mi ponoči tud 
priskočle na pomoč…. Tak da se lahko, vem da se lahko zanesem na njiju, 
sicer je ena tud prijateljica od mojega partnerja dobra, tak da nje nočem 
niti tud izpostavljat ali pa obremenjevat, ker ne more se zdaj ona v bistvu 
opredelit jaz al pa Niko ne. Ta ta druga pa je sto odstotno v bistvu ob 
meni / Ja, res tesni stiki, sicer ja letnica moje mame ne, starejša od mene, 
ampak je tak bolj fri ženska ne nima nekih res…ja v bistvu… / Ja eee midva 
sma zdaj v bistvu, smo živeli spodaj tašča ne, na vrhu sma si midva stano-
vanje nardila ee in pa ker je njegov brat v bistvu v finančni stiski eee je on 
hišo prodal in se bo v bistvu preselil k mami glede na to, da je bil dogovor 
tak, da ko se midva izselima iz hiše, da on pride sem. In je res v bistvu ko 
sma midva pač rekla da je nesmiselno, da onadva hodita v podnajemniško 
stanovanje, da pač se boma midva umaknila ven ne ee je Rezi takoj ponu-
dla, da se lahko midva preselima v bistvu k njim ne. Midva sma se v bistvu 
polj odločla za moje starše ee ker pač sem jaz tak osem mescov sama, polj 
pa bomo že eno sobo zraven nardili… Drugače pa ni blo pomišljanja, je 
Rezi takoj rekla, prite k nam.

velika pomoč prijate-
ljic, tesni stiki s pri-
jateljicama, starejša 
prijateljica, primer 
pomoči prijateljice, 
pomoč v stiski (ponu-
jena možnost bivanja)

Številčna ocena: 11 (smeh)…

Za osebe v fokusni skupini 1, t. j. pred zdravljenjem odvisnosti od alkohola, prijateljstvo po-

meni tesno navezo (»kaj sem reko že prej, da sem omeno da mam dva dobra prijatelja, ko 

da bi še imel zraven še dodatno roko, tretjo roko«), obojestransko zadovoljstvo (»Da smo vsi 

zadovoljni, tak ko v družini tak do prijateljev«), medsebojno zaupanje (»Pač da mu lahko vse 

poveš«; »da se lahko res zaneseš ne«), medsebojno pomoč (»Tudi v slabem ko rabiš pomoč, 

se lahko pogovoriš z njim, pa ti njemu pomagaš on tebi«; »pa tud zdaj za partnerja skrbi eee 

kaj se tiče hrane ne in pa tudi mam v bistvu ključ od njihove hiše«).

En sogovornik je izpostavil, da je izgubil zaupanje v prijateljstvo (»…drugim pa jaz ne zaupam, 

sem že bil dostkrat razočaran in tudi nimam nekega posebnega prijatla, mam prijatla, da pa 

mam enga zaupnega prijatla ali kaj, to pa ne«), ima pa dobre odnose s sosedi (»Dostikrat pa 

kake ribe pojemo skupaj (s sosedi). Kaj jaz vem, tak kot sem reko pravega prijatla nimam, 

mam sosede, saj dosti počnemo eee pa tudi veselit se znamo mislim, mislim znamo bit igrivi, 

da bi reko«) in s svojimi hčerami (Najboljši prijatli smo mi štirje. No tudi zeti so, ne morem 

rečt da niso, zelo fajn so).
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S prijatelji imajo nekatere skupne interese in z njimi izvajajo različne skupne aktivnosti (»S 

prijatelji se slišimo po telefonu, se malo pogovorimo«; »gremo na kakšno športno tekmo ali 

kaj drugega ali kakšno pijačo«; »Si svetujemo pa pomagamo«), spet drugi imajo redkejše sti-

ke s prijatelji (»Jaz pač s prijatli tak bolj tudi, niso glih tisti stiki. Včasih se po dva tri mesce ne 

vidimo, pol pa kir pokliče da pride na obisk al pa… tak nič obveznega«).

V večini primerov so prepričani, da dobijo in bi dobili (»Ja isto, če bi koga proso bi mi verje-

tno tudi pomagal, kolko bi mi lahko.«) ustrezno podporo prijateljev. V večini se je ta podpora 

izkazovala kot pomoč pri različnih opravilih (»Ja jaz sem tud mel prijatle ki so mi priskočili na 

pomoč , kda sem gradil novo hišo«), v podpori pri zdravljenju odvisnosti (»Ja … me podpirajo 

tudi zdaj ne. So že prej vedeli ko sem šel sem in so me že takrat podprli«).

Na lestvici od 1 do 10 so udeleženci iz skupine pred zdravljenjem odvisnosti podporo prija-

teljev v povprečju ocenili z 8,5.

Tabela 84: Ocena pomena prijateljstva v fokusni skupini med zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 2 – MED Pripisani pojem

2M Prijateljstvo: Pravo prijateljstvo meni, meni je to dosti, da, da mi rečejo 
zdaj, da sem se prav odločo in me vzpodbujajo in vedno pravijo ne pit, ne 
pit. To mi je dosti, da vem, da so ostali isti, tisti ki pa so bli bolj viski, pa … 
ne more več bit moj pravi prijatelj, ker jaz sem se spremenil zdaj, ne, on 
pa se ni spremenil in to bi težko šlo skup / Ja dovolj jih mam, še preveč jih 
mam.

podpiranje v odloči-
tvah, podpora v pri 
zdravljenju

Podpora: Ja, jaz mam isto, da me podpirajo, ne samo…, zdaj ko sem tu, 
tudi me to zelo podpirajo.

občutek podpore 

Številčna ocena: Jaz bi …6.

2R Prijateljstvo: Nek nivo skupen, medsebojno razumevanje, solidarnost, 
eeem je potrebna, pa tud, mogoče ne vem, kompatibilnost interesov /
Ne, jaz mislim da… v mojem primeru v mojem življenju, je dovolj, jaz sem 
čisto zadovoln.

skupni interesi, med-
sebojno razumevanje

Skupne aktivnosti: Dobro je, ni pa nujno, ne, če se najdemo v kakšnih sku-
pnih interesih, ne, aktivnostih, ki so malo bolj skupne, ne, ni pa to pogoj, 
ne.

skupni interesi

Podpora: V mojem primeru, ja. občutek podpore

Številčna ocena: 9.
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2Da Prijateljstvo: Ja tu sem jaz malo drugačen, ne, tota moja, ne, kar se 
prijateljstva tiče, mamo različne, ne, eeem, eni majo starše, eni ne, pa se 
bolj navežejo na prijatle, tukaj jaz nisem mel, nekih res pravih prijatlo, ne, 
pravzaprav se zdaj ne morem spomnit niti enega, eeem, ločujem pa med 
kolegi, pa zdaj tote kolege pustimo, tudi teh ni blo, eem, pa prijatle. Zdaj 
prijatla si jaz predstavljam, ampak malo bolj idealistično, recimo, ne, da ti 
pač res stoji ob strani, da mu lahko zaupaš, se nanj opreš, eem, da skupaj 
počneta marsikaj, eeem, skratka v tem stilu, ne, ampak takšnega prijatla, 
pa nisem mel, pa tudi ga nisem iskal, nisem ga potreboval, ne vem zakaj, 
kaj je bil vzrok, bom še moral malo razmislit. Če pa se je to približalo 
čemu, ne, prijateljstvu, eee, je pa bil ta prijatelj ženskega spola. Tu nekako 
sem se bolj sprostil, v ženski družbi, pa lažje kaj povedal, tak da, ni bilo 
takega prijateljstva. Smo različni / Ja, samo to zdaj, če lahko dopolnim, 
pravo prijateljstvo bi jaz reko da mam s hčerko, to bi še poudaro, in s 
sinom, sem se dejansko lahk te stvari pogovarjal, si zaupal, tudi onadva 
meni, kot si jaz predstavljam zdaj to prijateljstvo / Ja bolj malo, ker se mi 
zdaj zdi hecno, da bi si šou zdaj iskat, ne… bi blo fajn, da bi ga mel…, … 
ni to tak, ne, sem čist zadovoln, ne, saj pravim…/ Jaz tu moram en odnos 
izpostavit, ja pa je to lahk ženska moški, ja, en intimen odnos mora to bit, 
res, ogromno zaupanja, ja, eem, das res tisto, kar se pogovorita, da

pomanjkanje pri-
jateljstev, pomoč, 
zaupanje, prijateljstva 
z osebami ženskega 
spola, prijateljstvo 
s sinom in hčerko, 
pogovori

ostane, drugače pa mam, ne vem zakaj, neke te predstave prijateljstva kot 
institucije…, ne vem zakaj me to tak odvrača, mogoče zaradi tega nisem si 
iskal kakega prijatelja, mogoče, kaj pa vem, taka kameradšaft so bli včasih, 
pa strumno korakali, al pa smo bli, pa so bli nasilni, tudi v tistih društvih, 
ko so se prijatelji zbirali na kakih kolidžih pa tem, nekako to me odvrača, 
tak da bi mel take prijatelje.

Skupne aktivnosti: Kaj lahko počnemo, ne? Jaz tudi nekih pivskih prijatlov 
nisem mel, to mi je šlo nekako na živce… jaz sem bil bolj tak, eee solo, 
osamljen pivec, s knjigo, pa časopisi in sam s sabo, drugače bi pa reko ne, 
zdaj smo že rekli kaj pravi prijatl naj bi bil, to bi potem z njim tudi počel, 
recimo, jaz pravim, prijatla spoznaš v sreči, jaz bi z njim delil to, če bi bil 
srečen, bi to delil z njim. Na srečo, pa te probleme nekako znam sam…, 
prebrodit, pa jih premagat…

pomanjkanje  
aktivnosti

Številčna ocena: Jaz bi se tu vzdržal, ker pač nimam takih prijatlov (0).

2De Prijateljstvo: Jaz tud v preteklosti v bistvu nisem…, zdaj vidim, da mam v 
bistvu enega pravega prijatla, …seveda, pa ko sem bil v težavah … mi je 
tisti svetoval edino pametno, ostalo pa so bli kolegi, s kerimi sem lahko 
te težave samo zapil, eee, ja pravo prijatelstvo je meni neka spodbuda za 
zdaj. Da se lahko trezen pomeniš, zaupaš težave, ne samo dobro…/ Mislim, 
da je eden čist dovolj, če je pravi.

pogovor, zaupanje

Podpora: Ja ostali pivski prijatli, smo se prej slišali vsak dan,…, zdaj jih več 
ni. Seveda pa je tud ogromno takih primerov, ki me podpirajo, no nismo 
ravno taki prijatli, mi pa stojijo ob strani, ta pravi so / Ja, jaz se spomnim… 
Jaz sem pred leti mel take slabe občutke in sem šel živet na morje… tam 
sem ostal brez vsega, z enim kupom umazanih…umazanga perila in…sem 
se mogo nekak vrnit na koroško nazaj, takrat sem samo enga človeka dobo 
na telefon, edinega prijatla, ki mi je v roku ene ure zrihtal prevoz iz I na 
Koroško in sem na tak način pol lahk tud obržau službo…

pivski prijatelji

Številčna ocena: Tu se gre zdaj za enga prijatla…/ Za prijatla moram rečt, 9.
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2K Prijateljstvo: Jaz sem mela vlko prijateljic, zdaj pa sem tak šla sama fkraj, 
tud prej sem nekak zgubla zaupanje v ljudi. Meni se pravo prijateljstvo zdi 
zdaj v mojem času s hčerjo / Ja, men je tud dovolj.

prijateljstvo s hčerko, 
izgubila zaupanje

Podpora: Ja, ja… ker nimam več zaupanja… ne vem…/ Jaz ko sem šla od 
bivšega partnerja vstran, sem živela zravn njega v njegovi hiši, sem se 
odselila in tisti čas sem še hodla v moj klub motoristov pri nas v D in sem 
hodla k tistemu lastniku čistit enkrat na mesec lokal in so bli glih tisti čas 
je blo, to je blo oktobra, so imeli spodaj koline in so me drugi dan prese-
netli in tud nismo bli tolko, no tisti pravi prijatli, ne, ampak nobeden me ni 
tisti čas vprašal, kak bom živela, al mam, al nimam, in so me ful presenetli, 
ne in so mi na motorju pripeljali ne 80 kilogramsko svinjo, ne, so zbrali 
vkup tisti gnar, pa so mi kupli svinjo in sem bla res tak presenečena, aaa, 
nisem si misla kaj takega, niti, poznala jih nisem tolko, ampak vidiš… kolk 
ljudi skup držijo eni in si pomagajo drug drugemu.

primer
pomoči s 
strani
kolegov

Številčna ocena: 2.

Sogovorniki iz fokusne skupine med zdravljenjem odvisnosti od alkohola (med), v kateri so 

sodelovale osebe, odvisne od alkohola, med zdravljenjem svoje odvisnosti, so pri opisovanju 

prijateljstva izpostavili predvsem podporo pri zdravljenju odvisnosti (»da mi rečejo zdaj, da 

sem se prav odločo in me vzpodbujajo in vedno pravijo ne pit, ne pit«), medsebojno razu-

mevanje (»medsebojno razumevanje, solidarnost«), skupne interese (»kompatibilnost intere-

sov«) in medsebojno zaupanje (»da ti pač res stoji ob strani, da mu lahko zaupaš«).

En sogovornik je izpostavil, da nima prijateljev (»tukaj jaz nisem mel, nekih res pravih prija-

tlov, ne, pravzaprav se zdaj ne morem spomnit niti enega«), da pa je imel prijateljice (»Če pa 

se je to približalo čemu, ne, prijateljstvu, eee, je pa bil ta prijatelj ženskega spola. Tu nekako 

sem se bolj sprostil, v ženski družbi, pa lažje kaj povedal, tak da, ni bilo takega prijateljstva«) 

in da ima prijatelje pravzaprav vidi v svojih otrocih (»Ja, samo to zdaj, če lahko dopolnim, pra-

vo prijateljstvo bi jaz reko da mam s hčerko, to bi še poudaro, in s sinom«). Drugi sogovornik 

je izpostavil, da je dovolj imeti enega pravega prijatelja (»Mislim, da je eden čist dovolj, če je 

pravi«). Ena sogovornica je izgubila zaupanje v ljudi (»tud prej sem nekak zgubla zaupanje v 

ljudi. Meni se pravo prijateljstvo zdi zdaj v mojem času s hčerjo«).

Pri skupnih aktivnostih so sogovorniki izpostavili, da bi to lahko bili skupni interesi (»Dobro 

je, ni pa nujno, ne, če se najdemo v kakšnih skupnih interesih«). En sogovornik tudi pivskih 

prijateljev ni imel (»Jaz tudi nekih pivskih prijatlov nisem mel, to mi je šlo nekako na živce… 

jaz sem bil bolj tak, eee solo, osamljen pivec«).
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Izpostavili so nekatere primere, v katerih se je izkazala podpora prijateljev (»takrat sem samo 

enga človeka dobo na telefon, edinega prijatla, ki mi je v roku ene ure zrihtal prevoz«; »so me 

ful presenetli, ne in so mi na motorju pripeljali ne 80 kilogramsko svinjo«). Dva sogovornika 

sta prepričana, da imata podporo prijateljev.

Podporo prijateljev so osebe iz skupine med zdravljenjem odvisnosti od alkohola na lestvici 

od 1 do 10 ocenile s 5,2.

Tabela 85: Ocena pomena prijateljstva v fokusni skupini po rehabilitaciji odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 3 – KLUB Pripisani pojem

3Bo Prijateljstvo: Da bi ti prijatelj stal ob strani. Tudi, če bi se mu potožo, da bi 
to ostalo pri njemu, pa da bi kot prijatelj tebi reko, jaz za prijatla smatram 
enega, ko mu lahko vse povem, al v dobrem al slabem, vse stvari, zadržo 
bo za sebe, pomagal ti bo, ne pa da praktično … dvoličnost, da ni dvoličen, 
da je direkten, taki kot je. To je prijatelj za mene / Jaz tak na to stvar gle-
dam, recimo, mel sem enega dobrega prijatla, ko sem še bil otrok, mislim 
tam konc srednje šole. Pol je pač nekaj šlo narobe in je tisto pač… Jaz sem 
zdaj študiral sploh, kdo je moj dober prijatelj. Res to, ne. In na koncu sem 
ugotovil, da sem jaz mel bolj dobre prijateljice. Čist tak, od moškega sveta 
sem se čist distanciral, sploh nisem iskal več … prijatla, ampak potem ko 
sem tebe poslušal (pogleda I), dober prijatelj, to je ono, kaj iščeš v zakonu 
in tak sem jaz štiri dobre prijatelce poročil. 

pomoč prijatelja, 
zaupanje, nedvolič-
nost, neposrednost, 
poročil se s štirimi 
dobrimi prijatelji-
cami, nima moških 
prijateljev

Oprosti. Jaz sem tam najdo tisto, res dobrega prijatla. Sicer je bil pač 
onega spola nasprotnega. Avtomatsko iz dobrega prijateljstva, če je to 
nasprotni spol, pol se začnejo neki cilji, ne. In to je tisto moje življenje. In 
zdaj sem se zavel, da sem jaz mel štiri dobre prijatelce.

Podpora: Ja da se ne bomo narobe zastopli. Jaz mam ogromno takih pri-
jatlov. To kaj mi zdaj govorimo… če mi nekdo avto kukne pa bo prileto, to 
so kolegi, recimo, to za mene ni, res dobrega, tak kot se menimo…, tistega 
pravega, tu notre (pokaže na srce), za to al pa za ono, finančno, neko po-
moč, tiste maš kolege. Takih maš miljon, iz teh morš enga izluščit, ne, res 
ono, ono, ne. Maš lahko prijatlov ohoho, samo nimaš pa tisto, piko na i.

številna pomoč 
kolegov, pomanjkanje 
pravega prijateljstva

Številčna ocena: Kolko jih jaz poznam in bom reko kolko oni men poznajo, 
bi jaz tu maksimalno 6, 7 dal.
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3I Prijateljstvo: Kaj te vem? Ne vem, prijatelj je tisti, ko ti, ko ti stoji ob strani, 
tudi ko narediš neumnost, te proba tudi iz tega ven spravit (misli na alko-
holizem). To bi naj bil prijatelj. Od znancev tudi zna bit kdo, ko te podpre v 
tistem slabem. Ne morš met vedno istega prijatla, mam dobre znance, no. 
/ Pa jaz sem taki optimist, ne vem. Pa četudi so že kdaj odnosi bli, pa pač 
je, kaj zdaj, nisi več prijatelj, ne vem.

ti stoji ob strani tudi 
pri napakah, pomaga 
tudi pri zdravljenju 
odvisnosti

Podpora: Drugače pa, tak da bi jaz za kterega dal, mislim roko v ogenj, 
pa tudi ne. Zdaj maš enkrat tega prijatla, pol drugega, ne vem / ogromno 
sem mel pijanskih prijatlov, ko so mi pomagali, ko smo pili skupaj, pa tudi 
drugače pomagali, samo s temi si več nimam kaj začet, mam pa zdaj tudi 
trezne prijatle, ki mi pomagajo in me podpirajo / Ja več primerov, takih je. 
Kaj te jaz vem. Se vsak ti ne bo prišo. Ostaneš nekje brez dnara, pokličeš, 
da ti prinesejo. Ja, jaz mam več takih prijateljev.

pomanjkanje prija-
teljstev, nezaupanje 
v prijateljstva, veliko 
pivskih prijateljev, 
pomoč prijateljev,  
primer finančne 
pomoči

Skupne aktivnosti: Sprehodi, šport, druženje. sprehodi, druženje, 
športne aktivnosti

Številčna ocena: Jaz mam enega, ko se sigurno lahko vedno zanesem. Kaj 
jaz vem, 10.

3D Prijateljstvo: V bistvu … Zdaj sem razmišljal, o tem, ko ste postavli vpraša-
nje, kaj vam naj sploh rečem. Naj vam povem, kaj jaz menim o prijatlih? Za 
mene je prijateljstvo pravo takrat, ko ga jaz potrebujem, pa da jaz poma-
gam njemu, ko me on potrebuje. To pa je tud vse / Jaz še ga nisem najdo. 
Prijatle najdemo tam, kjer te rabijo. Samo to, da bi bli odkriti, to kar je L 
prej omenla, bli ogledalo, tudi gledam takrat ko sem pil, mel flašo zraven 
tam, ko sem pač delal, noben mi ni reko in to za mene ni frend. Za mene 
ni frend, če ne reče, človek kaj ti počneš. Ni frend nekdo, ki je enostavno to 
gledal zravn. To so lahko sodelavci, bližnji znanci, daljni znanci, prijatelj je 
mešanca tega, kar je L rekla, ona je to zlo dobro opisala. To, da so v bistvu 
do tebe, da ti povejo to, kar ti sledi.

medsebojna pomoč, 
medsebojna odkri-
tost, ti odkrito pove-
do, da se ne strinjajo 
s tvojim pitjem

Skupne aktivnosti: Jaz mam mojega sina. Moj sin je največ… Ja v tem 
smislu, sma kolega, v nulo, si znava tud vse povedat, sma odkrita do eden 
drugega. Kak bi temu reko? Kaj pa počneva? Si pomagava, skupaj mava 
firmo. Če je on v stiski, me kliče, če mam jaz kaj, grem do njega. V bistvu 
sem se zdaj spomno, ker nekak mi je tisto, family, šla iz glave, v bistvu sva 
frenda.

medsebojni pogovori 
s sinom, medsebojna 
odkritost s sinom

Podpora: Si pomagava, skupaj mava firmo. Če je on v stiski, me kliče, če 
mam jaz kaj, grem do njega.

pomoč sina, skupno 
podjetje

Številčna ocena: Za sina 10. Za ostale pa nimam takih prijateljev.

3Br Prijateljstvo: Ravno tako, kot se pravi za zakon, ne, v dobrem pa tudi v 
slabem / Oziroma, da ti postavi ogledalo / Kar ti pritiče, kar si zaslužiš. Bom 
reko, jaz vidim pri meni, sem mel enega takega zlo dobrega prijatla, nekak 
sva pretrgala stike, redko se še kaj slišima oziroma…

medsebojna pomoč 
v dobrem in slabem, 
pomanjkanje prija-
teljstev

Skupne aktivnosti: Kar sem z L, je L zdaj moja edina prijateljica, hm, ko 
pa sem mel tega prijatla, v Ljubljani eee, bilo je tako, da sva midva skupaj 
v pisarni, veliko stvari je tam blo povedanih tudi, eee, tako, šla sva včasih 
malo tako ven po mestu, kaj pojest, dobro, pa se družila, on je v bistvu mel 
družino tam,  jaz sem delal v Ljubljani, tam stanoval tisti čas, ja tako.

druženje, pogovori, 
skupni pohodi po 
mestu

Podpora: Ja jaz mam tudi moje sestre, mož, svak…/ Ja vsi so ti ljudje da-
leč, v Švici, ampak, ja, lahko se zanesem.

pomoč razširjene 
družine kljub oddalje-
nosti

Številčna ocena: Za te ko sem reko, 10.
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3L Prijateljstvo: Tudi jaz tak mislim, v dobrem in slabem, da se zna s tabo 
jokat, smejat, da ti je pripravljen pomagat, ko si v najhujšem dreku, ampak 
tudi, da ti ne, eee predvsem je pomembno pri prijatelju, kot pri partner-
ju in družini to, da ko si v največjem dreku, da ti ne tisto potuho dajo, te 
razumejo, eee se jim izpoveš, ampak da ti tudi jasno in glasno povejo, 
čuj če boš pa tak naprej, pa ne bom več tvoj prijatelj. Na primer, jaz te ne 
bom več pijane gledal, tu pa se konča. In se mi zdi, da je prijatelj, ki ma, ki 
to reče, je pravi prijatelj, ki ne želi, da se ti še naprej uničuješ. To / Jaz pa 
mam eno. Najboljšo prijateljico in eno in edino, ki vem da jo lahko pokli-
čem ob dveh, treh zjutraj, ve da ona lahk mene pokliče, kadarkoli. Mi je 
povedala naj ne pijem več, mi je rekla, ko sem prišla, tu ne boš dobla več 
od mene kaplje alkohola in jo spoštujem, ona mene spoštuje in je zdaj 
neznansko srečna, da …  da … ne pijem več.

delitev veselja in 
žalosti, pripravljen 
pomagati, neposre-
dnost tudi v primeru 
odvisnosti, da pove, 
da se ne strinja s 
tvojim pitjem, ima 
eno dobro prijateljico, 
podpira abstinenco 
zdravljenke

Skupne aktivnosti: Ooo… moja je taka ekstra. Rusinja, šivilja, svoj butik je 
mela, v Slovenijo poročena. Hm. Bolj tak zapečarski tip je, sicer, ne vem, 
midve sva se vsedle v avto, pa sva šle na morje. Aaa, sva šle, sva šli na 
pohod, eee večji del pridem tja, pa govorima, mi o Rusiji razlaga, ni da 
ni… vse teme ja, vse,… ne vem vse… lahko ji svoje tegobe povem, svoje 
težave, … vse, ne.

skupni dopusti na 
morju, medsebojni 
pogovori

Podpora: Ja vzpodbudila me je k zdravljenju. vzpodbuda k zdra-
vljenju

Številčna ocena: Jaz tudi 10.

Osebe iz fokusne skupine 3, t. j. po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola, so prijateljstvo opi-

sale kot medsebojno zaupanje (»jaz za prijatla smatram enega, ko mu lahko vse povem, al 

v dobrem al slabem«), medsebojno pomoč (»pomagal ti bo, ne«; »ti stoji ob strani, tudi ko 

narediš neumnost, te proba tudi iz tega ven spravit«; »Za mene je prijateljstvo pravo takrat, 

ko ga jaz potrebujem, pa da jaz pomagam njemu, ko me on potrebuje«), da te opozorijo na 

napake (»bli ogledalo, tudi gledam takrat ko sem pil, mel flašo zraven tam, ko sem pač delal, 

noben mi ni reko in to za mene ni frend. Za mene ni frend, če ne reče, človek kaj ti počneš«), 

medsebojno spoštovanje (»jo spoštujem, ona mene spoštuje in je zdaj neznansko srečna, da 

…  da … ne pijem več.«).

En sogovornik je izpostavil, da prijateljev ni imel, je pa imel prijateljice ženskega spola (»do-

ber prijatelj, to je ono, kaj iščeš v zakonu in tak sem jaz štiri dobre prijatelce poročil«). Ena ose-

ba je izpostavila, da ima predvsem dobre znance (»Ne morš met vedno istega prijatla, mam 

dobre znance, no«). Ena oseba nima prijateljskih stikov (»sem mel enega takega zlo dobrega 

prijatla, nekak sva pretrgala stike, redko se še kaj slišima oziroma…«).

Skupne aktivnosti s prijatelji so pogovori, sprehodi in pohodi (»midve sva se vsedle v avto, 

pa sva šle na morje«), športne aktivnosti, druženje (»šla sva včasih malo tako ven po mestu, 

kaj pojest, dobro, pa se družila«).
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V pomoč so enemu izmed sogovornikov predvsem kolegi (»Ja da se ne bomo narobe zasto-

pli. Jaz mam ogromno takih prijatlov. To kaj mi zdaj govorimo… če mi nekdo avto cukne pa 

bo prileto, to so kolegi«). Drugi pravih prijateljstev nima (»Drugače pa, tak da bi jaz za kterega 

dal, mislim roko v ogenj, pa tudi ne«). Je pa imel v preteklosti veliko pivskih prijateljev (»ogro-

mno sem mel pijanskih prijatlov, ko so mi pomagali, ko smo pili skupaj, pa tudi drugače po-

magali, samo s temi si več nimam kaj začet, mam pa zdaj tudi trezne prijatle, ki mi pomagajo 

in me podpirajo«). Eden izmed sogovornikov ima predvsem podporo sina, ki ga kasneje tudi 

opiše kot edinega prijatelja (»Si pomagava, skupaj mava firmo. Če je on v stiski, me kliče, če 

mam jaz kaj, grem do njega«). Drugi lahko pričakuje podporo sorodnikov, čeprav so v tujini 

(»Ja jaz mam tudi moje sestre, mož, svak… Ja vsi so ti ljudje daleč, v Švici, ampak, ja, lahko 

se zanesem«), medtem ko podpore prijateljev nima. Pomembna podpora prijateljev je tudi 

podpora in vzpodbuda k zdravljenju (»Ja vzpodbudila me je k zdravljenju«).

Sogovorniki iz fokusne skupine po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola so na lestvici od 1 do 

10 ocenili podporo prijateljev v povprečju z 8,8.

Tabela 86: Ocena pomena prijateljstva v fokusni skupini zdravi

Izjava – fokusna skupina 4 – ZDRAVI Pripisani pojem

4V Prijateljstvo: Ja ti lahko pomagajo, veš kaj mislijo, tudi če ne povejo. Ga 
lahko zbudiš kadarkoli, če ga rabiš. Se lahko na njega zaneseš, ko ga rabiš 
/ dobro se počutim, drugače se ne bi družil z njimi.

pomoč, dobro  
počutje

Skupne aktivnosti: Bom reko predvsem šport, to je prvo, kar nas druži, 
pol… / tudi dost lažje se je družit dokler imajo otroci interes, da se družijo.

skupni interesi (šport), 
skupni interesi otrok

Podpora: Meni so pomagali pri gradnji, še prav lušno je blo, takoj je lažje, ne. pomoč pri gradnji

Številčna ocena: 10.

4P Prijateljstvo: Ja prave prijatlje lahko imaš ena dva ali tri, več jih ni. S tisti-
mi se res lahko družiš, se odkrito pogovoriš, tudi če imaš kako problem, bi 
se obrno na njih, mogoče bi mi pomagali, mogoče celo znali bolj svetovat, 
kake zadeve, o katerih se z ženo ne bi mogo pogovorit / poznamo se že lah-
ko rečem 20 let, pa še nismo meli ene konfliktne zadeve, tak da, ne, boljši 
se ne bi mogo počutit kot se z njimi / s prijatelji smo že cele družine skup 
povezani, če gledaš…

omejeno število 
pravih prijateljev, 
druženje, pogovor, 
pomoč, dobro poču-
tje, družinska naveza

Podpora: Ja stoprocentn sn, če bi kaj got rabo, stoprocentn sn, da bi mi 
stali ob strani, da bi mi pomagali, če bi le kos. Se pravim, če je le možno-
sti, tak kot bi jaz njim, ne, če je le možno, verjamem, da bi tudi oni meni. 
Kar so mi že tudi! Saj pravim, pomagali ko sem rabo. Ko sem reševal 
doma neke zadeve, rečmo stanovanjske pa to, sta mi oba (prijatelja) zelo 
pomagala. Tak da ni blo problema. Ko smo doma vlki projekt  meli, pa 
smo neke vunidelali pa to, mislim da so vsi precej pomagali.

zaupanje v prijate-
lje, obojestranska 
pomoč, pomoč pri 
obnovi hiše

Številčna ocena: 10.
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4I Prijateljstvo: Z ženo se npr. ne moreš o nogometu pogovarjat, pa o 
košarki, ne. Pa treningi, za to so kolegi. Sicer rabiš družino, tako močno, 
ful, tak isto rabiš tudi kolege. Maš lahko odlično družino, ampak ti še nekaj 
manjka, če nimaš kolegov.

pogovor, potreba  
po kolegih

Skupne aktivnosti: Predvsem je druženje. To je prvo, kar smo skupaj,
to je glih problem. Večji so otroci, večje imajo potrebe, manj je časa in se 
res zgodi, včasih, enostavno ni časa. Tudi za…, ampak vedno si pa moreš 
vzet čas za prijatelje, seveda tudi za familijo.

druženje,  
pomanjkanje časa

Podpora: Jaz mislim, ne, ko smo meli te poplave, tu se je točno vidlo, da 
imam dosti prijatlov, ne, ki nas je blo tolko na teh aktivnostih, da nas je blo 
skoro preveč.

pomoč pri reševanju 
ob poplavah

Številčna ocena: 10.

4D Prijateljstvo: Da se lahko z njim pogovoriš, tisto kaj ti leži, tudi mogoče tisto, 
kaj se s partnerjem ne moreš. Pač, vsega se tudi ne moreš s partnerjem.

pogovor

Skupne aktivnosti: Druženje, potem pa še vse ostale aktivnosti, ki pridejo 
zravn. Od otrok, do športa, do vsega, ko rojstni dan praznuješ, da lahko kaj 
pripraviš in veš da bo polna hiša, pa dokler imajo otroci enake interese, 
potem lahko to povežeš, kak pa majo drugačne interese, potem več ne gre, 
potem gre eden v drugo stran, drugi pa spet v drugo.

druženje, skupne  
aktivnosti, ni osamlje-
nosti, skupni interesi 
otrok

Podpora: Jaz mislim, da ja. zaupanje v prijatelje

Številčna ocena: 10.

4S Prijateljstvo: Ja, da se lahko z njim pogovoriš, kar se s partnerjem mogoče 
ne moreš, pa z otroci.

pogovor

Skupne aktivnosti: Klepet ob kavici. sproščujoč pogovor

Podpora: Ja. zaupanje v prijatelje

Številčna ocena: 10.

Za sogovornike iz skupine brez težav na področju odvisnosti od alkohola prijateljstvo pome-

ni medsebojno pomoč (»Ja ti lahko pomagajo, veš kaj mislijo, tudi če ne povejo. Ga lahko 

zbudiš kadarkoli, če ga rabiš«), zanesljivost (»Se lahko na njega zaneseš«), odkritost (»odkri-

to pogovoriš, tudi če imaš kako problem, bi se obrno na njih«), medsebojne pogovore (»se 

odkrito pogovoriš«; »Z ženo se npr. ne moreš o nogometu pogovarjat, pa o košarki, ne. Pa 

treningi, za to so kolegi«; »Da se lahko z njim pogovoriš, tisto kaj ti leži, tudi mogoče tisto, kaj 

se s partnerjem ne moreš«) in dobro počutje (»boljši se ne bi mogo počutit kot se z njimi«).

Skupne aktivnosti, ki jih izvajajo, so predvsem športne aktivnosti (»Bom reko predvsem 

šport, to je prvo, kar nas druži«), skupni interesi otrok (»dost lažje se je družit dokler imajo 

otroci interes, da se družijo«), druženje (»do vsega, ko rojstni dan praznuješ, da lahko kaj pri-

praviš in veš da bo polna hiša«; »Klepet ob kavici«), vendar pa sogovorniki ugotavljajo, da jim 

za druženje večkrat primanjkuje časa (»Večji so otroci, večje imajo potrebe, manj je časa in se 

res zgodi, včasih, enostavno ni časa«).
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Sogovorniki so prepričani v podporo svojih prijateljev (»Ja stoprocentn sn, če bi kaj got rabo, 

stoprocentn sn, da bi mi stali ob strani, da bi mi pomagali, če bi le kos«) in navedejo tudi raz-

lične primere pomoči: pomoč pri gradnji (»Tudi meni so pomagali pri gradnji, še prav lušno je 

blo, takoj je lažje, ne«; »Ko sem reševal doma neke zadeve, rečmo stanovanjske pa to, sta mi 

oba zelo pomagala«), pomoč pri naravni nesreči (»ko smo meli te poplave, tu se je točno vidlo, 

da imam dosti prijatlov, ne, ki nas je blo tolko na teh aktivnostih, da nas je blo skoro preveč«).

Podporo prijateljev so sogovorniki iz skupine zdravih ocenili na lestvici od 1 do 10 v povpre-

čju z 10.

Tabela 87: Prijateljstvo v fokusnih skupinah pred, med, klub in zdravi

Fokusna skupina 1 – 
PRED

Fokusna skupina 2 – 
MED

Fokusna skupina 3 – 
KLUB

Fokusna skupina 4 – 
ZDRAVI

Pomen prijateljstva

tesna naveza s prijatelje-
ma, kot tretja roka, obo-
jestransko zadovoljstvo; 
zaupanje v prijateljstvo 
z bratom, druženje, 
medsebojno zaupanje; 
pomoč v slabih časih, 
pogovor s prijateljem; 
nezaupanje v pojem 
prijateljstva, razočara-
nje nad prijatelji, ko je 
v stiski, pomanjkanje 
prijateljstev, prijatelj-
stvo v družini s hčerami; 
medsebojno zaupanje, 
skrb za partnerja v času 
zdravljenja

vzpodbujanje k zdravlje-
nju, dovolj prijateljstev; 
medsebojno razume-
vanje, medsebojna 
solidarnost, skupni 
interesi, zadovoljen 
s prijateljskimi stiki; 
medsebojna pomoč, 
medsebojno zaupanje, 
skupne aktivnosti, po-
manjkanje prijateljstev, 
v zadnjem času prijatelj-
stvo s hčerko in sinom, 
pomanjkanje stikov s 
prijatelji, zadovoljstvo s 
stiki z otroki,  nima pri-
jateljev, ni imel pivskih 
prijateljev, delitev sreče 
s prijatelji; medsebojno 
zaupanje, podpora ene-
ga prijatelja; pomanjka-
nje zaupanja v podporo 
prijateljic, prijateljstvo 
s hčerjo; ni potrebe po 
dodatnih prijateljskih 
stikih

pomoč prijatelja, za-
upanje, nedvoličnost, 
neposrednost, poročil 
se s štirimi dobrimi 
prijateljicami, nima 
moških prijateljev; ti 
stoji ob strani tudi pri 
napakah, pomaga tudi 
pri zdravljenju odvisno-
sti; medsebojna pomoč, 
medsebojna odkritost, 
ti odkrito povedo, da 
se ne strinjajo s tvojim 
pitjem; medsebojna 
pomoč v dobrem in sla-
bem, pomanjkanje prija-
teljstev; delitev veselja 
in žalosti, pripravljen 
pomagati, neposrednost 
tudi v primeru odvisno-
sti, da pove, da se ne 
strinja s tvojim pitjem, 
ima eno dobro prijatelji-
co, podpira abstinenco 
zdravljenke

pomoč, dobro počutje; 
omejeno število pravih 
prijateljev, druženje, 
pogovor, pomoč, dobro 
počutje, družinska na-
veza; pogovor, potreba 
po kolegih; pogovor; 
pogovor
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Skupne aktivnosti

redki stiki s prijatelji; 
pogovori po telefonu, 
skupna druženja, skupna 
udeležba pri različnih 
dejavnostih, medse-
bojna pomoč; občasni 
skupni obroki, pove-
selitev, pomanjkanje 
medsebojnega zaupanja 
s prijatelji; pogovori po 
telefonu, skupni obroki, 
medsebojna pomoč

skupni interesi sprehodi, druženje, 
športne aktivnosti 
medsebojni pogovori 
s sinom, medsebojna 
odkritost s sinom; dru-
ženje, pogovori, skupni 
pohodi po mestu; sku-
pni dopusti na morju, 
medsebojni pogovori

skupni interesi (šport), 
skupni interesi otrok; 
druženje, pomanjkanje 
časa; druženje, skupne 
aktivnosti, ni osamljeno-
sti, skupni interesi otrok; 
sproščujoč pogovor

Pomoč

velika podpora prija-
teljev pri zdravljenju, 
primer pomoči prija-
teljev pri gradnji hiše, 
medsebojno sodelo-
vanje; tesnejša naveza 
z družino, nenavajanje 
prijateljstev, predvide-
vanje podpore prijate-
ljev; medsebojno zaupa-
nje, zaupanje v podporo 
prijateljev, družine, 
sosedov, sodelavcev, 
podpora prijateljev pri 
zdravljenju; nezaupanje 
v pomoč prijateljev, 
medsosedska pomoč, 
zanimanje za zdravljen-
ca, zaupanje v podporo 
sosedov, primer pomoči 
sosedov, otrok pri pokri-
vanju hiše ob neurju v 
odsotnosti zdravljenca; 
velika pomoč prijateljic, 
tesni stiki s prijateljica-
ma, starejša prijateljica, 
primer pomoči prija-
teljice, pomoč v stiski 
(ponujena možnost 
bivanja)

zaupanje v podporo 
prijateljev; zaupanje 
v pomoč prijateljev; 
posamezna pomoč pri-
jateljev, izguba pivskih 
prijateljev; primer po-
moči prijatelja v nesreči; 
nima pomoči prijateljev; 
primer pomoči prijate-
ljev v stiski v preteklosti

številna pomoč kolegov, 
pomanjkanje pravega 
prijateljstva; pomanjka-
nje prijateljstev, neza-
upanje v prijateljstva, 
veliko pivskih prija-
teljev, pomoč prijate-
ljev, primer finančne 
pomoči; pomoč sina, 
skupno podjetje; pomoč 
razširjene družine kljub 
oddaljenosti; vzpodbu-
da k zdravljenju

pomoč pri gradnji; 
zaupanje v prijatelje, 
obojestranska pomoč, 
pomoč pri obnovi hiše; 
pomoč pri reševanju 
ob poplavah; zaupanje 
v prijatelje; zaupanje v 
pomoč prijateljev

Številčna ocena

10;
6-7;
9;
9;
10 (11)

6;
9;
0;
9;
2

6-7;
10;
10 (za sina);
10 (za sorodnike);
10

10;
10;
10;
10;
10
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Udeleženci fokusne skupine 1 so mnenja, da dobro pijateljstvo temelji na medsebojni po-

moči (2 izjavi), medsebojnem zaupanju (2 izjavi), dobri komunikaciji (2 izjavi), na skupnih 

interesih (2 izjavi) in na tesni navezi (1 izjava). Trikrat je bila podana izjava pomanjkanja stikov 

s prijatelji in nezaupanja v prijateljstva. Udeleženci so podporo in pomoč svojih prijateljev na 

lestvici od 1 do 10 ocenili z 8,5.

V fokusni skupini 2 so razlago pojma dobrega prijateljstva opredelili z medsebojnim zaupa-

njem (4 izjave), medsebojno pomočjo (3 izjave), obojestranskim razumevanjem in zadovolj-

stvom (2 izjavi), skupnimi interesi (2 izjavi), tesno navezo (1 izjava) in podporo pri zdravljenju 

(1 izjava). Štirikrat je bila podana izjava pomanjkanja stikov s prijatelji in nezaupanja v pri-

jateljstva. Udeleženci fokusne skupine 2 so podporo in pomoč s strani svojih prijateljev na 

lestvici od 1 do 10 ocenili z 5,2.

Pojem dobrega prijateljstva so udeleženci fokusne skupine 3 označili kot medsebojno zaupa-

nje (5 izjav), medsebojno pomoč (4 izjave), podporo pri zdravljenju (4 izjave), obojestransko 

razumevanje in zadovoljstvo (1 izjava), enkrat pa je bila podana izjava nezaupanja v prijatelj-

stva. Udeleženci fokusne skupine 3 so podporo in pomoč s strani svojih prijateljev na lestvici 

od 1 do 10 ocenili z 8,8.

V fokusni skupini 4 so udeleženci mnenja, da dobro prijateljstvo pomeni dobro komunikacijo 

(4 izjave), medsebojno pomoč (2 izjavi), obojestransko razumevanje in zadovoljstvo (2 izjavi), 

tesno navezo (1 izjava) in skupne interese (1 izjava). Enkrat je bila podana izjava, da lahko 

imaš omejeno število pravih prijateljev. Podporo in pomoč prijateljev so udeleženci fokusne 

skupine 4 ocenili z 10.

13.4.3.2 Počutje na delovnem mestu

Pomemben dejavnik kakovosti življenja je zaposlitev in delovno okolje. Udeleženci so podali 

svoja mnenja o dejavnikih, ki vplivajo na počutje na delovnem mestu, o medsebojnem sode-

lovanju in o občutkih podpore na delovnem mestu.
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Tabela 88: Ocena počutja na delovnem mestu v fokusni skupini pred zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 1 – PRED Pripisani pojem

1F Dejavniki: Isto tak, kak sem že prej povedal odnosi so zlo dobri in…kakšne, 
pol dobri, razumevajoči, pošteni…

pomen dobrih od-
nosov na delovnem 
mestu, razumevanje, 
poštenost

Reševanje težav: Pri meni je isto ko sem že prej povedal, da če pride do 
težav se obrneš na soseda, pa na prijatla.

izpostavljenost po-
mena prijateljstva

Številčna ocena: Jaz nemam podatka, jaz pri tej številki ostanem, 10.

1G Reševanje težav: Ja pri nas je blo tudi isto, smo bli v bistvu skupina štirih 
ljudi, ko smo delali po objektih elektriko, pa seveda je včasih prišlo kdaj do 
kakega problema / Pač čim manj tiste odgovornosti na nekoga, nes je oni 
kriv ker je pač zmontiral tak, poševno zmontiral al pa nekaj…/ Tako, pa sem 
mogoče jaz reko, mogoče neko odgovornost na sebe vzel, kot on zmontiral 
narobe al pa kaj, pa sem reko da jaz nisem kontroliral, recimo ne, kot če bi 
ga mogo jaz kontrolirat kak je naredo.

medsebojna pomoč, 
skupno reševanje 
težav s sodelavci, 
brez tožarjenja sode-
lavcev, prevzemanje 
odgovornosti

Počutje: Takrat sem se dobro počuto, s sodelavci smo bli vredu tim. Jaz 
sem tud bil delovodja ene skupine, ko smo delali recimo po terenu, am-
pak je pol vse skupaj zaradi financ pa te krize, ne dela, mogo pustit dosti 
delavcev, pa tudi jaz sem pol sam hoto tak, ker pač plače so ble neredne, 
prispevki niso bli plačani, pa to zaj nima veze. V bistvu zaj sem bil zadnjo 
leto prisiljen, da sem v Avstriji delal. V Avstriji pa je stik s sodelavci čisto 
drugačn. Prvič moraš nemško govorit ne, bolj so vsi nekak samo za delo, 
niso tisto bol na hece, tak da neki stik / Jaz bi tu dosti rajši delal ko pa 
gori. Ampak gori pač zaradi drugih stvari morem delat. Drugač pa stike pa 
sigurno sem mel tu dosti boljše. Dosti lažje sem šel tukaj v službo, ko pa 
zaj gori. Mislim zaj sem prekino, ko bom to končal, pa bom spet šel gor / 
Ja to mene zelo moti, mislim zelo me bremeni, jaz sem v službo vedno  z 
veseljem šel tukaj, v Avstrijo gori pa… / Ampak jaz sem zaj zaenkrat pač 
prisiljen tukaj zarad plače, da se… Lahko pa se zgodi, lahko se zgodi ker 
delam jaz po terenu pa sem po dva tri mesce na enem gradbišču al pa 
neki fabriki, lahko se zgodi da pridem v kaki tim ko me bojo vzeli pa sem 
bom tudi dobro počuto. Iskanje pač nekih možnosti / Saj pravim, težko je 
navezat neke stike, sploh pa ker je tujina Avstrija.

dobro počutje na 
delovnem mestu, 
pomen rednih do-
hodkov, izostanek 
plače in neplače-
vanje prispevkov, 
nekomunikativnost 
s sodelavci v tujini, 
pomanjkanje humorja 
na delovnem mestu 
v tujini, prisiljenost 
za delo v tujini po 
zdravljenju, delo v tu-
jini kot obremenitev, 
prisila zaradi finančne 
varnosti, upanje na 
dobro počutje v ne-
kem timu, težava pri 
navezovanju stikov 
na delovnem mestu 
v tujini

Številčna ocena: Jaz če zdaj za nazaj gledam bi tudi 8, do 9, pa zdaj tudi, 
pač je zdaj drugačna situacija malo, ampak je isto… se da…/ Tukaj zaj …
glede odnosov, to so taki uradni odnosi, težko bi reko…čisto drugače je ko 
pa pri nas, kak je blo pri nas, smo res bli tudi prijatli skupaj, pa vse skupaj.

1Š Dejavniki: Ja največ so sigurno odnosi med sodelavcami, da se razume-
mo, pa si tudi pomagamo drug drugemu, če kdo rabi pomoč. Pa tudi s 
šefom je tak, da ga lahko karkoli vprašaš…se zanimaš in da ti tudi pomaga, 
pa če je pavza za malico, pa če imamo čas gremo tudi skupaj na kavo, pa 
se kaj pogovorimo tudi druge stvari ne samo službene. Zaupamo precej 
ne, smo takšni skupaj, ja, ja.

dobri odnosi med 
sodelavci, medseboj-
na pomoč, pripravlje-
nost vodij na vpraša-
nja, pomen odmora 
med delom, skupni 
pogovori, druženje 
ob kavi

Podpora: Vedno nas je bilo pet ali šest, tak smo ena opravila delali v sku-
pini, ene na referatu in smo si vedno med seboj pomagali. Če so kakšne 
težave, najprej med sodelavci, če smo lahko rešili, pa tudi če je potem 
kakšno napako nardil, ka se je to tud lahko zgodilo, smo skupaj rešili, pa je 
še tam, mislim naš prvi šef rekel to, da ne moremo povedati ta je napako 
naredo sigurno…Pa smo naprej delali. To je blo res dobro urejeno.

medsebojna pomoč 
na delovnem mestu, 
reševanje težav naj-
prej s sodelavci, nato 
s šefom
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Številčna ocena: Ja tak, 9 sigurno. Ni vse popolno, je pa skoraj popolno.

1J Dejavniki: Jaz že dolgo nisem v službi eee drugač pa nevem, jaz sem zlo 
ceno sodelavce predvsem sem bil… s sodelavci, ko sem pač delal v pisarni 
v konstrukciji in mi je bilo tisto največ. Z šefi sem se navadno skregal. Tak 
sem bil, tudi glede osebne ocene pol, tudi tista je včasih… Če je trebalo za 
sodelavce zaslužit, zaščitit, jaz sem bil vedno karkoli eee pa največ mi je pa 
dalo to, da sem bil uspešn, da sem nardil stvari ki so ble naložene, ne samo 
tolko dobre, kot bi pač naj blo, ampak še boljše, ker sem inovativen človek 
precej, da so bile sprejete stvari ki sem jih naredo. In tudi sem dobil nazaj 
pohvalo, Meni je zelo dost, mogoče bolj pomenla ko tiste saj veste osebne 
ocene, vsak mesec dajejo…več kot pa tista osebna ocena.

dolgotrajna odso-
tnost z delovnega 
okolja, pomen dobrih 
odnosov s sodelavci, 
zaščita sodelavcev, 
inovativnost zdra-
vljenca na delov-
nem mestu, pomen 
pohvale

Reševanje težav: S sodelavci ki so bli, nas je blo dvanajst, smo zjutraj se 
vsedli, te smo meli sestanek … pa kavo zjutraj pili. Pa smo se o takih stva-
reh pogovarjali, nismo pač meli tistih čenč, ki je kiri pil ne, ampak smo se o 
teh pogovarjali eee moje načelo vedno je blo, če je blo kaj narobe, ne išči-
mo krivca, prvo popravimo kaj se da popravit, pol bomo pa vidli če sploh 
rabimo iskat krivca. In sodelavce, sem se lahko na njih obrno tudi oni so 
se na mene. Preden sem šel recimo na kolegij, na sestanek, sn vsakega šel 
posebej vprašat, ti delaš to, si nardil, če ni nardil,  zaj pa mi ti povej zakaj 
nisi nardil ne, da nisem nekoga potunkal nekam. 

reševanje težav na 
delovnem mestu s 
sodelavci, pogovor 
ob skupni kavi, dogo-
vor o reševanju težav

Podpora: Na sodelavce / Jaz sem se vedno, saj vem, tudi jaz nikol nisem 
bil v dobrih odnosih, čeprav sem bil jaz tudi šef in jaz nisem bil tisti, ki bi 
zjutraj pri direktorju sedel…

podpora sodelavcev 
pri reševanju težav na 
delovnem mestu

Številčna ocena: Jaz bi tudi, kolko se nazaj spomnim bi verjetno blo tudi 9, 
ker smo se še tudi pol družli.

1B Dejavniki: Odnos, v bistvu odnos med delodajalcem im delavcem. Jaz 
sem zgubla ko sem prišla iz porodniške zelo dobro službo, kjer je bil ta 
odnos eee zaradi ker bi naj … šel v stečaj eee in potem sem v bistvu vzela 
v bistvu prvo službo ki je bila, to je osebna asistenca pri eni ženski ko je 
tetraplegik in morem rečt da ni odnosa in da se zlo…da ni tistega stika, 
da ni človečnosti, ni ee oni so zelo egocentrična družina v bistvu ne, ker 
še živi s starši, oče pa mama in ona. Zlo egocentrični, oni v bistvu dajejo 
vse na prvo mesto bolezen in v bistvu prvo so oni, pa dolgo, dolgo nič, pa 
spet oni pa dolgo, dolgo nič… potem pa v bistvu vsi ostali ne. In oni mene 
jemljejo kot da sem jaz objekt, jaz sem pač v službi preko društva, zato da 
morem v bistvu skočit na, iz takšne višine. In saj pravim…me kr grdo …

ustrezni odnosi med 
delodajalcem in de-
lavcem, poročanje o 
nečloveških odnosih 
z delodajalcem, daja-
nje občutka objekta

Podpora: Na nobenega / Eee mislim da bi se mogoče lahko na društvo, 
samo itak društvo tudi mislim da majo strašno neorganizirano… Kaj se 
plače tiče morem povedat da so me.., ker sem jaz v bistvu podpisala kr 
bogato za popoldanski delovni čas, potem je še ta punca dobila iz javnih 
del, tak da se je to še prešlo zaj v nočno, tak da v bistvu sem en teden 
dopoldan en teden ponoči eee plača pa je ista, ko da bi bla samo dnevna. 
Kar pač mi v bistvu urno postavko, mi potem v bistvu tolko znižajo ne, da 
tud če bi nočno zraven dodatek plačajo, ne presegam… Tak da praktično 
na nobenga.

pomanjkanje podpo-
re v delovnem okolju, 
slabi delovni pogoji, 
izmensko delo ob 
enaki plači

Počutje: In oni mene jemljejo kot da sem jaz objekt. slabo počutje na 
delovnem mestu

Ocena: 2, 3, odvisno od dneva, kaki dan mam.

Osebe iz fokusne skupine 1, t. j. pred zdravljenjem odvisnosti od alkohola (pred), so mnenja, 

da na dobro počutje na delovnem mestu vplivajo dobri odnosi med sodelavci in z nadrejenimi 

(»odnosi med sodelavcami, da se razumemo«; »Odnos, v bistvu odnos med delodajalcem in 

delavcem»; »Pa tudi s šefom je tak, da ga lahko karkoli vprašaš…«), medsebojna pomoč (»tudi 
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pomagamo drug drugemu, če kdo rabi pomoč«), druženje (»pa če je pavza za malico, pa če ima-

mo čas gremo tudi skupaj na kavo, pa se kaj pogovorimo tudi druge stvari ne samo službene«).

Težave na delovnem mestu največkrat rešujejo s sodelavci (»S sodelavci ki so bli, nas je blo 

dvanajst, smo zjutraj se vsedli, te smo meli sestanek») ali celo prevzamejo odgovornost nase 

(»Tako, pa sem mogoče jaz reko, mogoče neko odgovornost na sebe vzel, kot on zmontiral 

narobe al pa kaj, pa sem reko da jaz nisem kontroliral«; »Če je trebalo za sodelavce zaslužit, 

zaščitit, jaz sem bil vedno«).

Nezadovoljstvo zaradi dela v tujini je bilo izpostavljeno pri enem sogovorniku (»Ja to mene 

zelo moti, mislim zelo me bremeni, jaz sem v službo vedno z veseljem šel tukaj, v Avstrijo 

gori pa…«), pri drugem pa so bili izpostavljeni neustrezni odnosi na delovnem mestu (»In oni 

mene jemljejo kot da sem jaz objekt«). Občutek podpore na delovnem mestu imata dva sogo-

vornika (»Vedno nas je bilo pet ali šest, tak smo ena opravila delali v skupini, ene na referatu 

in smo si vedno med seboj pomagali«; »Na sodelavce«).

Podporo in vključenost na delovnem mestu so sogovorniki iz skupine pred zdravljenjem od-

visnosti od alkohola na lestvici od 1 do 10 v povprečju ocenili s 7,1.

Tabela 89: Ocena počutja na delovnem mestu v fokusni skupini med zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 2 – MED Pripisani pojem

2M Dejavniki: Ja vplivajo na to medsebojni odnosi, … spoštovanje…, pa to da 
te delo razveseli…

medsebojni odnosi, 
medsebojno spošto-
vanje, zadovoljstvo  
z opravljanjem dela

Reševanje težav: Ja seveda. Tak kot je R reko, če nismo s sodelavci sami 
rešli problema, smo pa se obrnili na nadrejene, se lahko zanesli…

reševanje težav s 
sodelavci in nadreje-
nimi v preteklosti

Številčna ocena: Jaz nisem zdaj zaposlen… 

2R Dejavniki: V prvi vrsti odnosi z nadrejenimi,…., vse ostalo je s tem pogo-
jeno…/ Včasih si tud prisiljen delat kako delo, kiiii, da delaš pač zato zgolj 
priložnostno, občasno, ne, si prisiljen, ne, tak da… če je nekak denarna 
stiska, pa… pa si tud pomagaš…

dobri odnosi z nad-
rejenimi, občasna 
prisila za opravljanje 
dela, ki ti ne nudi 
zadovoljstva

Reševanje težav: Z nadrejenimi, s pogovorom… reševanje težav  
najprej z nadrejenimi, 
s pogovori

Podpora: Ja včasih se tudi družimo, ja. Zaenkrat mam občutek, da bi me 
podprli.

občutek podpore 
sodelavcev
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Številčna ocena: Jaz sem kar zadovoljen, s tem kar počnem, dolgo sem že 
tam, marsikaj se zgodi, pozabiš, sem tam zadovoln, ne bi menjal poklic… 7 
recimo, ne.

2Da Dejavniki: Ja najprej tu eee, izbira tega, kaj boš počel, to je najbolj po-
membno, da počneš kar rad delaš, ne, da ti ni sila it na šiht, na delovno 
mesto, muka, že začne pred tem, al pa zjutraj ko se vstaneš, da ne že … o 
joj že spet… ampak da rad počneš tisto, kar počneš, s čimer si pač slu-
žiš denar, ne… Vsaj po mojem prvi pogoj…/ To, da z veseljem hodiš na 
delo…, če je šef tečn, eem skoz ne more bit tečn, saj tud skoz ni prisotn, 
če ti delo dobro opravljaš, ne, eem, morš bit sam s sabo zadovoln in s tem 
kaj počneš. To je najbolj. Saj šefi se menjujejo. Dejansko, jaz sem zdaj tri 
direktorje tam zamenjal, na radiu, jaz sem še vedno, ne. Tako, da… To mi 
je najbolj / Ja, saj čist konkretno, tudi v mojem primeru, jaz sem že počel 
razno razne stvari, ne, glede na to, izbral sem to, kar koli, jaz sem delal v 
pekarni, v tovarni…, ob študiju so bili že otroci, zjutraj najprej nekak do 
vrtca, v ibercugu, v snegu, te stvari, tudi na železnici sem tiste drogove 
farbal, ampak se je potem to vse skupaj lepo pokloplo, tak da sem prišo do 
enga delovnega mesta, za delo, ki sem ga potem, ki ga še, no, opravljam 
že 18 let, to je radijsko delo, na radiu…, to sem delal skoz pred mikrofo-
nom, z glasbo, stal na odru, skratka, tu sem zdaj kar srečen, ja.

zadovoljstvo z delom, 
ki ga opravljaš, razu-
mevanje z vodstvom,
zadovoljstvo z medij-
skim delom

Reševanje težav: Ja tudi pri nas na radiu so eni posebni odnosi, smo spi-
kerji bolj individualisti, tam pred mikrofonom, saj maš te smernice, ne, eee 
recimo eee kaj bi se naj počelo in se tudi počne, dejansko pa si sam, jaz 
nimam konkretno nikogar, če bi pride do kakšnih problemov, tudi lastniška 
struktura tega radia je takšna, da je to v privat rokah in dejansko nimaš 
nobenega vpliva na to, jaz sem zunanji pogodbeni sodelavec in tak kot 
direktor reče, ne, lastnik, tak pač je, in na to nimaš dejansko nekega vpliva, 
tudi nimaš se komu obrnit, to zdaj da bi te karkoli tolažo… to pa kar se tiče 
pa zadovoljstva na delovnem mestu… men so se skrhali ti oziroma nisem 
več bil tak srečen ko sem šou eee, pač v studio in opravljat to, kar delam,…

individualno reševa-
nje težav, pomanjka-
nje vpliva na odlo-
čitve

Podpora: …smo spikerji bolj individualisti, tam pred mikrofonom, saj 
maš te smernice, ne, eee recimo eee kaj bi se naj počelo in se tudi počne, 
dejansko pa si sam, jaz nimam konkretno nikogar, če bi pride do kakšnih 
problemov.

ni podpore sodelav-
cev in nadrejenih

Počutje: …ker eeem se je začelo s plačami, konkretno, ne in to ti zbije pač 
moralo in tud se je začelo, tak da jaz se nisem počuto več tak dobro na 
delovnem mestu. Tudi finančna plat je zelo pomembna, saj delamo vsi za 
gnar, ne. Če tak gledaš, na začetku sem pa že reko, če pri tem maš veselje, 
eee, oziroma, ne, da z veseljem opravljaš to, kar pač delaš, je potem pa še 
boljše. Za mene čist konkretno, ne, ker si pač z glasom služim denar, eee, 
jaz se pohecam, da sem včasih bedarije govoro, pa so me ven z gostilne 
metali, zdaj pa bedarije govorim pred telefonom, pa sem za to še plačan.

slabše počutje na 
delovnem mestu v 
zadnjem času zaradi 
težav pri plačah

Številčna ocena: Ja pri meni se je pa s tistega začetnega navdušenja in 
entuziazma eee potem po letih, zadnji dve leti zadeva recimo poslabšala, 
tak da 10 ne vem…, zdaj trenutno ne, še vedno mam rad to delo, še vedno 
ga bom z veseljem opravljal, tud če ne bodo redna plačila, recimo, ne… Iz 
te desetke je mogoče padlo na 8, ne.
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2De Dejavniki: Po mojih izkušnjah sigurno to, da se razumemo s sodelavci, pa 
tud z nadrejenimi, glede na to, tam kjer jaz delam, pa da se je tam tud moj 
problem alkoholizm, bi že verjetno bil brez službe, če ne bi bli odnosi tak 
poštimani. In eee tudi delo, čeprav je težko, pa … ga z veseljem opravljam, 
ker so pač odnosi taki. Zjutraj grem z veseljem v službo, nimam dneva 
uničenega zarad tega.

razumevanje s sode-
lavci in nadrejenimi, 
veselje do dela

Reševanje težav: Jaz tud delam v skupini, kjer je stric lastnik…trije prijatli 
smo ko se izven delovnega časa družimo. Pa tud z nadrejenimi se druži-
mo, pa, v bistvu je to tako družinsko podjetje… Da vse težave rešujemo že 
zunaj.

druženje s sodelavci 
izven delovnega časa,
skupno reševanje 
težav

Številčna ocena: Ja bi reko 8, mogoče ker pač plača ni tolk…

2K Dejavniki: Ja jaz sem mela tud v prejšnji službi lepe odnose, čeprav  aaa 
sem začutla na primer to je blo moje videnje, jaz sem bla čistilka, ne aaa 
ampak sem mela zlo dobre odnose z učitlcami, z ravnatelnami… In to bi 
tud dala nekak poguma, za še bolj trud, ne… Sem rada opravljala svoje 
delo.

zadovoljstvo z opra-
vljanjem dela, razu-
mevanje s sodelavci 
in nadrejenimi

Številčna ocena: Ja trenutno nisem, ja pred tem čista desetka.

Sogovorniki iz fokusne skupine 2, v kateri so sodelovale osebe, odvisne od alkohola med re-

habilitacijo odvisnosti, so prepričani, da na dobro počutje na delovnem mestu vplivajo dobri 

odnosi s sodelavci in nadrejenimi (»Ja vplivajo na to medsebojni odnosi«; »V prvi vrsti odnosi 

z nadrejenimi«), medsebojno spoštovanje (»spoštovanje«), veselje do dela in zadovoljstvo pri 

delu (»pa to da te delo razveseli…»; »to je najbolj pomembno, da počneš kar rad delaš«; »In 

eee tudi delo, čeprav je težko, pa … ga z veseljem opravljam, ker so pač odnosi taki«), redna 

plača (»ker eeem se je začelo s plačami, konkretno, ne in to ti zbije pač moralo in tud se je 

začelo, tak da jaz se nisem počuto več tak dobro na delovnem mestu. Tudi finančna plat je 

zelo pomembna«).

Težave na delovnem mestu rešujejo najprej med sodelavci, nato pa z vodji (»če nismo s sode-

lavci sami rešli problema, smo pa se obrnili na nadrejene, se lahko zanesli…«), največkrat jih 

rešujejo s pogovori (»Z nadrejenimi, s pogovorom…«). Eden izmed sogovornikov nima mo-

žnosti reševati težave s sodelavci ali nadrejenimi (»dejansko pa si sam, jaz nimam konkretno 

nikogar, če bi pride do kakšnih problemov«).

En sogovornik izraža občutek podpore na delovnem mestu (»Zaenkrat mam občutek, da bi 

me podprli«). 

Podporo sodelavcev so trije sogovorniki iz skupine med zdravljenjem odvisnosti od alkoho-

la na lestvici od 1 do 10 v povprečju ocenili s 7,6, saj dva nista zaposlena, zato ocene nista  

podala.
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Tabela 90: Ocena počutja na delovnem mestu v fokusni skupini po rehabilitaciji odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 3 – KLUB Pripisani pojem

3Bo Dejavniki: Jaz sem to razmišljal celi cajt. Jaz sem dve firmi samo zamenjal, 
pa mogoče osem delovnih mest, ampak v vsakem sem se tak fino počuto, 
tud zdaj. Zakaj? V vsakem delu,… nekdo reče, to sem zdaj ču parkrat, da 
delaš to kar rad delaš… ampak vsako delo je lepo delo. V vsakem najdeš 
nekaj sebe noter. Ne. Ti morš vedno poiskat tisto, kar tebe pri totem delu 
veseli. Ono, kaj te ne veseli, tisto jaz malo na stran pustim, recimo, vedno 
pa mam tako srečo, da timsko delam. Sem bil od majstra, električara, ono, 
ono, ni važno, kaj sem bil, ampak, bistvo je, če sem jaz tu tebi šef, jaz, 
mam čist drugo filozofijo, zato pač oni zgornji kader mene ni preneso, ne. 
Jaz tebi ne bom neke v glavo nabijal, jaz bom tebi pokazal s svojim delom, 
kaj midva morama naret. In ko veš, da te sredina sprejme, pol ti greš s ta-
kim veseljem na šiht, res, ker ti marsikdo reče, kak ti lahko še hodiš tak na 
šiht kot pred dvajsetimi, tridesetimi leti, veš kak smo mi s takim veseljem 
šli v tovarno, makar smo bli za plotom, da so hodli po pol ure prej karte 
še špilat. Jaz še zdaj grem, zdaj ko več ne pijem, se z avtom peljem, več 
ne grem z vlakom, jaz si prižvižgam noter, pa je kriza, pa plača mala… Daj 
pusti tisto, živi tisto, tak jaz rečem, nestresno. Pa zdaj neke kište zabijam 
noter. Bi nekdo reko, pa čaki malo, pred penzijo si, pa vse živo si bil, zdaj 
pa si pri kišti. Jaz pa, glej kaka lepa je na koncu, tup tup tup tup tup, nena 
mi šef za glavo sedi, ne rabim jaz tebe zajebavat in najdem tisto, tisto eno 
zadovoljstvo. Zadovoljstvo v takih malenkostih, makar bi nekdo reko, kak 
lahko. Mogoče je pa lušno tak, meni je osebno. Pa rajši drugje toto energi-
jo spustim, pač doma študiram, kaj bi lahko še nardil, ampak meni je zdaj 
lepo. Nekaj najdem, da… 

dobro počutje na 
delovnem mestu, ve-
selje pri delu, timsko 
delo, razumevanje 
med sodelavci

V vsakem delovnem mestu…, pa sem bil v Libiji doli, pa sem mislo, pa 
zakaj jaz zdaj, taki mladi, moram tak težko delat, pa sem si mislo, če ne 
druga, je bil gnar tam. Pa sem tisti gnar v zakup vzel. Vse ostalo, kaj je, pa 
pozabiš. Makar je vse slabo, nekaj je pa manj slabo. Taka bi bla zdaj moja 
filozofija.

Reševanje težav: Ja, ja, obratovodji takoj. Noben drugi. reševanje težav  
z nadrejenimi

Številčna ocena: 10.

3I Dejavniki: Morš rad delat tisto, ne, če rad delaš, pol to čutiš. Jaz rad delam 
svoje delo, čeprav je pač na črno, pač, ne gre drugače. Se pa te moram 
nekak se preskrbet, tak pač, se ne morem zaposlit, normalno pač. Pol sem 
tu zadovoln. Ni nekih takih težav.

zadovoljstvo pri delu, 
neizogibno delo na 
črno

Reševanje težav: Jaz sem tudi sam svoj šef in verjamem v sebe. Pa sode-
lavci, si zaupamo tolko; Jaz sem še pozabo povedat, če pride do kake take 
težave, se s partnerko posvetujem, mi ona pri takih stvareh zlo pomaga.

samostojno reševa-
nje težav, nato pa  
s sodelavci, posvet  
s partnerko

Številčna ocena: 10.

3D Dejavniki: Ja meni je to isto, kak je reko Br, svoboda na delovnem mestu, 
pa da tud to, da rad to opravljaš, Jaz sem še bolj za tehnične plati, nekaj 
novega, izziv, … pol se počutim dobro, … pa da si svoboden, tole tud, ne, 
seveda, meni osebno, ne. Ne da moraš počet neke brezveznega. Pač gre 
se tu, gre se za tu avtoriteto, nekdo je reko, za mene je avtoriteta človek, ki 
ga jaz cenim, ne morem pa cenit nekoga, ki je šef, pa je vsaki dan, ma pi-
jan, v službi. Drugač pa mam tako delovno mesto, fraj, zanimivo je, ampak 
zadnje čase si iščem delo doma, ne službo, delo.

delo, ki omogoča svo-
bodo, zadovoljstvo 
pri delu, novi izzivi
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Podpora: Obrnit se na nekoga, če bi mel jaz probleme v službi ali… Samo 
komunikacija z mojim sinom, kako to rešit, ne. Na sodelavce, saj mam 
vse možnosti, druga rešit z ljudmi, ki sodelujejo. Ampak, jaz gledam malo 
drugač na to, pa probam, da se take stvari ne dogajajo. Ravno tak kot je on 
reko (pogleda Bo), brez neke sile, moje gledanje je, če je neko delo spro-
ščeno in so ljudje sproščeni, pol je to dobro, če pa je šef zatežen, pa je vse 
mogoče. Obrnit se direktno na tistega, ki je kaj naredo.

reševanje težav s 
sinom na delovnem 
mestu, nato s sode-
lavci, direktno reševa-
nje stvari z dotično 
osebo

Počutje: Drugač pa mam tako delovno mesto, fraj, zanimivo je, ampak 
zadnje čase si iščem delo doma, ne službo, delo.

zanimivo delo, iska-
nje drugega dela

Številčna ocena: Naj bo 10.

3Br Dejavniki: Meni je pomembno, da mi moje delovno mesto tisto omogoča, 
svobodo. Eee, enkrat je eden rekel, da zasluži, ne, 2000 eurov na mesec, 
pa ne vem kake je posle opravljal, pa ga je drugi vprašal kak to, 1000 eurov 
zaslužim, 1000 eurov pa je moja svoboda. Ja, tak sem jaz kolko tolko 
svoboden. Zdaj trenutno opravljam jaz tako delo, da sem … res svoboden. 
Sam svoj šef, če se lahko tako reče, sam odgovarjaš …, ja svoboda je na 
prvem mestu.

delo, ki omogoča  
svobodo, odgovor-
nost na delu

Reševanje težav: Jaz mam prvega nadrejenega, tudi drugo nadrejenega, 
ampak je narava mojega dela taka, da sem sam. Lahko se obrnem in na 
sodelavce moje in na šefe, nadrejene.

reševanje težav sam, 
s sodelavci, z nadre-
jenimi

Številčna ocena: 10.

3L Dejavniki: Jaz zdaj, ko sem službo zgubla, tam sem se dobro počutla, da 
sem opravljala to kar rada opravljam, pri čemer sem dobra, aaa, da lahk 
svoje organizacijske sposobnosti pokažem, pa seveda, da je klima eee, v 
delovnem prostoru, med sodelavci na nivoju, ne, kakr je tisto komolčar-
stvo, kokr so zdrahe, kokr je tisto... je konec tega, a ne. Se to takoj na klimi 
pozna. To mi je zelo pomembno, da jaz lahko nekoga prosim, čuj, a lahko 
to, pa vem da bo narejeno, da bo pomagal, ne bo ti zaril nož v hrbet, ne, da 
so, eee, timsko delo, bom rekla, tudi, eee, tak da to, ne.

zadovoljstvo pri delu, 
omogoča izkazovanje 
svojih sposobnosti, 
dobra delovna klima, 
medsebojna pomoč 
med sodelavci, zau-
panje med sodelavci

Reševanje težav: Jaz, če je prišlo do česarkoli, sem se kar z dotično osebo 
poskušala pogovorit, ne, mislim, če je prišlo do konfliktov, problemov. Če 
pa ni šlo, pa sem šla do nadrejenega, ampak to je tisti zadnji korak, ko eee 
ni šlo drugače, ne, tak da …

reševanje težav  
z dotično osebo s 
pogovorom, kasneje  
z nadrejenim

Počutje: Jaz zdaj, ko sem službo zgubla, tam sem se dobro počutla… dobro počutje na 
preteklem delovnem 
mestu

Številčna ocena: 9.

Osebe iz fokusne skupine 3, t. j. po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola (klub), so mnenja, da 

na dobro počutje na delovnem mestu vplivajo zadovoljstvo pri delu (»to sem zdaj ču parkrat, 

da delaš to kar rad delaš… ampak vsako delo je lepo delo«), timsko delo (»vedno pa mam 

tako srečo, da timsko delam«; »Morš rad delat tisto, ne, če rad delaš, pol to čutiš«), svoboda 

pri delu (»pa da si svoboden, tole tud, ne, seveda, meni osebno, ne. Ne da moraš počet neke 

brezveznega«), odgovornost pri delu (»če se lahko tako reče, sam odgovarjaš …, ja svoboda 

je na prvem mestu«; »da lahk svoje organizacijske sposobnosti pokažem«), dobri medsebojni 

odnosi (»da je klima eee, v delovnem prostoru, med sodelavci na nivoju«), medsebojna po-

moč in zaupanje med sodelavci (»To mi je zelo pomembno, da jaz lahko nekoga prosim, čuj, 

a lahko to, pa vem da bo narejeno, da bo pomagal«).
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Težave bi na delovnem mestu reševali z nadrejenimi (»Ja, ja, obratovodji takoj«), s sodelavci 

in nadrejenimi (»Jaz mam prvega nadrejenega, tudi drugo nadrejenega, ampak je narava mo-

jega dela taka, da sem sam. Lahko se obrnem in na sodelavce moje in na šefe, nadrejene«). 

Nasvet pa  en sogovornik poišče tudi pri partnerki (»Jaz sem še pozabo povedat, če pride do 

kake take težave, se s partnerko posvetujem, mi ona pri takih stvareh zlo pomaga«).

V preteklosti se je sogovornica na delovnem mestu zelo dobro počutila (»Jaz zdaj, ko sem 

službo zgubla, tam sem se dobro počutla…«), žal pa je pred kratkim izgubila službo. En sogo-

vornik kljub temu da ima zanimivo službo, išče nekaj drugega (»Drugač pa mam tako delovno 

mesto, fraj, zanimivo je, ampak zadnje čase si iščem delo doma, ne službo, delo«).

Podporo na delovnem mestu so osebe iz skupine po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola na 

lestvici od 1 do 10 v povprečju ocenile z 9,8.

Tabela 91: Ocena počutja na delovnem mestu v fokusni skupini zdravi

Izjava – fokusna skupina 4 – ZDRAVI Pripisani pojem

4V Dejavniki: Sodelavci, okolje / ja tudi to je zelo pomembno (redna plača). dobri odnosi s sode-
lavci, ustrezno okolje, 
redna plača

Reševanje težav: Rešuješ jih tam, kjer nastanejo / najprej s tistim, ko mu 
gre, nič ne greš do šefov, pa mu dalje nosiš.

reševanje težav 
tam, kjer nastanejo, 
reševanje težav s 
sodelavci

Podpora: Ne na vse (se zanest na delovnem mestu). nezaupanje do sode-
lavcev

Počutje: Rad grem v Ljubljano v službo. Se fajn mamo, se zabavamo, tudi 
sodelavec, ki je zdaj že več kot pol leta v Bostonu, še vedno imamo kontak-
te, se pošalimo, ne.

dobro počutje na 
delovnem mestu

Številčna ocena: 7.

4P Dejavniki: Ja sodelavci / pa redna plača. dobri odnosi s sode-
lavci, redna plača

Reševanje težav: Sproti ja. Sproti z nadrejenim, odkrit pogovor, pol pa se 
90 % lahko reši v trenutki.

sprotno reševanje 
težav z nadrejenimi

Počutje: Tudi jaz grem, se pravi, zlo rad v službo. Se pravim, če vem, da 
sem na takem delovnem mesti, v taki službi, v totem M., če veš da boš 
dobo robo  in včasih stranke pritiskajo in veš da mu ne moreš nekaj zrihtat, 
potem te pošlejo kam, se pravim, par let nazaj je blo čisto drugači, kot pa 
je zdaj, se pravim, sem dosti rajši šel v službo, kot pa zdaj. Zdaj pa si srečn, 
da službo maš, pa greš zato srečn v službo, ker dosti jih pa nima, ne. Se 
pravim, si srečn, da še jo maš. Drugače gledaš. Včasih nism tako razmi-
šlal, je blo samoumevno, se pravi par let nazaj, se pravim, zdaj pa… Pač 
požereš to, ne.

sreča ob zaposlitvi

Številčna ocena: 10.
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4I Dejavniki: Pri mojem delu je še tak, da je redno delo, ne, ker pri nas smo 
odvisni od dela. Pri nas, če je delo, je plača. Vsaj tak je trenutno. Pri meni v 
službi, nisem tak povezan, če je delo, vem, da je plača, tudi višina plače je 
odvisna od tega, kolko mamo dela, ne. Tak da, in seveda tudi je to poveza-
no , odvisno od razmer v službi in vsem ostalim.

vpliv dela na višino 
plače

Podpora: Pri meni, bom reko, nisem mel takega primera,da bi rabo. Po 
mojem, če bi rabo, bi mi prišli pomagat. Tudi oni bi mi pomagali. Hvala 
bogu, nisem rabo pomoči od sodelavcev. Ker sem jaz vse svoje probleme 
reševal s svojimi kolegi / tudi jaz, bom reko, ločujem privat življenje z  … 
službo, ne, tak da to ni isto, definitivno.

zaupanje v sodelavce,
ločevanje službe od 
družine

Počutje: Pri meni je pač vse povezano. Jaz pač delam pri svaku. Trenutno 
je super, ne. Bom reko, jaz vodim 90 posto dela in mi je to, si včasih lahko 
celo prilagodim svoj delovni čas. To že zdaj lahko naredim, mi je to dosti 
dosti boljše, včasih smo morali delat tak, kak so drugi rekli, ne. Sem mogo 
delat tudi popoldne, včasih še bolj dolgo. So me drugi vozli, kar je poveza-
no tudi s financami, tak da zdaj, zdaj, hvala bogu, bom reko. Tak kot je zdaj, 
naj bo do konca.

dobro počutje na 
delovnem mestu,
vodstveno delo,
trenutno zadovoljstvo

Številčna ocena: 7.

4D Dejavniki: Najprej sodelavci. dobri odnosi s sode-
lavci

Reševanje težav: Sproti. sprotno reševanje 
težav

Podpora: Jaz pa na vse / pri meni isto, sploh še sedaj, ko sem na začetku 
službe. To še bolj. Pa tudi prej nisem imela povezane službe in privat življe-
nja. Razen tega, da so bli eni sorodniki.

zaupanje do sodelav-
cev, ločevanje službe 
od družine

Počutje: Jaz grem rada v službo, vse delam, mesec dni še ne, ampak se z 
vsemi razumem, tudi vsi mi dosti pomagajo, pa mislim, da so kar srečni, 
da so mene dobli. Jaz pa tudi, da sem njih dobila (dela en mesec v novem 
podjetju)…

dobro počutje na 
delovnem mestu,  
razumevanje s sode-
lavci in nadrejenimi

Številčna ocena: Jaz bom pa kr rekla 10.

4S Dejavniki: Da se razumemo. razumevanje na  
delovnem mestu

Podpora: Ja mi se tudi v redu razumemo v službi, razen, mogoče mlajša 
sodelavka, gledamo jo vse, da se sploh ne zna vključit, eee, vedno, mislim 
vse ji je težko, ne vem pa najmlajša, nikol se ne moreš zanest na njo, pa če 
jo prosiš, veš da s težavo, ali pa sploh reče prvo ne, da ne bo. Prva si zaželi 
mogoče za kaki dan dopust, ko bi katera starejša prej lahko dobila, mislim, 
pa rmescev smo skup, pa nimamo dobrega mnenja, bom rekla.

nezaupanje do ene 
sodelavke

Počutje: Ja, jaz se tudi z vsemi razumem, če rabim pomoč mi pomagajo, 
ni kaj. V glavnem v redu je, če nas šefica pohvali kdaj, ne pa da te zjutraj že 
naboli, potem smo celi dan jezne na njo, pa ena na drugo in to tudi nekak 
vpliva na otroke (dela v vrtcu).

razumevanje s sode-
lavci, pomen pohvale 
nadrejenih, vpliv sla-
be volje na sodelavce 
in kliente

Številčna ocena: Jaz, 9.

V skupini brez težav na področju odvisnosti od alkohola (zdravi) so sogovorniki prepričani, da na 

dobro počutje na delovnem mestu vplivajo dobri odnosi s sodelavci, ustrezno delovno okolje 

in redna plača (»sodelavci, okolje; ja tudi to je zelo pomembno, redna plača«), redno delo (»da je 

redno delo, ne, ker pri nas smo odvisni od dela. Pri nas, če je delo, je plača«), razumevanje na de-

lovnem mestu (»da se razumemo«). V skupini zdravih je redna plača izpostavljena najpogosteje.
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Težave rešujejo tam, kjer je njihov izvor (»rešuješ jih tam, kjer nastanejo; najprej s tistim, ko 

mu gre, nič ne greš do šefov, pa mu dalje nosiš«), rešujejo pa jih sproti s pogovorom, največ-

krat z nadrejenimi (»Sproti z nadrejenim, odkrit pogovor, pol pa se 90 % lahko reši v trenutki«).

Podporo na delovnem mestu lahko pričakujejo (»Po mojem, če bi rabo, bi mi prišli pomagat. 

Tudi oni bi mi pomagali»). Podporo zgolj od nekaterih sodelavcev lahko pričakujeta dva so-

govornika (»ne na vse«; »Ja mi se tudi v redu razumemo v službi, razen, mogoče mlajša sode-

lavka, gledamo jo vse, da se sploh ne zna vključit«), vseh sodelavcev pa en sogovornik (»Jaz 

pa na vse«). V večini se na delovnem mestu dobro počutijo, le en sogovornik omeni, da je 

bilo v preteklosti bolje (»par let nazaj je blo čisto drugači, kot pa je zdaj, se pravim, sem dosti 

rajši šel v službo, kot pa zdaj. Zdaj pa si srečn, da službo maš«). Ena sogovornica je izpostavila 

tudi pomen pohvale na delovnem mestu (»V glavnem v redu je, če nas šefica pohvali kdaj, ne 

pa da te zjutraj že naboli, potem smo celi dan jezne na njo«).

Na lestvici od 1 do 10 so sogovorniki iz skupine brez težav na področju odvisnosti od alkoho-

la podporo na delovnem mestu ocenili v povprečju z 8,6.

Tabela 92: Delovno mesto v fokusnih skupinah pred, med, klub in zdravi

Fokusna skupina 1 – 
PRED

Fokusna skupina 2 – 
MED

Fokusna skupina 3 – 
KLUB

Fokusna skupina 4 – 
ZDRAVI

Dejavniki

pomen dobrih odnosov 
na delovnem mestu, 
razumevanje, pošte-
nost; dobri odnosi med 
sodelavci, medsebojna 
pomoč, pripravljenost 
vodij na vprašanja, 
pomen odmora med 
delom, skupni pogo-
vori, druženje ob kavi; 
dolgotrajna odsotnost 
z delovnega okolja, 
pomen dobrih odnosov 
s sodelavci, zaščita so-
delavcev, inovativnost 
zdravljenca na delov-
nem mestu, pomen 
pohvale; ustrezni odnosi 
med delodajalcem in 
delavcem, poročanje o 
nečloveških odnosih z 
delodajalcem, dajanje 
občutka objekta

medsebojni odnosi, 
medsebojno spošto-
vanje, zadovoljstvo 
z opravljanjem dela; 
dobri odnosi z nadreje-
nimi, občasna prisila za 
opravljanje dela, ki ti ne 
nudi zadovoljstva; zado-
voljstvo z delom, ki ga 
opravljaš, razumevanje 
z vodstvom, zadovolj-
stvo z medijskim delom; 
razumevanje s sodelavci 
in nadrejenimi, veselje 
do dela; zadovoljstvo 
z opravljanjem dela, 
razumevanje s sodelavci 
in nadrejenimi

dobro počutje na de-
lovnem mestu, veselje 
pri delu, timsko delo, 
razumevanje med sode-
lavci; zadovoljstvo pri 
delu, neizogibno delo na 
črno; delo, ki omogoča 
svobodo, zadovoljstvo 
pri delu, novi izzivi; delo, 
ki omogoča svobodo, 
odgovornost na delu; 
zadovoljstvo pri delu, 
omogoča izkazovanje 
svojih sposobnosti, 
dobra delovna klima, 
medsebojna pomoč 
med sodelavci, zaupanje 
med sodelavci

dobri odnosi s sodelav-
ci, ustrezno okolje, re-
dna plača; dobri odnosi 
s sodelavci, redna plača; 
vpliv dela na višino 
plače; dobri odnosi s 
sodelavci; razumevanje 
na delovnem mestu
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Reševanje težav

izpostavljenost pomena 
prijateljstva; medseboj-
na pomoč, skupno reše-
vanje težav s sodelavci, 
brez tožarjenja sode-
lavcev, prevzemanje 
odgovornosti; reševanje 
težav na delovnem me-
stu s sodelavci, pogovor 
ob skupni kavi, dogovor 
o reševanju težav

reševanje težav s sode-
lavci in nadrejenimi v 
preteklosti; reševanje 
težav najprej z nadreje-
nimi, s pogovori; indivi-
dualno reševanje težav, 
pomanjkanje vpliva na 
odločitve; druženje s so-
delavci izven delovnega 
časa, skupno reševanje 
težav; 

reševanje težav z nad-
rejenimi; samostojno 
reševanje težav, nato 
pa s sodelavci, posvet 
s partnerko; reševa-
nje težav s sinom na 
delovnem mestu, nato 
s sodelavci, direktno 
reševanje stvari z do-
tično osebo; reševanje 
težav sam, s sodelavci, 
z nadrejenimi; reševanje 
težav z dotično osebo s 
pogovorom, kasneje z 
nadrejenim

reševanje težav tam, 
kjer nastanejo, reševa-
nje težav s sodelavci; 
sprotno reševanje težav 
z nadrejenimi; sprotno 
reševanje težav;  

Počutje

dobro počutje na de-
lovnem mestu, pomen 
rednih dohodkov, izosta-
nek plače in neplačeva-
nje prispevkov, nekomu-
nikativnost s sodelavci 
v tujini, pomanjkanje 
humorja na delovnem 
mestu v tujini, prisilje-
nost za delo v tujini po 
zdravljenju, delo v tujini 
kot obremenitev, prisila 
zaradi finančne varnosti, 
upanje na dobro počutje 
v nekem timu, težava 
pri navezovanju stikov 
na delovnem mestu v 
tujini; slabo počutje na 
delovnem mestu

slabše počutje na delov-
nem mestu v zadnjem 
času zaradi težav pri 
plačah; 

zanimivo delo, iskanje 
drugega dela; dobro 
počutje na preteklem 
delovnem mestu

dobro počutje na delov-
nem mestu; sreča ob 
zaposlitvi; dobro poču-
tje na delovnem mestu, 
vodstveno delo, trenu-
tno zadovoljstvo; dobro 
počutje na delovnem 
mestu, razumevanje s 
sodelavci in nadrejeni-
mi; razumevanje s so-
delavci, pomen pohvale 
nadrejenih, vpliv slabe 
volje na sodelavce in 
kliente

Podpora

medsebojna pomoč 
na delovnem mestu, 
reševanje težav najprej s 
sodelavci, nato s šefom; 
podpora sodelavcev 
pri reševanju težav 
na delovnem mestu; 
pomanjkanje podpore v 
delovnem okolju, slabi 
delovni pogoji, izmen-
sko delo ob enaki plači

občutek podpore sode-
lavcev; ni podpore so-
delavcev in nadrejenih; 

podpora sina; nezaupanje do nekaterih 
sodelavcev; zaupanje 
v sodelavce, ločeva-
nje službe od družine; 
zaupanje do sodelavcev, 
ločevanje službe od 
družine; nezaupanje do 
ene sodelavke

Številčna ocena

10;
8-9;
9;
9;
2-3

0 (ni zaposlen);
7;
8;
8;
0 (ni zaposlena)

10;
10;
10;
10;
9

10;
10;
7;
10;
9
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Udeleženci fokusne skupine 1 so med dejavniki, ki vplivajo na dobro počutje na delovnem 

mestu, izpostavili dobre odnose s sodelavci in nadrejenimi (5 izjav), dobre pogoje dela (4 

izjave), medsebojno pomoč (2 izjavi), dobro medsebojno komunikacijo (2 izjavi), medsebojno 

zaupanje (1 izjava) in druženje (1 izjava). Udeleženci so podporo sodelavcev na delovnem 

mestu ocenili s 7,1.

Udeleženci fokusne skupine 2 so med dejavniki, ki vplivajo na dobro počutje na delovnem 

mestu, izpostavili dobre odnose s sodelavci in nadrejenimi (5 izjav), zadovoljstvo pri delu  

(5 izjav), dobre pogoje dela (1 izjava) in medsebojno spoštovanje (1 izjava). Udeleženci so 

podporo sodelavcev na delovnem mestu ocenili s 4,6.

V fokusni skupini 3 so dobro počutje na delovnem mestu opredelili z zadovoljstvom pri delu 

(5 izjav), dobrimi pogoji dela (4 izjave), medsebojno pomočjo (2 izjavi), možnostmi izkazova-

nja svojih sposobnosti in odgovornosti pri delu (2 izjavi), medsebojnim zaupanjem (1 izjava) 

in dobrimi odnosi s sodelavci in nadrejenimi (1 izjava). Udeleženci fokusne skupine 3 so pod-

poro sodelavcev na delovnem mestu ocenili z 9,8.

Udeleženci fokusne skupine 4 so mnenja, da dobro počutje na delovnem mestu opredeljuje-

jo dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi (4 izjave), redna plača (3 izjave) in dobri pogoji dela 

(1 izjava). Udeleženci so podporo sodelavcev na delovnem mestu ocenili z 9,2.

13.4.3.3 Pomen in ocena splošne socialne vključenosti

Udeleženci so razložili pojem socialne vključenosti in njen pomen, ter na lestvici od 1 do 10 

ocenili lastno socialno vključenost, pri čemer 1 pomeni slabo socialno vključenost, 10 pa 

dobro.
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Tabela 93: Ocena splošne socialne vključenosti v fokusni skupini pred zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 1 – PRED Pripisani pojem

1F Socialna vključenost: Ja isto to socialno, druženje z ljudmi to…to je te, 
smo šli na kakšne prireditve tudi skupaj, kakšno veselico so meli…druga 
pa ne.

druženje v socialnem 
okolju, občasen obisk 
posameznih priredi-
tev, veselic

Lastna socialna vključenost: Jaz bi reko bolj malo. slabša socialna  
vključenost

Številčna ocena: 3, tota je bolj malo.

1G Socialna vključenost: To pomeni da delaš tisto, kar kaj hočeš v bistvu 
v prostem času. V službi moreš delat tisto kar moreš recimo, ne, včasih 
ti tud ne paše kaj morš delat, ne. V prostem času pa lahko delaš kaj tebi 
paše, to je socialno, to jaz tak razumem. Neka socialna vključenost, med 
družbo, da se družiš s kom tebi paše, pa delaš kaj ti paše. Nekaj takega.

aktivnosti v prostem 
času, druženje v 
okolju

Lastna socialna vključenost: Socialno vključen ja, nekaj sem, samo po-
navadi je pomanjkanje časa, sploh zaj zadnjo leto ko gori v Avstriji delam. 
Saj pravim, zjutraj grem, zvečer pridem, sobota nedelja pa tak samo druži-
na bolj / Šport niti nisem kaj. Zdaj sem tu bolj (smeh). Bom v fitnes hodo. 
No saj pravim tu pač, zaradi časa, saj če bi jaz mel nekje normalno službo 
da bi prišo ob dveh al pa treh domov  bi še lahko marsikaj druga naredo, 
al pa še na kako…zaj pa tak je…

slaba socialna 
vključenost zaradi 
pomanjkanja časa 
(služba v tujini)

Številčna ocena: Jaz pa 5 mogoče.

1Š Socialna vključenost: Jaz to razumem pod, tudi med sorodniki da se 
vključiš, v njihovo delo, njihove težave pa tudi praznovanja, pa sosedje, pa 
sodelavci, da ma nekdo rojstni dan pa povabi na pijačo pa, ali kaj praznuje 
ali kakšno delo ma da mu pomagaš, pa tudi drugače v okolju, v vasi, ali se 
tudi čuješ,.. vse dejavnosti dejansko. Od kulturnih do športnih, mogoče kje 
v kakem društvu delaš ali kaj, pa…vse mogoče.

druženje v okolju,  
s sorodniki, sosedi, 
sodelavci, v društvih, 
skupna praznovanja

Lastna socialna vključenost: Če bi bol konkretno povedal mamo eno, meli 
smo jo, zaj je že pokojna sovaščanka, sama živela sicer ma dve hčerki am-
pak ji nista mogli pomagat, pa so sosedje in sovaščani vsako leto šli in na-
redili drva v gozdu, jih pripeljali domov. Ker je mela staro hišo, ji je občina 
dala kontejner, smo se dogovorili pa zbetonirali temelje, kjer smo postavili 
kontejner. Pa vsako jesen mamo v občini prireditev za svetli trenutek, kjer 
zberejo v občini en socialni problem in je prireditev, je vstopnina, donacije 
društev, posameznikov pa podjetij, grejo tistemu posamezniku, to je ali 
za popravilo hiše, šlo je že tudi za dvigalo invalidov. Pa če bi še mogoče 
omenil sem v čebelarskem društvu, ko je vsako jesen v vrtcih zajtrk, ta 
domači zajtrk, čebelarji vedno prispevamo zastojn med, za vrtce v občini 
in tudi nekaj čebelarjev gre v vsak vrtec, kjer tudi nekaj o čebelah otrokom 
povemo, pa malo…/ Ja v teh treh stvareh, kjer sem tudi sodeloval.

medsosedska pomoč, 
aktivnosti v čebelar-
skem društvu

Številčna ocena: 7, 8.

1J Lastna socialna vključenost: Ne vem, jaz sem bol zakrnel (smeh) / Ja mi-
slim da ja eee, pri nas je pač glavna družina. Ni časa za to (smeh) eee, saj 
verjamem,  grema recimo kaj jaz vem je kako prireditev na vasi…recimo …
tam dosti ljudi je, ki poznam eee se lahko pogovarjaš z vsakim, »o zdravo 
Janko« mislim, da bi pa reko da sem aktiven nekje, v društvu ali kakem 
vaškem,bil sem včasih, zaj pa ne več / Mislim da….skoraj nič bi reko. ……
Tak ko sem na morju, mir pa pravi ljudje…/ Ja ker…ja manj, premalo, 
premalo. Mogoče celo pogrešam včasih / Ko sma bla z ženo mlajša, sma 
bla v vaškem odboru, tudi za prireditve skrbela, pa pri tabornikih sma bla, 
v bistvu sta ble obe hčeri. Sma kuhno navadno mela na taborih čez. Dosti 
se je dogajalo, zaj pa nekak sma pač opustla.

slabša socialna vklju-
čenost, vključenost 
predvsem v družini, 
občasna udeležba na 
posameznih priredi-
tvah na vasi, neak-
tivnost v društvih; 
vključenost v številne 
aktivnosti v prete-
klosti

Številčna ocena: 2 (smeh), čisto nič ni.



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

229

1B Socialna vključenost: V bistvu druženje, potem kulturni dogodki eee tud v 
bistvu lahko rečem tud prosti čas da z nekom pa nekje v bistvu preživljaš, 
lahko rečem kino al pa gledališče, opera, pohodi. Skupni dopust je lahko 
na primer. To.

druženje, obisk 
kulturnih dogodkov, 
različnih dejavnosti, 
skupni dopusti

Lastna socialna vključenost: Preden sma pričela z gradnjo ogromno, 
sigurno dva do tri krat na teden in gledališče in kino in prireditve, ko se je 
pa pričela gradnja pa lahko rečem da vedno manj, ker je vedno primanjko-
valo časa / No jaz bi še dodala v mojem primeru, kaj je na primer edino kaj 
je ostalo, da pa res sodelujemo z vrtcem, to pa v bistvu še konstantno, tud 
punce so vključene od planinskega društva do… vsepovsod...  so zraven. 
To pa je ostalo, ampak bol sama kot pa s partnerjem v bistvu.

številne aktivnosti  
v socialnem okolju  
v preteklosti, sodelo-
vanje v aktivnostih  
v vrtcu

Številčna ocena: Za sebe 8, za družino 6.

Osebe, odvisne od alkohola, ki so sodelovale v fokusni skupini 1, t. j. pred zdravljenjem od-

visnosti, so mnenja, da socialno vključenost opredeljuje druženje v socialnem okolju (»dru-

ženje z ljudmi to…to je te, smo šli na kakšne prireditve tudi skupaj, kakšno veselico so meli«; 

»tudi med sorodniki da se vključiš, v njihovo delo, njihove težave pa tudi praznovanja, pa 

sosedje, pa sodelavci, da ma nekdo rojstni dan pa povabi na pijačo«),  aktivnosti v prostem 

času (»To pomeni da delaš tisto, kar kaj hočeš v bistvu v prostem času«), medsebojna pomoč 

(»kakšno delo ma da mu pomagaš, pa tudi drugače v okolju, v vasi«), sodelovanje v različnih 

dejavnostih (»vse dejavnosti dejansko. Od kulturnih do športnih, mogoče kje v kakem društvu 

delaš«).

Lastno socialno vključenost so opisali z različnimi primeri: sosedska pomoč (»pa so sosed-

je in sovaščani vsako leto šli in naredili drva v gozdu, jih pripeljali domov«), sodelovanje v 

društvih (»Pa če bi še mogoče omenil sem v čebelarskem društvu, ko je vsako jesen v vrtcih 

zajtrk, ta domači zajtrk, čebelarji vedno prispevamo zastojn med«). Večina sogovornikov je 

opisala slabšo lastno socialno vključenost (»Jaz bi reko bolj malo«; »Socialno vključen ja, ne-

kaj sem, samo ponavadi je pomanjkanje časa, sploh zaj zadnjo leto ko gori v Avstriji delam«; 

»Ne vem, jaz sem bol zakrnel (smeh); Ja mislim da ja eee, pri nas je pač glavna družina«). 

Ena sogovornica je opisala boljšo socialno vključenost v preteklosti (»Preden sma pričela z 

gradnjo ogromno, sigurno dva do tri krat na teden in gledališče in kino in prireditve«), danes 

pa sodeluje zgolj v aktivnostih, ki jih organizira vrtec otrok (»No jaz bi še dodala v mojem 

primeru, kaj je na primer edino kaj je ostalo, da pa res sodelujemo z vrtcem«).

Lastno socialno vključenost so sogovorniki iz fokusne skupine pred zdravljenjem odvisnosti 

od alkohola na lestvici od 1 do 10 v povprečju ocenili s 5,5.
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Tabela 94: Ocena splošne socialne vključenosti v fokusni skupini med zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 2 – MED Pripisani pojem

2M Socialna vključenost: Ja to, da te socialna obravnava, ne. Pomagat, fi-
nančno tudi /Jaz nisem prej razumel…

socialna podpora

Lastna socialna vključenost: Jaz pomagam ponavadi, ko so volitve, ker 
drugač so vse stranke za mene skoraj iste. Pomagam tam, drugače pa 
nisem pristaš nobene stranke.

pomoč pri izvedbi 
volitev v okraju

Številčna ocena: 1, ne, če nimam…

2R Socialna vključenost: Za mene to pomeni, da si znotraj svojega okolja, da 
skušaš spremenit svoje okolje, tam kjer vidiš, da so spremembe potrebne, 
da se trudiš izboljšat svoje okolje. Recimo…

vključenost v soci-
alno okolje, vpliv na 
socialno okolje

Lastna socialna vključenost: Jaz moram priznat, da ne preveč. Mogoče 
znotraj te skupnosti, se kokrtolk trudim, drugač pa v svojem okraju ne 
preveč…

slaba socialna vklju-
čenost, sodelovanje  
v skupnosti na zdra-
vljenju

Številčna ocena: 3.

2Da Socialna vključenost: Za mene to, da sem še v službi / Ja, to sem hoto, to 
je socialna vključenost, da si aktiven v svojem okolju, veš kaj se dogaja, 
da se trudiš, polepšanje cerkve, znotraj, za rože, v turističnem društvu, da 
si dejaven, aktiven, lahk si gasilc, lahk…, skratka, da ti ni vseeno, kaj se 
dogaja okoli tebe, v kakšnem kraju živiš, …

zaposlenost, aktiv-
nost v socialnem 
okolju, zanimanje  
za socialno okolje

Lastna socialna vključenost: Jaz tak uradno ne, član s članarino nisem, se 
pravi v občini, ampak sem vsepovsod prisotn, ker me najdejo, me prepri-
čajo eee, …ni mi težko ne, karkoli pomagat, to kar pač znam in zmorem, ne, 
al pa kaj. To kaj prekladamo, karkoli, vodim prireditve eee, pač to kar znam 
in kar zmorem. Zdaj pri gasilcih, tudi tam, nisem vern, ampak v cerkvi tudi 
tam pomagam kakšno okolico uredit, ni mi težko, to mi je v veselje.

občasna socialna 
vključenost s pomo-
čjo v svojem social-
nem okolju (vodenje 
prireditev, urejanje 
okolice)

Številčna ocena: 8.

2De Socialna vključenost: To kar sta rekla predhodnika. strinjanje s  
sogovornikoma

Lastna socialna vključenost: Mogoče, …, malo sem. Premalo. Mogoče 
kdaj pomagam, ampak redko, mogoče pri kakih krajevnih prireditvah, sam 
grem… preveč pa, ne.

slaba socialna 
vključenost, občasna 
pomoč pri okrajnih 
prireditvah

Številčna ocena: 2.

2K Lastna socialna vključenost: Jaz tud trenutno ne. ni socialne vključe-
nosti

Številčna ocena: 1.

Socialna vključenost pomeni za osebe, odvisne od alkohola, vključene v fokusno skupino 2, 

t. j. med zdravljenjem odvisnosti od alkohola, pomeni obravnavo socialne službe (»Ja to, da 

te socialna obravnava, ne. Pomagat, finančno tudi«), vpliv na socialno okolje (»da si znotraj 

svojega okolja, da skušaš spremenit svoje okolje, tam kjer vidiš, da so spremembe potrebne, 

da se trudiš izboljšat svoje okolje«), zaposlenost (»Za mene to, da sem še v službi«), aktivnosti 

v socialnem okolju (»da si aktiven v svojem okolju, veš kaj se dogaja, da se trudiš, polepšanje 

cerkve, znotraj, za rože, v turističnem društvu, da si dejaven, aktiven, lahk si gasilc«).
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Lastno socialno vključenost opisujejo z različnimi aktivnostmi v socialnem okolju (»Jaz po-

magam ponavadi, ko so volitve«; »član s članarino nisem, se pravi v občini, ampak sem vse-

povsod prisotn, ker me najdejo, me prepričajo eee, …ni mi težko ne, karkoli pomagat, to kar 

pač znam in zmorem«; »Mogoče kdaj pomagam, ampak redko, mogoče pri kakih krajevnih 

prireditvah«). Večina je trenutno slabo socialno vključenih (»Jaz moram priznat, da ne pre-

več«; »Mogoče, …, malo sem. Premalo«; »Jaz tud trenutno ne«).

Lastno socialno vključenost so osebe iz skupine med zdravljenjem odvisnosti od alkohola na 

lestvici od 1 do 10 v povprečju ocenile s 3.

Tabela 95: Ocena splošne socialne vključenosti v fokusni skupini po rehabilitaciji odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 3 – KLUB Pripisani pojem

3Bo Socialna vključenost: V okolje? Men se to, socialna vključenost, recimo, 
za mene je, da si vsepovsod sprejet, noter, recimo jaz sem bil v društvu 
invalidov, pa v društvu, totem onem tretjem, da v človeku vidiš, da si ne-
kje, v neki družbi. Pa da vidiš, da si sprejet taki ko si, noter. Sem tudi prej, 
ko sem pil, recimo, se ma vsak svoje napake, recimo, ono, drugo, tretje, 
ampak, da te družba sprejme. 

sprejetost v okolju, 
vključenost v različna 
društva

Lastna socialna vključenost: Jaz mislim, da sem zelo dobro socialno 
vključen, osebno, jaz, za mene, v kero got kero sredino pridem, en cajt 
sem tiho, malo pogledam okoli, pol začnem komunicirat, mam občutek, da 
sem sprejet. Mislim, to pa res, nikol nimam občutka, da bi mi nekdo neke 
za hrbtom, res.

zelo dobra socialna 
vključenost

Številčna ocena: 8.

3I Socialna vključenost: Da sem sprejet. sprejetost v okolju

Lastna socialna vključenost: Sploh letošnjo leto. Da sem sprejet. Pa 
vedno sem sprejet, pa sem kar zadovolen, da sem sprejet. Vključujem se v 
šport, večinoma. Kjerkoli.

občutek dobre social-
ne vključenosti

Številčna ocena: Med 7 do 8.

3D Socialna vključenost: Bolj prepuščam drugim, če me sprejmejo, al ne. Vsi 
ljudje me ne rabijo met radi, tud jaz ne rabim vseh met rad. Drugač pa, če 
bi reko, ta ožji krog, ki je nekak moj. Socialna vključenost je za mene zlo 
podobna temu, kar je on reko (pogleda Bo), ampak za neki ožji krog ljudi, 
neka društva, tud v službi v bistvu socialna vključenost.

vključenost v društva, 
v okolje, v službi

Lastna socialna vključenost: Težko. Ker je socialna vključenost pri meni 
ni ravno…, smo različni. Nekje sem lahko socialno vključen, nekje dobro, 
nekje slabše, nekje pač tak te kdo ne sprejme. Jaz socialno vključen sem 
zlo malo… / Drugač pa, če bi reko, ta ožji krog, ki je nekak moj.

slabša socialna 
vključenost, boljša 
socialna vključenost 
v ožjem krogu

Številčna ocena: 10. Ker so moje zahteve nizke.
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3Br Socialna vključenost: …vključenost v kraju, v raznorazne stvari, tam se je 
tisto naselje gradilo, oziroma se je, so se stvari urejale. Pa take stvari, ne.

vključenost v okolje, 
sodelovanje pri  
urejanju okolice

Lastna socialna vključenost: Jaz z tem nimam nikoli nekih težav. Enačim 
neke različne sredine. Ja to je tudi specifično, malo od mojega poklica, 
prejšnjega, sedanjega, pa tudi druge sredine, v kraju na primer, tam ko 
smo šli živet v Šentilj, pa to, tam smo … vključenost v kraju, v raznorazne 
stvari, tam se je tisto naselje gradilo, oziroma se je, so se stvari urejale. Pa 
take stvari, ne. Nimam problemov s tem. Zdaj trenutno tu kratko živim in 
to je tud tako okolje, kjer je vsak bolj za sebe.

slabša socialna vklju-
čenost v sedanjem 
okolju, kjer živi kratek 
čas, vsak bolj za sebe

Številčna ocena: 9.

3L Socialna vključenost: Socialna vključenost pa za mene pomeni pojem, 
ne,  v bistvu širok pojem, ki zahteva tudi spoštovanje določenih norm, za 
vključevanje v socialni krog, ne morš ti it na neko proslavo, petdesetletni-
co nečesa ali… ne vem, v nekih kratkih hlačah, adidaskah tja, morš vedet 
kako se oblečt, da ti spoštuješ neko eee , kako naj rečem, okolje, družbo 
in veš kakšne norme tam veljajo. In temu se moraš ti prilagodit in pol boš 
tudi sprejet. Lahko se seveda ti tudi socialno vključiš, ampak neke norme 
so. Kaj tam deluje, kaj se tam dela, in tudi takšen moraš ti tja prit. Ne neki 
čisto iks, kontra tja prit. 

spoštovanje določe-
nih norm kot pogoj 
za vključitev, spošto-
vanje nekega okolja, 
priložnosti, prilaga-
janje

Lastna socialna vključenost: Tak da se mi zdi, da … jaz sem bla zlo de-
javna v svojem prejšnjem kraju. Kulturno društvo, pevski zbor, ni da ni 
kaj nisem bla, ne. V domačem okraju sem bla predsednica tega, v službi 
pobudnica tega in tega, skratka tu v bolnici tudi dejavna, eee, pač socialna 
vključenost se mi zdi, tudi prilagoditev, sposobnost prilagoditve situaciji, 
če se boš ti znal prilagodit, boš tudi sprejet. In recimo, če smo bli pijani, 
nas niso lepo gledli, če smo kam prišli. Nas niso socialno sprejeli; Tudi 
bolj malo. Ker sma zdaj tukaj, živiva v MB krajši čas, kaki dve leti, še ne dve 
leti. Tudi sem vključena tukaj v društvo, sem predsednica društva, tak da 
sem tukaj dejavna, eee, da malo zadovoljim svoje potrebe po tej moji de-
javnosti, organizaciji, eee tak da, to je razlika, to je vlko mesto, tam je mali 
kraj, to pa je le veliko, ne. V bistvu šele spoznavam.

dobra socialna 
vključenost v prej-
šnjem okolju, slabša 
socialna vključenost 
v sedanjem okolju, 
udeležba v številnih 
dejavnostih in dru-
štvih tudi trenutno 
(klub, v bolnišnici), 
nesprejetost v času 
pitja

Številčna ocena: Jaz pa eno 8.

V fokusni skupini 3, v kateri so sodelovale osebe po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola, so 

sogovorniki mnenja, da je socialna vključenost sprejetost v socialnem okolju (»da si vsepovsod 

sprejet, noter, recimo jaz sem bil v društvu invalidov, pa v društvu, totem onem tretjem«), tudi v 

službi (»ampak za neki ožji krog ljudi, neka društva, tud v službi v bistvu socialna vključenost«), 

vključenost v svojem okraju (»vključenost v kraju, v raznorazne stvari«), upoštevanje norm v 

nekem okolju (»zahteva tudi spoštovanje določenih norm, za vključevanje v socialni krog«).

Nekateri opisujejo dobro socialno vključenost (»Jaz mislim, da sem zelo dobro socialno vklju-

čen«; »Vključujem se v šport, večinoma. Kjerkoli«), drugi pa slabo (»Nekje sem lahko socialno 

vključen, nekje dobro, nekje slabše, nekje pač tak te kdo ne sprejme. Jaz socialno vključen 

sem zlo malo…«; »Zdaj trenutno tu kratko živim in to je tud tako okolje, kjer je vsak bolj za 

sebe«). Ena sogovornica opisuje boljšo socialno vključenost v preteklosti (»jaz sem bla zlo 

dejavna v svojem prejšnjem kraju. Kulturno društvo, pevski zbor, ni da ni kaj nisem bla, ne«), 



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

233

trenutno pa bolj v društvu alkoholikov (»Tudi sem vključena tukaj v društvo, sem predsednica 

društva«). Spominja se tudi socialne vključenosti v obdobju pitja (»če smo bli pijani, nas niso 

lepo gledli, če smo kam prišli. Nas niso socialno sprejeli«).

Na lestvici od 1 do 10 so sogovorniki iz skupine po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola lastno 

socialno vključenost v povprečju ocenili z 8,3.

Tabela 96: Ocena splošne socialne vključenosti v fokusni skupini zdravi

Izjava – fokusna skupina 4 – ZDRAVI Pripisani pojem

4V Socialna vključenost: To pomeni, da ko prideš iz službe, nisi samo doma, 
da čepiš in mogoče televizijo vklopiš, ampak da te po ulici pozdravi sosed, 
kot prvo ko prideš, da ko srečaš kolega, ga pozdraviš, rečeš kako besedo, 
ko prideš, da sodeluješ v društvih, v ne vem, greš na plesne vaje,… No, 
to je to, sodeluješ mogoče na teh prireditvah / še to je zelo pomembno, 
da prirediš kakšen piknik, ali pa si na njega povabljen, v širšem ali ožjem 
krogu. Tudi to…

stiki s sosedi, prijate-
lji, aktivnosti v dru-
štvih, ples, sodelo-
vanje na prireditvah, 
druženje

Lastna socialna vključenost: Mislim, da dobro / ja včasih je že prav fizično 
naporno.

dobra socialna 
vključenost, občutek 
preobremenjenosti

Številčna ocena: 10, ja.

4P Socialna vključenost: Sodelovanje, kot je že rekel, v različnih društvih, da 
hodiš mogoče na razne prireditve, ki so v občini… / sodeluješ, ja, tudi če je 
možno, ja.

aktivnosti v društvih, 
udeležba na priredi-
tvah, sodelovanje na 
prireditvah

Lastna socialna vključenost: Lahko bi še več, ampak časi so taki, ko maš 
otroke, da jih moraš tja pelat, pa eno pa drugo, motem pa mogoče glih 
nimaš zmerom čas ali pa  možnosti, da bi zdaj šo na neke prireditve, ali 
pa si mogoče časa niti sam ne vzemeš. Tudi to je včasih, se pravim, lahko 
bi mogoče včasih še več. Kar se tiče mogoče v kakih društvih, ali pa take 
zadeve, se pravim, kar got je, najprej gledaš, kaj imajo otroci. Če je treba 
otroka kam pelat, potem je drugo lahko na vem kaj, boš najprej pelal troka. 
Tam ga boš pogledal, kaj dela, se pravim, vse ostale prireditve, kaj got je 
potem v občini ali pa ki got je potem postransko.

obveznosti z otroki, 
pomanjkanje časa 
za socialne stike, 
podrejenost ostalega 
socialnega vključe-
vanja

Številčna ocena: 8.

4I Socialna vključenost: Sigurno, ja, bolj si socialno vključen, več ljudi po-
znaš, več maš lahko od tega tudi koristi, od tega lahko mogoče tudi kdaj-
koli črpaš, ne, zdaj, če si samo doma, če nisi socialno vključen, pomeni 
tudi, da te oni ne poznajo, ne vejo kdo si, kaj delaš, na konc koncu, s čem 
se ukvarjaš v privat življenju, tak da bolj si socialno vključen, jaz mislim da 
bolj, ne vem zdaj kak bi reko, kak bi to povedal, lažje ti pač je, če naletiš na 
kakšne probleme, ne. Ker tudi, vedno ne moreš ti od kolegov pričakovat, 
ke mogoče vsak nima možnosti, da ti pomaga, ne, pa ti mogoče lahko kdo 
drug iz okolja in družbe, kjer je masa ljudi in se mogoče kdo najde tam.

poznanstva, stiki pri-
spevajo ob reševanju 
problemov

Lastna socialna vključenost: Jaz sem zelo socialno vključen, bi reko, da 
več ne morem, se skoraj 100 % razdajam za toto socialno zadevo, bom 
reko košarka, to smo bolj kolegi, potem še fusbal, društvo, več ne morem, 
časa mi že zdaj primanjkuje.

dobra socialna vklju-
čenost, pomanjkanje 
časa

Številčna ocena: Čista 10.
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4D Lastna socialna vključenost: Mislim, da sem kar socialno vključena. 
Mislim da se je kar poznalo zdaj, ko sem službo iskala, sem lahko kar dosti 
ljudi vključla v iskanje moje službe. Tudi takih, ko bi si najmanj misla, da 
mi lahko pomagajo. Se mi zdi, da sem kar vključena.

dobra socialna  
vključenost, korist  
pri iskanju službe

Številčna ocena: 8.

4S Socialna vključenost: Ja, da se razumeš s sosedi, da si z njimi v dobrih 
stikih, pa če večkrat rabijo ali pa ti rabiš kaj od njih, da si pomagajo. Pač. S 
prijatelji, z otroci.

razumevanje s sose-
di, medsosedska po-
moč, stiki s prijatelji, 
otroci

Lastna socialna vključenost: Ja po zmožnostih, tudi denarnih. omejitev socialnega 
vključevanja glede na 
finančne zmožnosti

Številčna ocena: Jaz tudi 8.

V fokusni skupini brez težav na področju odvisnosti od alkohola (zdravi) so sogovorniki soci-

alno vključenost opisali kot stike v socialnem okolju (»to pomeni, da ko prideš iz službe, nisi 

samo doma, da čepiš in mogoče televizijo vklopiš, ampak da te po ulici pozdravi sosed«; »ja, 

bolj si socialno vključen, več ljudi poznaš, več maš lahko od tega tudi koristi«; »ja, da se ra-

zumeš s sosedi, da si z njimi v dobrih stikih«) in sodelovanje v okolju (»sodeluješ v društvih,  

v ne vem, greš na plesne vaje«; »sodeluješ mogoče na teh prireditvah; še to je zelo pomemb-

no, da prirediš kakšen piknik, ali pa si na njega povabljen«).

Sogovorniki so mnenja, da so zelo dobro socialno vključeni, kar je včasih že naporno (»mi-

slim, da dobro; ja včasih je že prav fizično naporno«; »jaz sem zelo socialno vključen, bi reko, 

da več ne morem, se skoraj 100 % razdajam za toto socialno zadevo«), včasih jim celo zmanj-

ka časa (»lahko bi še več, ampak časi so taki, ko maš otroke, da jih moraš tja pelat, pa eno pa 

drugo, motem pa mogoče glih nimaš zmerom čas ali pa možnosti, da bi zdaj šo na neke prire-

ditve«). Dobra socialna vključenost pomaga tudi v primeru nastanka različnih težav (»mislim, 

da sem kar socialno vključena. Mislim da se je kar poznalo zdaj, ko sem službo iskala, sem 

lahko kar dosti ljudi vključla v iskanje moje službe«). En sogovornik je mnenja, da je v primeru 

socialnega vključevanja potrebno upoštevati tudi materialne zmožnosti (»ja po zmožnostih, 

tudi denarnih«).

Lastno socialno vključenost so sogovorniki iz skupine oseb brez težav na področju odvisno-

sti od alkohola na lestvici od 1 do 10 v povprečju ocenili z 8,8.
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Tabela 97: Splošna socialna vključenost v fokusnih skupinah pred, med, klub in zdravi

Fokusna skupina 1 – 
PRED

Fokusna skupina 2 – 
MED

Fokusna skupina 3 – 
KLUB

Fokusna skupina 4 – 
ZDRAVI

Socialna vključenost

druženje v socialnem 
okolju, občasen obisk 
posameznih prireditev, 
veselic; aktivnosti v 
prostem času, druženje 
v okolju; druženje v oko-
lju, s sorodniki, sosedi, 
sodelavci, v društvih, 
skupna praznovanja; 
druženje, obisk kulturnih 
dogodkov, različnih de-
javnosti, skupni dopusti

socialna podpora; vklju-
čenost v socialno okolje, 
vpliv na socialno okolje; 
zaposlenost, aktivnost 
v socialnem okolju, 
zanimanje za socialno 
okolje; strinjanje s sogo-
vornikoma 

sprejetost v okolju, 
vključenost v različna 
društva; sprejetost v 
okolju; vključenost v 
društva, v okolje, v služ-
bi; vključenost v okolje, 
sodelovanje pri urejanju 
okolice; spoštovanje 
določenih norm kot 
pogoj za vključitev, spo-
štovanje nekega okolja, 
priložnosti, prilagajanje

stiki s sosedi, prijatelji, 
aktivnosti v društvih, 
ples, sodelovanje 
na prireditvah, dru-
ženje; aktivnosti v 
društvih, udeležba na 
prireditvah,sodelovanje 
na prireditvah; poznan-
stva, stiki prispevajo ob 
reševanju problemov; 
razumevanje s sosedi, 
medsosedska pomoč, 
stiki s prijatelji, otroci

Lastna socialna vključenost

slabša socialna vklju-
čenost; slaba socialna 
vključenost zaradi po-
manjkanja časa (služba 
v tujini); medsosedska 
pomoč, aktivnosti v 
čebelarskem društvu; 
slabša socialna vključe-
nost, vključenost pred-
vsem v družini, občasna 
udeležba na posame-
znih prireditvah na vasi, 
neaktivnost v društvih; 
vključenost v številne 
aktivnosti v preteklo-
sti; številne aktivnosti 
v socialnem okolju v 
preteklosti, sodelovanje 
v aktivnostih v vrtcu

pomoč pri izvedbi 
volitev v okraju; slaba 
socialna vključenost, 
sodelovanje v skupnosti 
na zdravljenju; občasna 
socialna vključenost 
s pomočjo v svojem 
socialnem okolju (vode-
nje prireditev, urejanje 
okolice); slaba socialna 
vključenost, občasna 
pomoč pri okrajnih 
prireditvah; ni socialne 
vključenosti

zelo dobra socialna 
vključenost; občutek 
dobre socialne vključe-
nosti; slabša socialna 
vključenost, boljša soci-
alna vključenost v ožjem 
krogu; slabša socialna 
vključenost v sedanjem 
okolju, kjer živi kratek 
čas, vsak bolj za sebe; 
dobra socialna vključe-
nost v prejšnjem okolju, 
slabša socialna vključe-
nost v sedanjem okolju, 
udeležba v številnih 
dejavnostih in društvih 
tudi trenutno (klub, v 
bolnišnici), nesprejetost 
v času pitja

dobra socialna vključe-
nost, občutek preobre-
menjenosti; obveznosti 
z otroki, pomanjkanje 
časa za socialne stike, 
podrejenost ostalega 
socialnega vključevanja; 
dobra socialna vključe-
nost, pomanjkanje časa; 
dobra socialna vključe-
nost, korist pri iskanju 
službe; omejitev social-
nega vključevanja glede 
na finančne zmožnosti

Številčna ocena

3;
5;
7-8;
2;
8

1;
3;
8;
2;
1

8;
7-8;
10 (ne želi več);
9;
8

10;
8;
10;
8;
8

Udeležencem fokusne skupine 1 pomeni socialna vključenost druženje in stike v okolju  

(3 izjave), udeležbo na različnih prireditvah in sodelovanje v društvih (3 izjave) in aktivnosti 

v prostem času (3 izjave). Sami so mnenja, da so slabše vključeni v socialno okolje (4 izjave), 

da so vključeni v aktivnosti v različnih društvih, prireditvah, ustanovah (3 izjave), da je bila 

njihova socialna vključenost boljša v preteklosti (2 izjavi), da so bolj vključeni v dejavnosti v 
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družini (1 izjava) in da izvajajo medsosedsko pomoč (1 izjava). Na lestvici od 1 do 10 so lastno 

socialno vključenost ocenili s 5,5.

Udeleženci fokusne skupine 2 so pojem socialne vključenosti opredelili kot lasten vpliv na 

socialno okolje (2 izjavi), zaposlenost (1 izjava), socialno podporo (1 izjava), druženje in stike 

v okolju (1 izjava) in aktivnosti v prostem času (1 izjava). Prepričani so, da so slabše vključeni 

v socialno okolje (4 izjave), da so vključeni v aktivnosti v različnih društvih, prireditvah, usta-

novah (3 izjave) in da so zgolj občasno socialno vključeni (1 izjava). Na lestvici od 1 do 10 so 

lastno socialno vključenost ocenili s 3.

V fokusni skupini 3 so udeleženci mnenja, da socialna vključenost pomeni zaposlenost (4 

izjave), udeležbo na različnih prireditvah in sodelovanje v društvih (2 izjavi) ter lasten vpliv 

na socialno okolje (1 izjava). Prav tako so mnenja, da je njihova socialna vključenost slabša (3 

izjave), da je bila njihova socialna vključenost boljša v preteklosti (2 izjavi), da so dobro soci-

alno vključeni (2 izjavi), da so bolj vključeni v dejavnosti v družini (1 izjava) in da sodelujejo v 

različnih društvih, prireditvah, ustanovah (1 izjava). Na lestvici od 1 do 10 so lastno socialno 

vključenost ocenili z 8,3.

Udeleženci fokusne skupine 4 so pojem socialne vključenosti opredelili kot druženje in stike 

v okolju (4 izjave), udeležbo na različnih prireditvah in sodelovanje v društvih (4 izjave), so-

cialno podporo (1 izjava) in sprejetost v okolju ob spoštovanju norm (1 izjava). Prepričani so, 

da so dobro socialno vključeni (4 izjave), da pa se pogosto srečujejo s pomanjkanjem časa za 

socialne stike (4 izjave) in da so socialni stiki omejeni zaradi finančnih zmožnosti (1 izjava). Na 

lestvici od 1 do 10 so lastno socialno vključenost ocenili z 8,8.

13.4.4 Razvoj odvisnosti od alkohola

Udeleženci fokusne skupine 4 so brez težav na področju problematike alkoholizma, kljub 

temu pa so podali svoje mnenje o nekaterih značilnostih problematičnega pitja in o svojih 

stališčih glede tega.
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V sklopu odvisnosti od alkohola smo odgovarjali na naslednje raziskovalno vprašanje:

RV 4: Kako sogovorniki v vseh štirih fokusnih skupinah opisujejo posledice odvisnosti od 

alkohola?

In dodatno: Ali so anketiranci v preteklosti razmišljali o problematiki odvisnosti od alkohola? 

Kateri so najpogostejši vzroki za razvoj odvisnosti od alkohola? Kakšno je mnenje anketiran-

cev o problematiki prekomernega pitja?

Tabela 98: Ocena posledic odvisnosti od alkohola v fokusni skupini pred zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 1 – PRED Pripisani pojem

1F Prekomerno pitje: Ne, sploh nisem htel slišati da bi šel na zdravljenje, 
al pa če ti je to kdo predlagal, pa si reko da je  sramota da bi mogo it na 
zdravljenje…pol…. Trdil sem stalno, da sem teko ne spil da bi mogo it na 
zdravljenje / Jaz zmerno sem pil že 10 do 15 let nazaj, zaj pol pa, vedno 
močnejše pa zaj kdaj mi je mama umrla, pol ko smo z očetom prišli do kre-
ganja, da sem včasih šo…na žalost, pa sem kaki kozarec spil, pa sem pol 
to začel stopnjevati, pa tak. Pol pa je seveda prišlo do tega, prekomerno in 
sem se pol tudi odločo, da sn šo na zdravljenje.

zdravljenje odvisnosti 
kot sramota, zanika-
nje prekomernega 
pitja, dolgoletno 
prekomerno pitje, 
kritično pitje v zadnjih 
letih v povezavi s 
smrtjo matere in 
prepiri z očetom, pitje 
zaradi žalosti in jeze

Vzroki: Jaz sem začel pit najbolj za, da sem meja probleme z hčerko, ne. 
Da sn šel se včasih kam nažigat, pa sn mislo da bom s tem kaj rešo. Druga 
nisn rešo, samo kak sam sebi sem probleme naredo, pa stroške. Njemu 
pa nič hudega ni, samo sam sebi sem nakopal, nevolo / Prej me je še pitje 
prišlo malo drugače, da sem začel pit, ker kda mi je umrla mama, te sem 
si začel iskati partnerko. Partnerko sem si našo, pripeljem domu, da je par 
dni bila doma, te pa mi jo je oče htel prevzeti, pa sma začela se kregati in 
tak je pol prišlo do kreganja, pa sem se šel na jezo napit. Te pa je začel po-
diti iz hiše, kak sem ga pelal, te ti tote neš mel… pred leti sem si že kupil en 
košček zemlje, ker pol …hišo. Te pač tisto začelo tam, s to žensko tam te en 
čas sma te že živela skupaj, preden začela hišo graditi. Oče še je bija priso-
ten, stalno me je vzemirjal, pa sem se šo napit. Po štirih letah sma se pol 
s tisto razšla, je rekla zakaj piješ to, pa tak. Jaz sem pač šo na skrivaj, tudi 
sem se šo na, včasih na žalost al pa jezo napit, to je res blo. Pol je rekla, da 
je bila, kaj je mela prejšnega, je bija tudi alkoholik, te pa z njim nebo več ži-
vela in je rekla tudi tebe bom zapustila. Pa me je četrto leto zapustila, te se 
je pol nadaljevalo z gradnjo hiše, te sem si pol poiskal drugo partnerko, s 
toto kaj še danes živim. Se razumema, tak da…hišo sem dokončal, to sem 
že prej reko. Oče je umrl, zaj pa mam mir, prej ga nisem mel.

težave s hčerko, pitje 
kot reševanje težav, 
prepiri z očetom, s 
partnerko, razhod s 
partnerko

Razvoj: …sem začel pit, ker kda mi je umrla mama, te sem si začel iskati 
partnerko…

začetek pitja zaradi 
smrti matere

Podpora: Tako. Partnerka, pa obe sestri. Pa tudi prijatelji so me preja 
začeli, sam si, zapusti očeta, spravi se na svojo, vidiš tam maš, mi ti bomo 
pomagali, stali ti bomo ob strani, pa vse tak. In to se je pol tudi zgodlo 
tak daleč, da sem pol začel. Si dobil gradbeno dovoljenje, pa smo zače-
li rušti…/ Jaz bi reko to, da sem zaj zlo hvaležen, prvo morem rečt moji 
partnerki, moji sestri mlajši. Oni dve sta me najbolj vspodbudli da sem šel 
sem, da se pozdravim alkohola … Tak da, sn se zahvalo, da ste mi dosta 
pomagali, dosta zaj drugače zgledam, kak sem prišo sem…

podpora sester, par-
tnerke, prijateljev
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Posledice: Po štirih letah sma se pol s tisto razšla, je rekla zakaj piješ to, 
pa tak. Jaz sem pač šo na skrivaj, tudi sem se šo na, včasih na žalost al 
pa jezo napit, to je res blo. Pol je rekla, da je bila, kaj je mela prejšnega, je 
bija tudi alkoholik, te pa z njim nebo več živela in je rekla tudi tebe bom 
zapustila. Pa me je četrto leto zapustila / Ne, tisto (delo na kmetiji) je blo 
vse opravljeno ob pravem času,tisto ni oviralo, opravljeno je blo vse ob 
pravem času. Če glih, včasih se je kaj malo zavleklo, to je res…

pitje na skrivaj, 
razhod s partnerko, 
delo, opravljeno ob 
pravem času

1G Prekomerno pitje: Zadnjo leto sem začel najbolj delat na tem, da bi nehal. 
Prej sem pomislo tu pa tam, drugi dan ko mi je blo slabo pa ja, zakaj sn 
jaz mogo tolko spit, kaj mi je to potrebno. Tak tisto pa nikol nisem študiral 
da bi zaj  reko zaj pa grem na zdravljenje / Prekomerno pit že kar nekaj let 
traja, samo ni blo tak da bi zdaj vsaki dan. So bli pa določeni dnevi, pred-
vsem petki pa sobote mogoče, ko si lahko reko, drugi dan sn doma, pa…/ 
To kar traja že deset let…

v preteklosti ni 
razmišljal o alkoho-
lizmu, razmišljanje 
o prekomernem 
pitju v zadnjem letu 
– povezano s slabo-
stjo naslednji dan, 
nekajletno, vendar ne 
vsakodnevno preko-
merno pitje

Vzroki: Ja tudi problemi, pa tak ko je reko vpliv okolja. Jaz sem tudi, v bi-
stvu ko sem bil, ko sem mel prakso po šoli, mislim po šoli ja službo, to so 
ble take terenske službe ko se dosti pije, ne. Na primer, smo hodli na teren 
s kombijem po 6 ljudi, jaz sem bil najmlajši, 18 al pa 20 let sn bil takrat star 
in tisti starejši je reko ja, bomo tu šli neke pa bomo neke spili. In smo pili 
tak dolgo, dokler tistih 6, en vsako rundo plačal. In to je blo vedno tak.

težave, vpliv okolja, 
pivska družba v služ-
bi, terensko delo

Posledice: Vsakodnevno nikol nisem pil, tak res tisto, ampak mene je na 
koncu že vse motlo, mojo družino  motlo, mene je motlo osebno že. Gori 
ko sem zdaj v Avstriji delal, je naporno delo, pa če si prejšni dan pil drugi 
dan delat taki, je že mene motlo, slabše sem delal, nisem mogo delat, ko-
maj sem čakal da bo ura da bom lahko šel domov. Mene je osebno motlo 
to, ker vem, ko nisem pil, sem dosti boljše lahko delal, funkcioniral sem 
boljše vse / Ja dosti težje sem delal ja, bol z muko nekak. Vse skupaj pol ni 
tisto kaj bi moglo bit / V družini tudi so bli prepiri, zaradi tega… Z otrokom 
sem se tudi lahko več ukvarjal, ko sem se takrat, ko sem drugi dan rajši 
spal, ko pa da bi kam šel z otrokom recimo / Prijatli tudi, prijatli so pa tudi, 
da bi lahko mogoče mel kakega prijatla, pa res tistega pravega, ne, ne pa  
samo tiste ko so bli res pivski prijatli. Ko sem samo ga poklical da grema 
na eno skupaj.

lastna kritičnost do 
prekomernega pitja, 
kritičnost družine do 
prekomernega pitja, 
zmanjšana sposob-
nost dela, slabše 
funkcioniranje; prepiri 
v družini, zmanjšana 
skrb za otroka, pre-
komerno spanje po 
pitju, pitje  
s pivskimi prijatelji

Nasvet mladim: Jaz bi isto reko, vsem totim mladim , da telo ne potrebuje 
nič, alkohol nič dobrega ne da. V bistvu če se gre zabavat, se lahko druga-
če zabavate, alkohol je brezveze.

slabe strani alkohola, 
zabava brez alkohola

1Š Prekomerno pitje: Pred leti, ko sem še manj pil, če je v okolici kdo bil na 
zdravljenju, sem si mislil ja preveč je pil, saj jaz pa tak malo pijem, ne. To 
se meni verjetno ne more zgoditi, ne. Ampak potem pa sčasoma pa več 
piješ, pa je zadnji čas, saj se že včasih tudi razmišljal, da bi mogoče boljše 
blo, pa bi mogo iti na zdravljenje, ne, enkrat se to odločiš pa…ko vidiš da 
bo boljše, da greš pa prenehaš / Piti sem začel sigurno trideset let nazaj. 
Potem tak z leti če dalj časa več, tak prekomerno pa tak enih dobrih pet let 
verjetno, da je že pol malo kritično pa to, pa ena tri leta. Ja.

zanikanje lastnega 
prekomernega pitja 
v preteklosti, očitajo-
če gledanje na pitje 
drugih, razmišljanje 
o prekomernem pitju 
v zadnjem času, dol-
goletno prekomerno 
pitje, kritično pitje 
zadnja tri leta

Vzroki: Ja vzrok je tudi, delno tudi pri meni, ko sem bil še mlajši, pomanj-
kanje samozavesti, pa pol tudi samospoštovanja. Potem še je takšna služ-
ba bila tudi mogoče malo, vpliv sodelavcev, pa vpliv okolja. To bi jaz…

pomanjkanje samo-
zavesti, pomanjkanje 
samospoštovanja, 
vpliv pivske družbe  
v službi, v okolju

Razvoj: Pred leti, ko sem še manj pil, če je v okolici kdo bil na zdravljenju, 
sem si mislil ja preveč je pil, saj jaz pa tak malo pijem, ne. To se meni ver-
jetno ne more zgoditi, ne. Ampak potem pa sčasoma pa več piješ.

postopno prekomer-
no pitje
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Podpora: Pa, ko sem se odločo da grem na zdravljenje, sem šel k zdravnici, 
šel potem v službo, sem šefu pa sodelavcem povedal da grem sem, sestra 
je bila na dopustu, je deset dni kasneje zvedla, ko je prišla domov, sem 
bil že deset dni na bolniškem. Sem rekel, da sem na bolniškem, ker grem 
na zdravljenje, je tudi podprla. Zaj ko sem tu, vidim da to ni nič slabega, 
edino mi je mogoče žal, da se nisem prej za to odločil, mogoče kakih pet 
let prej, pa bi zdaj že bilo verjetno čisto drugače.

podpora sestre, 
sodelavcev

Posledice: V družini niti ne tolko, ker sem sam. Je pa mogoče pitje malo 
vplivalo, da niti nisem razmišljal kaj o kakšni resni zvezi, sem svobodno 
rajši živel, brez obveznosti, družine / Ja. Potem prijatelji, mogoče sem kate-
re prijatelje izgubil zaradi tega, ne. Druge ki smo skupaj pili pa pridobil, se 
pač tak družili, ne. V službi pa, mislim da, prej ni vplivalo,  mogoče zadnja 
3 leta, ko sem že malo bol kritično pil, ne / So me opozarjali, ker sem, če 
sem se med tednom napil, sem drugo jutro klical da imam dopust, pa 
nekajkrat tudi nisem poklical, samo me ni bilo, ne. Sicer so mi tudi dopust 
napisali, ampak sem mel razgovor s šefom, ne. Moreš dopust prej najaviti, 
ne pa samo takrat klicati, ko bi mogo biti tam. Tak da…

neustvarjanje dru-
žine, življenje brez 
obveznosti, pridobi-
tev pivskih prijateljev, 
izguba nekaterih pri-
jateljev zaradi pitja, 
slabše funkcioniranje 
na delovnem mestu 
v zadnjih treh letih, 
razgovor s šefom, ne-
sporočanje dopusta, 
odsotnost z dela 

1J Prekomerno pitje: Jeej, ki vam te naj jaz zaj začnem (smeh). Pred triindvaj-
setimi leti jaz popolnoma nič nisem razmišljal, ker sem bil tukaj v Mariboru 
v bolnici, pa sem zdravnico eno, zelo dobro sma se poznala, pa sem še pri 
njej v kabinetu kako pivo kdaj spil ali kaj, nazadnje pa se z rešilcom gor na 
Pohorje odpelje, kar z bolnice…/ sn dosti razmišljal…o alkoholu, mogoče 
pa mi bo uspelo da nebom rabo it na zdravljenje, pa tak mislim, takrat sem 
še to čisto.. Pol dve leti nazaj, pa kar precej. Sn probal….., pa sn eee…ne 
vem kaj vse sn probal, ne. Da je blo preveč in da bi mogo nekaj, pa sem že 
sam klical, aha eee, pol…

v mladosti ni razmi-
šljal o alkoholizmu, 
dolgoletno prekomer-
no pitje, v zadnjih le-
tih veliko razmišljal o 
svojem pitju, dolgole-
tno prekomerno pitje, 
pred triindvajsetimi 
leti se je zdravil (se 
šteje kot prvo pitje); 
pitje kot nagrada

Vzroki: Eeee, psihosocialni…/ ne, to so lahko finančne težave, konec 
koncev v revščini je še več alkoholizma, ne…/ Ampak mislim da je res to, 
da če nimam za jest, bom še to zapil / Potem družinske razmere so tukaj, 
ki peljejo v pijačo, recimo jaz gledam Brigito, res čisto družinske stvari, ki 
so jo pripeljale v pijačo / Mene recimo ne, ampak jaz sem pa mel konec 
koncev, da sem se družo s takimi, ko smo šli pol na pivo po službi in to je 
že blo narobe, konec koncev po enem pivu pa sem še domov avto peljal, 
ee, že ni več najbolj zdravo, ne. Eeee, ta da tu je kar precej, zaj pa na vasi je 
pa sploh, tam je, večje količine so še sprejemljive in tam ni tak ko v mestu. 
Ravnokar smo dobli enega, ne, na vasi ki pridejo ko so delali…tam pri vsa-
ki hiši stoji pijača zunaj, ne, eee, potem pa ni treba, tudi jaz pravim, jaz tudi 
sn neki dedec, …ja nisem, eee, da sn reko, nekak ne dovolijo da govorimo 
o srečanju z alkoholom, ampak jaz pravim, jaz sem se srečal z alkoholom 
ko so me spočeli (smeh).

psihosocialni vzroki, 
finančne težave, re-
vščina, slabe družin-
ske razmere, pivska 
družba, stik z alkoho-
lom od rojstva

Razvoj: Ja, ja, jaz bi reko, da tam nekje pri……27. letih / Se je začelo ja, po-
tem je že blo mislim kar da je že blo preveč, ee to smo po službi šli sodelav-
ci na pivo, pol je blo pivo doma ob kosilu, eee , pravijo hiša raste, toleranca 
raste, ne. Doma se je trebalo tudi nagradit z nečim, ne.

postopno 
prekomerno pitje
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Posledice: Ja ne vem, pri meni je predvsem na družino vplivalo, ker…
eee, tukaj… ni blo pisem, zaj pa tu morjo bit pisma svojcev, ne, eee zdaj 
sem vido ogledalo. Bil sem , očitno sem bil moteč, eee, obe dve hčere sta 
pravle, da sta misle da sta me popolnoma zguble. Delal nisem nič, ee, v 
glavnem na kavču poležaval, eee, bil odvisn od televizije, ee, žena me je 
opozarjala, že kar nekaj časa lajko tak bol milo… Pa se je pol to stopnje-
valo, višek je pa bil ko sma s starejšo hčero, bila doma, pa sem, je pol 
klicala pa me hotla met na telefon…in kaj sem drugo tudi jaz reko, ne, me 
je vprašala doma če sem pil in sem reko ne, nisem ne. In pol je rekla zakaj 
mi lažeš, pa sem reko ti boš meni rekla da sem lažnivec, ne…moj otrok bo 
meni reko lažnivec. No in potem je to blo eno tako čudno vzdušje, ampak 
jaz nisem tega opazo. Žena pa je vedno bol pritiskala na mene, zdravit se 
idi, zdravit se idi, pa se pol začel…pa je blo premalo.  Pol pa sem te le reko, 
pa grem, sn sestro Mileno za 60. rojstni dan, sn si dal darilo, sem sestro 
Mileno poklical, da sn se šo zdravit. In…no in zdaj pa s hčero sma zgladila 
tisto, sn se opravičo. Me je z odprtimi rokami sprejela, zopet sn na… Tak 
da sn bil za družino zelo moteč. Sosedi, pa nikol niso nič rekli, ker smo tudi 
skupaj pili, ne, ampak ko sn pa povedal takrat, ne, to je ravno takrat ko sem 
za rojstni dan sestro Mileno klical…pol pa pravi soseda, veš da sma se 
midva s partnerjem pogovarjala, da bi se ti mogo it zdravit. Takrat sn dobo 
informacijo, pret pa ne, ne. Saj je to težko rečt nekomu če je pijanec…ver-
jamem da je to težko, pa jim ne zamerim. Nisem pa tudi z ženo okrog tega 
se pogovarjal, ker moja žena ne rada o tem govori, če bi moja žena načela 
bi tudi oni rekli, ja saj res, ne…. Ne vem…

vpliv alkoholizma na 
družinske razmere, 
skrhan odnos s hčer-
ko, neprepoznavanje 
težav v družini, nekri-
tičnost do lastnega 
pitja, pritisk hčerk in 
žene za zdravljenje, 
pitje s sosedi

Podpora: …vsi so srečni da sn tu. Vsi so srečni. občutek sreče v druži-
ni zaradi zdravljenja

Nasvet mladim: Ja, jaz sn reko tudi, ker se spomnim samo zdaj tisto, 
družabno pitje, ko smo bli takšni, ja pa smo šli drugač v gostinstvo. Pri 
drugem kozarcu rečt ne, jaz pa ne bom, jaz pa bom zdaj vodo pil, pa nekaj 
drugega. Splača se, ker tisto slej ko prej, te preko meje pripelje. Slej ko 
prej si preko meje. In vprašanje, kdaj sem jaz že bil psihično odvisen. Že 
mogoče takoj po srednji šoli. Eee, eno pivo je čisto dovolj. Čisto dovolj.

znati reči ne

1B Prekomerno pitje: Kr veliko, ker mam tud ozdravljenega strica, dvajset let 
trezen in pa bratranec od partnerja se je zdravil pred štirimi leti tukaj in je 
tudi pil. Tak da ja… saj pravim toto moje obdobje je blo relativno kratko, 
zaj sem se jaz odločla eee in ja, kar nekaj sem slišala / Jaz sem začela zlo-
rabljat alkohol cirka tri leta pa pol, zdaj, takrat ko sem nehala v bistvu dojit 
drugo hčero, eee v bistvu prekomerno pa zadnjih 18 mescov…

veliko razmišljala o 
alkoholizmu, alkoho-
lizem v širši družini 
(stric), prekomerno 
pitje zadnja leta

Vzroki: V bistvu čustvena stiska, eee, osebnostna stiska, eee.. da pač v bi-
stvu utapljaš probleme tudi,da pač potopiš probleme v alkoholu. Da misliš 
da boš s tem rešo, ampak v bistvu, alkohol je, ampak problemi ostajajo, 
v bistvu…/ Pri meni je bla recimo samota, ne, ker sem bla sama veliko, 
pa preveč sem si oziroma, sem misla da zmorem in zmorem sama. Ja to / 
Preobremenjenost.

čustvena stiska, 
osebna stiska, različ-
ne težave, osamlje-
nost, preobremenje-
nost

Podpora: …s partnerjem pa, partner je pa kar malo jezen na mene ker je še 
vedno prepričan da bi jaz lahko to zmogla sama, ne, brez zdravljenja.

nepodpora partnerja 
pri zdravljenju
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Posledice: Jaz sn pa v bistvu bla perfekcionistka v skrivanju in zakrivanju, 
tak da družba je kar malo onemela ko sem povedla da grem na zdravljenje. 
Služba ni trpela, ker sem svoje delo opravljala, tak kot morem. Otroke sem 
gledla da sem dala takrat mojim staršem, ker moji starši ne pijejo popol-
noma nič,eee, s partnerjem pa, partner je pa kar malo jezen na mene ker 
je še vedno prepričan da bi jaz lahko to zmogla sama, ne, brez zdravljenja. 
Eee, doma je blo vse porihtano vedno, vse, kot da nič ni v bistvu. Dobro, 
začela sem malo štenkarit, če ni blo kaj pošlihtano al pa na primer če sem 
jaz kdaj rekla pa bi lahko to nardil, pa če ni to nardil, ne, a saj to bom jutri. 
Pol sem kr znala bit malo preperljiva, saj pravim, kaj se družbe, službe tiče 
pa… sem vse lepo skrila in zakrila. Tak da, saj pravim, so prijatli bli kar, kak, 
ti se ne moreš it zdravit, od česa se boš šla zdravit, ne, eee / Sam, sama.. 
tak da je smisel, zarad sebe, zarad otrok. Zaj mislim da sem zadnji vlak, 
oziroma, nekako sem to občutla ko sem zadnji mesec nehala brat pravlji-
ce ta malim, takrat sem rekla op, stop. Dosti mam, to ne gre. Tak da je to 
blo, mislim, v trenutku sem se odločla. Sicer prvo sem partnerju obljubla, 
da grem samo pripravljalni del, potem pa sem se tudi prvi dan tu odločla 
da grem na zdravljenje / Ja saj to je pri meni tudi zanimivo, da jaz do 25. 
leta sploh nisem pila alkohola in tudi v družbi jaz sem ful bol pozitivna na 
primer ko sem trezna, ko pa sem bla, ko sem bla napita.

pitje na skrivaj, 
nepodpora partner-
ja pri zdravljenju, 
poskrbljeno za dom, 
otroke, prepiri s 
partnerjem, ustrezno 
funkcioniranje v služ-
bi, prenehanje branja 
pravljic otrokom,  
v treznem stanju bolj 
pozitivna v družbi

Nasvet mladim: Ja da se naj v alkoholu ne išče tolažba in uteha, ker v 
bistvu samota ostane, ee, ne mine, alkohol pa ti pol v bistvu nardi več, 
še več težav, ki jih v bistvu ne reši, ampak nardi še več. Tak da alkohol je 
zadnji, pri meni na primer, ko bom iskala uteho.

alkohol ni tolažba, več 
težav zaradi alkohola

Sogovorniki iz fokusne skupine 1, t. j. odvisni od alkohola pred zdravljenjem, v večini niso bili 

kritični do lastnega prekomernega pitja in o problematiki pitja v preteklosti niso razmišljali 

(»Trdil sem stalno, da sem teko ne spil da bi mogo it na zdravljenje«; »sem si mislil ja preveč 

je pil, saj jaz pa tak malo pijem, ne. To se meni verjetno ne more zgoditi«). O tem so razmišljali 

šele krajši čas pred prihodom v ambulanto za zdravljenje odvisnosti (»Prej sem pomislo tu pa 

tam, drugi dan ko mi je blo slabo pa ja, zakaj sn jaz mogo tolko spit, kaj mi je to potrebno«). 

En sogovornik je o problematiki pitja razmišljal veliko (»Kr veliko, ker mam tud ozdravljenega 

strica, dvajset let trezen in pa bratranec od partnerja se je zdravil pred štirimi leti tukaj«).

Med vzroki pitja so sogovorniki največkrat izpostavili različne družinske težave (»Jaz sem 

začel pit najbolj za, da sem meja probleme z hčerko, ne«; »sem začel pit, ker kda mi je umrla 

mama, te sem si začel iskati partnerko«; »če še je bija prisoten, stalno me je vzemirjal, pa 

sem se šo napit«), vpliv okolja (»to so ble take terenske službe ko se dosti pije«), pomanjkanje 

samozavesti (»pomanjkanje samozavesti, pa pol tudi samospoštovanja«), finančne težave 

(»finančne težave, konec koncev v revščini je še več alkoholizma«) ter preobremenjenost in 

samota (»Pri meni je bla recimo samota, ne, ker sem bla sama veliko, pa preveč sem si oziro-

ma, sem misla da zmorem in zmorem sama. Ja to; Preobremenjenost.«).
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Sogovorniki prav tako opišejo o številnih posledicah prekomernega pitja: razpad družine ali 

partnerskih zvez (»Po štirih letah sma se pol s tisto razšla, je rekla zakaj piješ to, pa tak«; »Je 

pa mogoče pitje malo vplivalo, da niti nisem razmišljal kaj o kakšni resni zvezi«; »je predvsem 

na družino vplivalo«), slabše opravljanje dela (»slabše sem delal, nisem mogo delat, komaj 

sem čakal da bo ura da bom lahko šel domov«), izguba socialnih stikov (»Potem prijatelji, 

mogoče sem katere prijatelje izgubil zaradi tega, ne«), nesoglasja s partnerjem (»če sem jaz 

kdaj rekla pa bi lahko to nardil, pa če ni to nardil, ne, a saj to bom jutri. Pol sem kr znala bit 

malo preperljiva«).

Sogovorniki so mnenja, da ima alkohol zgolj negativne strani (»alkohol nič dobrega ne da. 

V bistvu če se gre zabavat, se lahko drugače zabavate, alkohol je brezveze«), da je potrebno 

znati reči ne (»Pri drugem kozarcu rečt ne, jaz pa ne bom, jaz pa bom zdaj vodo pil, pa nekaj 

drugega. Splača se, ker tisto slej ko prej, te preko meje pripelje. Slej ko prej si preko meje«) 

in da se težave s prekomernim pitjem le poglabljajo (»naj v alkoholu ne išče tolažba in uteha, 

ker v bistvu samota ostane, ee, ne mine, alkohol pa ti pol v bistvu nardi več, še več težav«).

Tabela 99: Ocena posledic odvisnosti od alkohola v fokusni skupini med zdravljenjem odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 2 – MED Pripisani pojem

2M Prekomerno pitje: Če vam po pravici povem, pijem nad 30 let. Iz mladih 
let, nisem razmišljal o pitju, niti o posledicah…

nerazmišljanje o pro-
blemu alkoholizma v 
preteklosti, dolgole-
tno prekomerno pitje

Vzroki: Vzrok je bil dostikrat čustvovanja, čustva, ja… težave pri izražanju 
čustev

Posledice: Na vseh področjih /Zato ker me je alkohol uničo telesno in 
psihično. Totalka. Tolko še me je še pustil, da sem preživel, komaj preživel, 
ne.

negativne posledice 
na vseh področjih, 
telesne in psihične 
posledice prekomer-
nega pitja

Podpora: Ja men se zdi, mam občutek, pa, ne. Ja men se zdi, mam obču-
tek, pa, ne.

občutek podpore sina

2R Prekomerno pitje: Prekomerno pijem nekaj čez 20 let / (nihče ga ne spre-
mlja pri zdravljenju)

dolgoletno  
prekomerno pitje

Vzroki: Ja jaz že izhajam iz družine, kjer sta bla oba starša alkoholika… 
eeee…

starši alkoholiki

Posledice: Na vseh področjih / Definitivno slabo vpliva, … mogoče še 
najmanj na službenem področju, neke mel sem svoje afekte, sploh kar se 
tiče zmanjšanja motivacije za delo, eeem, kar se pa tiče družinskih … / Ja, 
utrujen sem bil, pa edina opcija se mi je zdela zdravljenje.

negativne posledice 
na vseh področjih, 
manjši vpliv na de-
lovne sposobnosti, 
utrujenost
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2Da Prekomerno pitje: Jaz tudi, 30 let. S tem da z alkoholizmom sem se sezna-
nil od očeta, ki je bil alkoholik, razmišljal pa nisem o tem, da je škodljiv, da 
je to nekaj slabega…

nerazmišljanje o pro-
blematiki alkoholizma 
v preteklosti

Vzroki: Ja zdaj ko sem šolan alkoholik, zdaj lahko rečem, da mi je predo-
bro šlo,…dobro mi je šlo…, če bi jaz mel nekakšne eksistenčne težave, 
da bi se težko prebijal, mogoče bi bil alkohol prisoten, ampak ne bi si ga 
mogo privoščit, res… eee…

dobro življenje

Posledice: Na vseh področjih / Problem je … eee, ni vse tak črno, če tak 
gledaš, ni zdaj to neko opravičevanje ali …  alkohol teh 30 let…, ampak je 
prineso kar precej ugodja, pa veliko slabih stvari, če ni razdrl družino, sem 
jaz šou, je drugi strani vrno družino, čez dva tri mesce smo se potem super 
razumeli. In z mojimi bivšimi, otroki, mogoče bi zdaj bli skregani, če bi še 
skupaj živeli. Z mojim alkoholizmom pa bi na silo pol držali družino skupaj. 
Tak da … eeee, sigurno je za marsiktero slabo stvar bil kriv alkohol… /
Predvsem zdravje. Nisem najboljšega zdravja, posledice alkohola, pa neke 
nove izzive sem zdaj dobil, pa neko voljo, da sam za sebe nekaj nardim…

negativne posledice 
na vseh področjih, 
razpad družine, 
posamezen pozitiven 
učinek z vrnitvijo 
družine, zdravstvene 
težave

Podpora: Sem v to vključo samo mojo partnerko, s katero sma zdaj štiri 
leta / (ga spremlja partnerka, podpirata pa še oba otroka).

podpora partnerke

Nasvet mladim: Veliko je drugih lepših stvari u življenju, alkohol najmanj. 
Tu so starši, tu so bodoče prijateljice, prej sem reko u naravo, nazaj k nara-
vi, ne, oguljen slogan, ne, delo stran od teh računalnikov, te tehnike, vsega 
je dost za pogledat, kratko je to življenje, živi ga srečno, če se le da.

poudarek na drugih 
lepotah v življenju

2De Prekomerno pitje: Tudi jaz mam že 10 let pitja za sabo, že iz srednje šole… nerazmišljanje o pro-
blematiki alkoholizma 
v preteklosti

Vzroki: Aaaa, najprej radovednost, ja, potem pa lajšanje slabih občutkov… radovednost, lajšanje 
čustvenih težav

Posledice: Težave v družini, prepiri, težave v službi…/ Ko sem bil trezen, 
sem še lahko delal, ko sem bil pijan, pa seveda, ne…/ Jaz sem se odločo 
zato, ker nisem več mogo rešit nobene težave, v prisotnosti alkohola, ker 
sem zabredel čisto na dno.

težave v družini, 
prepiri v družini, 
težave na delovnem 
mestu, nesposobnost 
opravljanja dela v al-
koholiziranem stanju, 
nesposobnost reše-
vanja težav, propad

Podpora: Jaz imam vso podporo bližnjih, staršev, partnerke / (ga spremlja 
partnerka pri zdravljenju).

podpora staršev in 
partnerke

Nasvet mladim: Če že boš užival alkohol, preberi si najprej tisto našo 
skripto o alkoholizmu, pa probaj čim bolj zmerno pit, če pa sploh ne boš, 
bo pa najboljš.

odsvetovanje pose-
ganja po alkoholu

2K Prekomerno pitje: Jaz tud ene 20 let že pijem, tud nisem razmišljala tolk 
prej o alkoholu…

nerazmišljanje o  
prekomernem pitju

Vzroki: Osamljenost…. osamljenost

Podpora: Jaz mam vlko podporo, od hčere največ / (jo spremlja partner, 
tudi bivši alkoholik).

podpora hčerke

Posledice: Na vseh področjih slabo (tišina), ja družina, tudi okolje… / Jaz 
sem že drugič tule, eee, pač nisem si mogla sama pomagat, pač rabim 
pomoč.

težave v družini, v 
okolju, nesposobnost 
reševanja težav

V fokusni skupini 2, v kateri so sodelovale osebe, odvisne od alkohola med zdravljenjem 

odvisnosti od alkohola, o problematiki prekomernega pitja v preteklosti prav tako niso razmi-

šljali (»Če vam po pravici povem, pijem nad 30 let. Iz mladih let, nisem razmišljal o pitju, niti 
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o posledicah…«; »z alkoholizmom sem se seznanil od očeta, ki je bil alkoholik, razmišljal pa 

nisem o tem, da je škodljiv, da je to nekaj slabega…«).

Med vzroki prekomernega pitja so izpostavili težave pri izražanju čustev (»Vzrok je bil dosti-

krat čustvovanja, čustva, ja…«), vedenjski vzorec (»ja jaz že izhajam iz družine, kjer sta bla oba 

starša alkoholika… eeee…«), dobro življenje (»da mi je predobro šlo,…dobro mi je šlo…«), 

radovednost (»Aaaa, najprej radovednost«) in osamljenost (»Osamljenost….«).

Opisali so negativne posledice odvisnosti na vseh področjih (»Na vseh področjih; Zato ker 

me je alkohol uničo telesno in psihično. Totalka. Tolko še me je še pustil, da sem preživel, ko-

maj preživel, ne«), še posebej pa zdravstvene težave (»Predvsem zdravje. Nisem najboljšega 

zdravja, posledice alkohola«), različne težave (»Težave v družini, prepiri, težave v službi…«) 

in nesposobnost soočanja s problemi (»Jaz sem se odločo zato, ker nisem več mogo rešit 

nobene težave«).

Opisali pa so tudi nekatere pozitivne posledice (»ampak je prineso kar precej ugodja, pa veli-

ko slabih stvari, če ni razdrl družino, sem jaz šou, je drugi strani vrno družino«).

Sogovorniki so prepričani, da obstaja veliko lepših stvari v življenju (»Veliko je drugih lep-

ših stvari u življenju, alkohol najmanj«) in da naj posameznik po alkoholu sploh ne poseže 

(»preberi si najprej tisto našo skripto o alkoholizmu, pa probaj čim bolj zmerno pit, če pa 

sploh ne boš, bo pa najboljš«).

Tabela 100: Ocena posledic odvisnosti od alkohola v fokusni skupini po rehabilitaciji odvisnosti

Izjava – fokusna skupina 3 – KLUB Pripisani pojem

3Bo Prekomerno pitje: Sploh nisem razmišljal o alkoholizmu, ampak sem… 
Jaz sem 30 let pil, ampak nisem tega vido. Jaz sem 30 let tvegano pil, 
oziroma mogoče pri dvajsetih bi se že mogo že it zdravit. Čist tak, ampak 
nikol nisem sebe vido, vedno sem norme višje postavlal od sebe, ne. Na 
začetku sem vido onega, ko je tri-krat na teden bil pijan, je bil on meni, glej 
ga kaki je, sebe nisem vido. Ko sem prišo na njegovo štengo, sem vido 
enega za štengo više. Dok nisem prišo jaz do one zadnje štenge gori.

v preteklosti ni raz-
mišljal o alkoholizmu, 
kritičen do pitja pri 
drugih, nekritičen do 
lastnega prekomer-
nega pitja

Vzroki: Jaz sem tudi probal iz čiste radovednosti. Vidiš, misliš kaj je to, ko 
pa spoznaš učinke, pol pa, meni so bli učinki fantastični, bil sem sproščen, 
mozek mi je 300 na uro v narekovajih delal, počuto sem se bolj sprejetega, 
mel sem probleme s sprejemanjem, ker sem pač s kmetije v MB prišli, pa 
bla bla bla. 

radovednost, prijetni 
učinki alkohola, pove-
čanje sprejetosti
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Razvoj: Ne vem, pol že si misliš, da morš enega butnit, da boš to nardil, 
avtomatsko, da dobiš tisto, ne, od začetka še je to nekak, pol pa en, pol 
pa že, jaz sem to tak vzel v svoji glavi, da moraš enega ruknit, ampak pol 
že ni tistega učinka, pol morš že dva, tri, štiri za isti učinek, ker en je pol že 
približno tak, ko da bi dva deci vode spil. Brez tega se nisem počuto, na 
primer, zdaj bom pa lahko mladinski govor mel, ker prej v časih smo bli 
mladinci, pa delovne brigade, te smo stalno ruknili, pol si mel pa že glavni 
govor. Ja čist tisto. Učinke smo pol iskali. Nismo drugo. Prvo okus, pol pa 
učinek, ne.

najprej pozitivni 
učinki alkohola na 
počutje, na samoza-
vest v okolju, prijeten 
okus

Primer alkoholizma v ožjem okolju: Pri nas ni blo… stara mama je bla 
mogoče beta alkoholik…

alkoholizem pri  
starem staršu

Posledice: Negativno. Ja sigurno je tud družina šla narazen zaradi mojega 
pitja. Prijateljstvo, si pa tak zbiraš prijatle, sproti. V službi pa, dosti lažje 
pretentaš kot zakonca. Je vplivalo 100 % v službi tudi, ne. To najboljši sam 
vidiš, ne.

negativni vpliv 
alkohola na družino, 
na delovnem mestu, 
razpad družine

3I Prekomerno pitje: Jaz sem se nad svojim alkoholizmom, nad svojim sem 
se prvič zamislo…, moj oče je tudi bil alkoholik, ampak, dobro, se mi je 
tudi šlo na živce, ampak nikol nisem razmišljal, da bi se mogo it zdravit, 
čeprav je kar pogosto pil. Meni je bla prelomnica pred dobrim letom dni, 
ko se mi je ta zadnja, četrta hčerka rodila. Ko sem delal neumnosti, čeprav 
sem se pol zavestno odločo, da bom nehal pit, septembra sem se pol 
odločo / Jaz nisem tak… Sem pa nisem pil. Ko so bla tekmovalna obdobja, 
nisem pil, ko je bla pavza sem pil, potem sem tri dni pil, pa spet par dni ne. 
Kdaj sem začel? Tam v 6. razredu osnovne šole. Lani septembra sem začel 
abstinirat, zdravit sem se šel oktobra, mislim da.

v preteklosti ni raz-
mišljal o alkoholizmu, 
soočanje z alkoho-
lizmom pri očetu, 
prelomnica – porod 
zadnje hčerke; 
večdnevno občasno 
prekomerno pitje, 
dolgoletno prekomer-
no pitje iz osnovno-
šolskih dni, abstinen-
ca eno leto

Vzroki: Radovednost / Meni pa še tisto adrenalinsko predvsem, tak če 
gledam, adrenalin je tisti, jaz sem taki adrenalinski odvisnik. V alkoholu je 
blo to to.

radovednost,  
adrenalinski vpliv

Posledice: Na vse. Zapostavljal sem ženo, družino in prijatelje, nisem več 
upošteval, delat tak nisem mogo, ker sem pil, tak da… Ko je prišlo na vrhu-
nec, to je blo lani, sem vido, da je prišlo na vrhunec,  tak da sem nehal pit.

negativne posledice 
na vseh področjih, 
zapostavljanje žene, 
družine in prijateljev, 
nesposobnost opra-
vljanja dela

Primer alkoholizma v ožjem okolju: ...moj oče je tudi bil alkoholik… oče alkoholik

Nasvet mladim: Ne posegat. Sploh ne začet. Jaz že tudi svoje otroke, že 
male morš met priložnost naučit, da alkohol ni nič.

sploh ne začeti  
s poseganjem  
po alkoholu

3D Prekomerno pitje: Moj oče je bil alkoholik, razmišljal nisem, pil je, sam 
sem si pa zadal, da ne bom takšen. Je pa res, to kar je L rekla, če bi bol ve-
del, na primer v šoli, bolj poučen, bi veliko tega ne bilo. Če bi odrasli vedli, 
kaj je alkoholizem danes, mogoče veliko tega ne bi bilo. Da lahko uspe, 
nekako abstinirat, zlo težko, da se sploh kaj spremeni. Morš vedet, zunaj 
je točno takšno mnenje, šele takrat si alkoholik, ko so ti razpadla jetra, ker 
je preveč pil, tiste že neke skrajnosti. Vedno se reče, saj ta ne pije dost… / 
V bistvu vleče samo samega sebe ven…. Tako pomoč so ti nudli v bolnici 
enkratno, neko znanje, če bi prej mel, ker veš v šoli te učijo vsemogoče, 
samo življenja ne… eee / Začel sem pit tam pri 14, 15, 16 letih, v mladih le-
tih. Že ekstremno pitje je bilo 19, 20, 21. Kola z rumom. Prvič sem se zdravil 
pri 24-tih, abstiniral 16 let, ko sem drugič pil, sem se vprašal, kakšna je ka-
kovost življenja, primerjal s 16-timi leti abstinence. Zdaj abstiniram 4 lete.

v preteklosti ni raz-
mišljal o alkoholizmu, 
ni želel biti kot oče, 
nekritičnost do pitja 
v okolju, kritičnost 
v okolju le v skraj-
nostih, informacije 
o alkoholizmu v bolni-
šnici, dolgoletno pitje 
alkohola iz mladostni-
ških dni, abstinenca 
štiri leta

Vzroki: Ta neki, da mi je blo všeč. prijetni občutki  
pri pitju

Primer alkoholizma v ožjem okolju: Moj oče je bil alkoholik. oče alkoholik
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Posledice: Razmišljam, kak naj odgovorim na vprašanje, zelo na kratko, na 
najdaljše vprašanje.. . Človek si ustvari svoj svet, in ta svet ne spada v to 
vašo socialno sliko. Ta slika je samo tvoja in se poruši vse. Še tvoj ego pa 
te podpira pri tem in ti si naporen. Samo padaš, so pa tvoji občutki tisti hip 
tudi pozitivni. Pa vedno pač iščeš nekoga, ki je slabši. To. V bistvu samo 
opravičevanje samega sebe. Socialnega okolja nimaš več, tisto se prvo 
poruši. Tisti pivski kolegi so, ne pa neka sociala al… vse to.

razpad stikov v social-
nem okolju, ostanejo 
pivski prijatelji, pada-
nje proti dnu, opra-
vičevanje lastnega 
pitja, iskanje slabših 
od sebe, opravičeva-
nje svojih ravnanj

Nasvet mladim: Jaz bi pa rad dodal, samo k temu nekaj malega. Vse tisto, 
kar boš takrat pridobil, ko boš prvič, drugič, al pa tretjič probal, zaradi druž-
be, ali pa zaradi tega, da boš sprejet v družbo, ma zaradi česa, tisti efekt, 
ma pusti tam, pa če ga boš neso zraven, boš ga večno rabo.

ko enkrat začneš  
boš tisti učinek  
potreboval večno

3Br Prekomerno pitje: Slišal in vido pri očetu in mi je to šlo strašno na živce, 
zelo, zelo /Hm. Tvegano pijem, odkar sem prvič začel pit. To je blo v mla-
dih letih, konec osnovne šole. Zdaj abstiniram dve leti.

slišal o alkoholizmu 
že v preteklosti,  
se soočal z alkoho-
lizmom pri očetu, 
kritičnost do pitja  
pri očetu; dolgoletno 
prekomerno pitje iz 
osnovnošolskih dni, 
abstinenca dve leti

Vzroki: Eee meni je blo …, kar sem prvič poskusil alkohol, mi je blo všeč, 
da sem zadet. Jaz sem še to potem kombiniral s tabletam. Ja čimbolj 
zadet. Verjetno tudi zaradi tega, da bežiš.

zadetost, kombinacija 
s tabletami, beg

Posledice: Ja greš v bistvu v totalno osamo, še tistega, ki bi ti mogoče 
dobro želel, ga nočeš več videt. Ker maš edino ti prav. Živiš eno, ustvariš si 
eno izkrivljeno sliko o življenju, eee torej v bistvu se tudi sam začneš spre-
minjat, nisi več tisti. Tak ko mi je tisti moj prijatu reko, v tebi sta dva Br, en 
Br, tisti dober, en pa je slab…

osamljenost, zmanj-
ševanje stikov, živiš  
v svojem svetu, spre-
minjanje osebnosti

Primer alkoholizma v ožjem okolju: Slišal in vido pri očetu in mi je to šlo 
strašno na živce, zelo, zelo.

alkoholizem pri očetu

Nasvet mladim: Iluzorno je pričakovati, da mladi ne bodo nikoli poskusili, 
ne, pa bi mu vsaj reko naj ne prezgodaj. Lahko pa povem, da v tem ni v 
bistvu nič lepšega, nič bolj nobel, ne.

čim kasnejše 
poseganje po 
alkoholu, v njem  
ni nič lepega

3L Prekomerno pitje: Ja seveda smo, mislim so nas že v šoli učili, pa vse. Na 
primer, jaz sem slišala za mojega očeta, da je bil alkoholik, ampak nikol, 
ne vsrednji šoli, pa ne v osnovni šoli, ni nihče reko, da je to bolezen. To je 
blo kot nekaj slabega. Se je zapil, je končal v jarku. To ni blo predstavljeno 
kot sladkorna bolezen, da je to kronična boleze. Smo pa slišali prej že o 
tem /Jaz pa sem prvič poskusla alkohol na maturantskem izletu, se pravi 
tam pri 18-tih al 17-tih, aaa, potem pa sem tvegano začela pit od 2005 pa 
do 2011, ko sem se šla zdravit. To se pravi, da zdaj dve leti, pa tri mesce 
abstiniram.

informacije o alko-
holizmu že v šoli, 
pomanjkanje infor-
macij o alkoholizmu 
kot bolezni, dolgole-
tno prekomerno pitje 
iz mladostniških dni, 
abstinenca več kot 
dve leti

Vzroki: Jaz, pri meni, nesposobnost reševanja težav, nesposobnost soo-
čanja, soočit se z realnostjo in z dejstvi in namesto tega, zbežiš v en svoj 
svet, kjer ti tega ni treba priznat.

nesposobnost reše-
vanja težav, nespo-
sobnost soočanja  
z realnostjo, beg  
v svoj svet

Primer alkoholizma v ožjem okolju: Na primer, jaz sem slišala za mojega 
očeta, da je bil alkoholik.

oče alkoholik
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Posledice: Jaz bi rekla, da je negativno na vseh koncih, od družinskih vezi, 
služba, finance, dejavna vključenost, vse gre navzdol in na koncu res pri-
deš v osamo, samo zaradi tega, da lahko v miru piješ in da si z alkoholom, 
ki je tvoj najljubši prijatelj. Ja. Najljubši prijatelj, ki mu lahko vse poveš, se 
mu zjočeš, vse, … samo zato daš zadnji denar, zato da lahko si kupiš alko-
hol in to je tista največja groza. Zato, da se lahko ubiješ. Nič. To je sama 
negativna stvar. Sama negativna stvar.

negativne posledice 
na vseh področjih 
(družina, služba, 
finance, socialna 
vključenost),  
osamljenost

Nasvet mladim: Če boš probal, bolje je, da ne probaš, ampak ne vem, 
kolko jaz otroke poznam, seveda še probate, seveda tisto, kar je prepove-
dano, je najslajše, a ne, eee, a imej vedno v zavesti, da nihče na svetu še ni 
premagal alkohola, vedno alkohol pokoplje človeka. Da še ni junaka, ki bi 
ga premagal.

alkohol vedno  
premaga človeka

V fokusni skupini 3, v kateri so sodelovale osebe po rehabilitaciji odvisnosti od alkohola 

(klub), sogovorniki v preteklosti niso razmišljali o lastnem prekomernem pitju (»Sploh nisem 

razmišljal o alkoholizmu, ampak sem… Jaz sem 30 let pil, ampak nisem tega vido«), le ne-

kateri v povezavi z drugimi (»Jaz sem se nad svojim alkoholizmom, nad svojim sem se prvič 

zamislo…, moj oče je tudi bil alkoholik, ampak, dobro, se mi je tudi šlo na živce, ampak nikol 

nisem razmišljal, da bi se mogo it zdravit«; »Slišal in vido pri očetu in mi je to šlo strašno na 

živce, zelo, zelo«). En sogovornik si je zadal, da ne bo takšen kot njegov oče (»Moj oče je bil al-

koholik, razmišljal nisem, pil je, sam sem si pa zadal, da ne bom takšen«). Ena sogovornica je 

o problemu alkoholizma slišala že v preteklosti, ampak ni vedela, da je to bolezen (»Ja seveda 

smo, mislim so nas že v šoli učili, pa vse. Na primer, jaz sem slišala za mojega očeta, da je bil 

alkoholik, ampak nikol, ne vsrednji šoli, pa ne v osnovni šoli, ni nihče reko, da je to bolezen«).

Med vzroki odvisnosti od alkohola so našteli: radovednost (»Jaz sem tudi probal iz čiste 

radovednosti«), pozitivne učinke alkohola (»ko pa spoznaš učinke, pol pa, meni so bli učinki 

fantastični, bil sem sproščen, mozek mi je 300 na uro v narekovajih delal, počuto sem se bolj 

sprejetega, mel sem probleme s sprejemanjem«; »Meni pa še tisto adrenalinsko predvsem, 

tak če gledam, adrenalin je tisti, jaz sem taki adrenalinski odvisnik«; »Ta neki, da mi je blo 

všeč«), beg pred težavami (»Verjetno tudi zaradi tega, da bežiš«; »nesposobnost reševanja 

težav, nesposobnost soočanja, soočit se z realnostjo in z dejstvi in namesto tega, zbežiš v en 

svoj svet, kjer ti tega ni treba priznat«).

Posledice odvisnosti so bile prisotne na različnih področjih, in sicer družinskem, delovnem 

(»Ja sigurno je tud družina šla narazen zaradi mojega pitja. Prijateljstvo, si pa tak zbiraš pri-

jatle, sproti. V službi pa, dosti lažje pretentaš kot zakonca. Je vplivalo 100 % v službi tudi«; 

»Zapostavljal sem ženo, družino in prijatelje, nisem več upošteval, delat tak nisem mogo«).
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Kot posledica je sledila izguba socialnih stikov (»Socialnega okolja nimaš več, tisto se prvo 

poruši. Tisti pivski kolegi so, ne pa neka sociala al… vse to«; »Ja greš v bistvu v totalno osa-

mo, še tistega, ki bi ti mogoče dobro želel, ga nočeš več videt«), spreminjanje osebnosti (»eee 

torej v bistvu se tudi sam začneš spreminjat, nisi več tisti«), pa tudi finančne težave (»samo 

zato daš zadnji denar, zato da lahko si kupiš alkohol in to je tista največja groza«).

Sogovorniki svetujejo, naj se po alkoholu sploh ne poseže, saj ima alkohol številne negativne 

plati (»To je sama negativna stvar. Sama negativna stvar »; »Ne posegat. Sploh ne začet. Jaz 

že tudi svoje otroke, že male morš met priložnost naučit, da alkohol ni nič«; »nihče na svetu 

še ni premagal alkohola, vedno alkohol pokoplje človeka«).

Tabela 101: Ocena posledic odvisnosti od alkohola v fokusni skupini zdravi

Izjava – fokusna skupina 4 – ZDRAVI Pripisani pojem

4V Prekomerno pitje: Ja, pa tudi opaziš v okolici ljudi okoli sebe, ki imajo 
probleme s tem. Sem že včasih razmišljal o tem; so problemi, sigurno, v 
družbi so problemi, včasih vidiš, marsikje no, smo že tudi meli probleme, 
ampak no, smo jih rešli. Tak da hvala bogu. Pri meni pa tudi tak, vikend, 
seveda, kolegi, seveda, to je družba, včasih te potegne. Ja razmišljam 
včasih o alkoholizmu.

razmišljanje o pro-
blemu alkoholizma, 
problem pitja priso-
ten v okolici, občasno 
uživanje alkohola ob 
priložnostih

Poznavanje alkoholizma: Dobro. Sem že kar nekaj prebral strokovne litera-
ture o tem.

dobro poznavanje 
problema alkoho-
lizma, prebiranje 
literature

Vzroki: Stres / ...in potem iščeš animatorko pri kelnarci, za šankom / ja 
ker nekateri spijejo mogoče en štamparli, da premagajo tremo, drugo pa 
je potem, ko ti rabiš to za vsako malenkost že, da funkcioniraš sploh / v 
mladosti je tudi postavljanje pred vrstniki. Češ, jaz pa že pijem, jaz pa že 
kadim, ha. Na ta način potem tudi otroci iščejo pozornost, ker se drugje ne 
morejo dokazat / …nisem niti enega spil… Do vojske nisem niti enega spil. 
Niti kapljice / Maš otroke, ko so stari 14, 15 let pa so zasvojeni z alkoholom; 
/ Na valeti v sosednji šoli je šel en starš, pa jim kupo alkohol, ker ga sami 
mulci niso dobli in so bli pijani ko…

stres kot vzročni 
dejavnik, iskanje 
aktivnosti, premago-
vanje treme, funkci-
oniranje v življenju, 
postavljanje pred 
vrstniki, iskanje 
pozornosti, dokazova-
nje, odklanjanje pitja 
v mladosti, odvisnost 
od alkohola že v mla-
dosti, neodobravanje 
nakupa alkohola 
otrokom

Razvoj: Na začetku je še zabavno, pa smešno. Saj to je to, ko ni tiste jasne 
meje, zdaj pa si, zdaj pa nisi, kdaj padeš tak globoko. Ker nekdo je lahko 
karakter, pa se potem še skopa s tega, drugi pa niso, ne, to je tudi od oseb-
nosti odvisno, …če si sam noče pomagat.

zabava ob začetku 
pitja, nejasna meja 
med odvisnostjo in 
neodvisnostjo, vpliv 
osebnosti, pripravlje-
nost za pomoč
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Podpora: Mislim da bi mel. Bi pa trpela družina, sigurno. Tudi sam ne bi bil 
ponosen na to.

zaupanje v pomoč 
družine, zavedanje 
težav, ki bi nastopile v 
družini

Primer alkoholizma v ožjem okolju: Sam nisem konkretno pomagal, am-
pak pomagam tolko, da mu ne ponujam alkohola, ko pride na obisk, ali pa 
ko se družimo, pač on ne pije in mu ne daš niti možnosti, da bi se odločal. 
Tudi flaše mu ne nesem za darilo / Ja. Seznanjeni so bli, da ima probleme 
in ga ne silijo (ostali sorodniki).

neponujanje alkohola 
odvisnemu, nepo-
darjanje alkohola,  
neponujanje alkohola 
sorodnikov izogibanje 
družinskih članov

Posledice: Ja sigurno ne bi bil ponos družini, pa tudi, verjetno se bi me 
izogibali, pol kak češ nekomu nasvete dajat, če sam za sebe ne morš 
poskrbet. Ja zdaj, kolko bi uspel zatajit okolici, to nekaj časa lahko blefiraš, 
pa tudi okolica to nekaj časa tolerira. Še vedno je pri nas to, da jih en drek 
briga, da je to tvoj problem in problem družine. Za njih ni. Aaa tak da… /
Eni zapadejo v alkohol, ko se družijo s takimi / Ja, kaj mene briga, če si ti 
pijanc / Ne rabiš (denarja)… ne rabiš / Poglej klošarje, za kaj zbirajo oni? Za 
tisti litrček. Ja, ampak, tisti dnar ko zbere, za en Starček, pa rešeno / Maš 
tudi take, ki se ga tam zapijejo. Na ta način, tudi v gostilnah / Ne bi mogo 
več tak delat, kot doslej / Delaš napake / …Pa tudi fizično zelo zahtevna. 
Npr. pri 35 stopinjah so danes delavci popravljali cesto.

nekaj časa toleriranje 
pitja v okolju, osebni 
problem – ignoranca 
okolja, vpliv družbe 
na pojav alkoholizma, 
nepripravljenost na 
pomoč družbe, po-
gojenost z denarjem, 
potreba po pitju, pitje 
v lokalih,  posledice 
na delovnem mestu, 
pogostejše napa-
ke, pitje na fizično 
zahtevnih delovnih 
mestih

Nasvet mladim: Čim bolj pozno ko začnejo, nič ne bojo zamudli / Na žalost 
nismo (zmeraj vzgled) / Lahko povem jaz svojo izkušnjo, ko sem mel mla-
doletne otroke, bil sem vzgojitelj v koloniji na morju in sem jim obljubil, če 
bodo pridni, jih peljem zadnji večer na eno malo pivo. Jaz sem zdaj lahko 
kriminalc, ker sem to naredo, ampak vsi so lepo čakali, se družli, vsedli 
smo se lepo k mizi in smo naročli 12, ker nas je blo v skupini in še jaz, 13 
malih piv in smo tisto zvečer lepo spili. In iz moje skupine so bli vsi čisto 
v redu, čisto nič ni blo narobe, ne pijani, ničesar, vse je štimalo, v drugih 
skupinah so pa obležali mrtvo pijani, v nezavesti, ene tri so meli v ambu-
lanti noter, v grdem stanju. Tisto večer sem jaz odlično bom reko zaključit 
s svojo skupino. Kar ostalim ni ratalo. Zdaj pa kaj je boljše, otrokom branit 
ne, ne, ne, ali kaj; Se pravi, takrat sem bil še sam študent… / Vidijo tudi 
filmske zvezde, kako zapadejo pod alkohol, to jim da mislit. / Pozornost 
iščejo.

čim kasnejše pose-
ganje po alkoholu, 
zavedanje občasnega 
nedajanja vzgleda, 
izkušnja vzgojitelja 
v koloniji, dogovor o 
pitju manjše količine 
alkohola, izkušnja v 
času študija, kritič-
nost do lastnih de-
janj, izkušnje drugih 
glede odvisnosti 
od alkohola, iskanje 
pozornosti

4P Prekomerno pitje: Tudi partnerka me večkrat spomni, da ne bi preveč spil. 
Da bi pa sam nekaj razmišljal, pa mislim da to še ni neka odvisnost. Naj-
večkrat so vse zadeve čez vikend, kaki piknik pa ono, se pravim čez teden 
pa zlo malo, da bi zdaj nekaj fejst alkohol užival. Se mogoče spiješ kdaj 
kako pivo, ampak v glavnem je vse bolj med vikendi.

opozorilo partnerke 
ob uživanju alkohola, 
občasno uživanje 
alkohola ob prilo-
žnostih, spije kakšno 
pivo, meni, da ni 
odvisen

Poznavanje alkoholizma: Vem da je to velik problem, tudi družina lahko 
razpade zaradi tega, najbolj trpijo, se pravim, če je alkohol v družini, naj-
bolj trpijo otroci, kot starš, če bi bil alkoholik ali nekaj takega, bi bil verje-
tno zlo zlo slab zgled / priznal pa ne bo, da je, mogoče je že čisto odvisen, 
vsak taji, ne. Al pa na skrivaj pije.

zavedanje posledic 
problema, trpljenje 
otrok, nepriznavanje 
problema v okolju

Vzroki: Družina, služba, družina, ne vem, kaj bi še druga reko, mogoče sam 
s sabo, da mogoče nisi zadovoljen, mogoče si brezposeln, najdeš uteho 
mogoče v alkoholi, ne vem. Ja si mogoče cele dneve sam doma, ne veš, 
kaj bi… V mladosti, ko si reko, saj smo bli skoraj vsi isti, ko si bil star 18, 20 
let, pa si nekaj spil…

družina kot vzročni 
dejavnik, nezadovolj-
stvo s sabo, brezpo-
selnost, dolgočasje, 
občasno pitje v 
mladosti
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Posledice: No, se pravim. Bolj je mene tisto strah, ko so že družine, otroci, 
ko je vse urejeno, pa to, pa potem nastopi alkohol. Dok je star še 18, 20, 
misliš se že bo prišo k pameti, ne, ko pa je družina, pa si star 40, 45, ne, pa 
te nastopi alkohol, potem pa. Potem pa že težko kontroliraš sam sebe, …
da lahko sploh normalno funkcionira / Tudi počuti se mogoče bolj hrabre-
ga, pa pogumnega, če že zjutra nekaj spije. Tak se mu že začne mogoče 
delovni dan, da ne more več, da lahko sploh začne nekaj delat mora nekaj 
spit. Mogoče že na vsezgodaj. Tak ko maš ti zajtrk pa to, tak ma on mogoče 
ne vem 2-3 deci vina, al pa tri štamparle. Pa pol začne. Zdaj da si res že tak 
globoko not, zdaj se vidi, če si sposoben sam sebe kontrolirat ali ne, je to 
da ti družina, to je otroci al pa žena rečejo al mi, al pa alkohol. Zdaj pa maš 
in se odloči v mescu dni, kaj ti je več pomembno, če si sposoben, če si 
tolko močn, ne, samo… Verjetno bi blo dosti kreganja doma. Se sam vase 
zapreš noter. Ampak tega bo, tak kot zdaj kaže, zmerom več. Večja je kriza, 
več je brezposelnih, vedno je več problemov, več jih najde pol…. Če maš 
ti doma vino, vinograd, poznam… Dosti je takih, ki jih ne gre v gostilno, 
pa se ga tam napije, dosti je takih, ki so doma, al pa veš, ma doma po 500, 
600 litrov, pa pije doma. Ne gre v gostilno. Saj v gostilni je drago. Težko se 
ga tam napiješ. Te bi rabo vsaki den 20 eurov, da bi se ga tam napil. Al pa 
30. To pa nimajo vsi / Brez službe ostaneš. Kdo te bo v službi toleriral, če 
boš tam pijan. Brez službe ostaneš. Če maš neko odgovorno delo, pa to, 
pardona v službi ni, se pravim, zgodi se mogoče enkrat, dvakrat, da pa bi 
blo to redno… Noben ti ne bo reko, zdaj si pijan, zdaj boš pa šo neke druga 
delat. Pometat al pa neke / Ampak če se ti pa kaj zgodi slučajno.

strah pred alkoho-
lizmom v odrasli 
dobi, nesposobnost 
samokontrole, pitje 
za funcioniranje v 
življenju, pitje za 
hrabrost, pogum, 
potreba po pitju, 
posledice v družini 
– prepiri, ultimat par-
tnerja, zaprtje vase, 
vpliv krize, brezposel-
nosti na povečanje 
alkoholizma, domača 
pridelava alkohola, 
pitje doma, domača 
pridelava alkohola, 
cenovno ugodnejše 
kot v gostilni, nevar-
nost izgube službe, 
netoleriranje pitja 
na delovnem mestu, 
nepripravljenost na 
menjavo delovnega 
mesta, ogrožanje 
varnosti na delovnem 
mestu

Nasvet mladim: Otroci, zdaj o tem, se malo več govori, literature je dosti, 
otroci so vsi že bolj izobraženi, veliko vejo, ko smo mi bli mali, nismo vedli. 
Tudi pogovarjalo se ni kaj dosti. Nisi mel ki prebrat, zdaj pa oni čitajo, pa 
dosti je revij, ki pišejo, alkohol uničuje to, alkohol uničuje jetre, pa…/ 15, 
16 letni otroci to zelo absorbirajo. Se pravim. Pri nam sploh ni videt, da bi 
kateri kaj; Če bi on bil sam, sem prepričan, da ne bi (posegal po alkoholu), 
je pa družba tista, ki potegne.

seznanjenost mla-
dih s problematiko 
odvisnosti, nepose-
ganje lastnih otrok po 
alkoholu, vpliv družbe 
na poseganje po 
alkoholu

4I Prekomerno pitje: Alkohol je vlki problem, to je …. Problem bom reko 
poznam kar dobro. Sem bil vključen tudi malo, ampak morš mu pomagat, 
če ne pomagaš ljudem, je to lahko vlki problem. Nisem o alkoholizmu nič 
prebral, razen da sem sodeloval v raziskavi, vidim pa, da je problem, tudi v 
družbi vidiš ljudi, ki propadajo zaradi tega, vidiš, ker sem dosti vključen v 
družbo, vidiš pač probleme.

problem pitja priso-
ten v okolici, vklju-
čenost v reševanje 
problema

Vzroki: Jaz mislim, da je najbolj stres, potem pa , kak bi temu reko, preveč 
časa, ne ne, preveč časa ma mogoče kdo, potem pa je sam sebi prepu-
ščen, potem pa je to definitivno je to problem, če maš ti preveč časa, sam 
ono, vam povem to ni dobro, … če bo sploh delo, če boš dobo plačo…/ 
Neurejene družinske razmere, to. Ampak to je vse že včasih povezano s 
tem alkoholizmom naprej. Potem ne, ker to se povezuje naprej in nazaj.

stres kot vzročni 
dejavnik, dolgočasje, 
današnja nestabilnost 
v državi, neurejene 
družinske razmere
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Razvoj: No to ne poznam primer, je pa tak, da če že v družini, da določeni 
starši s štirinajstletnim sinom gre v gostilno in si naročta pivo, ne. Razu-
mem, če si starš naroči pivo za sebe, razumem to, ampak da pa otroku 
naroči pivo, tega pa ne razumem. Pa, no saj to je moje mišljenje, ampak 
vem da to ni prav. To je zdaj prvo, drugo pa je, jaz še vedno trdim, prvo je 
družina, ker poznam primere, ko je bil oče pijanec in je sedaj tudi, pa je sin 
bil ful kontra, pa je sedaj tudi, kak to ata pa ono, pa ateja več ni, pa je isti, 
ne. Poznam več primerov, bom reko, tak da, sigurno je familija… Mi se zdaj 
pogovarjamo o pijancih, ne o tem, da je kdo kdaj kaj spil. Ne, ker mislim 
da se ljudje v družbi, da se kar nekaj spije. Tisti, ki ne more več sam sebe 
kontrolirat, aaa, v tem pitju, ko dnevno to pije, zjutraj eee pivo, razumeš ki 
ne pije za svojo žejo, ampak spije za potrebo, da…/ …izognejo (prijatelji) 
/ Sigurno je to… to mejo je težko določit. Ja, včasih mu lahko pomagaš, 
včasih pa…Pomagaš mu težko… / Zelo težko mu pomagaš, če si sam noče 
pomagat. Najožji, družina, bom reko, ne, mislim da je v alkoholizmu tak, če 
ni najožje družine, tak ni rešitve.

neodobravanje pitja 
pri otrocih, problem 
nakupa pijače otroku,  
vpliv družine na 
razvoj odvisnosti, 
prenos vedenjskih 
vzorcev, pogostost 
pitja v okolju, ne-
sposobnost samo-
kontrole, prisotnost 
potrebe po alkoholu, 
izogibanje prijateljev, 
nejasna meja med 
odvisnostjo in neod-
visnostjo, pripravlje-
nost za pomoč

Podpora: Če bi se to zgodlo meni npr., seveda da normalno da pričakujem 
podporo cele družine in tudi na konc koncu tudi kolegov bom reko, ne, 
ker to je, ko prideš to tega, do te meje, ko si sam ne moreš pomagat, kar 
mislim, da si ne moreš, hm, da ti morejo še drugi pomagat, potem res 
pričakuješ, pač da so tu prvo familija, najožja, potem daljna in absolutno 
tudi kolegi normalno. Je pa to seveda, da to vpliva bom reko na odnose, 
ker če je en alkoholik bom reko v neki družbi, pol zdaj vsi pijejo, on pa ne, 
je to malo že tak, ne, sigurno pol to več ni to, ne. Treba se je prilagodit, po 
mojem no. Razen da je taki karakter, …veš mislim da je problem, da taki 
človek izbere alkohol.

zaupanje v podporo 
družine, prijateljev, 
vpliv alkoholizma na 
odnose v družbi, prva 
izbira alkohol

Primer alkoholizma v ožjem okolju: Ja, mi smo meli. Odkrit pogovor, več-
krat, pa je pomagalo in se je uredilo. Se niso odzvali (ostali sorodniki), so 
samo opazovali, eni so bli celo tiho. Bom reko eni so zatiskali si čisto oči /
Ampak… Ob strani mu je stala najožja familija.

večkratni pogovori z 
odvisnim, opazovanje 
od daleč, zatiskanje 
oči, podpora najožje 
družine

Posledice: Definitivno, če on noče, da mu ti pomagaš, ne, se te bo taki 
izogibal in taki človek, če si sam tak, se tak izogibaš družbe, tiste, ki te 
pozna. Mogoče si pol novo družbo iščeš, se skrivaš za takimi, kot si sam. 
Al pa greš nekam drugam, v neko drugo okolje, tam ko te ne poznajo, pa 
verjetno tudi na skrivaj piješ Definitivno pa se taki ljudje družbe izogibajo, 
ne, in ti večinoma so osamljeni, ti so v svojem svetu, ne, za sebe, se skrije, 
popije svojo količino. V družbi nisi več tak, ne moreš bit tak kot si bil. 
Definitivno pri nas, če bi jaz v to pado, ne bi mogo delat, kaj delam zdaj, 
ker enostavno ne moreš. Pijan ne moreš delat, ne gre. Že fizično ne, niti 
psihično. Na mojem delovnem mesti ne gre. Mogoče na nekih delovnih 
mestah to gre, ampak na tem ne. Si ogrožen. Ta pomožna dela ko so, ko ti 
neki pomagaš, ko si tam, pometaš, mečeš v mešalec, stražači pa to, tam bi 
še mogoče eventualno to šlo, ko ne odgovarjaš, pač narediš. Vidim jaz, ko 
delam na takih deloviščih, ko maš take pomožne delavce, ko so definitivno 
zelo bogi, že ko nič ne pije so bogi, potem pa še bolj. To so mogoče res 
dela, ki so finančno zelo slabo plačana.

posledice v družbi, 
nepripravljenost za 
pomoč, izogibanje 
odvisnega od druž-
be, druženje s sebi 
enakimi (alkoholiki), 
pomanjkanje stikov v 
okolju, osamljenost, 
pitje na skrivaj, ne-
sposobnost opravlja-
nja dela, ogrožanje 
varnosti na delovnem 
mestu, pitje na delov-
nih mestih z manjšo 
odgovornostjo, pri-
sotnost pitja na slabo 
plačanih delovnih 
mestih
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Nasvet mladim: Definitivno mormo jim bit vzgled, včasih nismo na primer 
/… na žalost nismo, ampak dobro to ni zdaj to, ampaj jaz še vedno trdim, 
vsaj moje mnenje, mogoče ni pravo, ampak  ne poznam strokovne te meje 
med alkoholizmom in pa zmernim pitjem, ampak če tak, bom reko, v nekih 
zmernih količinah, bom reko, ampak tak, da to še vedno gre. Ni pa dobro, 
normalno da ne. Res je, da otrokom ni dobro to kazat. Zdaj si bil ti večji 
kriminalc kot oni, ker oni jim ni dovolil, ti si pa. Zdaj to, kaj smo že rekli, kak 
toto mejo določit / Mogoče pa izobraževanje, da jim predstaviš strokovno, 
da jim kdo predava o tem, oziroma jim predstavi primer, kaj se dogaja, po 
tem ko piješ. Tak je, starejši so otroci, manj poslušajo. Če bi mu jaz reko 
pij, pol verjetno ne bi, če pa bi mu reko ne pij, pa verjetno bi. Tak da včasih 
je pri teh otrokih, ker so uporniki, in isti primer je bil to, kar si ti nardil. Tvoji 
so malo pili, če pa bi jim reko ne, pa bi se napili vsi / Družba. Mislim, da ti 
otroci pijejo in kadijo tisti, ki niso vključeni v aktivnosti. Tisti svoj jaz iščejo 
v cigaretah in alkoholu; Ja pozornost in družbo. So pa seveda izjeme. To 
definitivno, da se vedno najdejo izjeme. Vem primer, ko si je sošolec od 
sina, star 14 let v gostilni sam naročo pivo in ga je dobo in ga tudi spil. In 
to med šolskim letom in to med tednom zvečer. To definitivno ni prav. Pri 
14 letih je to zelo narobe.

vzgled staršev, za-
vedanje občasnega 
nedajanja vzgleda, 
strinjanje z zmernim 
pitjem, nezavedanje 
meje med odvisno-
stjo in neodvisnostjo, 
pomen izobraževanja 
o alkoholizmu, o po-
sledicah pitja mladih, 
uporništvo, vpliv 
družbe na mlade, po-
manjkanje aktivnosti, 
iskanje pozornosti, 
dostopnost alkohola 
mladim, točenje alko-
hola mladim v lokalih 

4D Prekomerno pitje: Ja, samo ne o sebi. O okolici, ja. razmišljanje o pro-
blemu alkoholizma v 
okolju

Poznavanje alkoholizma: Mislim, da ga kar poznam, ampak je še verjetno 
dosti stvari, takih o katerih bi bli še lahko bolj obveščeni, ali pa… Zdaj če bi 
se mene bolj, bi se verjetno še bolj poglobila. Zdaj da bi rekla, da bi 100 % 
poznala, to ne. Sem pa že kaj prebrala o alkoholizmu.

dobro poznavanje 
problema alkoholiz-
ma

Vzroki: Služba, okolje, stres, ja, neurejene družinske razmere. služba, okolje, stres, 
neurejene družinske 
razmere kot vzročni 
dejavniki

Razvoj: Prvo malo, pa še, potem pa verjetno več ne moreš brez tega (ra-
zvoj alkoholizma)... Potem pa je to verjetno že potreba.

postopen razvoj alko-
holizma, potreba po 
alkoholu

Posledice: Katastrofa. Prvo družina trpi, prijatelji pa se verjetno tudi 
malo… /…izognejo, ja, pa malo zamižijo / Do tebe se verjetno drugače 
obnašajo, kot pa bi se, če ne bi bil, tudi družina verjetno, ne… / Vključenost 
je precej slabša, ker se te verjetno malo, ne precej izogibajo. Tak kot je V 
rekel, družba ni prilagodljiva temu, da bi pomagali, oziroma na kakršnikoli 
način se temu posvetli / … ampak za alkoholizem rabiš denar / Rabiš. Ja. 
Boljši, da mu kos kruha kupiš, al pa eno žemljo (brezdomcem) / Verjetno 
več nimaš take koncentracije. Jaz bi ostala brez službe, zato ker se sigurno 
potem pojavljajo napake in tak.

posledice v družini, 
izogibanje prijateljev, 
spremembe v obna-
šanju do odvisnega 
slabša socialna 
vključenost, nepri-
pravljenost na pomoč 
družbe, pogojenost z 
denarjem, poskrbeti 
za osnovno potrebo 
po hrani, pomanj-
kanje koncentracije, 
nevarnost izgube 
zaposlitve, napake

Podpora: Upam, da se mi to ne bo zgodilo, mislim pa da bi družina, da bi 
mi stali ob strani. Pa da bi me ven potegnili iz tega. Tudi jaz bi partnerju 
stala ob strani. Tudi kolegom.

zaupanje v podporo 
družine,  pripravlje-
nost na pomoč par-
tnerju, prijateljem

Primer alkoholizma v ožjem okolju: Ja, pogovor, samo pogovor in je po-
magalo; Eni so zanikali / Pa tudi od tega kolko ti dovoli, da se mu pomaga. 
Mogoče bi bil včasih samo pogovor že dovolj, da bi se čisto čisto nehalo.

pogovor z odvisnim, 
zanikanje, pripravlje-
nost za pomoč

Nasvet mladim: … se pravi, čim manj vzpodbujat. nevzpodbujanje pitja 
alkohola
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4S Prekomerno pitje: Ja, jaz tudi včasih razmišljam, ravno danes sem vidla 
enega, soseda bližnjega, ki je prišo po otroka, vinjen, strašno.

razmišljanje o proble-
mu alkoholizma, stik z 
vinjenim

Poznavanje alkoholizma: Ja jaz sem tudi že prebrala kaj, samo da bi pa 
vse poznala, posledice pa to, pa ne. Bi se tudi verjetno bolj, če bi komu 
mogla pomagat al pa kaj, če bi mel kdo od bližjih ali bi bil alkoholik, bi se 
pozanimala kak mu lahko pomagaš.

dobro poznavanje 
problema alkoholiz-
ma

Vzroki: Predvsem, če si nezadovoljen sam s sabo, pa mogoče spije neke, 
pa danes en kozarček, jutri dva, pa si že…, na količino večjo pride.

nezadovoljstvo s 
sabo

Podpora: Prvo, da mi družina pomaga, če sami ne bi znali, da kako stro-
kovno pomoč poiščejo, ker verjetno če se prvič s tem srečajo, ne vem, 
ne,neko pomoč ti lahko dajo, ampak tudi vsega pa ne znajo. Najprej druži-
na, pol pa da vprašajo še za mnenje koga drugega.

upanje v podporo 
družine, strokovna 
pomoč

Posledice: Pa sram bi jih blo kam it s tabo, če bi vedli, da se boš napil, pa 
pijan že sploh šel tja, na neki dogodek, al pa nekam, pa da bi pol tam neka 
scena nastala, al kaj. 100 % bi ostala brez službe, ker mam odgovorno 
delo, pa nevarna bi bla za druge. Ne bi mogla delat tam. Sigurno bi brez 
ostala.

občutek sramu v 
družini, izogibanje 
družine dogodkom, 
strah pred blamažo, 
nevarnost izgube 
službe, ogrožanje 
drugih

Nasvet mladim: Povedat jim, kaj sledi, posledice in vsem otrokom, neka 
meja da je / Družba potegne.

seznanjanje mladih  
s posledicami preko-
mernega pitja, vpliv 
družbe na mlade

V fokusni skupini 4 so sodelovale osebe brez težav na področju odvisnosti od alkohola (zdra-

vi), ki pa so prav tako izrazile svoje mnenje in stališča o problematiki prekomernega pitja. Vsi 

sogovorniki so že večkrat razmišljali o prekomernem pitju (»Ja, pa tudi opaziš v okolici ljudi 

okoli sebe, ki imajo probleme s tem. Sem že včasih razmišljal o tem«; »Ja razmišljam včasih o 

alkoholizmu«; »Ja, samo ne o sebi. O okolici, ja«; »Ja, jaz tudi včasih razmišljam, ravno danes 

sem vidla enega, soseda bližnjega, ki je prišo po otroka, vinjen, strašno«), problem tudi vidijo 

okoli sebe (»vidim pa, da je problem, tudi v družbi vidiš ljudi, ki propadajo zaradi tega«). Ne-

kateri so mnenja, da bolezen dokaj dobro poznajo, drugi pa manj (»Dobro. Sem že kar nekaj 

prebral strokovne literature o tem«; »Vem da je to velik problem, tudi družina lahko razpade 

zaradi tega«; »Mislim, da ga kar poznam, ampak je še verjetno dosti stvari, takih o katerih bi 

bli še lahko bolj obveščeni«; »a jaz sem tudi že prebrala kaj, samo da bi pa vse poznala, po-

sledice pa to, pa ne«).

Sogovorniki predvidevajo, da so najpogostejši vzroki alkoholizma naslednji: stresno življenje 

(»Stres in potem iščeš animatorko pri kelnarci, za šankom«; »ja ker nekateri spijejo mogo-

če en štamparlida premagajo tremo, drugo pa je potem, ko ti rabiš to za vsako malenkost 

že, da funkcioniraš sploh; v mladosti je tudi postavljanje pred vrstniki«; »stresno življenje«), 

večanje samozavesti (»Tudi počuti se mogoče bolj hrabrega, pa pogumnega, če že zjutra 
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nekaj spije»), nerazumevanje v družini (»Družina, služba, družina, ne vem, kaj bi še druga 

reko«; »Neurejene družinske razmere, to»), nezadovoljstvo z življenjem (»Predvsem, če 

si nezadovoljen sam s sabo, pa mogoče spije neke, pa danes en kozarček, jutri dva, pa si 

že…, na količino večjo pride«; »mogoče sam s sabo, da mogoče nisi zadovoljen, mogoče si 

brezposeln, najdeš uteho mogoče v alkoholi, ne vem«), pivska družba in vrstniki (»Eni zapa-

dejo v alkohol, ko se družijo s takimi«), dolgočasje (»preveč časa ma mogoče kdo, potem pa 

je sam sebi prepuščen, potem pa je to definitivno je to problem, če maš ti preveč časa, sam 

ono, vam povem to ni dobro«), osamljenost (»Ja si mogoče cele dneve sam doma«), finanč-

na kriza (»Ampak tega bo, tak kot zdaj kaže, zmerom več. Večja je kriza, več je brezposelnih, 

vedno je več problemov, več jih najde pol….«).

Sogovorniki so mnenja, da se odvisnost od alkohola razvija počasi, nedolžno (»Na začetku je še 

zabavno, pa smešno«), da ni jasnih mej med odvisnostjo in zmernim pitjem (»Saj to je to, ko ni 

tiste jasne meje, zdaj pa si, zdaj pa nisi, kdaj padeš tak globoko«), razvija se postopoma (»Prvo 

malo, pa še, potem pa verjetno več ne moreš brez tega. Potem pa je to verjetno že potreba«).

Sogovorniki so predvidevali, da bi med posledicami odvisnosti zagotovo nastopile težave v 

družini (»Ja sigurno ne bi bil ponos družini, pa tudi, verjetno se bi me izogibali, pol kak češ 

nekomu nasvete dajat, če sam za sebe ne morš poskrbet«; »Verjetno bi blo dosti kreganja 

doma«; »Pa sram bi jih blo kam it s tabo, če bi vedli, da se boš napil, pa pijan že sploh šel tja, 

na neki dogodek, al pa nekam, pa da bi pol tam neka scena nastala«), nezanimanje, ignoranca 

v okolju (»Še vedno je pri nas to, da jih en drek briga, da je to tvoj problem in problem druži-

ne. Za njih ni«; »družba ni prilagodljiva temu, da bi pomagali, oziroma na kakršnikoli način se 

temu posvetli«), nezmožnost opravljanja dela in izguba službe (»začne mogoče delovni dan, 

da ne more več, da lahko sploh začne nekaj delat mora nekaj spit«; »Brez službe ostaneš. 

Kdo te bo v službi toleriral, če boš tam pijan. Brez službe ostaneš«; »Jaz bi ostala brez službe, 

zato ker se sigurno potem pojavljajo napake in tak.«) in pomanjkanje socialnih stikov (»Se 

sam vase zapreš noter«; »Mogoče si pol novo družbo iščeš, se skrivaš za takimi, kot si sam«; 

»Definitivno pa se taki ljudje družbe izogibajo, ne, in ti večinoma so osamljeni, ti so v svojem 

svetu«), sprememba osebnosti (»V družbi nisi več tak, ne moreš bit tak kot si bil«). 

Sogovorniki so se v svojem ožjem socialnem okolju že srečali z odvisnostjo od alkohola, 

največkrat pri sorodnikih. Pomoč nudijo na različne načine (»Sam nisem konkretno pomagal, 
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ampak pomagam tolko, da mu ne ponujam alkohola, ko pride na obisk«; »Tudi flaše mu ne 

nesem za darilo«; »Odkrit pogovor, večkrat, pa je pomagalo in se je uredilo«), opažali pa so 

tudi, da si drugi sorodniki zatiskajo oči (»Ja, mi smo meli. Se niso odzvali (ostali sorodniki), so 

samo opazovali, eni so bli celo tiho. Bom reko eni so zatiskali si čisto oči«).

Nasveti, ki bi jih dali mladim, so čim bolj pozno začeti posegat po alkoholu (»Čim bolj pozno 

ko začnejo, nič ne bojo zamudli«), čim manj vzpodbujati pitje (»… se pravi, čim manj vzpod-

bujat») in seznanit mlade s posledicami in vzroki (»Povedat jim, kaj sledi, posledice in vsem 

otrokom, neka meja da je. Družba potegne«). So pa sogovorniki tudi kritični do svojih ravnanj 

(»Na žalost nismo«; »Definitivno mormo jim bit vzgled, včasih nismo na primer«).

Tabela 102: Razvoj odvisnosti od alkohola v fokusnih skupinah pred, med, klub in zdravi

Fokusna skupina 1 – 
PRED

Fokusna skupina 2 – 
MED

Fokusna skupina 3 – 
KLUB

Fokusna skupina 4 – 
ZDRAVI

Prekomerno pitje

zdravljenje odvisnosti 
kot sramota, zanikanje 
prekomernega pitja, 
dolgoletno prekomerno 
pitje, kritično pitje v za-
dnjih letih v povezavi s 
smrtjo matere in prepiri 
z očetom, pitje zaradi 
žalosti in jeze; v prete-
klosti ni razmišljal o al-
koholizmu, razmišljanje 
o prekomernem pitju v 
zadnjem letu – poveza-
no s slabostjo naslednji 
dan, nekajletno, vendar 
nevsakodnevno preko-
merno pitje; zanikanje 
lastnega prekomernega 
pitja v preteklosti, oči-
tajoče gledanje na pitje 
drugih, razmišljanje o 
prekomernem pitju v 
zadnjem času, dolgole-
tno prekomerno pitje, 
kritično pitje zadnja 
tri leta; v mladosti ni 
razmišljal o alkoholizmu, 
dolgoletno prekomer-
no pitje, v zadnjih letih 
veliko razmišljal o

nerazmišljanje o pro-
blemu alkoholizma v 
preteklosti, dolgoletno 
prekomerno pitje; neraz-
mišljanje o problematiki 
alkoholizma v preteklo-
sti; nerazmišljanje o pro-
blematiki alkoholizma 
v preteklosti; nerazmi-
šljanje o prekomernem 
pitju

v preteklosti ni razmi-
šljal o alkoholizmu, kri-
tičen do pitja pri drugih, 
nekritičen do lastnega 
prekomernega pitja; v 
preteklosti ni razmišljal 
o alkoholizmu, soočanje 
z alkoholizmom pri oče-
tu, prelomnica – porod 
zadnje hčerke; večdnev-
no občasno prekomerno 
pitje, dolgoletno preko-
merno pitje iz osnovno-
šolskih dni, abstinenca 
eno leto; v preteklosti 
ni razmišljal o alkoholiz-
mu, ni želel biti kot oče, 
nekritičnost do pitja v 
okolju, kritičnost v oko-
lju le v skrajnostih, in-
formacije o alkoholizmu 
v bolnišnici, dolgoletno 
pitje alkohola iz mlado-
stniških dni, abstinenca 
štiri leta; slišal o alkoho-
lizmu že v preteklosti, se 
soočal z alkoholizmom 
pri očetu, kritičnost do 
pitja pri očetu; dolgole-
tno prekomerno

razmišljanje o problemu 
alkoholizma, problem 
pitja prisoten v okoli-
ci, občasno uživanje 
alkohola ob priložno-
stih, dobro poznavanje 
problema alkoholizma, 
prebiranje literature; 
neponujanje alkohola 
odvisnemu, nepodarja-
nje alkohola, neponuja-
nje alkohola sorodnikov, 
izogibanje družinskih 
članov; opozorilo par-
tnerke ob uživanju alko-
hola, občasno uživanje 
alkohola ob priložnostih, 
spije kakšno pivo, meni, 
da ni odvisen, zaveda-
nje posledic problema, 
trpljenje otrok, neprizna-
vanje problema v okolju; 
problem pitja prisoten 
v okolici, vključenost 
v reševanje problema; 
razmišljanje o problemu 
alkoholizma v okolju; 
razmišljanje o problemu 
alkoholizma, 
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svojem pitju, dolgoletno 
prekomerno pitje, pred 
triindvajsetimi leti se je 
zdravil (se šteje kot prvo 
pitje); pitje kot nagrada; 
veliko razmišljala o al-
koholizmu, alkoholizem 
v širši družini (stric), 
prekomerno pitje zadnja 
leta

pitje iz osnovnošolskih 
dni, abstinenca dve leti; 
informacije o alkoho-
lizmu že v šoli, po-
manjkanje informacij o 
alkoholizmu kot bolezni, 
dolgoletno prekomerno 
pitje iz mladostniških 
dni, abstinenca več kot 
dve leti

stik z vinjenim v službi, 
dobro poznavanje pro-
blema alkoholizma

Vzroki alkoholizma

težave s hčerko, pitje kot 
reševanje težav, prepiri 
z očetom, s partnerko, 
razhod s partnerko; 
težave, vpliv okolja, 
pivska družba v službi, 
terensko delo; pomanj-
kanje samozavesti, 
pomanjkanje samospo-
štovanja, vpliv pivske 
družbe v službi, v okolju; 
psihosocialni vzroki, 
finančne težave, re-
vščina, slabe družinske 
razmere, pivska družba, 
stik z alkoholom od 
rojstva; čustvena stiska, 
osebna stiska, različne 
težave, osamljenost, 
preobremenjenost

težave pri izražanju 
čustev; starši alkoholiki; 
dobro življenje; radove-
dnost, lajšanje čustve-
nih težav; osamljenost

radovednost, prijetni 
učinki alkohola, poveča-
nje sprejetosti; alkoho-
lizem pri starem staršu; 
radovednost, adrenalin-
ski vpliv; oče alkoholik; 
prijetni občutki pri pitju; 
oče alkoholik; zadetost, 
kombinacija s tabletami, 
beg, alkoholizem pri 
očetu; nesposobnost 
reševanja težav, ne-
sposobnost soočanja z 
realnostjo, beg v svoj 
svet, oče alkoholik

stres kot vzročni dejav-
nik, iskanje aktivnosti, 
premagovanje treme, 
funkcioniranje v ži-
vljenju, postavljanje 
pred vrstniki, iskanje 
pozornosti, dokazova-
nje, odklanjanje pitja v 
mladosti, odvisnost od 
alkohola že v mladosti, 
neodobravanje nakupa; 
družina kot vzročni de-
javnik, nezadovoljstvo 
s sabo, brezposelnost, 
dolgočasje, občasno 
pitje v mladosti; stres 
kot vzročni dejavnik, 
dolgočasje, današnja 
nestabilnost v državi, 
neurejene družinske 
razmere; služba, okolje, 
stres, neurejene družin-
ske razmere kot vzročni 
dejavniki; nezadovolj-
stvo s sabo

Razvoj alkoholizma

začetek pitja zaradi smr-
ti matere; postopno pre-
komerno pitje; postopno 
prekomerno pitje

dolgoletno prekomerno 
pitje

najprej pozitivni učinki 
alkohola na počutje, na 
samozavest v okolju, 
prijeten okus

zabava ob začetku 
pitja, nejasna meja med 
odvisnostjo in neod-
visnostjo, vpliv oseb-
nosti, pripravljenost za 
pomoč; neodobravanje 
pitja pri otrocih, pro-
blem nakupa pijače 
otroku, vpliv družine na 
razvoj odvisnosti, pre-
nos vedenjskih vzorcev, 
pogostost pitja v okolju, 
nesposobnost samo-
kontrole, prisotnost 
potrebe po alkoholu, 
izogibanje prijateljev, 
nejasna meja med od-
visnostjo in neodvisno-
stjo, pripravljenost za 
pomoč; postopen razvoj 
alkoholizma, potreba po 
alkoholu
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Posledice alkoholizma

pitje na skrivaj, raz-
hod s partnerko, delo 
opravljeno ob pravem 
času; lastna kritičnost 
do prekomernega pitja, 
kritičnost družine do 
prekomernega pitja, 
zmanjšana sposobnost 
dela, slabše funkcioni-
ranje; prepiri v družini, 
zmanjšana skrb za otro-
ka, prekomerno spanje 
po pitju, pitje s pivskimi 
prijatelji; neustvarjanje 
družine, življenje brez 
obveznosti, pridobitev 
pivskih prijateljev, izgu-
ba nekaterih prijateljev 
zaradi pitja, slabše 
funkcioniranje na de-
lovnem mestu v zadnjih 
treh letih, razgovor s 
šefom, nesporočanje 
dopusta, odsotnost z 
dela; vpliv alkoholizma 
na družinske razmere, 
skrhan odnos s hčerko, 
neprepoznavanje težav 
v družini, nekritičnost 
do lastnega pitja, 
pritisk hčera in žene 
za zdravljenje, pitje s 
sosedi; pitje na skrivaj, 
nepodpora partnerja 
pri zdravljenju, poskr-
bljeno za dom, otroke, 
prepiri s partnerjem, 
ustrezno funkcioniranje 
v službi, prenehanje 
branja pravljic otrokom, 
v treznem stanju bolj 
pozitivna v družbi

negativne posledice na 
vseh področjih, telesne 
in psihične posledice 
prekomernega pitja; 
negativne posledice na 
vseh področjih, manjši 
vpliv na delovne spo-
sobnosti, utrujenost; 
negativne posledice na 
vseh področjih, razpad 
družine, posamezen po-
zitiven učinek z vrnitvijo 
družine, zdravstvene 
težave; težave v družini, 
prepiri v družini, težave 
na delovnem mestu, 
nesposobnost opravlja-
nja dela v alkoholizira-
nem stanju, nesposob-
nost reševanja težav, 
propad; težave v druži-
ni, v okolju, nesposob-
nost reševanja težav

negativni vpliv alkohola 
na družino, na delov-
nem mestu, razpad dru-
žine; negativne posle-
dice na vseh področjih, 
zapostavljanje žene, 
družine in prijateljev 
nesposobnost opravlja-
nja dela; razpad stikov 
v socialnem okolju, 
ostanejo pivski prijate-
lji, padanje proti dnu, 
opravičevanje lastnega 
pitja, iskanje slabših 
od sebe, opravičevanje 
svojih ravnanj; osa-
mljenost, zmanjševanje 
stikov, živiš v svojem 
svetu, spreminjanje 
osebnosti; negativne 
posledice na vseh po-
dročjih (družina, služba, 
finance, socialna vklju-
čenost), osamljenost

nekaj časa toleriranje pitja 
v okolju, osebni problem 
– ignoranca okolja, vpliv 
družbe na pojav alkoho-
lizma, nepripravljenost na 
pomoč družbe, pogojenost 
z denarjem, potreba po 
pitju, pitje v lokalih, posledi-
ce na delovnem mestu, 
pogostejše napake, pitje na 
fizično zahtevnih delovnih 
mestih; posledice v družini 
– prepiri, ultimat partnerja 
zaprtje vase, vpliv krize, 
brezposelnosti na poveča-
nje alkoholizma, domača 
pridelava alkohola, pitje 
doma, domača pridelava 
alkohola, cenovno ugodnej-
še kot v gostilni, nevarnost 
izgube službe, netoleriranje 
pitja na delovnem mestu, 
nepripravljenost na menja-
vo delovnega mesta, ogro-
žanje varnosti na delovnem 
mestu; posledice v družbi, 
nepripravljenost za pomoč, 
izogibanje odvisnega od 
družbe, druženje s sebi ena-
kimi (alkoholiki), pomanjka-
nje stikov v okolju, osa-
mljenost, pitje na skrivaj, 
nesposobnost opravljanja 
dela, ogrožanje varnosti na 
delovnem mestu, pitje na 
delovnih mestih z manjšo 
odgovornostjo, prisotnost 
pitja na slabo plačanih 
delovnih mestih; posle-
dice v družini, izogibanje 
prijateljev, spremembe v 
obnašanju do odvisnega 
slabša socialna vključe-
nost, nepripravljenost na 
pomoč družbe, pogojenost 
z denarjem, poskrbeti za 
osnovno potrebo po hrani, 
pomanjkanje koncentracije, 
nevarnost izgube zaposli-
tve, napake; občutek sramu 
v družini, izogibanje družine 
dogodkom, strah pred 
blamažo, nevarnost izgube 
službe, ogrožanje drugih
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Podpora

podpora sester, partner-
ke, prijateljev; podpora 
sestre, sodelavcev; 
občutek sreče v dru-
žini zaradi odhoda na 
zdravljenje; nepodpora 
partnerja pri zdravljenju

občutek podpore sina; 
podpora partnerke; pod-
pora staršev in partner-
ke; podpora hčerke

trenutno dobro razume-
vanje med partnerjema; 
podpora partnerke; 
podpora partnerke in 
sina; podpora partnerke 
in sorodnikov v tujini; 
podpora partnerja in 
primarne družine

zaupanje v pomoč dru-
žine, zavedanje težav, 
ki bi nastopile v družini; 
zaupanje v podporo 
družine, prijateljev, 
vpliv alkoholizma na 
odnose v družbi,  prva 
izbira alkohol; večkratni 
pogovori z odvisnim, 
opazovanje od daleč, 
zatiskanje oči nekaterih 
sorodnikov, podpora 
najožje družine; zaupa-
nje v podporo družine,  
pripravljenost na pomoč 
partnerju, prijateljem; 
upanje v podporo druži-
ne, strokovna pomoč

Nasvet mladim

slabe strani alkohola, 
zabava brez alkohola; 
znati reči ne; alkohol ni 
tolažba, več težav zaradi 
alkohola

poudarek na drugih 
lepotah v življenju; 
odsvetovanje poseganja 
po alkoholu

sploh ne začeti s pose-
ganjem po alkoholu; ko 
enkrat začneš boš tisti 
učinek večno potre-
boval; čim kasnejše 
poseganje po alkoholu, 
v njem ni nič lepega; 
alkohol vedno premaga 
človeka

čim kasnejše poseganje 
po alkoholu, zavedanje 
občasnega nedajanja 
vzgleda, izkušnja vzgoji-
telja v koloniji, dogovor 
o pitju manjše količine 
alkohola, izkušnja v 
času študija, kritič-
nost do lastnih dejanj, 
izkušnje drugih glede 
odvisnosti od alkoho-
la, iskanje pozornosti; 
seznanjenost mladih s 
problematiko odvisno-
sti, neposeganje lastnih 
otrok po alkoholu, vpliv 
družbe na poseganje po 
alkoholu; vzgled staršev, 
zavedanje občasnega ne 
dajanja vzgleda, strinja-
nje z zmernim pitjem, 
nezavedanje meje med 
odvisnostjo in neodvi-
snostjo, pomen izobra-
ževanja o alkoholizmu, 
posledicah pitja mladih, 
uporništvo, vpliv družbe 
na mlade, pomanjka-
nje aktivnosti, iskanje 
pozornosti, dostopnost 
alkohola mladim, toče-
nje alkohola mladim v 
lokalih; nevzpodbujanje 
pitja alkohola; seznanja-
nje mladih s posledica-
mi prekomernega pitja, 
vpliv družbe na mlade
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Udeleženci fokusne skupine 1 so izražali dolgoletno prekomerno pitje (5 izjav), o problemu 

alkoholizma so razmišljali predvsem v zadnjem času (4 izjave), v preteklosti o njem niso raz-

mišljali (2 izjavi), zdravljenje odvisnosti in samo odvisnost so doživljali v okolju kot sramoto in 

ne kot bolezen (2 izjavi), lastno pitje so zanikali (2 izjavi), kritično so pili alkohol v zadnjih letih 

(2 izjavi), alkoholizem je bil prisoten že v primarni družini (1 izjava).

Udeleženci fokusne skupine 2 v preteklosti niso razmišljali o problematiki alkoholizma (4 izja-

ve) in so dolgoletno uživali alkohol (1 izjava).

V fokusni skupini 3 so udeleženci dolgoletno prekomerno pili (5 izjav), v preteklosti niso raz-

mišljali o problematiki alkoholizma, zdravljenje in samo odvisnost od alkohola  so v okolju 

doživljali kot sramoto in ne kot bolezen (3 izjave), alkoholizem je bil prisoten v primarni družini 

(3 izjave), v preteklosti so že dobili informacije o problematiki alkoholizma (3 izjave), lastno 

prekomerno pitje pa so zanikali (2 izjavi).

V fokusni skupini 4, kjer so sodelovali udeleženci brez težav na področju odvisnosti od alko-

hola, so le ti prepričani, da dobro poznajo problematiko odvisnosti od alkohola (5 izjav), da 

opažajo problem prekomernega pitja v okolju (3 izjave), da občasno uživajo alkohol (3 izjave), 

da so dobili informacijo o problemu že v preteklosti (1 izjava) in da so v zadnjem času pogo-

steje razmišljali o problematiki odvisnosti od alkohola (1 izjava).

Med vzroki lastnega prekomernega pitja in posledično razvoja odvisnosti od alkohola so 

udeleženci fokusne skupine 1 izpostavili vpliv okolja (6 izjav), težave v družini (5 izjav), psiho-

socialne vzroke (3 izjave), reševanje težav (3 izjave), finančne težave (2 izjavi), pomanjkanje 

samozavesti in samospoštovanja (2 izjavi), osamljenost (1 izjava), preobremenenost (1 izjava) 

in alkoholizem v družini (1 izjava).

V fokusni skupini 2 so kot lastne vzroke odvisnosti od alkohola izpostavili psihosocialne vzro-

ke (2 izjavi), osamljenost (1 izjava), preobrmenjenost (1 izjava), radovednost (1 izjava) in dobro 

življenje (1 izjava).

Udeleženci fokusne skupine 3 so med vzroki za lastno prekomerno pitje izpostavili alkoho-

lizem v družini (5 izjav), reševanje težav (4 izjave), prijetne učinke alkohola (3 izjave), radove-

dnost (2 izjavi) in psihosocialne vzroke (1 izjava).
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V fokusni skupini 4 so sodelovali udeleženci brez težav na področju odvisnosti od alkohola. 

Le ti so predvidevali, da so najpogostejši vzroki za nastanek odvisnosti sledeči: vpliv okolja 

(4 izjave), pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja (4 izjave), težave v družini (3 izjave), 

stres (3 izjave), finančne težave (2 izjavi), psihosocialni vzroki (1 izjava), prijetni učinek alkoho-

la (1 izjava) in radovednost (1 izjava).

Udeleženci fokusne skupine 1 so izpostavili predvsem naslednje lastne posledice odvisnosti 

od alkohola: težave v družini (10 izjav), nesposobnost ali zmanjšana sposobnost opravljanja 

dela (5 izjav), pitje naskrivaj ali s pivsko družbo (5 izjav), razpad družine ali neustvarjanje 

družine (2 izjavi), splošno slabše funkcioniranje (2 izjavi) in izguba socialnih stikov (1 izjava).

V fokusni skupini 2 so udeleženci kot posledice lastne odvisnosti izpostavili telesne in psihič-

ne posledice (5 izjav), nesposobnost ali zmanjšana sposobnost opravljanja dela (4 izjave), te-

žave v družini (4 izjave), težave na vseh področjih (3 izjave), razpad družine (1 izjava) in izguba 

socialnih stikov (1 izjava).

Udeleženci fokusne skupine 3 so kot posledice lastne odvisnosti izpostavili izgubo socialnih 

stikov (3 izjave), telesne in psihične posledice (2 izjavi), nesposobnost ali zmanjšana sposob-

nost opravljanja dela (2 izjavi), težave v družini (2 izjavi), težave na vseh področjih (2 izjavi), 

razpad družine (1 izjava) in pitje na skrivaj ali s pivsko družbo (1 izjava).

Udeleženci fokusne skupine 4 brez težav na področju odvisnosti od alkohola so predvide-

vali, da se najpogostejše posledice odvisnosti odražajo na naslednjih področjih: zmanjšana 

sposobnost opravljanja dela (11 izjav). Finančne težave (5 izjav), slabša socialna vključenost 

(5 izjav), izguba socialnih stikov (4 izjave), težave v družini (3 izjave), pitje na skrivaj ali s pi-

vsko družbo (3 izjave) in telesne in psihične posledice (2 izjavi).

Odvisni od alkohola so v fokusni skupini 1 mnenja, da ima alkohol zgolj slabe strani (2 izjavi) 

in mladim bi svetovali, naj znajo reči ne (1 izjava), da je lepo tudi brez alkohola (1 izjava) in da 

alkohol ni tolažba (1 izjava).

V fokusni skupini 2 bi odvisni od alkohola mladim svetovali naj živijo brez alkohola (1 izjava) 

in da je življenje lepo tudi brez njega (1 izjava).
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Odvisni od alkohola v fokusni skupini 3 so mnenja, da ima alkohol zgolj slabe strani (1 izjava), 

da naj živijo brez alkohola (1 izjava), da naj znajo reči ne (1 izjava), da so na svetu lepše stvari 

(1 izjava) in da naj začnejo posegati po alkoholu čim kasneje (1 izjava), če bodo že pili alkohol.

V fokusni skupini 4 so udeleženci brez odvisnosti od alkohola prepričani, da je dobro živeti 

brez alkohola (3 izjave), da je potrebno mlade informirati o posledicah prekomernega pitja  

(3 izjave), da je dobro začeti posegati po alkoholu čim kasneje (2 izjavi) in da ima alkohol 

zgolj slabe strani (2 izjavi),

13.5 Zaključek kvalitativnega raziskovanja

V kvalitativnem delu raziskave smo ugotavljali subjektivne ocene odvisnih od alkohola (pred, 

med in po zdravljenju odvisnosti) in oseb brez težav na področju odvisnosti od alkohola, in 

sicer glede kakovosti življenja, družinske podpore, prijateljstva, delovnega okolja in socialne 

vključenosti, s čimer smo želeli dodatno osvetliti rezultate kvantitativnega dela raziskave.

Na področju kakovosti življenja so udeleženci v raziskavi opredelili svoje doživljanje kako-

vosti življenja. Med proučevanimi skupinami obstajajo razlike glede ocene lastne kakovosti 

življenja. Odvisni od alkohola pred zdravljenjem odvisnosti so pogosteje kot osebe ostalih 

skupin kot dejavnike ustrezne kakovosti življenja izpostavljali sprostitvene dejavnosti in nji-

hov pomen, pogosto se pojavljajo tudi dobri odnosi in razumevanje v družini ter finančno 

blagostanje in materialne dobrine. Sprostitvene dejavnosti so bile najpomembnejše tudi za 

osebe brez težav na področju odvisnosti od alkohola. Pri odvisnih od alkohola med zdravlje-

njem odvisnosti so najpomembnejši dejavniki ustrezno delovno okolje, sprostitvene aktivno-

sti in zdravje s stanjem brez odvisnosti od alkohola. Pri odvisnih od alkohola v fazi nadaljnje 

rehabilitacije so najpomembnejši dejavniki dobre kakovosti življenja zdravje brez odvisnosti 

od alkohola, dobri odnosi in razumevanje v družini ter finančno blagostanje in materialne 

dobrine. Zdravje brez odvisnosti od alkohola se najbolj pogosto pojavlja prav v skupini odvi-

snih po zdravljenju odvisnosti, ki so prehodili že celotno težavno pot odvajanja od odvisnosti 

in se ob tem soočili s številnimi posledicami. Zdravje je naša največja vrednota. Zavedati pa 

se moramo, da smo za naše zdravje v veliki meri odgovorni sami in da je za zdravje potreb-

no skrbeti z različnimi aktivnostmi (ustrezno prehrano, telesno aktivnostjo idr.). K zavedanju 
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pomena zdravja in vzdrževanja abstinence zagotovo pripomore tudi vključenost v skupine 

samopomoči (v našem primeru klub), ki posameznikom v skupini nudi podporo, pomoč in 

moč za ohranitev abstinence.

Za boljšo kakovost življenja je pomembna tudi zaposlitev in ustrezno delovno okolje. Zapo-

slenost posamezniku omogoča zagotavljanje njegovih potreb po finančnem blagostanju in 

mu zagotavlja nujna sredstva za preživetje. Večanje brezposelnosti vodi v slabšo kakovost ži-

vljenja vse večje skupine ljudi. V proučevanih skupinah v naši raziskavi je brezposelnost med 

sodelujočimi v fokusnih skupinah prisotna v skupinah pred, med in po zdravljenju odvisnosti, 

in sicer v 40 % (pri anketirancih v skupini med zdravljenjem odvisnosti v kvantitativnem delu 

pa v 34 %). 

Na splošno so z lastno kakovostjo življenja najbolj zadovoljne osebe v fazi nadaljnje rehabili-

tacije odvisnosti od alkohola, t. j. po zdravljenju odvisnosti, najmanj pa osebe med zdravlje-

njem odvisnosti.

Na področju vključenosti v družino smo ocenjevali tudi podporo družinskih članov. Družina 

je tista osnovna matična celica, v kateri se dogaja vse, kar je zares bistvenega. Od odnosov 

v družini je odvisno, kako se bo otrok razvijal in kakšne mehanizme za sposobnost samo-

stojnega življenja bo razvil. Na vlogo posameznika v družini vplivajo različni dejavniki, kot 

so njegova konstitucija in osebnostne značilnosti, pa tudi spol, število sorojencev, vrstni red 

rojstva med sorojenci ter pričakovanja drugih, vse to pa vpliva na razvoj posameznikove 

samopodobe. Naši sogovorniki so pri opredelitvi dobrih odnosov v družini največkrat izpo-

stavili medsebojno pomoč (odvisni pred zdravljenjem), dobro komunikacijo med družinskimi 

člani in medsebojno razumevanje (odvisni med zdravljenjem in osebe brez težav na področju 

odvisnosti od alkohola). Medsebojna komunikacija je v tesni zvezi z medsebojnimi odnosi v 

družini, kjer se otrok prične učiti načinov komuniciranja in jih kasneje prenaša v širše okolje.  

Komunikacija ali medsebojni sproščeni pogovor je ena izmed najpogostejših aktivnosti, ki 

jih naši sogovorniki ob dejavnostih z otroki in druženju počnejo s svojimi družinskimi člani. 

Podporo družinskih članov in vključenost v družino najbolje ocenjujejo sogovorniki iz foku-

sne skupine, v katero so bile vključene osebe po zdravljenju odvisnosti, najslabše pa osebe 

med zdravljenjem odvisnosti.
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Socialno vključenost posameznika opredeljuje njegova vključenost ali izključenost iz družbe, 

družinskega življenja, širšega in ožjega socialnega okolja, delovnega okolja. V svetu in pri 

nas obstajajo številni programi za zmanjševanje socialne izključenosti ranljivih skupin prebi-

valstva, med njimi tudi odvisnih od alkohola. Sogovornikom fokusne skupine 3, v kateri so 

sodelovale osebe po zdravljenju odvisnosti, je najpomembnejši dejavnik socialne vključe-

nosti zaposlenost, ki posamezniku omogoča socialno varnost. Osebam pred zdravljenjem 

odvisnosti od alkohola in osebam brez težav na področju odvisnosti pomeni jo dobro soci-

alno vključenost druženje in stiki v socialnem okolju ter udeležba na prireditvah in sodelo-

vanje v različnih društvih. Slabo socialno vključenost opisujejo osebe, odvisne od alkohola, 

pred in med zdravljenjem odvisnosti (najslabšo tisti med zdravljenjem odvisnosti), najboljšo 

socialno vključenost pa izražajo osebe brez težav na področju odvisnosti. Ti tožijo nad po-

manjkanjem časa za še večjo socialno vključenost, medtem ko osebe pred in po zdravljenju 

odvisnosti opisujejo, da je bila njihova socialna vključenost v preteklosti boljša. Na kakovost 

življenja ljudi vplivajo izvajanje prostočasnih aktivnosti in zadovoljstvo z njimi. Pomembno 

je, da prosti čas izkoristimo tudi za druženje s prijatelji, saj je v družbi lepše. Nekaj sogovor-

nikov v naših fokusnih skupinah je izjavilo, da nimajo prijateljev, da so izgubili zaupanje v 

prijateljstvo, da pa imajo prijatelje v svojih otrocih. Že iz rezultatov o socialni vključenosti je 

razvidno, da so sogovorniki mnenja, da niso dovolj socialno vključeni, kar lahko povežemo z 

njihovimi ocenami, da nimajo dovolj dobrih prijateljev. Vendar pa ima skoraj vsak, naj bo to 

med sorodniki, otroci ali drugimi osebami nekoga, od katerega lahko pričakuje podporo in 

pomoč, ko jo potrebuje.

Odvisnost od alkohola je kronična motnja, ki se razvija več let, lahko celo desetletje. Pri so-

govornikih v fokusnih skupinah se je največkrat izkazala nekritičnost do lastnega pitja, saj 

o svojem pitju kot o prekomernem, niso razmišljali, kar je značilnost odvisnih od alkohola 

(svoje težave zanikajo, ali pa jih pripisujejo drugim). Vzroke za svoje pitje so iskali tudi drugje: 

v težavah in nerazumevanju v družini, na delovnem mestu, zaradi finančnih težav, osamlje-

nosti itd., pa tudi v radovednosti in v učinkih alkohola. Sogovorniki so opisali predvsem ne-

gativne posledice odvisnosti od alkohola na vseh področjih, le redki so izpostavili pozitivne 

učinke pitja alkohola. Osebe brez težav na področju odvisnosti, ki so sodelovale v izvedenih 

fokusnih skupinah, so pogosteje razmišljale o problematiki prekomernega pitja kot odvi-

sne osebe, pri čemer se zavedajo, da včasih spijejo tudi preveč, vendar to zanje ne pomeni  
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odvisnosti od alkohola. Poznali so tudi posledice odvisnosti od alkohola in najpogostejše 

vzroke za nastanek odvisnosti. Tako odvisni od alkohola kot osebe brez težav na področju 

odvisnosti so prepričani v škodljivost prekomernega pitja in bi mladim svetovali, da po al-

koholu sploh ne posežejo, če pa že, naj ne podležejo pritiskom vrstnikov in okolja, ki je pitju 

naklonjeno.
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14 Sklepne ugotovitve

Prekomerno uživanje alkohola je po svetu in pri nas velik javnozdravstveni problem, katerega 

posledice se odražajo kot biopsihosocialne težave, na ekonomskem, socialnem in zdravstve-

nem področju posameznika in okolja. Problematika odvisnosti od alkohola je tista dimenzija, 

ki jo je potrebno obravnavati celostno, in sicer na vseh ravneh in z vidika različnih strok.

V naši raziskavi smo proučevali kakovost življenja posameznika in njegovo zadovoljstvo z ne-

katerimi dejavniki kakovosti življenja, preverjali smo oceno socialne vključenosti v socialnem 

okolju in oceno podpore družinskih članov ter ugotavljali prisotnost depresivne motnje kot 

najpogostejše sočasne motnje ob odvisnosti od alkohola. 

Na področju kakovosti življenja smo preverjali stopnjo kakovosti življenja oseb, odvisnih od 

alkohola, in oseb brez težav na področju odvisnosti, t. j. zdravih posameznikov. V zvezi s tem 

smo proučili pet elementov kakovosti življenja: oceno telesnega zdravja in počutja, oceno 

zadovoljstva z delom, ki ga osebe opravljajo, zadovoljstvo z aktivnostmi v prostem času in 

socialne odnose.

Podpora družine in doživljanje podpore družinskih članov je za vsakega posameznika velikega 

pomena, tako v stanju odvisnosti kot v stanju zdravja, zato smo proučili možnost reševanja 

problemov v družini, komunikacije v družini, porazdelitve vlog, čustvenih odzivov, čustvene 

vključenosti in kontrole vedenja, kar vpliva na splošno funkcioniranje družine.

Ker se ob odvisnosti od alkohola kot najpogostejša sočasno pojavlja depresivna motnja, smo 

v raziskavi proučevali tudi prisotnost le-te med odvisnimi od alkohola in tudi med osebami 

brez težav na področju odvisnosti.

Omenjene dejavnike smo ponovno proučili še s pomočjo fokusnih intervjujev, v obliki foku-

snih skupin. Ocenjevali smo kakovost življenja, doživljanje družinske podpore, prijateljstva, 

delovnega okolja in socialne vključenosti pri osebah, odvisnih od alkohola, ter osebah brez 

težav na področju odvisnosti.
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V kvantitativno raziskavo sta bili vključeni 502 osebi, v starosti od 20 do 64 let iz različnih regij 

Slovenije, ki jih pokrivajo psihiatrične bolnišnice ali oddelki za psihiatrijo (Maribor, Ljubljana, 

Ormož, Vojnik, Begunje in Idrija). Vzorec je vključeval osebe v različnih fazah zdravljenja in re-

habilitacije odvisnosti od alkohola: odvisne od alkohola pred zdravljenjem odvisnosti (pred), 

med zdravljenjem odvisnosti (med) in po njem v fazi nadaljnje rehabilitacije (klub) ter osebe 

brez težav na področju odvisnosti od alkohola (zdravi). Skupine so bile zaradi lažje medseboj-

ne primerljivosti izenačene po spolu, starosti in izobrazbi.

Na področju proučevanja kakovosti življenja je analiza rezultatov raziskave pokazala, da se 

med proučevanimi skupinami pojavljajo razlike glede ocenjevanja dejavnikov kakovosti ži-

vljenja (telesno zdravje, počutje, delo, aktivnosti v prostem času, socialni odnosi); z vsemi 

dejavniki so bile bolj zadovoljne osebe iz skupine zdravih. Statistično bolj pomembne razlike 

so se pokazale pri ocenjevanju kakovosti življenja glede ocene lastnega počutja ter zadovolj-

stva z aktivnostmi v prostem času. Pri oceni dejavnikov kakovosti življenja med proučevanima 

skupinama pred in po zdravljenju odvisnosti od alkohola nismo ugotovili statistično pomemb-

nih razlik pri nobenem izmed naslednjih dejavnikov: telesno zdravje, počutje, delo, aktivnosti v 

prostem času in socialni odnosi, izkazalo pa se je, da so odvisni od alkohola pred zdravljenjem 

odvisnosti nekatere dejavnike kakovosti življenja (telesno zdravje, počutje in socialni odnosi) 

ocenili celo višje in bolje, kot pa odvisni od alkohola po zdravljenju in v fazi nadaljnje rehabilita-

cije odvisnosti od alkohola. Vse to je lahko posledica nekritičnosti oseb, odvisnih od alkohola, 

do lastne odvisnosti in posledic odvisnosti, ki se pojavljajo v njihovem socialnem okolju. Od-

visne osebe pogosto že prisotnih posledic ne prepoznajo in ostanejo za njih "slepe pege", ali 

vzpostavijo obrambne mehanizme, s katerimi jih zanikajo, prikrivajo in odrinjajo. 

Pri proučevanju kakovosti življenja se največkrat izhaja iz potreb, kot jih je opredelil Allardt 

(1993, v Svetlik, 1996a): imeti, ljubiti, biti, vedno pa ostaja dilema, kdo zares živi bolj kakovo-

stno življenje: ali so to tisti, ki imajo na voljo več sredstev za zadovoljevanje potreb, ali pa tisti, 

ki so s svojim življenjem bolj zadovoljni (Svetlik, 1996a). Zato kakovost življenja povezujemo 

z zadovoljstvom z lastnim življenjem ter dejavniki kakovosti življenja. Različni avtorji med 

dejavniki kakovosti življenja najpogosteje izpostavljajo oceno psihičnega, fizičnega, ekonom-

skega stanja (Spilker, 1990), ali telesno zdravje, duševno zdravje, stopnjo neodvisnosti, soci-

alne odnose, vplive okolja in duhovne vrednote (WHO, 1993, v Grant, & Dean, 2003), oziroma 

jo opredeljujejo z dimenzijami telesnega, psihičnega, socialnega in duhovnega blagostanja 
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(Grant, & Dean, 2003). Kot skladnost med trenutnim in idealnim stanjem, se kakovost življe-

nja po Campbell in Andrews (v Kostka, 2004) odraža na različnih življenjskih področjih, in 

sicer kot zdravje, socialno okolje, materialna varnost, politična svoboda itd. Različne raziska-

ve v svetu in pri nas so pokazale, da je kakovost življenja oseb, odvisnih od alkohola, znatno 

slabša od kakovosti življenja oseb brez odvisnosti (Popovic et al., 1997; Foster, Marshal, Hoo-

per, & Peters, 2000; Rudolf, & Priebe, 2002; Connor, Saunders, & Feeney, 2006).

Doživljanje in ocena kakovosti življenja je odvisna tudi od vzpostavljenih socialnih odnosov, 

odnosov v družini, prav tako pa obsega stopnjo zadovoljstva posameznika z lastnim zdrav-

jem in funkcioniranjem, ekonomskim statusom, duhovnostjo, zadovoljstvom z zaposlitvijo in 

psihosocialnim ugodjem (Smith, & Gaskamp, 2001). Vse proučevane dimenzije so med seboj 

tesno povezane.

Pojav odvisnosti od alkohola ima pomembne vplive na posameznikove socialne odnose in 

predhodno omenjene elemente kakovosti. Odvisnost prispeva k postopnemu socialnemu 

izključevanju tako odvisnega posameznika kot njegove družine. Socialno izključevanje razu-

memo kot proces, skozi katerega postaja posameznik odtujen organizacijam in ustanovam v 

skupnosti, družbenemu redu in pravicam, dolžnostim ter dosežkom, ki jih družba uveljavlja, 

kar ni povezano le z materialnimi dobrinami, temveč tudi z naravo socialnih vezi in odnosov 

(Room, 1995). Na drugi strani je socialno vključevanje proces, ki ga zagotavljajo posamezni-

kovo psihofizično ravnotežje, prisotnost primernih spoprijemalnih mehanizmov, ki omogoči-

jo primerno obvladovanje in soočanje z življenjskimi izzivi in problemi. Socialno vključevanje 

temelji na spodbujanju razvoja socialnih spretnosti, preigravanju različnih družbenih vlog in 

identitet posameznika (Ule, Rener, Mencin Čeplak, & Tivadar, 2000). Rapuš Pavel (2006) je 

za populacijo brezposelnih mladih ugotovila, da ima v Sloveniji poleg socialnih ukrepov in 

programov pri socialnem vključevanju še posebej veliko vlogo družina, ki naj bi zagotavljala 

varnost, podporo in pomoč. To ugotovitev lahko prenesemo tudi na področje odvisnih od 

alkohola, na katerem je podpora družine in vključenost odvisnih od alkohola v družinsko ži-

vljenje še kako pomembno za ugodno rehabilitacijo posameznikove odvisnosti.

V naši raziskavi smo zato preverjali oceno podpore in vključenosti v družino pri osebah od-

visnih od alkohola, in osebah brez težav na področju odvisnosti in predvidevali, da skupina 

zdravih, t. j. brez težav z odvisnostjo od alkohola, višje ocenjuje podporo družine. Izkazalo se 
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je, da osebe brez težav na področju odvisnosti statistično bolje ocenjujejo prevzemanje od-

govornosti v družini, vključenost v družinsko življenje, vedenje in sposobnost samokontrole v 

družini, splošno vključenost in družinsko podporo kot skupina odvisnih (t. j. pred, med in po 

rehabilitaciji odvisnosti). Reševanje problemov v družini, komunikacija v družini in porazdeli-

tev vlog v družini ni statistično pomembna; statistično pomembna razlika med proučevanimi 

skupinami (pred, med in po zdravljenju odvisnosti od alkohola) se ni pokazala niti v naslednjih 

proučevanih dimenzijah: reševanje problemov, komunikacija, vloge, odgovornosti, vključe-

nost, vedenje s samokontrolo, splošna vključenost in podpora. 

Družina ni samo sistem medsebojno povezanih delov, temveč je predvsem kibernetski sis-

tem, ki se samoregulira na osnovi povratne informacije in narekuje nujno potrebne spre-

membe na področju sodelovanja z družino (Gostečnik, 2010). V družinah prihaja do spremi-

njanja medsebojnih odnosov, ki so sestavni del hitro vrstečih se družbenih in institucionalnih 

razmer, v katerih živimo. Kljub temu pa družina še vedno pomeni prvi in temeljni vpliv na 

razvoj mladega človeka, na katerega se kasneje vežejo vsi poznejši dejavniki: družbeno ozra-

čje, vzgojno izobraževalne ustanove (vrtec, šola, pridobivanje izobrazbe na sekundarni in 

terciarni ravni), formalne in neformalne skupine (vrstniške skupine), prostočasne aktivnosti 

itd. (Kobolt, 2012). Vendar pa vse družine ne dajejo najboljše popotnice za nadaljnje življenje 

(Sternad, 2012). Družina lahko daje posamezniku bodisi podporo, kar preprečuje nastajanje 

in vzdrževanje čustvenih stisk ali pa jih dodatno sproža, s čimer prispeva k oblikovanju izsto-

pajočih čustvenih in vedenjskih izzivov (Kobolt, 2011). V družinah se lahko dogajajo prisilno 

ponavljajoče medosebne interakcije in komunikacije, konfliktne situacije, travme ter vedenj-

ski modeli, ki v življenju osebo dodobra zaznamujejo (Gostečnik, 1997). Med družine z več 

problemi spadajo tudi družine, v katerih je prisotna odvisnost od alkohola (Zloković, & Bilić, 

2007, v Sternad, 2012). 

Ocenjevali smo tudi prisotnost depresivne simptomatike pri odvisnih od alkohola in pri ose-

bah brez težav na področju odvisnosti od alkohola. Pri osebah, odvisnih od alkohola, se de-

presivna simptomatika pojavlja statistično pogosteje in v težji obliki, predvsem pri ženskah, 

kot pri osebah brez težav na področju odvisnosti od alkohola. Pri odvisnih od alkohola pred 

zdravljenjem odvisnosti se depresivna simptomatika pojavlja redkeje kot pri osebah med in 

po zdravljenju.  
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Številne raziskave kažejo, da je najpogostejša sočasna motnja ob odvisnosti od alkohola 

prav depresivna motnja ali pa se pojavljajo depresivni simtomi (Može, 2002; Auer, 2002). 

Odvisnost od alkohola in sočasne motnje vplivajo na znižanje kakovosti življenja, prav tako 

pa duševne motnje, kot sta depresivnost in anksioznost vplivajo na pojav odvisnosti od al-

kohola (Saatcioglu, Yapici, & Cakmak, 2008). Vendar pogosto ne vemo, ali je bila depresivna 

motnja tista, ki je vplivala na nastanek odvisnosti od alkohola, ali pa je le ta pogojevala pojav 

depresivne motnje (Kelly, Stout, Magill, Tonigan, & Pagano, 2010). Prav tako problematično 

pitje vpliva na posameznikovo dobro počutje (angl. wellbeing) in revnejši zdravstveni status 

(Casswell, Quan You, & Huckle, 2011).

Rezultati naše raziskave so potrdili, da se depresivna simptomatika pogosteje pojavlja pri 

ženskah, kar je skladno tudi s pojavom le-te med celotno populacijo v svetu in pri nas. Depre-

sivna motnja se pri ženskah pojavlja vsaj dvakrat pogosteje kot pri moških; tveganje, da bo 

oseba v svojem življenju zbolela za depresijo, je pri moških od 5 do 12 %, pri ženskah pa od 

9 do 26 % (Tavčar, 2013).

Cilj kvantitativnega raziskovanja je pridobiti zanesljive, merljive in ponovno preverljive po-

datke, ki bodo v pomoč pri posploševanju ugotovitev v neki populaciji. Ker pa le-ti nudijo 

zgolj enostranski pogled na dogajanje, smo v naši raziskavi za preverjanje opredeljenih di-

menzij uporabili še besedne opise in pripovedi, s čimer smo zagotovili triangulacijo v obrav-

navi problematike odvisnosti od alkohola s stališča odvisnih od alkohola in oseb brez težav 

na področju odvisnosti.

V kvalitativnem delu raziskovanja smo s pomočjo fokusnih intervjujev želeli pridobiti subjek-

tivne opise kakovosti življenja in ocene lastne kakovosti življenja. V izvedenih fokusnih skupi-

nah je sodelovalo 20 oseb, in sicer v štirih skupinah: pred, med in po zdravljenju odvisnosti 

od alkohola in osebe brez težav na področju odvisnosti. Sogovorniki iz skupin pred in med 

zdravljenjem odvisnosti ter zdravi so med dejavniki kakovosti življenja največkrat izpostavili 

sprostitvene aktivnosti, medtem ko so osebe iz skupine po zdravljenju (v fazi nadaljnje reha-

bilitacije odvisnosti – klub) največkrat izpostavile dejavnik zdravje in stanje brez odvisnosti. V 

skupini zdravih, ki se s težavami na področju odvisnosti od alkohola ne soočajo, so pomemb-

nejši drugi dejavniki kakovosti življenja. V povprečju so lastno kakovost življenja najvišje oce-

nile osebe iz skupine klub, t.  j. po zdravljenju odvisnosti in v času nadaljnje rehabilitacije, 
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sledijo osebe iz skupine zdravih, nato osebe iz skupine pred zdravljenjem odvisnosti. Najnižje 

so lastno kakovost življenja ocenile osebe iz skupine med zdravljenjem odvisnosti od alkoho-

la. Predvidevamo lahko, da se osebe iz skupine po zdravljenju odvisnosti, t. j. v fazi nadaljnje 

rehabilitacije (klub), še kako zavedajo, kako težavno je vsakodnevno vzdrževanje abstinence 

in koliko truda to zahteva, medtem ko osebe v skupinah pred zdravljenjem in med njim tega 

še ne zaznavajo.

Tudi v rezultatih nekaterih tujih raziskav se prav tako niso pokazale značilno pomembne razli-

ke v kakovosti življenja med osebami, odvisnimi od alkohola, in osebami brez težav na podro-

čju odvisnosti (Gledhill et al., 1999, v Connor, Saunders, & Feeney, 2006). Prav tako je Svetlik 

(1996a) ugotavljal, da so številni odvisni od alkohola celo bolj zadovoljni s svojim življenjem 

kot pa osebe brez odvisnosti.

Za vse ljudi pomenijo dobri odnosi v družini predvsem medsebojno pomoč, dobro komuni-

kacijo in razumevanje v družini ter medsebojno spoštovanje, zato smo s pomočjo fokusnih 

skupin želeli še dodatno osvetliti podporo družine in vključenost v družinsko življenje. Ose-

be iz skupine pred zdravljenjem odvisnosti od alkohola so vključene predvsem v dejavnosti 

z otroki in pomoč pri različnih opravilih. Zanje dobri odnosi v družini pomenijo medsebojno 

komunikacijo, da si nudijo medsebojno pomoč in se razumejo med seboj. Za osebe iz sku-

pine med zdravljenjem odvisnosti so dobri odnosi v družini prav tako dobra komunikacija 

in razumevanje v družini ter neodvisnost in osebna svoboda. V družini se največkrat družijo 

med sabo in sproščeno pogovarjajo. Za udeležence tretje fokusne skupine, v kateri so so-

delovale osebe po rehabilitaciji odvisnosti, so dobri odnosi v družini neodvisnost in osebna 

svoboda v družini, dobra komunikacija in razumevanje v družini ter medsebojno spoštova-

nje. Med sabo se družijo ter skupno rešujejo težave. Dobri odnosi v družini v skupini zdravih 

pomenijo dobro komunikacijo in razumevanje v družini ter skupne aktivnosti. Podporo in 

vključenost v družini najbolje ocenjujejo osebe iz skupine po rehabilitaciji odvisnosti od al-

kohola, sledijo osebe iz skupine zdravih, nato osebe pred zdravljenjem odvisnosti. Najslabše 

ocenjujejo podporo in vljučenost v družino osebe med zdravljenjem odvisnosti, kar je bilo 

za pričakovati, saj so to osebe, ki so zaradi institucionalnega zdravljenja iz kroga družine 

iztrgane. Družinski člani jih sicer podpirajo pri zdravljenju odvisnosti, vendar so še zmeraj 

obteženi z dogajanji v preteklosti in pomanjkanjem zaupanja v odvisnega družinskega člana, 

medtem pa so osebe pred zdravljenjem odvisnosti še dokaj nekritične za svoja dejanja in 
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dogajanje okoli sebe. Vzrok temu so lahko izkušnje, ki jih imajo iz svoje primarne družine. 

Odvisni od alkohola v veliki večini izhajajo iz družin, kjer je bila prisotna odvisnost od al-

kohola pri enem ali obeh starših. V skladu s tem ne znajo ravnati drugače, tudi ne poznajo 

ustreznejših načinov spoprijemanja s težavami.

Biti socialno vključen in biti del dogajanja v družbenem okolju pomeni za vsakega posame-

znika nekaj drugega, zato smo želeli s pomočjo fokusnih intervjujev preveriti, kakšna je oce-

na splošne socialne vključenosti udeležencev v socialno okolje. Izkazalo se je, da so lastno 

socialno vključenost najbolje ocenile osebe iz skupine zdravih, sledijo osebe iz skupine po 

zdravljenju odvisnosti in osebe pred zdravljenjem odvisnosti. Najslabše so lastno socialno 

vključenost ocenile osebe med zdravljenjem odvisnosti od alkohola. Le-te so bile v času 

raziskave v institucionalni obravnavi, kar je najverjetneje vplivačo na rezultate raziskave. 

Osebe, ki se nahajajo v institucionalni obravnavi, so za ta čas iztrgane iz svojega social-

nega okolja, kar zagotovo ne doprinese k boljši socialni vključenosti kjub načrtovanim in 

izvedenim vikend izhodom z bolnišničnega zdravljenja. Ti so namenjeni predvsem ponovni 

vključitvi odvisnega v družinske aktivnosti, ponovnemu prevzemanju svoje vloge v družini 

in vzpostavitvi ustreznih odnosov med družinskimi člani. Odvisni od alkohola pred zdravlje-

njem odvisnosti niso izkazovali kritičnosti do posledic prekomernega pitja. Vzrok lahko išče-

mo v dejstvih, da se odvisni od alkohola le redko odločajo za zdravljenje odvisnosti iz lastnih 

nagibov. Najpogosteje so v ozadju t. i. zunanji pritiski (pritisk družine, zahteve delodajalca, 

zdravstvene težave odvisnega, finančne težave, ukrepi sodišča itd.), ki posameznika "prisi-

lijo" v ukrepanje, da se končno odloči za zdravljenje odvisnosti. Osebe pred zdravljenjem 

odvisnosti pogosto socialne izključenosti ne občutijo, ali pa jo zelo kasno, saj so okoli njih 

osebe s podobnimi težavami, na primer t. i. pivska družba, s katerimi skupaj uresničujejo 

potrebo po pijači.

Pri socialni izključenosti gre za širšo dimenzijo človekove stiske; ne gre le za oceno pojma in 

dimenzije „imeti“, pač pa vključuje tudi dimenziji „pripadati“ in „biti“ (Cvahte, 2004). Ministr-

stvo za delo, družino in socialne zadeve (2006) med ranljive in ogrožene skupine prebivalstva, 

za katere velja večja stopnja tveganja socialne izključenosti, uvršča tudi odvisne od alkohola. 

Za odvisne od alkohola velja, da so pogosteje in bolj socialno izključeni kot osebe brez težav 

na področju odvisnosti. Dekleva (2008) opisuje, da so še posebej močno in večkratno soci-

alno izključene osebe, ki jih opredelimo kot brezdomci. Odvisnost od alkohola je eden izmed 
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najpogostejših vzrokov v povezavi z brezdomstvom, poleg duševnih motenj in odvisnosti od 

drugih psihoaktivnih substanc (Razpotnik, & Dekleva, 2009). V raziskavi, izvedeni med 107 

brezdomci na področju Ljubljane, je Dekleva (2008) ugotovil, da je med brezdomci več kot 

polovica takih, ki bodisi zlorabljajo ali pa so v preteklosti zlorabljali alkohol.

Vsesplošna gospodarska in finančna kriza, s katero se trenutno soočamo, pomeni soočanje z 

upadom in ne z razvojem, z vedno večjim številom brezposelnih in ekonomskimi težavami, ki 

se zrcalijo v individualnih in družinskih stiskah. Nacionalno poročilo o strategijah socialne za-

ščite in socialnega vključevanja 2006–2008 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

2006) pravi, da je posebno skrb treba nameniti predvsem ranljivim skupinam prebivalstva, 

med katere prištevamo tudi osebe s težavami na področju odvisnosti.

K problemu je potrebno pristopati celovito, in sicer v povezavi vseh ključnih akterjev na podro-

čju alkoholne politike v svetu in pri nas. V Sloveniji so ključni akterji na omenjenem področju 

tisti, ki imajo interes in možnosti vplivati na obravnavo problematike odvisnosti od alkohola.  

V raziskavi iz leta 2008 in 2009 so bili ključni akterji na področju vpliva na izvajanje alkohol-

ne politike razdeljeni v štiri interesne skupine: "država", "stroka", "nevladne organizacije" in 

"alkoholna industrija" (Radoš Krnel, 2013). Vsi pa morajo biti med seboj tesno povezani, v ko-

likor želimo zmanjšati probleme in posledice, ki nastajajo v zvezi s prekomernim pitjem. Za-

vedamo se, da je pričujoča doktorska disertacija usmerjena predvsem v en vidik obravnave 

odvisnega od alkohola, t. j. v zdravstveni sistem, da pa imajo močan vpliv na zmanjševanje 

problematike odvisnosti tudi drugi akterji. Prav tako se zavedamo, da je medsektorsko pove-

zovanje in delo z roko v roki tisto, ki bo lahko vplivalo na zmanjševanje pojava problematike 

odvisnosti oz. posledic, ki sledijo.

V Sloveniji, ki se aktivno vključuje v mednarodne procese ukrepov alkoholne politike, so se 

med seboj že začeli povezovati stroka, civilna družba in politika, izvajati so se začele raziska-

ve, sledile so spremembe zakonodaje, nacionalne in regijske konference o alkoholni proble-

matiki, postavile so se prioritete in določili ukrepi (Zorko et al., 2013). Zavedamo pa se, da 

vse to še daleč ni dovolj in da bomo učinkoviti le, če se bodo vsi akterji med seboj res tesno 

povezali, med njimi predvsem stroka in nevladne organizacije. 
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SZO med nujnimi in tudi cenovno najbolj učinkovitimi ukrepi predlaga ukrepe omejevanja 

vožnje pod vplivom alkohola, omejevanja dostopnosti alkohola z davki, starostno omejeva-

nje za nakup alkohola, omejevanje lokacije in časa prodaje alkohola, omejevanje oglaševanja 

alkohola, predlaga pa tudi ukrepe kratkih svetovanj tveganim pivcem v primarnem zdravstvu 

(Zorko et al., 2013). Zato morajo akterji v Sloveniji oblikovati jasne akcijske načrte in postaviti 

prednostne naloge.  

Med pomembnimi družbenimi cilji ostaja trajnostno povečanje blaginje in s tem kakovost 

življenja. K temu naj bi pomembno prispevala višja stopnja zaposlenosti, večja družbena 

kohezija, ustrezna dostopnost do socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja, kulture (Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006). Predvidevamo, da bi se s stabilnejšo situ-

acijo v državi, doslednim izvajanjem ukrepov alkoholne politike in nudenjem psihosocialne 

pomoči ljudem v stiski, lahko zmanjšala tudi problematika odvisnosti od alkohola.
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15 Prispevek raziskave znanosti

Namen doktorske disertacije je bil prispevati k novim spoznanjem na področju kakovosti ži-

vljenja odvisnih oseb, družinske podpore in socialne vključenosti ene izmed najbolj ranljivih 

skupin prebivalstva, t. j. odvisnih od alkohola. Prav tako smo želeli teoretično in empirično 

poglobiti razumevanje področja odvisnosti od alkohola kot bio-psiho-socialnega problema 

s preusmerjanjem v proučitev dimenzij zadovoljstva z življenjem, ocene družinske podpore 

pred, med in po rehabilitaciji odvisnosti ter socialne vključenosti na področju družinskega in 

širšega okolja. 

Z raziskavo subjektivnih stališč in občutkov oseb z izkušnjami odvisnosti od alkohola glede 

kakovosti življenja, socialne vključenosti, prisotnosti depresivne motnje in podpornih dejav-

nikov v družini, kar v slovenskem prostoru na tako velikem vzorcu še ni bilo raziskano, upamo, 

da smo prispevali k razvoju novih spoznanj o socialnih dimenzijah problematike odvisnosti 

od alkohola na področju Slovenije. Smiselno je, da se za proučevanje ocen različnih dejavni-

kov kakovosti življenja, socialne vključenosti in podpore družin uporabljata oba metodološka 

pristopa, tako kvalitativni kot kvantitativni, saj nas zgolj uporaba kvantitativnih pristopov 

prikrajša za izkušnje, mnenja, stališča, refleksije in sugestije udeležencev v raziskavi, ki pa so 

za načrtovanje aktivnosti za zmanjševanje posledic in problematike odvisnosti od alkohola 

velikega pomena.

Aplikativni prispevek disertacije vidimo predvsem v uporabnosti rezultatov, ki bodo omogo-

čali dopolnitve in izboljšanje modelov psihosocialne rehabilitacije z večjo vključitvijo soci-

alnih dimenzij v timsko obravnavo odvisnih od alkohola. Predstavljeni rezultati lahko pripo-

morejo k dopolnjevanju strategij in načrtov na področju odvisnosti od alkohola, ne samo iz 

vidika medicinskega, temveč predvsem iz vidika socialnega modela.

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) v Sloveniji določa spremljanje porabe alkohola 

in obsega posledic prekomernega pitja, informiranje, izobraževanje in osveščanje prebival-

stva o škodljivih posledicah prekomernega pitja, usklajevanje aktivnosti za zgodnje odkriva-

nje težav z alkoholom in vključevanje oseb v preventivne programe, usklajevanje, spremlja-

nje in vrednotenje preventivnih programov na področju odvisnosti od alkohola, priprava in 
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izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter strokovno svetovanje 

in podpora inštitucijam, združenjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in po-

sameznikom pri izvajanju preventivnih programov in reševanju problemov na področju od-

visnosti od alkohola (Kerstin Petrič, 2013). Do sedaj je bilo največ narejenega na področju 

programa zmanjševanja vožnje pod vplivom alkohola, manj pa na drugih področjih (WHO, 

2013, v Kerstin Petrič, 2013).

Za prepoznavanje področja odvisnosti od alkohola je nujno, da se zbirajo podatki o posle-

dicah odvisnosti od alkohola na vseh področjih in v vseh starostnih skupinah. K temu lahko 

pripomorejo raziskave, ki jih izvajajo skupine ali posamezniki, ki se s problematiko odvisnosti 

ukvarjajo. 

Vsekakor je naša želja, da bi rezultati raziskave pripomogli:

–  k upoštevanju mnenj in stališč odvisnih od alkohola v prihodnje v različnih programih 

zmanjševanja odvisnosti tako v vladnih kot nevladnih organizacijah; 

–  da se bo glede na rezultate raziskave v programe vključevalo več dejavnosti za socialno 

vključevanje odvisnih od alkohola; 

–  da se bo izvajalo več dejavnosti za pomoč družinam, v katerih je prisotna odvisnost od 

alkohola;

–  da bodo programi prispevali h krepitvi podpore v družinah in izboljšanju socialnih odno-

sov v družinah ter 

– k izboljšanju kakovosti življenja odvisnih od alkohola in njihovih družinskih članov.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketiranci po stanu

stan N %

samski 112 220,3

poročeni 254 500,6

ločeni 70 130,9

ovdoveli 14 20,8

izvenzakonska skupnost 40 80,0

skupaj 490 970,6

neodgovorjeni 12 20,4

skupaj 502 1000,0

Legenda: 
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Priloga 2: Število preskrbljenih otrok anketirancev

število preskrbljenih otrok N %

0 248 49,4

1 97 19,3

2 95 18,9

3 20 4,0

4 4 ,8

5 3 ,6

skupaj 467 93,0

neodgovorjeni 35 7,0

skupaj 502 100,0

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev
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Priloga 3: Anketiranci glede na število let izobraževanja

dejavnik N min max x– SD

skupno število let  
izobraževanja

487 0 18 10,91 2,958

neodgovorjeni 15 0 0 0 0

Legenda:
N – število anketirancev 
min – najnižje število let izobraževanja
max – najvišje število let izobraževanja
x– – povprečna vrednost
SD – standardna deviacija (standardni odklon)

Glede na skupno število let izobraževanja ugotavljamo, da je razpon od 0 do 18 let. V 

povprečju so se anketiranci izobraževali približno 10 let.

Priloga 4: Bivanje anketirancev v skupnem gospodinjstvu po skupinah

skupina zakoncem/
partnerjem

sinom hčerko vnukom/
vnukinjo

starši bratom/
sestro

sami drugo skupaj

pred N 86 9 2 0 17 3 20 4 141

% 61,0 6,4 1,4 0,0 12,1 2,1 14,2 2,8 100,0

med N 32 2 1 1 10 0 21 3 70

% 45,7 2,9 1,4 1,4 14,3 0,0 30,0 4,3 100,0

klub N 95 4 7 0 19 0 15 1 141

% 67,4 2,8 5,0 0,0 13,5 0,0 10,6 0,7 100,0

zdravi N 113 4 0 0 15 0 7 2 141

% 80,1 2,8 0,0 0,0 10,6 0,0 5,0 1,4 100,0

skupaj N 326 19 10 1 61 3 63 10 493

% 66,1 3,9 2,0 0,2 12,4 0,6 12,8 2,0 100,0

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev 
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Priloga 5: Izobrazba anketirancev po skupinah

skupina nedo-
končana 
osnovna 

šola

dokon-
čana 

osnovna 
šola

poklicna 
šola

srednja 
šola

višja 
šola

visoka 
strokov-
na šola

fakulteta magi-
sterij ali 

doktorat

skupaj

pred N 6 31 46 48 4 2 6 0 143

% 4,2 21,7 32,2 33,6 2,8 1,4 4,2 0,0 100,0

med N 4 16 13 32 3 0 3 2 73

% 5,5 21,9 17,8 43,8 4,1 0,0 4,1 2,7 100,0

klub N 10 27 47 46 2 2 6 3 143

% 7,0 18,9 32,9 32,2 1,4 1,4 4,2 2,1 100,0

zdravi N 3 33 45 50 3 1 8 0 143

% 2,1 23,1 31,5 35,0 2,1 0,7 5,6 0,0 100,0

skupaj N 23 107 151 176 12 5 23 5 502

% 4,6 21,3 30,1 35,1 2,4 1,0 4,6 1,0

Legenda:
N – število anketirancev
% – odstotek anketirancev

Priloga 6: Prikaz ocene dejavnikov kakovosti življenja po skupinah zdravi – odvisni

dejavniki kakovosti živjenja skupina N x– rang vsota rangov

telesno zdravje alkoholiki 357 2440,51 872910,00

zdravi 143 2650,45 379590,00

skupaj 500

počutje alkoholiki 356 2390,15 851390,00

zdravi 143 2770,00 396110,00

skupaj 499

delo alkoholiki 231 1680,91 390190,00

zdravi 102 1620,67 165920,00

skupaj 333

aktivnosti v prostem času alkoholiki 324 2170,40 704360,00

zdravi 136 2610,72 355940,00

skupaj 460

socialni odnosi alkoholiki 355 2410,65 857840,00

zdravi 142 2670,39 379690,00

skupaj 497

Legenda:
N  – število anketirancev 
x– rang  – povprečje rangov
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Priloga 7: Prikaz ocene dejavnikov kakovosti življenja pred in po zdravljenju odvisnosti

dejavniki kakovosti življenja skupina N x– rang vsota rangov

telesno zdravje prvi 143 1450,40 207920,00

klub 142 1400,58 199630,00

počutje prvi 142 1450,52 206640,50

klub 142 1390,48 198050,50

delo prvi 103 940,79 97630,00

klub 98 1070,53 105380,00

aktivnosti v prostem času prvi 133 1270,81 169980,50

klub 130 1360,29 177170,50

socialni odnosi prvi 142 1430,68 204020,00

klub 140 1390,29 195010,00

Legenda:
N  – število anketirancev
x– rang  – povprečje rangov

Priloga 8: Prikaz ocene dejavnikov kakovosti življenja po spolu

dejavniki kakovosti življenja spol N x– rang vsota rangov

telesno zdravje ženski 139 2150,85 300030,00

moški 361 2630,84 952470,00

počutje ženski 139 2060,69 287300,50

moški 360 2660,72 960190,50

delo ženski 87 1610,84 140800,00

moški 246 1680,83 415310,00

aktivnosti v prostem času ženski 131 2040,08 267340,50

moški 329 2410,02 792950,50

socialni odnosi ženski 139 2430,78 338860,00

moški 358 2510,03 898670,00

Legenda:
N  – število anketirancev
x– rang  – povprečje rangov
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Priloga 9: Prikaz ocene dejavnikov kakovosti življenja po izobrazbi

dejavniki kakovosti življenja izobrazba N x– rang vsota rangov

telesno zdravje nižja (1–3) 280 2300,19 644540,00

višja (4–8) 220 2760,35 607960,00

počutje nižja (1–3) 281 2340,52 659000,00

višja (4–8) 218 2690,95 588500,00

delo nižja (1–3) 184 1720,80 317950,50

višja (4–8) 149 1590,84 238150,50

aktivnosti v prostem času nižja (1–3) 258 2160,30 558060,00

višja (4–8) 202 2480,63 502240,00

socialni odnosi nižja (1–3) 280 2400,03 672090,50

višja (4–8) 217 2600,57 565430,50

Legenda:
N  – število anketirancev
x– rang  – povprečje rangov

Priloga 10:  Test normalne porazdelitve pri dejavnikih kakovosti življenja med skupinama  
zdravi – odvisni po spolu

skupina spol Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig vrednosti df Sig

odvisni telesno zdravje ženski 0,090 56 0,200* 0,970 56 0,174

moški 0,059 158 0,200* 0,983 158 0,056

počutje ženski 0,097 56 0,200* 0,957 56 0,043

moški 0,077 158 0,023 0,974 158 0,004

delo ženski 0,159 56 0,001 0,811 56 0,000

moški 0,124 158 0,000 0,907 158 0,000

aktivnosti v  
prostem času

ženski 0,127 56 0,025 0,966 56 0,120

moški 0,061 158 0,200* 0,983 158 0,043

socialni odnosi ženski 0,094 56 0,200* 0,979 56 0,441

moški 0,050 158 0,200* 0,990 158 0,340
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zdravi telesno zdravje ženski 0,118 25 0,200* 0,960 25 0,408

moški 0,081 72 0,200* 0,979 72 0,263

počutje ženski 0,122 25 0,200* 0,956 25 0,335

moški 0,138 72 0,002 0,952 72 0,008

delo ženski 0,104 25 0,200* 0,958 25 0,373

moški 0,085 72 0,200* 0,957 72 0,015

aktivnosti v  
prostem času

ženski 0,150 25 0,151 0,951 25 0,270

moški 0,089 72 0,200* 0,984 72 0,506

socialni odnosi ženski 0,107 25 0,200* 0,955 25 0,329

moški 0,097 72 0,093 0,981 72 0,344

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)

Priloga 11: Dejavniki kakovosti življenja pri skupinah zdravi – odvisni po spolu

skupina spol N x– rang vsota rangov

odvisni telesno zdravje ženski 101 1490,37 150860,00

moški 256 1900,69 488170,00

počutje ženski 101 1450,37 146820,00

moški 255 1910,62 488640,00

delo ženski 60 1110,97 67180,00

moški 171 1170,42 200780,00

aktivnosti v prostem 
času

ženski 95 1460,39 139070,50

moški 229 1690,18 387420,50

socialni odnosi ženski 101 1670,50 169170,00

moški 254 1820,18 462730,00

zdravi telesno zdravje ženski 38 670,28 25560,50

moški 105 730,71 77390,50

počutje ženski 38 620,08 23590,00

moški 105 750,59 79370,00

delo ženski 27 500,31 13580,50

moški 75 510,93 38940,50

aktivnosti v prostem 
času

ženski 36 590,94 21580,00

moški 100 710,58 71580,00

socialni odnosi ženski 38 780,24 29730,00

moški 104 690,04 71800,00

Legenda:
N  – število anketirancev
x– rang  – povprečje rangov
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Priloga 12:  Test normalne porazdelitve pri dejavnikih kakovosti življenja med skupinama  
 zdravi – odvisni po izobrazbi

skupina izobrazba Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

vrednosti df Sig vrednosti df Sig

odvisni telesno zdravje nižja (1–3) 0,089 125 0,016 0,982 125 0,100

višja (4–8) 0,083 89 0,172 0,978 89 0,145

počutje nižja (1–3) 0,051 125 0,200* 0,982 125 0,088

višja (4–8) 0,078 89 0,200* 0,950 89 0,002

delo nižja (1–3) 0,133 125 0,000 0,886 125 0,000

višja (4–8) 0,133 89 0,001 0,877 89 0,000

aktivnosti v 
prostem času

nižja (1–3) 0,076 125 0,071 0,982 125 0,086

višja (4–8) 0,100 89 0,029 0,975 89 0,077

socialni odnosi nižja (1–3) 0,076 125 0,072 0,982 125 0,103

višja (4–8) 0,099 89 0,032 0,987 89 0,557

zdravi telesno zdravje nižja (1–3) 0,105 49 0,200* 0,971 49 0,273

višja (4–8) 0,079 48 0,200* 0,973 48 0,316

počutje nižja (1–3) 0,149 49 0,008 0,933 49 0,008

višja (4–8) 0,062 48 0,200* 0,979 48 0,552

delo nižja (1–3) 0,092 49 0,200* 0,968 49 0,204

višja (4–8) 0,093 48 0,200* 0,946 48 0,027

aktivnosti v 
prostem času

nižja (1–3) 0,119 49 0,081 0,961 49 0,107

višja (4–8) 0,118 48 0,094 0,959 48 0,088

socialni odnosi nižja (1–3) 0,119 49 0,079 0,973 49 0,321

višja (4–8) 0,096 48 0,200* 0,971 48 0,286

Legenda:
df – prostostna stopnja
Sig. – signifikantnost (statistična pomembnost)
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Priloga 13: Dejavniki kakovosti življenja pri skupinah zdravi – odvisni po izobrazbi

skupina izobrazba N x– rang vsota rangov

odvisni telesno zdravje nižja (1–3) 199 1660,26 330850,00

višja (4–8) 158 1950,05 308180,00

počutje nižja (1–3) 200 1680,77 337540,00

višja (4–8) 156 1900,97 297920,00

delo nižja (1–3) 132 1210,55 160440,50

višja (4–8) 99 1080,60 107510,50

aktivnosti v pro-
stem času

nižja (1–3) 182 1520,75 278010,00

višja (4–8) 142 1740,99 248490,00

socialni odnosi nižja (1–3) 199 1740,62 347500,00

višja (4–8) 156 1820,31 284400,00

zdravi telesno zdravje nižja (1–3) 81 640,24 52030,50

višja (4–8) 62 820,14 50920,50

počutje nižja (1–3) 81 660,73 54050,50

višja (4–8) 62 780,88 48900,50

delo nižja (1–3) 52 510,53 26790,50

višja (4–8) 50 510,47 25730,50

aktivnosti v pro-
stem času

nižja (1–3) 76 640,12 48730,00

višja (4–8) 60 740,05 44430,00

socialni odnosi nižja (1–3) 81 650,80 53300,00

višja (4–8) 61 790,07 48230,00

Legenda:
N  – število anketirancev
x– rang  – povprečje rangov
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Priloga 14: Dejavniki družinskega funkcioniranja pri skupinah zdravi – odvisni 

dejavniki družinskega  
funkcioniranja

skupina N x– rang vsota rangov

reševanje problemov odvisni 338 2430,55 823210,00

zdravi 142 2330,23 331190,00

komunikacija odvisni 338 2470,90 837910,00

zdravi 142 2220,88 316490,00

vloge odvisni 337 2450,71 828030,00

zdravi 142 2260,46 321570,00

odgovornosti odvisni 338 2510,11 848740,50

zdravi 142 2150,25 305650,50

vključenost odvisni 338 2480,75 840780,50

zdravi 142 2200,86 313610,50

vedenje (samokontrola) odvisni 338 2520,04 851880,50

zdravi 142 2130,04 302510,50

splošno odvisni 338 2520,62 853860,50

zdravi 142 2110,64 300530,50

Legenda:
N  – število anketirancev
x– rang  – povprečje rangov
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Priloga 15: Prikaz ocene dejavnikov družinskega funkcioniranja pri skupinah pred in med – klub

dejavniki družinskega  
funkcioniranja

skupina N x– rang vsota rangov

reševanje problemov pred in med 204 1710,66 350190,00

klub 134 1660,21 222720,00

komunikacija pred in med 204 1710,02 348880,00

klub 134 1670,19 224030,00

vloge pred in med 204 1730,93 354820,50

klub 133 1610,43 214700,50

odgovornosti pred in med 204 1690,90 346590,50

klub 134 1680,89 226310,50

vključenost pred in med 204 1770,34 361780,00

klub 134 1570,56 211130,00

vedenje (samokontrola) pred in med 204 1730,93 354820,00

klub 134 1620,75 218090,00

splošno pred in med 204 1740,47 355910,50

klub 134 1610,94 216990,50

Legenda:
N  – število anketirancev
x– rang  – povprečje rangov
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Priloga 16: Vprašalnik
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Priloga 17: Vprašanja za fokusne skupine

FOKUSNA SKUPINA ____

Maribor, _______ od _____ do _____

2X – spol, starost, zaposlenost, izobrazba

Pogovor o pomenu kakovosti ali kvalitete življenja, kaj pomeni družinska podpora in kaj pomeni socialna vključenost

1. Kakovost življenja. Kvaliteta življenja. Kaj bi čisto osebno za vas pomenila kvaliteta življenja?

2.	 Kaj	potrebujemo,	za	to,	da	imamo	dobro	življenje?

3.	 Kaj	pa	če	česa	od	tega	ni.	Kaj	bi	vas	najbolj	prizadelo?

4.	 Kaj	naredite,	ko	ni	vse	ugodno,	ko	ni	vse	krasno,	tudi	npr.	služba?

5.	 Kje	vidite	tisto	največjo	podporo?

6. Vključenost v družino. Kaj po vašem mnenju pomenijo dobri odnosi v družini?

7.	 Kaj	počnete	skupaj	z	družinskimi	člani?	

8.	 Kako	se	počutite	v	vaši	družini?	Počutje	v	družini,	pripadnost	družini,	razumevanje?	

9.	 	Kolikšno	podporo	dobite	s	strani	članov	družine,	jo	dobite,	menite,	dovolj?	V	Kakšnem	smislu	jo	dobite?

10.	 	Kaj	pa	če	bi	zdaj	recimo	lahko	opisali	kakšno	situacijo,	ki	ste	jo	občutili	ali	doživeli	s	strani	družinskih	
članov,	tako	nesebično	pomoč,	bi	se	spomnili	kakšne	take	situacije?

11.	 	Če	bi	morali	sedaj	svojo	kakovost	življenja	ocenit	od	1	do	10	(1	je	najslabše,	10	je	najboljše),	kako	bi	jo	
ocenili?

12.	 	Kako	bi	ocenili	družinsko	podporo,	na	lestvici	od	1	do	10	(1	je	najslabše,	10	je	najboljše)?

13. Prijateljstvo. Kaj pomeni za vas tisto ta pravo prijateljstvo? 

14.	 Kako	se	počutite	v	družbi	vaših	prijateljev?

15.	 Kaj	počenjate	skupaj	s	prijatelji?

16.	 Število	stikov	s	prijatelji	ali	…?	

17.	 Bi	se	lahko	zanesli	na	vaše	prijatelje?	Bi	vam	stali	ob	strani?

18.	 Pomoč	v	preteklosti?

19.	 Ocena	podpore	prijateljev	od	1	do	10	(pri	čemer	je	1	najslabše,	10	pa	najboljše)?

20. Delovno okolje. Kaj vpliva na dobro počutje na delovnem mestu?

21.	 Če	nastopijo	težave	na	delovnem	mestu,	kako	se	jih	lotevate,	kako	jih	rešujete?

22.	 Imate	občutek,	da	se	lahko	zanesete	na	vaše	sodelavce?	Če	bi	rabili	njihovo	pomoč?
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23.	 Kako	pa	se	počutite	na	vašem	delovnem	mestu?	

24.	 Ocena	podpore	na	delovnem	mestu	od	1	do	10	(pri	čemer	je	1	najslabše,	10	pa	najboljše)?

25. Socialna vključenost. Kaj pomeni biti socialno vključeni?

26.	 Kako	se	vam	zdi,	da	ste	socialno	vključeni?

27.	 Imate	občutek,	da	imate	bogato	socialno	življenje?

28.	 Ocena	socialne	vključenosti	od	1	do	10	(pri	čemer	je	1	najslabše,	10	pa	najboljše)?

29. Razvoj odvisnosti od alkohola. Kdaj ste začeli razmišljati o problematiki odvisnosti od alkohola?

30.	 Poznanje	alkoholizma?

31.	 Kaj	so	vzroki	za	alkoholizem?

32.	 Kako	se	razvije	odvisnost	od	alkohola?	

33.	 Kdo	je	alkoholik	po	vašem	mnenju?	

34.	 Kako	vpliva	odvisnost	od	alkohola	na	odnose	v	družini,		s	prijatelji,	na	delovnih	mestih?

35.	 Kaj	se	spremeni	v	družini?	

36.	 Izkušnje	s	problematiko	alkoholizma?	V	svojem	okolju	in	kako	ste	ravnali	takrat?

37.	 Ravnanje	ostalih	v	okolju,	so	se	odzvali	pri	problemu	alkoholizma	ali	so	bolj	opazovali?

38.	 Vpliv	alkoholizma	na	vključenost	v	socialno	okolje?

39.	 Spremembe	na	delovnem	mestu,	ob	pojavu	alkoholizma?
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Priloga 18: Izvedeni skupinski intervjuji - FOKUSNA SKUPINA – 1 (pred)

Maribor, 21. 8. 2013 od 10.30 do 12.00
1F – m, 53 let (1960), samozaposlen na kmetiji, poklicna izobrazba – živi s partnerjem, brez otrok
1B – ž, 36 let (1977), zaposlen, univerzitetna izobrazba – poročena, 2 otroka
1J – m, 60 let (1953), nezaposlen, srednješolska izobrazba - poročen, 2 otroka
1Š – m, 54 let (1959), zaposlen, srednješolska izobrazba – neporočen, brez otrok
1G – m, 37 let (1976), nezaposlen, srednješolska izobrazba – živi s partnerko, 1 otrok
K: 1: Lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali mojemu povabilu. Pogovarjali se bomo o tem, kaj za vas pomeni 
kakovost ali kvaliteta življenja, kaj pomeni družinska podpora in kaj pomeni socialna vključenost. Prosim vas, da čim 
bolj nazorno predstavite vaša stališča in vaše mnenje, saj bo to v veliki meri doprineslo k rezultatom raziskave o prej 
omenjenih pojmih. Kasneje pa se bomo pogovarjali še o problematiki odvisnosti od alkohola. Najprej bom postavila 
vprašanje, potem pa bom zelo vesela, če mi boste eden za drugim poskusili na to odgovorit. Vsak izmed vas, lahko 
tudi drugi še kaj dodate. Ni treba točno eden za drugim, pomembno pa je, da gremo skozi vsa predvidena vprašanja. 
Ja, ali lahko začnem?
2: OK? Glej zdaj prvo o čemer bomo govorili je kakovost življenja. Kvaliteta življenja. Kaj bi čisto osebno za vas pome-
nila kvaliteta življenja?
1F: Ja bi rekel, da je kvalitetno življenje, da živiš v miru, zadovoljstvu, sproščen…
K: Saj še lahko potem kdo kaj drug vmes, če se še kaj spomnite, lahko kaj rečete.
1G: To pomeni da imaš dom, da maš, kiri ima recimo pač družino vse pač porihtano, tak kak more bit. Hrana, da nimaš 
nekih finančnih težav, prevlkih ne, pa da jih nimaš to tudi. Zdravje, to tudi ne.
1Š: Osebno zadovoljstvo, da si zadovoljen v službi da lahko delaš in da imaš tudi primeren dohodek da normalno živiš. 
Da doma v družini je vredu, da tudi kakšne kulturne prireditve, da greš na dopust, da si z vsem zadovoljen. No z vsem 
ne moreš bit, večinoma. 
1J: Jaz sem malo starejši in meni dost pomeni da se z ženo doma zelo dobro razumema, da nama otroci radi pridejo 
na obisk, ne da jih moreš klicat, pa boš kaj prišo al neboš prišo eeee nimama več to nekih materialnih dobrinah eee 
grema rada na skromen dopust, nama ne pomeni neki dopust v hotelu. Sva sama, se tudi imama najrajše sama, si 
sama kuhama. V glavnem pa da doma nekaj delaš, da ni dolgčas, ker dolgčas ubija, zato sem mogoče jaz zdaj tu. 
1B: Socialno varno življenje, glede na to da v bistvu smo še mlada družina,ker  imam dva mala otroka. Finančno 
varnost, kvalitetno življenje je tud v bistvu tud mi kar delamo, da zdravo živimo, tud pri hrani eee veliko tud z možem v 
bistvu obadva športama, kljub temu da sem pila sem tudi športala. 
K: To je en plus ja.
1B: Ja in pa tak kot sem rekla v bistvu, da lahko otroku nudiš nekaj več, ne samo osnovnih stvari.
K: No fino, točno tako. To približno je nekje to kar tudi rabimo da lahko rečemo da imamo kvalitetno življenje. Kaj smo 
zdaj nekje najbolj izpostavli, Gregor vi ste reko zdravje. 
1G: To je važno za kvalitetno življenje, ker če nimaš zdravja, potem se sploh ne zavedaš, mislim zdaj se ne zavedaš ko 
si zdrav, da imaš dost bolj kvalitetno življenje, ko pa polj ko pridejo prvi problemi. To je največ. 
K: Rekli ste socialna varnost, rekli ste recimo razumevanje. 
1Š: Razumevanje v družini...
K: Ja to je predvsem pomembno,  tud Janko vi ste reko…
1J: Ker ja, ker to je recimo kaj jaz vem eee »prilagani«  smo bili v stanovanju skromno živet, recimo če bi kdo reko zdaj 
boš pa milijon dobo na lotu, jaz ne vem kaj bi si začel z njim.
K: Več problemov nastane.
1J: Tolko problemov eee in to rajše nimam. S tem kaj imamo sem zadovoljen in zato tudi tak popijem. 
K: Kje pa so problemi recimo, stanovanje, služba in tak naprej, vi zdaj imate stvari nekak urejene že ne, tisti mlajši pa je 
včasih večji problem. 
1J: Tudi to je zadovoljstvo recimo, da imam hčero ki res niso zaposleni, brez služb in dva otroka, pa je zadovoljstvo da 
lahko po svojih močeh če pomagam. To je vlko zadovoljstvo. eeee  Saj drugače bi tudi dal, ampak samo tu si pa res 
moraš odtrgat še kaj vstran več, tega pa nebo pri nas…
K: Ja lepo, to je gesta taka, da je dobro za obe strani, zato pa tudi prispeva k razumevanju. Če tega nebi bilo, kaj bi vas 
recimo nekak od tega najbolj prizadelo, če bi vam kaj od tega manjkalo. Kaj bi vas najbolj prizadelo, kaj bi vam najbolj 
manjkalo? Franc kaj mislite?
1F: Mislim da bi manjkalo če nebi blo zadovoljstva v družini in bil razpad v družini..
K: to bi vas nekje najbolj prizadelo?
1F: To bi prvo blo, pol če bi tudi finance matrale , bi bil tudi večji problem, bi bil odvisen od socialne pomoči. Pol 
tretjo..
K: Mogoče zdravje? Nevem…
1F: Zdravje je dosta pomembno, če nimaš zdravja ti nič ne koristi denar nič. Zdravje je poglavar življenja. Razumeva-
nje, to sem že tak reko. Razumevanje v družini. Da imaš dobre odnose v kateri si službi al pa tudi če delaš na kmetiji, 
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tudi morejo biti dobri odnosi doma in s sosedi in če rabiš pomoč da ti priskočijo na pomoč. Oni tebi in ti njim. 
K: Hvala. Brigita kaj bi vas najbolj prizadelo? Kaj če bi vam kaj manjkalo?
1B: V bistvu najbolj prizadelo ne, mož je v vojski v službi, v bistvu zdaj v petih letih že peta misija v Afganistanu, vse 
štiri so bile v Afganistanu,s tem da je to že peta. Vendar v bistvu sem sama ostala z otroci , hiša je do tričetrt gotova, 
tak da ja, to v bistvu meni najbolj manjka. Tisto da nismo skup, skrb za njega še zraven, bo prišo nazaj, nebo prišo 
nazaj, bom ga dobla v vreči, bom ga dobla na dveh nogah. To je to. 12:21
K: Hvala. Janko?
1J: Ne vem jaz mislim da bi me najbolj prizadelo če bi zgubo ženo. Znam kuhat, znam prat, znam vse nardit, ampak ču-
tim da bi bil zgubljen. Popolnoma zgubljen in verjetno niti nebi tudi dolgo ne živel. Mislim da bi me tak hudo prizadelo, 
da vprašanje kak dolgo bi še živel. Jaz še jo imam vedno rad, pogrešam zdaj recimo kaj jaz vem, pogovor, zvečer da 
greš v postlo, se za roke primeš, to meni veliko pomeni. Meni sploh na splošno dost pomeni kontakt fizični.
K: In to razumevanje, kot ste reko. Štefan kaj pravite vi? 
1Š: V bistvu najbolj razumevanje v družini z družinskimi člani pa tudi…. Pa potem na drugem mestu pa  bi verjetno jaz 
postavil zdravje, svoje pa vseh bližnjih, pa tudi prijateljev, pa šele potem naslednje te dobrine od plače pa vsega.
K: Ja vredu, kaj pa Bojan?
1B: Tudi isto, da bi se kaj z družino tudi kaj zgodilo, da bi šla narazen recimo pa zdravstvo…
K: Kaka taka nesreča potem, ne..
1B: Bog ne daj da se otroku kaj zgodi…
K: Kako recimo, kaj takrat naredite ko pride do nekih takih težav, na koga se najbolj obrnete, kdo recimo je tisti ki, na 
katerega se lahko zanesete? 
1G: Ja tud tak partnerka…
K: Torej družina, partnerka.
1G: Tako, pa moji starši drugač ki živijo, brat tudi moj, imama ful dobre odnose. Ožji krog.
K: Štefan, na koga bi se vi lahko..
1Š: Jaz sem samski, na druge člane družinske, mislim sorodnike, to sta sestri dve pa brat pa njihove člane družine, pa 
tudi na dobre prijatelje, sodelavce.
K: Fino, vi bi se Janko?
1J: Ja se razume, na ženo pa otroka, ker pri nas je blo vedno tak, večja stika je bla, hujše je blo, bolj smo skupaj držali. 
Eeee Niso punce nič zahtevale, če so hotle met al kaj, šle sta delat, dejstvo je da smo v vseh stistkah smo se še bolj 
povezali. Ni blo recimo, kaj jaz vem, nobenga …
K: Brigita?
1B: Ja jaz sem do zdaj, saj v bistvu sem zaradi tega tukaj, sem v bistvu vse reševala sama, vse potlačla v sebi, tak da 
nisem hotla nobenega obremenjevat eee mislim da bi se lahko obrnila na starše ne, ampak nisem hotla njih obreme-
njevat s svojimi problemi. Tak da zdaj pa mislim da mam starše, partnerja tud, ampak saj pravim partner je več ali 
manj prisoten.
K: Franc, na koga bi se pa lahko vi najbolj?
1F: Jaz se lahko zanesem najbolj na partnerko pa obe moji sestri, ki sta mi vedno stali v pomoč, ko sem kaj potreboval, 
pa dva dobra prijatelja imam, če je trebalo pomoč tudi ob vsaki uri  ob noči in tudi jaz jim to povračam nazaj tudi….to 
je to.
K: Tak da že kr pridemo potem tudi še na področje prijateljstva, ampak zdaj bi mogoče še tole rekli vključenost v dru-
žino, vsi ste rekli da je to zlo pomembno, da je pomembno kakšni so odnosi v družini, da je pomembno razumevanje, 
s strani družinskih članov, kaj vam pomenijo dobri odnosi? Kaj je to da lahko rečemo, to so pa dobri odnosi v družini? 
Franc vi mogoče?
1F: Kak bi reko prvo, da ti dobri odnosi, da en drugega spoštuješ, pol tudi prijatelji/prijateljice da tudi oni tebe spoštu-
jejo, da ti njih spoštuješ, to je prvo, na prvem mestu. Če si slučajno v stiski, da znajo/znaš pomagat, oni ti pomagajo 
tebi..
K: Kaj pa ostali?
1B: Zaupanje. 
K: Zaupanje v družini, to pomenijo dobri odnosi ja.
1B: Da zaupaš v bistvu, ker veš da se lahko, tak kot je reko Franci, v stiski obrneš na nekoga, da se pogovoriš odprto o 
problemih, ne pa da se v bistvu nekaj skriva pa zakriva…to. 
K: Janko?
1J: Ja ne vem mi smo se vedno dost pogovarjali, razen to je blo zdaj ko sem pil, da res nisem vedo da mam družino 
(bližino?) eee hčere, žena, drugim pa jaz ne zaupam, sem že bil dostkrat razočaran in tudi nimam nekega posebnega 
prijatla, mam prijatla, da pa mam enga zaupnega prijatla ali kaj, to pa ne. Eeeee Nisem mel nikol občutka kak pravega 
prijatla spoznaš si, da bi blo to res. Midva sma res bla v eni taki čudni situaciji malo je blo… vse skupaj, brez dnarja in 
takrat ni blo nobene pomoči, pa sma lahko …in potem nekak človek, sem se potegno nazaj in to je potem ostalo tak. 
Najboljši prijatli smo mi štirje. No tudi zeti so, ne morem rečt da niso, zelo fajn so. 
K: Tako da dobri odnosi zdaj rečmo v družini so pogovor, tud zaupanje, kaj bi še…
1J: Tudi finančna pomoč  eden drugemu, recimo kaj jaz vem, hčerka tista ena je v Ljubljani, dva sta kar dobro finančno 
stoječa. Če bi nama kaj manjkalo, sta nama posodla, tudi midva njima, tudi v materialnih stvareh si pomagamo. Reci-
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mo, mam zeta enega ki mi dosti pomaga pri delu, fizičnem ki ga jaz ne zmorem več oziroma ga ne znam eee Da živimo 
nekje, kaj jaz vem ni treba nekoga prosit drugega, v bistvu sami lahko nardimo. 
K: Ja, Štefan? Dobri odnosi v družini, kaj bi to pomenilo?
1Š: Ja to je predvsem spoštovanje med seboj , spoštovanje njihovih osebnosti, potem zaupanje, da si zaupaš dobre pa 
tudi slabe strani, se pogovoriš o tem, potem tudi pomoč v stiski ti njim ali oni tebi. Finančne ali tudi kakšne druge. 
K: Gregor?
1G: Ja isto, družina pa pač tudi pomoč, finančna ali pa bilo kaka drugačna, pri nas tudi vedno vsak je po lastnih močeh 
kak je lahko pomagal. To je pri nas tudi vedno tak. 
K: Kaj pa delate skupaj, kaj počnete skupaj recimo, za dobre odnose in tak naprej, s svojimi družinskimi člani?
1G: Zdaj recimo nazadnje je oče od moje partnerke na vikendu betoniral, pa smo prišli pa smo vozli beton recimo. S 
samokolnico. 
K: Kaj pa z otroci?
1G: Otroci, jaz tak s svojimi otroci, ko mam enega sina, drugač pa…je še mali, štiri leta star.
K: No pa tud počnete kaj z njim?
1G: Ja, to ja. Drugače pa…
K: Kaj vi počnete z vašo razširjeno družino?  Z vašimi družinskimi člani.
1Š: Pomagamo si pri delu, ker majo tudi kmetije, kmetijski del, pa tudi drugače si vsedemo pa se kaj pogovarjamo, pa 
televizijo gledamo. Z mlajšimi kakšno žogo, kakšne igre ali kaj jih to veseli. 
K: Grete kam skupaj?
1Š: Ja če drugo ne gremo, mamo enga psa, ki je v boksu pa ga vsak dan enkrat al dvakrat peljemo na sprehod in to ne 
potem samo eden da bi šel, včasih grejo trije, štirje. Družimo in se pogovarjamo. Mogoče štiri, pet kilometrov naredi-
mo, pa se pogovarjamo pač ne, pa za psa je dobro da ni zaprt ne. 
K: Janko? Hvala Štefan.
1J: To so v bistvu malo kmečke navade pravzaprav, ob nedeljah ali sobotah se dobimo skupaj,  skuha žena kosilo ali si 
zunaj spečemo,  se takrat tudi dosti pogovarjamo eee in za povračilo nama pa dajo potem oni tudi, recimo kaj jaz vem, 
pa vnuke pazima, igrala se bosta z njimi, da malo razbremenima tisto, ker oni so že dovolj obremenjeni s tem da nima-
jo služb. Eee no ono nama pa plačajo tak, da pravzaprav ni treba prosit, da pokličeš, čuj jaz rabim to pa to, pa vrnem, 
pa radi pridejo in sma zlo vesela da niso z nama, kr se boljše razumemo, čudovit je to plat/plan?…
K: Kot če bi bli v isti hiši…
1J: Kot če bi bli v isti hiši, ker jaz sem živel s starši in vem. Ni trajalo dobro, boljše… da si dobro ščistil, ni to, ni to, ni to. 
Pa spiš predolgo, zaj mi pa je čisto vseeno. Kak dolgo spim, mislim da starejši bom, odličn bom (smeh).
K: Ja lepo to (smeh), da to prizna ne. 
1J: Ja, se zavedam tega.
K: Brigita, kaj vi počnete skupaj s svojimi?
1B: V bistvu saj pravim, mi smo v gradnji, tak da nedelje, edino nedelje ne delamo nič, takrat v bistvu bi že zdaj odkar 
imama otroke. Imamo nedeljske izlete, pohode, tak da v bistvu zjutraj ko se vstanemo se oblečemo. Delamo kar dolge 
pohode do petnajst kilometrov z otroci eee in pa v nedeljo tudi se ponavadi ki podturimo na kosilo, al pri mojih starših 
al pri tašči al pri enih kolegih dobrih, tak da nedelje, nedelje so naše. 
K: So šolarji že otroci?
1B: Ne štiri, pet let.
K: Aja tak da še nimate teh obveznosti…
1B: Ne še, ne še…
K: Dobro, hvala. Gospod Franc, kaj vi počnete skupaj?
1F: Pri nas pa je malo drugačno, če ne, mi mamo dobrega odnosa kak prijateljstvo s sosedi, če pride do malo večjega 
dela na kmetiji, oni pridejo k nam pomagat,  mi gremo njim pomagat eee družimo se tudi z otroci, tudi ne zgubimo 
časa za malo počitka. Kak … tudi, enkrat eni, drugič drugi. Al sedimo pa se pogovarjamo, kak kaj enemu gre, kak kaj 
drugemu gre. In to nas zlo veseli vsi skupaj kaj smo tam na…, dosta hiš skupaj da se vsi skupaj dobro razumemo, to 
nam največ koristi…
K: Se vam zdi da dobite dovolj podpore s strani družinskih članov?
1F: Ja, to ja……. da nas ni dosta pri hiši. Samo par…
K: Ja, se vam zdi da dobite dovolj podpore…Brigita?
1B: Ne, ne.
1J: Mene cartajo, mene cartajo (smeh). Mene cartajo vsi po vrsti (smeh).
K: Gospod Štefan?
1Š: Ja, od sester, ena živi doma, ena pa je sto metrov vstran, mislim da se zelo dobro razumemo pa podpiramo. 
K: Grega?
1G: Tudi dobim dovolj podpore.
K: Se spomnite kake situacije recimo, dobro lahko je zdaj problem alkoholizma, pitja, lahko je karkoli prej eee ko so 
vam res stali ob strani, ko ste vidli tukaj pa se res lahko zanesete na družinske člane? Se spomni kdo kakšnega prime-
ra?
1J: Ja jaz recimo eee na hčeri ne eee jaz ne verjamem včasih….in tam not sem si tudi pol hrbtenico poškodoval, eno 
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tako čudno pogodbo sem podpisal, od takrat pravim da umetniki niso vragi in takrat smo pravzaprav lahko rečem 
bankrotirali. Brez dnarja brez vsega, smo se takrat nobenemu dalo ne službe… In kaj bi reko, sestre, starši niso po-
magali nič nama ne eee hčere so pa recimo moralno podporo so nama dajale, saj konec koncev niso morale drugače 
pomagat, vlko moralno podporo in eee ker češ kao bi naj to žena zakuhala ne, so onidve tudi eee pisma napisala 
sestram..so se pritoževale. Ampak jaz mislim da ni blo to res,mislim vem da ni blo…. tak da v tej situaciji so naju ščitle, 
v vsakem primeru…. so naju ščitle.
K: Se še kdo spomni kakšen tak primer?....Ne? Potem…ja povejte gospod Franc…
1F: Ja, jaz še tudi morem rečt, da sem dobo vlko podporo, da sem šel sem na zdravljenje od alkoholizma, da sem se 
odločo da grem v bolnico sem v Maribor, ker sta mi priskočili obe dve sestri tudi na pomoč in da mi nadzorujeta hišo, 
ko je zdaj hiša prazna ker mam še tudi svojo hišo, samo bolj zdaj živim pri partnerki in neše more bit navzoči ker nikdar 
prije ali ne prije … lahko pride do ogromno in takrat je čisto drugače kak če se neše giblje okoli hiše pa nekaj prema-
kne tu, tam, da se takoj vidi da neše pri hiši ostaja. 
K: Da ste vi brez skrbi tu…
1F: Jaz sem bil brez skrbi tu, vedo sem kak je doma ne, da je tak ostalo ne. Sem se lahko zaneso.
1J: Saj to je res vlka podpora, recimo v tej situaciji ko smo…jaz sem menda edn redkih ki ima res tako srečo, da so 
mene po dvanajst dni al trinajst, sn prejšno nedeljo…cela družina, hčere s familijo, vsi so se zbrali, jaz sem se počuto 
ko doma, ampak prvič sem jih prav vido.
K: Po enem obdobju zdaj...
1J: Ja.
K: Če bi zdajle ocenili vašo kakovost življenja od 1 do 10, 1 je najslabše, 10 je najboljše. Za vseh teh dejavnosti kot ste 
rekli, družina, pa služba, pa ne vem zadovoljstvo kaj z zdravjem in tak naprej…kakovost življenja, kako bi ga ocenli? Bi 
znali eno številko rečt, gospod Franc, kaj bi reko? Od 1 do 10, 10 najboljše, 1 najslabše.
1F: Jaz bi reko da neki 7.
K: 7,ok… gospa Brigita?
1B: Ja če odštejem v bistvu solato(?) eee vse ostale stvari, če bi v bistvu bil partner skoz doma bi lahko rekla kar 9 al 
pa 10. Ostale stvari so porihtane, razen tega se pravim, da pač sem sama trenutno dok hiša nebo končana pa dok so 
misije..
K: To bi pa ocenla potem?
1B: Rečmo 6. Ker tisto, saj pravim, to da morem bit vse sama je kar velik precep. 
K: Zelo obremenjajoče… Gospod Janko?
1J: 7, ja brez skrbi.
K: Realno ja ok…gospod Štefan?
1Š: Tudi tu, razmišljam med 7 pa 8, tak pod 7 verjetno.
K: Dobro…Grega?
1G: Ja tudi jaz 7, 8…sigurno.
K: Tudi tu nekje sigurno…ok. In če bi zdaj ocenli podporo družinskih članov isto od 1 do 10, ki jo imate zdaj v tem 
trenutku? Kaj bi rekli?
1J: 10 (smeh)
K: Janko bi reko 10, gospod Franc?
1F: Tudi neki tu, tak druge podpore nimaš kak pre partnerko pa hčerko, podpirata me s puno paro…tak da 10.
K: Gospa Brigita?
1B: Nulo (smeh).
K: Ste zdaj v taki situaciji.
1B: Ja glede na to da 18. Septembra pride, lahko rečem 2. 
K: Gospod Štefan?
1Š: Devetko sigurno ja…devet.
1G: Ja jaz tud lahko rečem 10, ker me vsi podpirajo.
K: Fino. Gremo dalje potem, zaj pa smo že prej začeli o prijateljstvu. Prej ste že nekak namignili mogoče nekateri ee vi 
ste že gospod Franc omeno da imate dva zelo dobra prijatelja, tak da kaj bi rekli, kaj vam pomeni pravzaprav prijatelj-
stvo, tisto pravo prijateljstvo, kaj to pomeni?
1F: Za mene pomeni, kaj sem reko že prej, da sem omeno da mam dva dobra prijatelja, ko da bi še imel zraven še 
dodatno roko, tretjo roko. Ker v tretjo roko ta dva prijatelja  pomeni, če bi trebalo bi segnila v ogenj. In to mi ogromno 
koristi in tak da ….
K: Gospa Brigita?
1B: Jaz mam dve prijateljici, ko lahko rečem tud da mi ob pomoči tud priskočle na pomoč…. Tak da se lahko, vem da se 
lahko zanesem na njiju, sicer je ena tud prijateljica od mojega partnerja dobra, tak da nje nočem niti tud izpostavljat ali 
pa obremenjevat, ker ne more se zdaj ona v bistvu opredelit jaz al pa Niko ne. Ta ta druga pa je sto odstotno v bistvu 
ob meni. 
K: In gospod Janko, kaj bi vi rekli?
1J: Ne vem, midva sma se takrat mogoče ko sma mela tisto finančno stisko vase zaprla, pol niti nisma iskala prijatlov, 
prej ko si to opomoreš…je  dolgo trajalo. Imama pa čudovite sosede eee priskočijo na pomoč kdajkoli eee živo mejo 
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mi pride…mislim res kdarkoli. Dostikrat pa kake ribe pojemo skupaj eee si zaupamo stvari, ampak osebnih stvari 
pa…eee ne, ker midva bi še mogoče, ampak ker občutima da sta onadva bol skrivnostna, pač ne. Tudi recimo, kaj jaz 
vem…to je na vasi zlo hudo ne, enega enega prijatla met tam, bi mogo ga it potem nekam drugam iskat, ker na vasi 
baba čula, baba rekla. Ne in to zaj, če si preveč skupaj slej ko prej pride do obiranja. In to pa niti oni, niti midva ne želi-
ma. Se vsak dan vidimo, kako besedo rečemo, ampak da bi pa kar naprej skup čepeli, to pa ne, to pa ne. Tak da nekega 
posebej nekega zaupnega prijatla to nekak…bolj familjarno rešujemo vsi skupaj.
K: Dobro hvala, gospod Štefan?
1Š: Pa prijateljstvo v, predvsem v dobrem in slabem, ne samo v dobrem, ker takrat jih navadno maš polno včasih. Tudi 
v slabem ko rabiš pomoč, se lahko pogovoriš z njim, pa ti njemu pomagaš on tebi.
K: To ja…gospod Grega?
1G: Jaz tud prijatle mam, sicer eni pridejo drugi spet tak kr, odvisno od službe so tudi pol kaki sodelavci mogoče…
K: Ampak kaj bi vam pomenlo prijateljstvo?
1G: Ampak…prijateljstvo v bistvu, pravega prijatla tistega, da se lahko res zaneseš ne vem kak ki…mam rajši brata ko 
je malo starejši od mene, v bistvu je on meni brat pa kot prijatl tudi. Se pravim, to se lahko družimo, pa bilo kaj, ampak 
neke tiste stvari pa …
K: Kaj bi pa pričakovali recimo od nekega pravega prijatelja?
1G: Pač da mu lahko vse poveš, saj lahko povem jaz marsikomu kaj, samo vprašanje je kolko pol tisti prijatl, ga to 
zanima ne. 
K: Da vam stoji ob strani takrat če je kakšna…
1G: Niti nimam takih stikov zaj, da bi neke prijatle mel, da bi mogo vsako nedeljo recimo hodit na obiske al pa da bi 
vsako nedeljo nekdo k meni hodo na obisk, tega ni pri nas. 
K: Bolj družina, ne.
1G: Ja bolj družina.
K: Tak da v bistvu, s prijatelji vi počnete v bistvu kar veliko stvari skupaj, smo rekli ne, se družite, si pomagate. Se vam 
zdi da imate teh stikov dovolj, ker je danes ta tempo tak hiter življenja in da včasih kr pozabimo ne, nimamo niti časa. 
Uspete vzdrževat stike…
1F: Da smo vsi zadovoljni, tak ko v družini tak do prijateljev, do zdaj še ni blo nikdar da bi kaj prišlo.
K: Fino, hvala gospod Franc. Brigita kaj bi vi rekli, imate dovolj stikov, časa?
1B: Jaz se po telefonu z eno se čujem vsaki dan, z drugo sicer ne, malo bolj poredko, ampak sigurno dva krat na teden, 
sigurno. Z eno pa vsaki dan.
K: Še kaj počnete recimo s prijatli skupaj?
1B: Ja torej s tisto imama tudi kosilo enkrat na teden oziroma včasih smo meli tudi večkrat. Tud pomagamo si tak ne, 
če je bilo kaj za pomagat eee tud ponavadi smo….vedno skupaj na kosilo velikokrat, ker ponavadi v kitajsko, ker pol je 
bolj še mala v bistvu riža, midve pa si pol privoščima. Tak da ogromno stvari.
K: Gospod Janko?
1J: Kaj jaz vem, tak kot sem reko pravega prijatla nimam, mam sosedje, saj dosti počnemo eee pa tudi veselit se 
znamo mislim, mislim znamo bit igrivi, da bi reko. Je pa tak da, nekak navezan pa nisem, bi pa zelo pogrešal če ju nebi 
blo…. zelo pogrešal. Midva z ženo imama ogromno hišo, ki jo prodajama, ker sama not je brezveze da bi ostala ne, oni 
se prav bojijo, da… so tudi navezani na naju. V bistvu tudi nikam drugam ne greta, samo do nas…eee ja pogrešam 
pa to tak ko sem reko, zaupnost da si pač lahko poveš marsikaj, da bi mogoče lahko tudi ženo zašimfal ….ja…to pa to 
ušpičla, ne…ali pa da bi recimo žena, isto bi rabla eno kolegico, da bi se lahko mogoče malo glede mojega početja 
potožla ne…in da to pač ostane tam ne, ker je lažje zadihat če lahko, ki pač pridejo v zakonu da lahko nekomu poveš, 
sicer žena ma hčerke, se tam malo potoži, jaz pa to bolj za sebe držim.
1B: Lahko malo zmotim? No ta moja prijateljica, pa tud zdaj za partnerja skrbi eee kaj se tiče hrane ne in pa tudi mam v 
bistvu ključ od njihove hiše, tak da mam vstop štiriindvajset ur na dan, če so doma al niso doma. 
K: Taki tesni stiki..
1B: Ja, res tesni stiki, sicer ja letnica moje mame ne, starejša od mene, ampak je tak bolj fri ženska ne nima nekih res…
ja v bistvu..
K: In se tudi vi brez skrbi tukaj..
1B: Ja, zelo.
K: Gospod Štefan?
1Š: S prijatelji se slišimo po telefonu, se malo pogovorimo, en drugega vprašamo kakšne nasvete…se tudi srečamo, 
gremo na kakšno športno tekmo ali kaj drugega ali kakšno pijačo. Si svetujemo pa pomagamo.
K: Tak da kako se počutite v družbi vaših prijatlov?
1Š: Pa vredu, lahko si vse zaupamo, pa veš da to ne bo prišlo naprej, da ostane med nami ne.
K: Mate občutek da imate dovolj stikov s prijatelji, dovolj časa za njih?
1Š: Pa z vsemi najožjimi ja, ne pa za vse.
K: Dobro…gospod Gregor?
1G: Jaz pač s prijatli tak bolj tudi, niso glih tisti stiki. Včasih se po dva tri mesce ne vidimo,pol pa kir pokliče da pride na 
obisk al pa… tak nič obveznega.
K: Dobro, če bi potem eee če bi potem ocenli, recimo podporo s strani vaših prijateljev, vi ste rekli Brigita da vas tudi 
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podpirajo prijatelji da ste tukaj zdaj ne, da vam pomagajo, stojijo ob strani. Gospod Franc, vas so tudi?
1F: Tudi.
K: Podprli na tej poti zdaj..
1F: Na tej poti.
K: Vi ste omeno vaši sosedje, znanci dobri?
1J: So, zelo mislim nama pomagajo, tudi pridejo vprašat če kaj pomagamo. So, zelo dobra sta ne..saj sem reko, edino 
to da pač, ker pač opažama da niso oni recimo eee niso odkriti, malo skrivnostni ne pač se tudi midva, drugače… Pod-
poro pa mama recimo vsaki dan, vsaki…če bi recimo kaj jaz vem bla nesreča v hiši al bilo kaj…eee To pa vsekakor.
K: Bi se lahko obrnili..
1J: To vsekakor, ker sta pripravljena, onadva hodita k moji mami na obisk v dom. Sta človeka ki tudi na druge pogleda-
ta.
K: Ok, gospod Štefan vi? Kako bi oceno podporo s strani prijatlov?
1Š: Ja s strani prijateljev, pa družinskih članov, pa tudi sosedov, pa sodelavcev.
K: Bi rekli da vas podpirajo prijatelji..
1Š: Ja … me podpirajo tudi zdaj ne. So že prej vedeli ko sem šel sem in so me že takrat podprli. 
K: Gregor?
1G: Ja isto, če bi koga proso bi mi verjetno tudi pomagal, kolko bi mi lahko.
K: Se kdo spomni kak primer recimo, da so vam konkretno prijatelji  stali nekje ob strani v neki stiski, ali pa v neki 
težavi, če se je pojavila? 
1B: Ja eee midva sma zdaj v bistvu, smo živeli spodaj tašča ne, na vrhu sma si midva stanovanje nardila ee in pa ker 
je njegov brat v bistvu v finančni stiski eee je on hišo prodal in se bo v bistvu preselil k mami glede na to, da je bil 
dogovor tak, da ko se midva izselima iz hiše da on pride sem. In je res v bistvu ko sma midva pač rekla da je nesmisel-
no da onadva hodita v podnajemniško stanovanje, da pač se boma midva umaknila ven ne ee je Rezi takoj ponudla da 
se lahko midva preselima v bistvu k njim ne. Midva sma se v bistvu polj odločla za moje starše ee ker pač sem jaz tak 
osem mescov sama, polj pa bomo že eno sobo zraven nardili… Drugače pa ni blo pomišljanja, je Rezi takoj rekla, prite 
k nam.
K: Tako, to en tak res primer, podpore s strani prijateljev. Še kdo?
1J: Ja jaz mam tudi recimo ko sma bla na morju eno leto, ne vem zaj kiriga leta točno…blo je mislim da okrog  2010 
neurje takšno pri nas, midva sma bla na morju ee in nama je hišo odkrilo. Soseda sta bla takoj tam eee z ljudi dobila 
skup, hčerke obe… in so hišo najprej s polivinilom pokrili ee in je sosed pač, službo ma tako v vojski dela, da si je pač 
lahko prosto zrihtal in so material nabavli. On je založo denar, da so material nabavli. Ko so začeli pokrivat so naju 
poklicali, da pač je blo to pa to, midva hočeva domov it, polj pa so rekli da ne, ker če bi jaz prišo domov bi vse živčne 
naredo. ..
K: Tak da vas sploh niso bremenili?
1J: Ne, midva sma prišla je bla hiša pokrita. Ni se vidlo čisto popolnoma nič. Tiste razbite plošče pa to, to je blo vse 
počiščeno.
K: To je tud en tak primer. 
1J: Zelo…to je v bistvu organiziral ta sosed. 
K: Ja še kaj mogoče?
1F: Ja jaz sem tud mel prijatle ki so mi priskočili na pomoč , kda sem gradil novo hišo, kda so opazli da gradim in sem 
jih mel zadosta okrog, puno okoli sebe, tak da morem rečt da me prijatli spoštujejo, tak da pol jaz tud njih. 
K: Vi ste pa verjetno tudi njim pomagali na ta način?
1F: Tudi, vsekakor. Kaj je ker potreboval sem mu vračal tisto dobroto in uslugo… ker sem mu lahko pomagal z raznimi 
stroji, oni pa so meni fizično, ročno pomagali. En onemu smo šli na roko po domače povedano in vsi smo bli zadovolj-
ni.
K: Hvala gospod Franc. Kaj bi pa kir reko,če bi spet ocenli od 1 do 10, ravno te odnose s prijatelji, to podporo in tak 
naprej..kaj bi reko?
1F: To bi jaz dal takoj 10.
K: 10 ja…
1B: 11 (smeh)…
K: A da še več? 
1B: Ja (smeh)…
1J: Jaz pa nebi tu več kot 9 odločo eee tam zmes nekaj malo fali…tak ko pravim ne, tista malenkost.
K: Gospod Štefan?
1Š: Ja 9 sigurno, ja.
K: Gospod Gregor?
1G: Jaz pa mogoče malo manj, 6, 7..
K: Tako kot ste tud omeno prej, realno povedano ja. Dobro, zdaj gremo še na eno temo, delovno mesto. Delovno 
mesto je za kakovost, za kvaliteto življenja tud pomembno ne. To ste samo že prej rekli, da imate zelo dobre stike s so-
delavci, nekateri malo manj mogoče, kaj pravzaprav je potrebno, kaj je pomebno da se dobro počutimo na delovnem 
mestu? Zdaj pa vedno pri gospodu Francu, njega vedno prvega izpostavim …tak da lahko mogoče kdo drug začne?
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1B: Odnos, v bistvu odnos med delodajalcem im delavcem. Jaz sem zgubla ko sem prišla iz porodniške zelo dobro 
službo, kjer je bil ta odnos eee zaradi ker bi naj … šel v stečaj eee in potem sem v bistvu vzela v bistvu prvo službo 
ki je bila, to je osebna asistenca pri eni ženski ko je tetraplegik in morem rečt da ni odnosa in da se zlo…da ni tistega 
stika, da ni človečnosti, ni ee oni so zelo egocentrična družina v bistvu ne, ker še živi s starši, oče pa mama in ona. Zlo 
egocentrični, oni v bistvu dajejo vse na prvo mesto bolezen in v bistvu prvo so oni, pa dolgo, dolgo nič, pa spet oni pa 
dolgo, dolgo nič..potem pa v bistvu vsi ostali ne. In oni mene jemljejo kot da sem jaz objekt, jaz sem pač v službi preko 
društva, zato da morem v bistvu skočit na, iz takšne višine. In saj pravim…me kr grdo ….
K: Vi bi rekla odnosi predvsem. Kaj bi ostali rekli, da se dobro počutimo, zdaj dobro vi ste na kmetiji ampak vseeno..
1F: Isto tak, kak sem že prej povedal odnosi so zlo dobri in…kakšne, pol dobri, razumevajoči, pošteni…
K: Potem se dobro počutimo na delovnem mestu?
1F: Ja.
K: Gospod Janko?
1J: Jaz že dolgo nisem v službi eee drugač pa nevem, jaz sem zlo ceno sodelavce predvsem sem bil… s sodelavci, ko 
sem pač delal v pisarni v konstrukciji in mi je bilo tisto največ. Z šefi sem se navadno skregal. Tak sem bil, tudi glede 
osebne ocene pol, tudi tista je včasih… Če je trebalo za sodelavce zaslužit, zaščitit, jaz sem bil vedno karkoli eee pa 
največ mi je pa dalo to, da sem bil uspešn, da sem nardil stvari ki so ble naložene, ne samo tolko dobre, kot bi pač naj 
blo, ampak še boljše, ker sem inovativen človek precej, da so bile sprejete stvari ki sem jih naredo. In tudi sem dobil 
nazaj pohvalo. 
K: Tak da pohvala je tud..
1J: Meni je zelo dost, mogoče bolj pomenla ko tiste saj veste osebne ocene, vsak mesec dajejo…več kot pa tista oseb-
na ocena.
K: Gospod Štefan?
1Š: Ja največ so sigurno odnosi med sodelavcami, da se razumemo, pa si tudi pomagamo drug drugemu, če kdo rabi 
pomoč. Pa tudi s šefom je tak, da ga lahko karkoli vprašaš…se zanimaš in da ti tudi pomaga, pa če je pavza za malico, 
pa če imamo čas gremo tudi skupaj na kavo, pa se kaj pogovorimo tudi druge stvari ne samo službene. Zaupamo 
precej ne, smo takšni skupaj, ja, ja.
K: Fino. Gregor vi ste sicer reko trenutno da ste, če se ne motim…
1G: Jaz sem prekino sn, v bistvu do lani sem jaz delal šest let pri enem privatniku elektriko, po Mariboru smo delali na 
gradbiščah …
K: No pol se lahko ravno tak pogovarjamo o tem kaj vam je pomembno recimo da se dobro počutite..
1G: Takrat sem se dobro počuto, s sodelavci smo bli vredu tim. Jaz sem tud bil delovodja ene skupine, ko smo delali 
recimo po terenu, ampak je pol vse skupaj zaradi financ pa te krize, ne dela, mogo pustit dosti delavcev, pa tudi jaz 
sem pol sam hoto tak, ker pač plače so ble neredne, prispevki niso bli plačani, pa to zaj nima veze. V bistvu zaj sem bil 
zadnjo leto prisiljen, da sem v Avstriji delal. V Avstriji pa je stik s sodelavci čisto drugačn. Prvič moraš nemško govorit 
ne, bolj so vsi nekak samo za delo, niso tisto bol na hece, tak da neki stik.
K: Nekih odnosov takih med sodelavci…
1G: Ne nisem jaz nikjer gori…
K: Tak da vam bi tud bli pomembni predvsem odnosi?
1G: Jaz bi tu dosti rajši delal ko pa gori. Ampak gori pač zaradi drugih stvari morem delat. Drugač pa stike pa sigurno 
sem mel tu dosti boljše. Dosti lažje sem šel tukaj v službo, ko pa zaj gori. Mislim zaj sem prekino, ko bom to končal, pa 
bom spet šel gor. 
K: Ja pa vsaka stvar ima neke pluse in minuse..
1G: Ja to mene zelo moti, mislim zelo me bremeni, jaz sem v službo vedno  z veseljem šel tukaj, v Avstrijo gori pa…
K: Tak da ta plača ne pomeni  samo…
1G: Ne, ne..
K: Več vam pomenijo dobro odnosi na delovnem mestu, kot pa res tisti..
1G: Ampak jaz sem zaj zaenkrat pač prisiljen tukaj zarad plače, da se… Lahko pa se zgodi, lahko se zgodi ker delam jaz 
po terenu pa sem po dva tri mesce na enem gradbišču al pa neki fabriki, lahko se zgodi da pridem v kaki tim ko me 
bojo vzeli pa sem bom tudi dobro počuto. Iskanje pač nekih možnosti.
K: Tak da zaj zaenkrat pravite da so odnosi bolj tak..
1G: Saj pravim, težko je navezat neke stike, sploh pa ker je tujina Avstrija.
K: Če nastopijo težave na delovnem mestu, na koga se lahko obrnete v delovnem okolju?
1J: Na sodelavce.
K: Ste se vedno lahko?
1J: Jaz sem se vedno, saj vem, tudi jaz nikol nisem bil v dobrih odnosih, čeprav sem bil jaz tudi šef in jaz nisem bil tisti, 
ki bi zjutraj pri direktorju sedel…
K: Ampak z..
1J: S sodelavci ki so bli, nas je blo dvanajst, smo zjutraj se vsedli, te smo meli sestanek …pa kavo zjutraj pili. Pa smo 
se o takih stvareh pogovarjali, nismo pač meli tistih čenč, ki je kiri pil ne, ampak smo se o teh pogovarjali eee moje 
načelo vedno je blo, če je blo kaj narobe, ne iščimo krivca, prvo popravimo kaj se da popravit, pol bomo pa vidli če 
sploh rabimo iskat krivca. In sodelavce, sem se lahko na njih obrno tudi oni so se na mene. Preden sem šel recimo 
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na kolegij, na sestanek, sn vsakega šel posebej vprašat, ti delaš to, si nardil, če ni nardil,  zaj pa mi ti povej zakaj nisi 
nardil ne, da nisem nekoga potunkal nekam. 
K: Da ste mel potem razloge za dalje..
1J: Ja, ja… in pol sem se lahko na njih zaneso, pa obrno kdaj koli.
K: Kaj pa ostali?
1B: Na nobenega.
K: V službi?
1B: Jaz sem v bistvu sama ne.
K: Če nastopijo težave ste zopet sami..
1B: Eee mislim da bi se mogoče lahko na društvo, samo itak društvo tudi mislim da majo strašno neorganizirano… Kaj 
se plače tiče morem povedat da so me.., ker sem jaz v bistvu podpisala kr bogato za popoldanski delovni čas, potem 
je še ta punca dobila iz javnih del, tak da se je to še prešlo zaj v nočno, tak da v bistvu sem en teden dopoldan en teden 
ponoči eee plača pa je ista, ko da bi bla samo dnevna. Kar pač mi v bistvu urno postavko, mi potem v bistvu tolko 
znižajo ne, da tud če bi nočno zraven dodatek plačajo, ne presegam… Tak da praktično na nobenga. 
K: Tak da ste spet pri težavah tukaj sama?
1B: Ja.
K: Gospod Franc?
1F: Pri meni je isto ko sem že prej povedal, da če pride do težav se obrneš na soseda, pa na prijatla.
K: Ja vi tud delate doma na kmetiji, pa je to tisti osnovni prvi stik.
1F: Ja, ja.
K: Gospod Štefan?
1Š: Vedno nas je bilo pet ali šest, tak smo ena opravila delali v skupini, ene na referatu (?) in smo si vedno med seboj 
pomagali. Če so kakšne težave, najprej med sodelavci, če smo lahko rešili, pa tudi če je potem kakšno napako nardil, 
ka se je to tud lahko zgodilo, smo skupaj rešili, pa je še tam, mislim naš prvi šef rekel to, da ne moremo povedati ta je 
napako naredo sigurno…Pa smo naprej delali. To je blo res dobro urejeno.
K: Tak da ste se lahko zaneso in na te sodelavce in tud na šefa.
1Š: Ja, ja.
K: Gospod Gregor?
1G: Ja pri nas je blo tudi isto, smo bli v bistvu skupina štirih ljudi, ko smo delali po objektih elektriko, pa seveda je 
včasih prišlo kdaj do kakega problema.
K: to pri nas v Sloveniji?
1G: Ja ja, to govorim za tu. Je prišlo včasih da je stranka klicala šefa, pač če je kaka napaka, je seveda on mene takoj 
poklical, kaj se je zgodlo, kdo je to naredo. Pol pa smo seveda probali čim bol nekak izgovore, kaj druga, če je že 
možno blo, če je res kdo kako napako naredo, smo mi mogoče vedli, samo nismo točno tak povedli šefu. Smo prvo mi 
sami razčistli. Noben ni nobenga tožo.
K: Torej bol na sodelavce ste se lahko tukaj..
1G: Tako sodelavce, pač smo skupaj…
K: Se zaneso, pa rešo pol z njimi težave, manj s šefom..
1G: Pač čim manj tiste odgovornosti na nekoga, nes je oni kriv ker je pač zmontiral tak, poševno zmontiral al pa ne-
kaj…
K: Ste v bistvu iskali rešitve..
1G: Tako, pa sem mogoče jaz reko, mogoče neko odgovornost na sebe vzel, kot on zmontiral narobe al pa kaj, pa sem 
reko da jaz nisem kontroliral, recimo ne, kot če bi ga mogo jaz kontrolirat kak je naredo. 
K: Kaj pa tukaj v Avstriji zdaj?
1G: Tukaj so pa tudi, toti sodelavci so tudi prijazni, kak bi reko, se lahko na koga zaneseš..
K: Zaj vi ste rekla, da se zelo slabo počutite na svojem delovnem mestu, ne, gospa Brigita. Gospod Franc vi z veseljem 
delate to, kar delate. Zaj gospod Janko ste v penzijonu zasluženem, ne, (1J: Ja.) oz. takoj še zdaj ne, (1J: Sem na spizu 
) še čakate. Gospod Štefan vi bi reko da se tudi (1Š: Dobro počutim.) dobro počutite na delovnem mestu, (1Š: Ja.) 
gospod Gregor vi ste omeno že..
1G: Ja saj pravim ja, jaz sem pač prekinil tam, končal pogodbo, samo ni šlo več tak dalje. Tu pa zaj nekak iščem še 
tisto, (K: Bolj povajeno (?)) tako, zaj je eno leto kaj sem v Avstriji.
K: Kaj bi potem rekli, če bi spet mogli ocenit podporo na delovnem mestu, stike in vse to, počutje, ocenit od 1 do 10? 
Pa spet 1 najslabše, 10 najboljše. Kak bi ocenlisvoje delovno okolje? Gospod Franc?
1F: Jaz nemam podatka,  jaz pri tej številki ostanem, 10.
1B: 2, 3, odvisno od dneva, kaki dan mam.
1J: Jaz bi tudi, kolko se nazaj spomnim bi verjetno blo tudi 9, ker smo se še tudi pol družli.
1Š: Ja tak, 9 sigurno. Ni vse popolno, je pa skoraj popolno.
1G: Jaz če zdaj za nazaj gledam bi tudi 8, do 9, pa zdaj tudi, pač je zdaj drugačna situacija malo, ampak je isto… se da..
K: Se vam zdi da bi zdaj malo nižje oceno tukaj avstrijski del?
1G: Tukaj zaj …glede odnosov, to so taki uradni odnosi, težko bi reko…čisto drugače je ko pa pri nas, kak je blo pri nas, 
smo res bli tudi prijatli skupaj, pa vse skupaj..
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K: Bolj tesni stiki, ne?
1G: Ja, gori so bolj tak.
K: Dobro potem gremo kar dalje na socialno vključenost, še dve temi pravzaprav imamo. Socialna vključenost, zaj 
smo skoraj že vse tisto kaj pravzaprav gre v to kategorijo, kaj vam pomeni kaj to je socialna vključenost, če vam nekdo 
da da ta pojem? 
1B: V bistvu druženje, potem kulturni dogodki eee tud v bistvu lahko rečem tud prosti čas da z nekom pa nekje v bi-
stvu preživljaš, lahko rečem kino al pa gledališče, opera, pohodi. Skupni dopust je lahko na primer. To.
K: Kaj to pomeni da smo socialno vključeni?
1G: To pomeni da delaš tisto, kar kaj hočeš v bistvu v prostem času. V službi moreš delat tisto kar moreš recimo, ne, 
včasih ti tud ne paše kaj morš delat, ne. V prostem času pa lahko delaš kaj tebi paše, to je socialno, to jaz tak razumem. 
Neka socialna vključenost, med družbo, da se družiš s kom tebi paše, pa delaš kaj ti paše. Nekaj takega.
1Š: Jaz to razumem pod, tudi med sorodniki da se vključiš, v njihovo delo, njihove težave pa tudi praznovanja, pa 
sosedje, pa sodelavci, da ma nekdo rojstni dan pa povabi na pijačo pa, ali kaj praznuje ali kakšno delo ma da mu po-
magaš, pa tudi drugače v okolju, v vasi, ali se tudi čuješ,.. vse dejavnosti dejansko. Od kulturnih do športnih, mogoče 
kje v kakem društvu delaš ali kaj, pa…vse mogoče.
1J: Ne vem, jaz sem bol zakrnel (smeh)..
K: Ste fajn socialno vključeni bi rekli?
1J: Ja mislim da ja eee, pri nas je pač glavna družina. Ni časa za to (smeh) eee, saj verjamem,  grema recimo kaj jaz 
vem je kako prireditev na vasi…recimo …tam dosti ljudi je, ki poznam eee se lahko pogovarjaš z vsakim, »o zdravo 
Janko« mislim, da bi pa reko da sem aktiven nekje, v društvu ali kakem vaškem,bil sem včasih, zaj pa ne več. 
1F: Ja isto to socialno, druženje z ljudmi to…to je te, smo šli na kakšne prireditve tudi skupaj, kakšno veselico so meli…
druga pa ne.
K: In kolko se vam zdi da ste socialno vključeni, ker to vse kar ste zdaj omenli damo skupaj, pomeni socialno vključe-
nost, da smo aktivni v okolju. Kolko se vam zdi da ste socialno vključeni?
1F: Jaz bi reko bolj malo.
K: Ne grete kaj dosti na kake tekme nogometne na vasi..
1F: Ne, ne…
1B: Preden sma pričela z gradnjo ogromno, sigurno dva do tri krat na teden in gledališče in kino in prireditve, ko se je 
pa pričela gradnja pa lahko rečem da vedno manj, ker je vedno primanjkovalo časa. 
1J: Mislim da….skoraj nič bi reko. ……Tak ko sem na morju, mir pa pravi ljudje…
K: Se vam zdi da ste manj socialno vključeni?
1J: Ja ker…ja manj, premalo, premalo. Mogoče celo pogrešam včasih.
1B: No jaz bi še dodala v mojem primeru, kaj je na primer edino kaj je ostalo, da pa res sodelujemo z vrtcem, to pa v 
bistvu še konstantno, tud punce so vključene od planinskega društva do…vsepovsod duhovnem (?) so zraven. To pa je 
ostalo, ampak bol sama kot pa s partnerjem v bistvu.
K: Ja ste sama zdaj praktično večino leta, tak da to greste z vrtcem okrog.
1B: Ja, to pa povsod. 
1J: Ko sma bla z ženo mlajša, sma bla v vaškem odboru, tudi za prireditve skrbela, pa pri tabornikih sma bla, v bistvu 
sta ble obe hčeri. Sma kuhno navadno mela na taborih čez. Dosti se je dogajalo, zaj pa nekak sma pač opustla.
1Š: Če bi bol konkretno povedal mamo eno, meli smo jo, zaj je že pokojna sovaščanka, sama živela sicer ma dve hčerki 
ampak ji nista mogli pomagat, pa so sosedje in sovaščani vsako leto šli in naredili drva v gozdu, jih pripeljali domov. 
Ker je mela staro hišo, ji je občina dala kontejner, smo se dogovorili pa zbetonirali temelje, kjer smo postavili kontej-
ner. Pa vsako jesen mamo v občini prireditev za svetli trenutek, kjer zberejo v občini en socialni problem in je priredi-
tev, je vstopnina, donacije društev, posameznikov pa podjetij, grejo tistemu posamezniku, to je ali za popravilo hiše, 
šlo je že tudi za dvigalo invalidov. Pa če bi še mogoče omenil sem v čebelarskem društvu, ko je vsako jesen v vrtcih 
zajtrk, ta domači zajtrk, čebelarji vedno prispevamo zastojn med, za vrtce v občini in tudi nekaj čebelarjev gre v vsak 
vrtec, kjer tudi nekaj o čebelah otrokom povemo, pa malo…
K: Torej bi reko, da ste socialno kar vključen, ne?
1Š: Ja v teh treh stvareh, kjer sem tudi sodeloval.
1G: Socialno vključen ja, nekaj sem, samo ponavadi je pomanjkanje časa, sploh zaj zadnjo leto ko gori v Avstriji delam. 
Saj pravim, zjutraj grem, zvečer pridem, sobota nedelja pa tak samo družina bolj.
K: Šport kaj, kakšne aktivnosti v tem smislu?
1G: Šport niti nisem kaj. Zdaj sem tu bolj (smeh). Bom v fitnes hodo. No saj pravim tu pač, zaradi časa, saj če bi jaz mel 
nekje normalno službo da bi prišo ob dveh al pa treh domov  bi še lahko marsikaj druga naredo, al pa še na kako…zaj 
pa tak je….
K: Če bi ocenili to vašo vključenost od 1 do 10, socialno vključenost, kaj bi rekli? To da ste aktivni v okolju, v družbi, se 
srečujete v društvih…Kaj bi reko gospod Franc?
1F: 3, tota je bolj malo.
1B: Za sebe 8, za družino 6. 
1J: 2 (smeh), čisto nič ni.
1Š: 7, 8.
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1G: Jaz pa 5 mogoče. 
K: Nebi blo več zaenkrat tukaj, ne. Nebi reko da mate bogato socialno življenje, razen kaj se tiče družinskega, tam ste 
vsi dosti bolj…
1G: Ne, pomanjkanje časa, enostavno ni časa.
K: Zdaj se moramo pa še zadnje teme dotaknit, zdaj pa se bomo še malo alkoholizma dotaknili, kar smo prej rekli na 
začetku. Koliko ste kaj prej, preden ste prišli sem razmišljali sploh o tem problemu alkoholizma. Preden ste sami se 
soočili s tem problemom? Recimo videli smo da drugi pijejo ali smo slišali da se je kdo drug šel zdravit…ste o tem kdaj 
razmišljali?
1F: Ne, sploh nisem htel slišati da bi šel na zdravljenje, al pa če ti je to kdo predlagal, pa si reko da je  sramota da bi 
mogo it na zdravljenje…pol…. Trdil sem stalno, da sem teko ne spil da bi mogo it na zdravljenje.
1B: Kr veliko, ker mam tud ozdravljenega strica, dvajset let trezen in pa bratranec od partnerja se je zdravil pred štirimi 
leti tukaj in je tudi pil. Tak da ja… saj pravim toto moje obdobje je blo relativno kratko, zaj sem se jaz odločla eee in ja, 
kar nekaj sem slišala.
K: Gospod Janko, vi? Ste prej, pred svojim problemom
1J: Jeej, ki vam te naj jaz zaj začnem (smeh). Pred triindvajsetimi leti jaz popolnoma nič nisem razmišljal, ker sem bil 
tukaj v Mariboru v bolnici, pa sem zdravnico eno, zelo dobro sma se poznala, pa sem še pri njej v kabinetu kako pivo 
kdaj spil ali kaj, nazadnje pa se z rešilcom gor na Pohorje odpelje, kar z bolnice. Tak da nisem mel časa razmišljat ta-
krat, pa ne veš. Jaz vem, drugič pa sem, že kar takrat ko sem recidiv naredo, že pri tistem pitju ko bi lahko reko da je še 
v mejah normale, me je že malo skrbelo, sn dosti razmišljal…o alkoholu, mogoče pa mi bo uspelo da nebom rabo it na 
zdravljenje, pa tak mislim, takrat sem še to čisto.. Pol dve leti nazaj, pa kar precej. Sn probal….., pa sn eee…ne vem kaj 
vse sn probal, ne. Da je blo preveč in da bi mogo nekaj, pa sem že sam klical, aha eee, pol…
K: Tak da vi ste se že zdravo?
1J: Pred triindvajsetimi leti, da sn vsaj te bil trezn. 
K:Gospo Štefan, vi, pred vašim problemom pitja, ste daj tak razmišljal o…
1Š: Pred leti, ko sem še manj pil, če je v okolici kdo bil na zdravljenju, sem si mislil ja preveč je pil, saj jaz pa tak malo 
pijem, ne. To se meni verjetno ne more zgoditi, ne. Ampak potem pa sčasoma pa več piješ, pa je zadnji čas, saj se že 
včasih tudi razmišljal, da bi mogoče boljše blo, pa bi mogo iti na zdravljenje, ne, enkrat se to odločiš pa…ko vidiš da 
bo boljše, da greš pa prenehaš. 
1G: Zadnjo leto sem začel najbolj delat na tem, da bi nehal. Prej sem pomislo tu pa tam, drugi dan ko mi je blo slabo 
pa ja, zakaj sn jaz mogo tolko spit, kaj mi je to potrebno. Tak tisto pa nikol nisem študiral da bi zaj  reko zaj pa grem na 
zdravljenje.
K: Kdaj ste pa začel prekomerno pit? Kdaj ste prvič posego po alkoholu, kdaj ste pa začel potem da bi reko…
1G: Prekomerno pit že kar nekaj let traja, samo ni blo tak da bi zdaj vsaki dan. So bli pa določeni dnevi, predvsem petki 
pa sobote mogoče, ko si lahko reko, drugi dan sn doma, pa…
K: Kolko let je blo recimo?
1G: To kar traja že deset let…
K: Zaj pa da, da pa ste vsakodnevno pil?
1G: Vsakodnevno nikol nisem pil, tak res tisto, ampak mene je na koncu že vse motlo, mojo družino  motlo, mene je 
motlo osebno že. Gori ko sem zdaj v Avstriji delal, je naporno delo, pa če si prejšni dan pil drugi dan delat taki, je že 
mene motlo, slabše sem delal, nisem mogo delat, komaj sem čakal da bo ura da bom lahko šel domov. Mene je oseb-
no motlo to, ker vem, ko nisem pil, sem dosti boljše lahko delal, funkcioniral sem boljše vse.
K: Tak da bi reko da se je zadnja leta stopnjevalo?
1G: Ni se stopnjevalo, ampak mene je tolko bol motlo.
K: Gospod Štefan, kdaj ste vi začel tak prvič posegat po alkoholu in kdaj prekomerno?
1Š: Piti sem začel sigurno trideset let nazaj. Potem tak z leti če dalj časa več, tak prekomerno pa tak enih dobrih pet let 
verjetno, da je že pol malo kritično pa to, pa ena tri leta. Ja.
K: Ker vsi pijemo, saj smo vsi začeli, pa nihče ni šel z namenom, ne spiješ kozarca za to da boš potem prišo do odvi-
snosti, saj sami veste, ste že dobro poglobljeni v tem. Nikol pa ne vemo koga doleti ta odvisnost, psihična, fizična, 
koga pa ne.
1J: Vsakiga…
K: Točno tak, to edino rečejo za alkoholizem, pa psihiatrijo..
1J: Pa za zapor, ne.
K: Gospo Janko vi ste potem očitno že dolgo leta imeli probleme z alkoholom?
1J: Ja, ja, jaz bi reko, da tam nekje pri……27. letih.
K: Začel?
1J: Se je začelo ja, potem je že blo mislim kar da je že blo preveč, ee to smo po službi šli sodelavci na pivo, pol je blo 
pivo doma ob kosilu,eee , pravijo hiša raste, toleranca raste, ne. Doma se je trebalo tudi nagradit z nečim, ne. 
K: Kdaj pa je bil zadnji recidiv zdaj?
1J: Zdaj je pa bil recidiv pred šestimi leti.
K: Pred šestimi leti, 18 let ste reko, da ste bli potem...
1J: Trezn ja.
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K: Potem pa je bil recidiv..
1J: Ja. Drugače prekomerno pa sem začel pit, tam…37. let sem bil star ko sem se šel zdravit. Samo takrat sn mislim že 
zdravje zgubo, pa vse skupaj.
K: Gospa Brigita kolko časa?
1B: Jaz sem začela zlorabljat alkohol cirka tri leta pa pol, zdaj, takrat ko sem nehala v bistvu dojit drugo hčero, eee v 
bistvu prekomerno pa zadnjih 18 (?) mescov.
1F: Jaz zmerno sem pil že 10 do 15 let nazaj, zaj pol pa, vedno močnejše pa zaj kdaj mi je mama umrla, pol ko smo z 
očetom prišli do kreganja, da sem včasih šo…na žalost, pa sem kaki kozarec spil, pa sem pol to začel stopnjevati, pa 
tak. Pol pa je seveda prišlo do tega, prekomerno in sem se pol tudi odločo, da sn šo na zdravljenje. 
K: Alkoholizem torej zdaj poznate, ste že vsi naredili izpit? Iz alkoholizma.
1B: Jaz sem ga glih danes (smeh).
K: Ja čestitam.
1B: Hvala.
K: Ostali že mate vsi izpit?
1J: Ne, jaz ga nimam, recimo že skoz… Meni to ni, nimam težav.
K: Tak da bi rekli vsi da zdaj poznate dobro alkoholizem, dobro poznate kaj so simptomi. Kaj bi rekli kaj so vzroki? Kaj 
je vas na sploh ali kaj je vas pripeljalo…
1J: Nas osebno ali nasplošno?
K: Dajmo rečt na splošno najprej. 
1J: Eeee, psihosocialni, danes si jih mela ti za naret… 
1B: V bistvu čustvena stiska, eee, osebnostna stiska, eee.. da pač v bistvu utapljaš probleme tudi,da pač potopiš pro-
bleme v alkoholu. Da misliš da boš s tem rešo, ampak v bistvu, alkohol je, ampak problemi ostajajo v bistvu.
1J: Smo rekli psihosocialna, ne, to so lahko finančne težave, konec koncev v revščini je še več alkoholizma, ne…
K: Tudi bogati niso izvzeti, ampak..
1J: Ampak mislim da je res to, da če nimam za jest, bom še to zapil.
1B: Pri meni je bla recimo samota, ne, ker sem bla sama veliko, pa preveč sem si oziroma, sem misla da zmorem in 
zmorem sama. Ja to. 
K: Preobremenjenost?
1B: Preobremenjenost.
1J: Potem družinske razmere so tukaj, ki peljejo v pijačo, recimo jaz gledam Brigito, res čisto družinske stvari, ki so jo 
pripeljale v pijačo.
1B: Ja.
1J: Mene recimo ne, ampak jaz sem pa mel konec koncev, da sem se družo s takimi, ko smo šli pol na pivo po službi 
in to je že blo narobe, konec koncev po enem pivu pa sem še domov avto peljal, ee, že ni več najbolj zdravo, ne. Eeee, 
ta da tu je kar precej, zaj pa na vasi je pa sploh, tam je, večje količine so še sprejemljive in tam ni tak ko v mestu. 
Ravnokar smo dobli enega, ne, na vasi ki pridejo ko so delali…tam pri vsaki hiši stoji pijača zunaj, ne, eee, potem pa ni 
treba, tudi jaz pravim, jaz tudi sn neki dedec, …ja nisem, eee, da sn reko, nekak ne dovolijo da govorimo o srečanju z 
alkoholom, ampak jaz pravim, jaz sem se srečal z alkoholom ko so me spočeli (smeh).
K: V družini prej.
1J: Tak da verjetn je..
K: Ja pravijo da deden(?) alkoholizem tud obstaja..
1J: Sem potem skoz alkoholizem šel in jaz se več ne pogovarjam stari pijanec.
1Š: Ja vzrok je tudi, delno tudi pri meni, ko sem bil še mlajši, pomanjkanje samozavesti, pa pol tudi samospoštovanja. 
Potem še je takšna služba bila tudi mogoče malo, vpliv sodelavcev, pa vpliv okolja. To bi jaz.
1G: Ja tudi problemi, pa tak ko je reko vpliv okolja. Jaz sem tudi, v bistvu ko sem bil, ko sem mel prakso po šoli, mislim 
po šoli ja službo, to so ble take terenske službe ko se dosti pije, ne. Na primer, smo hodli na teren s kombijem po 6 lju-
di, jaz sem bil najmlajši , 18 al pa 20 let sn bil takrat star in tisti starejši je reko ja, bomo tu šli neke pa bomo neke spili. 
In smo pili tak dolgo, dokler tistih 6, en vsako rundo plačal. In to je blo vedno tak.
1F: Jaz sem začel pit najbolj za, da sem meja probleme z hčerko, ne. Da sn šel se včasih kam nažigat, pa sn mislo da 
bom s tem kaj rešo. Druga nisn rešo, samo kak sam sebi sem probleme naredo, pa stroške. Njemu pa nič hudega ni, 
samo sam sebi sem nakopal, nevolo. 
K: In zdaj če bi rekli, ti vzroki, pa vaše pitje, kako je to vplivalo na vaše življenje zdaj. Konec koncev na družine, družin-
ske odnose, na vaše prijatelje pa na delovnem mestu. Recimo vi ste že sam reko, da niste mogel delat, Gregor, ne?
1G: Ja dosti težje sem delal ja, bol z muko nekak. Vse skupaj pol ni tisto kaj bi moglo bit.
K: Tak da je tukaj vplivalo pitje, alkoholizem..
1G: V družini tudi so bli prepiri, zaradi tega… Z otrokom sem se tudi lahko več ukvarjal, ko sem se takrat, ko sem drugi 
dan rajši spal, ko pa da bi kam šel z otrokom recimo.
K: Prijatelji se vam zdi da bi tu tud…
1G: Prijatli tudi, prijatli so pa tudi, da bi lahko mogoče mel kakega prijatla, pa res tistega pravega, ne, ne pa  samo tiste 
ko so bli res pivski prijatli. Ko sem samo ga poklical da grema na eno skupaj. 
1Š: V družini niti ne tolko, ker sem sam. Je pa mogoče pitje malo vplivalo, da niti nisem razmišljal kaj o kakšni resni 
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zvezi, sem svobodno rajši živel, brez obveznosti, družine
K: Pa verjetno tudi sestre, pa…
1Š: Ja. Potem prijatelji, mogoče sem katere prijatelje izgubil zaradi tega, ne. Druge ki smo skupaj pili pa pridobil, se 
pač tak družili, ne. V službi pa, mislim da, prej ni vplivalo,  mogoče zadnja 3 leta, ko sem že malo bol kritično pil, ne. 
K: So vas opozarjali?
1Š: So me opozarjali, ker sem, če sem se med tednom napil, sem drugo jutro klical da imam dopust, pa nekajkrat tudi 
nisem poklical, samo me ni bilo, ne. Sicer so mi tudi dopust napisali, ampak sem mel razgovor s šefom, ne. Moreš 
dopust prej najaviti, ne pa samo takrat klicati, ko bi mogo biti tam. Tak da…
1J: Ja ne vem, pri meni je predvsem na družino vplivalo, ker…eee, tukaj… ni blo pisem, zaj pa tu morjo bit pisma svoj-
cev, ne, eee zdaj sem vido ogledalo. Bil sem , očitno sem bil moteč, eee, obe dve hčere sta pravle, da sta misle da sta 
me popolnoma zguble. Delal nisem nič, ee, v glavnem na kavču poležaval, eee, bil odvisn od televizije, ee, žena me je 
opozarjala, že kar nekaj časa lajko tak bol milo… Pa se je pol to stopnjevalo, višek je pa bil ko sma s starejšo hčero, bila 
doma, pa sem, je pol klicala pa me hotla met na telefon…in kaj sem drugo tudi jaz reko, ne, me je vprašala doma če 
sem pil in sem reko ne, nisem ne. In pol je rekla zakaj mi lažeš, pa sem reko ti boš meni rekla da sem lažnivec, ne…moj 
otrok bo meni reko lažnivec. No in potem je to blo eno tako čudno vzdušje, ampak jaz nisem tega opazo. Žena pa je 
vedno bol pritiskala na mene, zdravit se idi, zdravit se idi, pa se pol začel…pa je blo premalo.  Pol pa sem te le reko, pa 
grem, sn sestro Mileno za 60. rojstni dan, sn si dal darilo, sem sestro Mileno poklical, da sn se šo zdravit. In…no in zdaj 
pa s hčero sma zgladila tisto, sn se opravičo. Me je z odprtimi rokami sprejela, zopet sn na… Tak da sn bil za družino 
zelo moteč. Sosedi, pa nikol niso nič rekli, ker smo tudi skupaj pili, ne, ampak ko sn pa povedal takrat, ne, to je ravno 
takrat ko sem za rojstni dan sestro Mileno klical…pol pa pravi soseda, veš da sma se midva s partnerjem pogovarjala, 
da bi se ti mogo it zdravit. Takrat sn dobo informacijo, pret pa ne, ne. Saj je to težko rečt nekomu če je pijanec…verja-
mem da je to težko, pa jim ne zamerim. Nisem pa tudi z ženo okrog tega se pogovarjal, ker moja žena ne rada o tem 
govori, če bi moja žena načela bi tudi oni rekli, ja saj res, ne…. Ne vem..
K: Lahko bi blo drugače, ampak taka je zdaj situacija…
1J: Ne, ne razmišljam da bi, …kaj je blo je blo, pijača je bla, al bi bla en mesec dalje, al en mesec manj, ee, vsi so srečni 
da sn tu. Vsi so srečni.
1B: Jaz sn pa v bistvu bla perfekcionistka v skrivanju in zakrivanju, tak da družba je kar malo onemela ko sem povedla 
da grem na zdravljenje. Služba ni trpela, ker sem svoje delo opravljala, tak kot morem. Otroke sem gledla da sem dala 
takrat mojim staršem, ker moji starši ne pijejo popolnoma nič,eee, s partnerjem pa, partner je pa kar malo jezen na 
mene ker je še vedno prepričan da bi jaz lahko to zmogla sama, ne, brez zdravljenja. Eee, doma je blo vse porihtano 
vedno, vse, kot da nič ni v bistvu. Dobro, začela sem malo štenkarit, če ni blo kaj pošlihtano al pa na primer če sem 
jaz kdaj rekla pa bi lahko to nardil, pa če ni to nardil, ne, a saj to bom jutri. Pol sem kr znala bit malo preperljiva, saj 
pravim, kaj se družbe, službe tiče pa… sem vse lepo skrila in zakrila. Tak da, saj pravim, so prijatli bli kar, kak, ti se ne 
moreš it zdravit, od česa se boš šla zdravit, ne, eee..
K: Ste se sama…
1B: Sam, sama.. tak da je smisel, zarad sebe, zarad otrok. Zaj mislim da sem zadnji vlak, oziroma, nekako sem to 
občutla ko sem zadnji mesec nehala brat pravljice ta malim, takrat sem rekla op, stop. Dosti mam, to ne gre. Tak da je 
to blo, mislim, v trenutku sem se odločla. Sicer prvo sem partnerju obljubla, da grem samo pripravljalni del, potem pa 
sem se tudi prvi dan tu odločla da grem na zdravljenje. 
K: Gospod Franc, kak je pa vaše pitje vplivalo na vse to?
1F: Prej me je še pitje prišlo malo drugače, da sem začel pit, ker kda mi je umrla mama, te sem si začel iskati partner-
ko. Partnerko sem si našo, pripeljem domu, da je par dni bila doma, te pa mi jo je oče htel prevzeti, pa sma začela se 
kregati in tak je pol prišlo do kreganja, pa sem se šel na jezo napit. Te pa je začel poditi iz hiše, kak sem ga pelal, te ti 
tote neš mel… pred leti sem si že kupil en košček zemlje, ker pol …hišo. Te pač tisto začelo tam, s to žensko tam te en 
čas sma te že živela skupaj, preden začela hišo graditi. Oče še je bija prisoten, stalno me je vzemirjal, pa sem se šo na-
pit. Po štirih letah sma se pol s tisto razšla, je rekla zakaj piješ to, pa tak. Jaz sem pač šo na skrivaj, tudi sem se šo na, 
včasih na žalost al pa jezo napit, to je res blo. Pol je rekla, da je bila, kaj je mela prejšnega, je bija tudi alkoholik, te pa z 
njim nebo več živela in je rekla tudi tebe bom zapustila. Pa me je četrto leto zapustila, te se je pol nadaljevalo z gradnjo 
hiše, te sem si pol poiskal drugo partnerko, s toto kaj še danes živim. Se razumema, tak da…hišo sem dokončal, to 
sem že prej reko. Oče je umrl, zaj pa mam mir, prej ga nisem mel.
K: Tak da vas je partnerka tudi spodbujala k temu da greste se zdravit.
1F: Tako. Partnerka, pa obe sestri. Pa tudi prijatelji so me preja začeli, sam si, zapusti očeta, spravi se na svojo, vidiš 
tam maš, mi ti bomo pomagali, stali ti bomo ob strani, pa vse tak. In to se je pol tudi zgodlo tak daleč, da sem pol 
začel. Si dobil gradbeno dovoljenje, pa smo začeli rušti…
K: Pa vas je pri delu recimo pitje tud kaj oviralo?
1F: Preveč ne…
K: Pri delu na kmetiji, to kar morte vsak dan opravit, to ste opravli?
1F: Ne, tisto je blo vse opravljeno ob pravem času,tisto ni oviralo, opravljeno je blo vse ob pravem času. Če glih, vča-
sih se je kaj malo zavleklo, to je res.
K: Kaj bi zdajle čisto na koncu še rekli. Mate kakšen poduk ali pa kakšno misel o alkoholizmu, čist takole en zaključek, 
za take mlajše, kot je moj sin tukaj, al pa za koga še…
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1F: Jaz bi reko to, da sem zaj zlo hvaležen, prvo morem rečt moji partnerki, moji sestri mlajši. Oni dve sta me najbolj 
vspodbudli da sem šel sem, da se pozdravim alkohola in tudi, tak kot sem že povedal, osebju, zdravstvenem osebju tu 
v Mariboru,ker jaz zaključujem jutri, grem domov. Tak da, sn se zahvalo, da ste mi dosta pomagali, dosta zaj drugače 
zgledam, kak sem prišo sem. 
K: Ampak bo pa še volja naprej.
1F: Bo treba zdržati voljo in držati pesti.
K: Voljo naprej še. 
1F: Ja.
1B: Ja da se naj v alkoholu ne išče tolažba in uteha, ker v bistvu samota ostane, ee, ne mine, alkohol pa ti pol v bistvu 
nardi več, še več težav, ki jih v bistvu ne reši, ampak nardi še več. Tak da alkohol je zadnji,pri meni na primer, ko bom 
iskala uteho. 
K: Še ostajate pri nas, ne.
1B: Ja.
K: Gospod janko, bi kaj reko?
1J: Ja, jaz sn reko tudi, ker se spomnim samo zdaj tisto, družabno pitje, ko smo bli takšni, ja pa smo šli drugač v gostin-
stvo. Pri drugem kozarcu rečt ne, jaz pa ne bom, jaz pa bom zdaj vodo pil, pa nekaj drugega. Splača se, ker tisto slej ko 
prej, te preko meje pripelje. Slej ko prej si preko meje. In vprašanje, kdaj sem jaz že bil psihično odvisen. Že mogoče 
takoj po srednji šoli. Eee, eno pivo je čisto dovolj. Čisto dovolj.
K: Pa še to ni treba, ne?
1J: Ni treba, ampak če že v družbi, tak, se vem, družabno pitje, isto znat rečt ne. 
K: Hval lepa, gospod Štefan?
1Š: Pa, ko sem se odločo da grem na zdravljenje, sem šel k zdravnici, šel potem v službo, sem šefu pa sodelavcem po-
vedal da grem sem, sestra je bila na dopustu, je deset dni kasneje zvedla, ko je prišla domov, sem bil že deset dni na 
bolniškem. Sem rekel, da sem na bolniškem, ker grem na zdravljenje, je tudi podrpla. Zaj ko sem tu, vidim da to ni nič 
slabega, edino mi je mogoče žal, da se nisem prej za to odločil, mogoče kakih pet let prej, pa bi zdaj že bilo verjetno 
čisto drugače. 
K: Tako, hvala lepa. Gospod Gregor?
1G: Jaz bi isto reko, vsem totim mladim , da telo ne potrebuje nič, alkohol nič dobrega ne da. V bistvu če se gre zaba-
vat, se lahko drugače zabavate, alkohol je brezveze.
1B: Ja saj to je pri meni tudi zanimivo, da jaz do 25. leta sploh nisem pila alkohola in tudi v družbi jaz sem ful bol pozi-
tivna na primer ko sem trezna, ko pa sem bla, ko sem bla napita. 
K: Tak da vse to kar ste slišali tukaj, vse to drži, pa sama ste občutla…
1B: Ja, ja. 
1J: Ko začneš enkrat prekomerno, zmern pivec ne moreš postat več. 
K: Žal je to res. To vam zdaj ostane.
1G: Sploh taki mladi ko so v srednji šoli, ko pijejo, to je pol samo, razvoj pa vse skup, ko se še razvijajo, majo še pol 
posledice dodatne. 
K: Jaz se vam vsem, najlepše zahvaljujem, za vaš čas in sodelovanje. 
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Priloga 19: Izvedeni skupinski intervjuji - FOKUSNA SKUPINA – 2 (med)

Maribor, 21. 8. 2013 od 14.00 do 15.30
2M – m, 52 let (1961), nezaposlen, poklicna izobrazba – ločen, samski, 2 otroka
2R – m, 39 let (1974), zaposlen, srednješolska izobrazba – samski, brez otrok
2Da – m, 54 let (1959), zaposlen, višja izobrazba – poročen, 2 otroka
2De – m, 26 let (1987), zaposlen, osnovnošolska izobrazba – partnerka, brez otrok
2K – ž, 44 let (1969), nezaposlena, osnovnošolska izobrazba – ločena, partner, 2 otroka
K: 1: Lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali mojemu povabilu. Pogovarjali se bomo o tem, kaj za vas pomeni 
kakovost ali kvaliteta življenja, kaj pomeni družinska podpora in kaj pomeni socialna vključenost. Prosim vas, da čim 
bolj nazorno predstavite vaša stališča in vaše mnenje, saj bo to v veliki meri doprineslo k rezultatom raziskave o prej 
omenjenih pojmih. Kasneje pa se bomo pogovarjali še o problematiki odvisnosti od alkohola. Najprej bom postavila 
vprašanje, potem pa bom zelo vesela, če mi boste eden za drugim poskusili na to odgovorit. Vsak izmed vas, lahko 
tudi drugi še kaj dodate. Ni treba točno eden za drugim, pomembno pa je, da gremo skozi vsa predvidena vprašanja. 
Ja, ali lahko začnem?
K2: OK? Glej zdaj prvo o čemer bomo govorili je kakovost življenja. Kvaliteta življenja. Kaj bi čisto osebno za vas pome-
nila kvaliteta življenja?
2M: Kvalitetno življenje…, ja to, da zdravo živimo, se zdravo prehranjujemo, se ukvarjamo s športom…, 
K: Še mogoče kaj?
2M: Okolica, okolje, kje smo zaposleni…
2R: Za mene je to predvsem v času, ki ga mam, kaj počnemo v prostem času, ja. Zasebno življenje, drugač pa to, kar je 
reko že M.
2Da: Ja, materialna osnova je tudi zelo pomembna, da si preskrbljen, da ti ni treba gledat kako boš iz dneva v dan, se 
prebijal, hm, to je povezano tudi potem z osebno svobodo, ki mi je zelo pomembna, eee, pa srečo, ki je zelo raztegljiv 
pojem, ne. Skratka, da si zadovoln, s tem, kaj počneš, da imaš tudi za naprej kakšen cilj, ki ga skušaš dosečt in ko ga 
dosežeš, da si potem zadovoln. Vsekakor pa je tu tudi zdravje. Sploh v naših letih je to kar vlka dobrina, pa da si ga 
znamo ohranit. 
2De: Meni predvsem v osnovi pomeni to, služba, da maš neko podlago, da zaslužiš tolk, da lahko kolkr tolk dostojno ži-
viš, pol seveda medosebni odnosi, s partnerko, … da si lahko vsaj enkrat na leto privoščiš kak dopust in seveda prosti 
čas, da se ukvarjaš s čem, da se ukvarjaš s čim, da čim bolj zapolniš ta prosti čas.
2K: (Dolga tišina.)
K: Dobro, tako kakovostno življenje, kaj bi to pomenilo vam?
2K: Razumevanje, ja razumevanje (pove čisto tiho). 
K: Torej zdaj kaj bi rekli, kaj pravzaprav rabimo, za to, da imamo dobro življenje?
2Da: Glede na to, kje se nahajamo, ne, smo mi eeee vsega nekako ful, vsaj zadnje čase, to je očitno, ampak smo zdaj 
eee na tem, da izboljšamo svojo kakovost življenja, s tem, da se bomo skušali ozdravit, pa eee, pa ostat ozdravljeni, 
ne, in abstinenti, to nam je zdaj en tak cilj.
K: Ja recimo kaj takega. Kaj takrat naredit, ko ti je tak težko. Kje recimo vidite tisto največjo podporo?
2Da: To so lahko svojci, ne, to so lahko tisti, ki te okrožajo, tvoja družina. Hm, otroci, potem, zdaj že tudi vnuki. Al pa 
nek cilj, ki si ga zastaviš, eem, pa si ga predočiš, nekako v težkih trenutkih, eem, pa si rečeš, ne, splača se potrudit, to, 
zato da bom ga dosego in bom, kaj bi takrat, začuto neko ugodje…
2R: Ja, če se sam ne znajdeš, potem, če nimaš v bližini koga, obstajajo tud določene službe eee, kot npr. tule (misli na 
oddelek bolnišnice). V mojem primeru so to prijatli, svojcev nimam, sodelavci pa ne preveč.
K:7: Torej bi rekli, da vam najbolj, v takih trenutkih, stoji ob strani v prvi vrsti družina. Kaj torej, če gremo zdaj na vklju-
čenost v družino, kaj po vašem mnenju pomenijo dobri odnosi v družini?
2M: Dobro, pri meni je osebno, pomagal dosti sin, ne. Sicer mi to dosti pomeni, ne. Še mam hčerko, samo, se moram 
zlo potrudit, da bo to vse, moram nazaj pridobit zaupanje, ne. Ker s tem sem zgubo zaupanje otrok, ne (misli na alko-
holizem). Mam še brata, tudi on je sprevido, da tak ne gre več naprej, sem se strezno, ne, morem na tem dosti delat, 
da bom spet pridobil zaupanje nazaj, ki sem ga zgubo, ki sem ga mel pred mojim alkoholizmom. 
K: Kaj pa za vas pomenijo dobri odnosi?
2M: Dobri odnosi so za mene, da si en drugemu pomagamo, ne. Da si zaupamo težave, da spoštujemo drug drugega. 
2R: Da predvsem iskrena komunikacija, predvsem v času neke stiske, včasih pridejo, včasih… to predvsem.
2Da: Jaz  zdaj prevlkih izkušenj z družinskim življenjom nimam, tistem iz mojega otroštva, ne, ker sem hitro zgubo star-
še, zelo mlad, sta oba umrla, tak da te izkušnje nimam. Potem sem si poskušal svojo družino ustvarit, oziroma sem si jo 
ustvaro ne, eem. Mi je pa največ pomenlo, to, da smo si puščali svobodo, ne. Tko moja partnerka men, jaz njej, tak da 
se nismo utesnjevali, da si ona ni mene lastila, nisem jaz tudi nje smatral kot mojo lastnino, tako kot tudi otroka, kot da 
sem jih pač naredo za sebe, ne in jih bom izklesal samo za sebe, ne, kot svoj neki drugi jaz. In to starši počnejo, ne, ho-
čejo preko otrok dosečt tisto, kar sami niso. V tem smislu, ne. Da to pač na nekem partnerskem odnosu, ne zdaj jaz sem 
foter, ti boš to zdaj mogo. Res, no, mogoče nisem preveč družinski, ker sem reko, da nisem imel teh izkušenj, dovolj 
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dolgo, eee. Res mi največ pomeni ta svoboda. Ne pa posesivnost. Da si ne lastiš posameznega družinskega člana.
2De: Meni odnosi v družini ogromno pomenijo, zdaj trenutno vidim, da mi v bistvu vsi stojijo ob strani. Ne rabim ne 
vem kake pomoči, ampak samo da eee da vidim, da jih zanima kaj se dogaja, da se jaz trudim, čeprav so v preteklosti 
zgubli zaupanje v mene, mi zdaj nekak devajo zadnjo možnost. 
K: Ampak kaj to je dober odnos?
2De: Ja za mene je dober odnos, da se lahko iskreno pogovoriš, da ne obračaš, obračamo hrbta drug drugemu.
2K: Potem spoštovanje, ne.
K: Se vam zdi, da imate dovolj podpore s strani vaših družinskih članov?
2M: Mam dva otroka, nimam partnerke. Ja men se zdi, mam občutek, pa, ne. Sem mel precej tega, ne, ravno veseli so, 
tak da sem tudi jaz vesel, da so oni veseli. Pa tudi na sam sebe sem ponosen. Da, mam podporo.
2R: Stike mam samo z mamo, pa s sestro, pa še to občasno. Jih kaj dosti ne vpletam v ta proces tukaj.
2Da: Zdaj jaz točno ne vem, a se to nanaša zdaj samo na ta trenutek, na to naše zdravljenje, al na splošno?
K: Na splošno. Lahko pa potem vpletemo tudi trenutno vaše stanje. Kakšen mate vi občutek, da vas družina podpira?
2Da: Bolj slab občutek, mislim, pravzaprav občutka ni, ker sem jih sam zavestno nekako izločo iz tega procesa, ne. Sem 
se sam odločo, da mam težave, oziroma spoznal in sem se odločo za to ozdravljenje, zdaj če se konkretno pogovarjamo. 
Sem v to vključo samo mojo partnerko, s katero sma zdaj štiri leta. Tu je odnos zelo dober, ljubeč, podpora, kolikor je 
pač možna, eee, zdaj sem pa počasi, ko sem se odločo, ko sem prišel do tega, tudi tu s pomočjo terapevtk, do spozna-
nja, kaj sploh alkoholizem je, da je to bolezen, da jo je treba rešit, sem pa zdaj vključo tudi moja dva otroka, ki sta že 
stara 35 let, 32 let, oba z družinami in sem zdaj dejansko bil zelo presenečen, kako razumevajoče recimo sta vzela to, za 
kar sem se odločo, pravzaprav z navdušenjem. In ko smo se zdaj pogovarjali doma, ob mojem prvem izhodu, tudi kolk 
sta vedla za to mojo težavo, ne, se še jaz nisem zavedal, da mam probleme, sta onadva vidla to, ne, zunaj, seveda takrat 
ko sem bil pijan, v alkoholiziranem stanju, se še jaz nisem zavedal tega. In kolk je tu blo razumevanja, no to bom moral, 
zdaj še, ne vem… Lahko rečem, ne, da je, ne zdaj, da je to tista res podpora, vau, vsi bomo postali frendi, ampak meni je 
že dost to, da razumejo, da sem imel problem, oziroma, da ga imam, pa ga zdaj skušam rešit. No, to predvsem.
2De: Jaz imam vso podporo bližnjih, staršev, partnerke. Seveda, v preteklosti je nisem mel, sem napačne odločitve 
sprejemal. Zdaj pa, jaz mislim, da sem na pravi poti, tk da…
2K: Jaz mam vlko podporo, od hčere največ.
8: Kaj počnete skupaj z družinskimi člani? Nekaj ste že povedali, npr. da je prosti čas zelo pomemben?
2K: Ja mi se vlko pogovarjamo, si tak zaupamo, se o vseh problemih pogovarjaš. Se ne zapiraš. Ja veliko v naravi, ne. 
Da te ne duši, sploh v tem času, ne.
2De: Čist tko, v glavnem doma, ob lepem vremenu, zunaj, kak majnši piknik, pa, da se pogovarjaš, pa tud včasih gre-
mo kam npr. v Ce v kino, na pijačo.
2Da: Ja zdaj pri meni je situacija malo drugačna, namreč jaz sem se pred 17 leti odselil od družine, iz razlogov, med 
katerimi je tudi moje pitje, pa način mojega življenja, razmišljanja, eem tako da imamo te odnose eem, bi reko, iz mo-
jega sebičnega prepričanja, dobre, no. Glede na to, da pač nismo bili skupaj, živeli, s to mojo partnerko bivšo, z mamo 
svojo, jaz pa za sebe, to se pravi, sam, zdaj trenutno tudi v svoji hiši in tak dalje, ampak ti odnosi so bili na nivoju pra-
znovanj, rojstnih dnevov otrok, nedeljskih kosil, eem. Vedno boljši odnosi, no. Tako da nimam nobene slabe vesti. 
K: Kaj pa s to novo partnerko, sedanjo?
2Da: S to novo partnerko mojo M, imamo z bivšo partnerko, z mojimi otroki, z vnuki, res tiste pristne odnose, niso 
oni hinavski, slinavi, ja, ne, se smejiš, si misliš svoje, ampak res tiste pristne. Se sprejemamo, sprejemamo tudi svojo 
drugačnost, svoje življenje, ki ga je dal prej skoz, tiste svoje odločitve, noben nobenemu dejansko ne oponaša tistega 
kar je dal prej skoz in tu funkcioniramo. Ni pa zdaj to tisto, ne, non stop skupaj, si pa redno telefoniramo in kaj rečemo, 
hodimo ne tolko, ampak se slišimo. Pa zdaj, v bistvu skupaj živimo v enem krogu, nekaj kilometrov, tako da skočiš s 
kolesom, ali kakorkoli ali… Stalne stike imamo. 
2R: Eee, z mojo polsestro se menima vsake tolk časa, eem, mava določene skupne prjatle, pa še to v glavnem na kakih 
praznovanjih, obletnicah, to je to. 
K: Je to že dolgo časa tako, da so se stiki s starši prekinili?
2R: Ja že dolgo. 
2M: Momentalno so to v glavnem stiki s sinom. Bom pa mogo sam pri sebi ko bom ozdravlen te stike malo izboljšat.
K: Pogovarjali smo se o tem, kaj počenjate skupaj z družinskimi člani?
2M: Nič kaj. Oni stanujejo v Mb, jaz pa v L, ko smo skupaj se pogovarjamo, drugače pa nimam stikov. Sem reko, to je 
moj problem, dokler se ne bom ozdravo, ne mislim kaj razlagat (sin ga spremlja pri zdravljenju).
2R: (nihče ga ne spremlja pri zdravljenju)
2Da: (ga spremlja partnerka, podpirata pa še oba otroka)
2De: (ga spremlja partnerka)
2K: (jo spremlja partner, tudi bivši alkoholik)
13: OK. Če ni takega primera. Če bi morali sedaj svojo kakovost življenja ocenit od 1 do 10 (1 je najslabše, 10 je najbolj-
še) kako bi jo ocenili?
2M: To mislite zdaj, ne? Zdaj nimam neke perfektnega, ampak za 5 bo.
2R: Jaz bi reko 2.
2Da: Jaz bi pa reko neke čez 8, blizu 9. Mislim da tudi v mladosti, otroštvu, nikdar mi ni šlo tak slabo. Tudi izguba star-
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šev me ni , sem pač bil premlad, tolko prizadela, eee, ker se je potem še oče trudu nadomestit mamo, ki je pri 33-tih 
umrla, oče pri 38-tih. Ne vem, tudi tega materjalnega pomanjkanja v otroštvu ni blo, tudi kasneje sem potem dejansko 
lahko odšel, kam sem hoto, tudi šole sem si izbral, z glasbo sem se lahko ukvarjal, ansambel sem mel, eem, ne vem, 
dejansko je, mi manjka do 10 …, razen tega mojga alkoholizma, ki je kriv, da nisem dosego recimo res vsega. Tudi bi 
blo zdaj neprimerno pričakovat, ker še nisem vsega dosego. Tak da si puščam še oceno, tisto 1 še za nadlno življenje. 
Za neke cilje, ja, ki jih zdaj skušam uresničit, tudi s pomočjo tega zdravljenja, res veliko bolj sem zdaj pridobil tu, da še 
kaj kaj dosežem, ne. Tak da res, med 8 in 9.
2De: Jaz, no ni tak slabo, grozno slabo, trenutno, mam ma še neke cilje, zato bi si dal nekak, men se zdi za 5.
2K: Jaz bi pa rekla eno trojko (3). Bi rekla. Ker mam še kar vlke cilje.
K: OK. Kaj pa če bi sedaj ocenili še družinsko podporo, pa bi spet veljalo od 1 do 10 (1 je najslabše, 10 je najboljše), 
kako bi jo ocenili?
2M: Kak se je družina vklučla?
K: Koliko se vi počutite vključeni v družino, odnosi v družini ipd.?
2M: To je bolj za 3.
2R: 1.
2Da: Ja tu pa zdaj malo pade, ne, pač glede, ker si puščamo dost svobode, o kteri tolk govorim, mogoče že malo preti-
rano, eeem, odnosi so zelo dobri, moram rečt, tud zaradi tega, ker nismo dost skupaj, nismo kr vsak dan, pa vsako uro 
skupaj, en drugemu na vratu, pa na vratih, na pragu, mogoče tud zarad tega, to funkcionira tak dobro, da si ne gremo 
na živce, da ko treba stopimo skupaj, pa mamo se radi, se spoštujemo, tak da tudi ta ocena, je 6, 7, … sedem, recimo, 
ne.
2De: Jaz, glede na to, da nimam…, smo še bolj na začetku tega,…. vključevanja, pa to, tam nekje 4.
2K: Jaz sem pri tem tud bolj na dvojki (2).
K: 15: Potem gremo dalje, na prijateljstvo. Kaj zdaj pomeni za vas tisto ta pravo prijateljstvo? Ko tak dostikrat rečemo 
pravi prijatelji.
2R: Nek nivo skupen, medsebojno razumevanje, solidarnost, eeem je potrebna, pa tud, mogoče ne vem, kompatibil-
nost interesov.
2Da: Ja tu sem jaz malo drugačen, ne, tota moja, ne, kar se prijateljstva tiče, mamo različne, ne, eeem, eni majo starše, 
eni ne, pa se bolj navežejo na prijatle, tukaj jaz nisem mel, nekih res pravih prijatlo, ne, pravzaprav se zdaj ne morem 
spomnit niti enega, eeem, ločujem pa med kolegi, pa zdaj tote kolege pustimo, tudi teh ni blo, eem, pa prijatle. Zdaj 
prijatla si jaz predstavljam, ampak malo bolj idealistično, recimo, ne, da ti pač res stoji ob strani, da mu lahko zaupaš, 
se nanj opreš, eem, da skupaj počneta marsikaj, eeem, skratka v tem stilu, ne, ampak takšnega prijatla, pa nisem mel, 
pa tudi ga nisem iskal, nisem ga potreboval, ne vem zakaj, kaj je bil vzrok, bom še moral malo razmislit. Če pa se je 
to približalo čemu, ne, prijateljstvu, eee, je pa bil ta prijatelj ženskega spola. Tu nekako sem se bolj sprostil, v ženski 
družbi, pa lažje kaj povedal, tak da, ni bilo takega prijateljstva. Smo različni.
2De: Jaz tud v preteklosti v bistvu nisem…, zdaj vidim, da mam v bistvu enega pravega prijatla, …seveda, pa ko sem 
bil v težavah … mi je tisti svetoval edino pametno, ostalo pa so bli kolegi, s kerimi sem lahko te težave samo zapil, eee, 
ja pravo prijatelstvo je meni neka spodbuda za zdaj. Da se lahko trezen pomeniš, zaupaš težave, ne samo dobro…
2K: Jaz sem mela vlko prijateljic, zdaj pa sem tak šla sama fkraj, tud prej sem nekak zgubla zaupanje v ljudi. Meni se 
pravo prijateljstvo zdi zdaj v mojem času s hčerjo. 
K: Se vam zdi, da tiste prijateljice, ki ste jih prej imeli, se niso izkazale za prave, za pravo prijateljstvo?
2K: Ja, ja.
2Da: Ja, samo to zdaj, če lahko dopolnim, pravo prijateljstvo bi jaz reko da mam s hčerko, to bi še poudaro, in s sinom, 
sem se dejansko lahk te stvari pogovarjal, si zaupal, tudi onadva meni, kot si jaz predstavljam zdaj to prijateljstvo.
2M: Pravo prijateljstvo meni, meni je to dosti, da, da mi rečejo zdaj, da sem se prav odločo in me vzpodbujajo in vedno 
pravijo ne pit, ne pit. To mi je dosti, da vem, da so ostali isti, tisti ki pa so bli bolj viski, pa … ne more več bit moj pravi 
prijatelj, ker jaz sem se spremenil zdaj, ne, on pa se ni spremenil in to bi težko šlo skup.
K: Se vam zdi, da imate dovolj takih stikov s prijatelji ali …? Današnji tempo življenja je hiter, vsi kar nekam divjamo.
2M: Ja dovolj jih mam, še preveč jih mam.
2R: Ne, jaz mislim da… v mojem primeru v mojem življenju, je dovolj, jaz sem čisto zadovoln.
K: Vi ste reko Da, da je takih stikov bolj malo, ne…
2Da: Ja bolj malo, ker se mi zdaj zdi hecno, da bi si šou zdaj iskat, ne… bi blo fajn, da bi ga mel…, …ni to tak, ne, sem 
čist zadovoln, ne, saj pravim…
2De: Mislim, da je eden čist dovolj, če je pravi.
2K: Ja, men je tud dovolj.
K: Kaj lahko počnete s svojimi prijatelji?
2R: Dobro je, ni pa nujno, ne, če se najdemo v kakšnih skupnih interesih, ne, aktivnostih, ki so malo bolj skupne, ne, ni 
pa to pogoj, ne.
2Da: Kaj lahko počnemo, ne? Jaz tudi nekih pivskih prijatlov nisem mel, to mi je šlo nekako na živce… jaz sem bil bolj 
tak, eee solo, osamljen pivec, s knjigo, pa časopisi in sam s sabo, drugače bi pa reko ne, zdaj smo že rekli kaj pravi 
prijatl naj bi bil, to bi potem z njim tudi počel, recimo, jaz pravim, prijatla spoznaš v sreči, jaz bi z njim delil to, če bi bil 
srečen, bi to delil z njim. Na srečo, pa te probleme nekako znam sam…, prebrodit, pa jih premagat…
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K: Ampak pregovor pa pravi, da prijatelja spoznaš v nesreči.
2Da: Zato pa sem reko, da ga spoznaš v sreči. Sem to obrno. Da bi bil jaz srečen pa vesel, če bi on delil to mojo srečo, 
ker eem, ko si nesrečen, vsi nekako hočejo, ne…, eni z dobrim namenom, drugi, ker so nevoščljivi, pomagat, ne, al 
zares mislijo, al ne, ne vem…, če si pa srečen, ti jo pa malokdo privošči, srečo. In pravi prijatelj bo delil srečo s tabo.
K: Kaj pa ostali mislite o tem?
2K: Se strinjam, ja.
2M: Ja, ma prav.
K: Ali ne bi rekli, da v stiski ostanemo sami?
2Da: Zato sem pa reko, da ga spoznaš v sreči.
2R: Ne vem, če se ravno strinjam z njim. 
19: Če bi imeli kakšne težave, bi lahko rekli, da bi se lahko zanesli na vaše prijatelje? Da bi vam stali ob strani?
2R: V mojem primeru, ja. 
2M: Ja, jaz mam isto, da me podpirajo, ne samo…, zdaj ko sem tu, tudi me to zelo podpirajo.
2Da: Jaz tu moram en odnos izpostavit, ja pa je to lahk ženska moški, ja, en intimen odnos mora to bit, res, ogromno 
zaupanja, ja, eem, das res tisto, kar se pogovorita, da ostane, drugače pa mam, ne vem zakaj, neke te predstave prija-
teljstva kot institucije…, ne vem zakaj me to tak odvrača, mogoče zaradi tega nisem si iskal kakega prijatelja, mogoče, 
kaj pa vem, taka kameradšaft so bli včasih, pa strumno korakali, al pa smo bli, pa so bli nasilni, tudi v tistih društvih, 
ko so se prijatelji zbirali na kakih kolidžih pa tem, nekako to me odvrača, tak da bi mel take prijatelje.
2De: Ja ostali pivski prijatli, smo se prej slišali vsak dan,…, zdaj jih več ni. Seveda pa je tud ogromno takih primerov, ki 
me podpirajo, no nismo ravno taki prijatli, mi pa stojijo ob strani, ta pravi so.
K: 2K vi ste tudi prej rekli, da je bilo včasih veliko takih prijateljev, zdaj pa…
2K: Ja, ja… ker nimam več zaupanja… ne vem… 
22: Če bi ocenili podporo prijateljev od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najboljše), kako bi ocenili?
2M: Jaz bi …6.
2R: 9.
2Da: Jaz bi se tu vzdržal, ker pač nimam takih prijatlov.
2De: Tu se gre zdaj za enga prijatla…
K: Lahko je eden ali pa več…
2De: Za prijatla moram rečt, 9.
2K: 2.
K: Bi se spomnili kakšnega konkretnega primera, da so vam prijatli res stali ob strani?
2De: Ja, jaz se spomnim… Jaz sem pred leti mel take slabe občutke in sem šel živet na morje… tam sem ostal brez 
vsega, z enim kupom umazanih…umazanga perila in…sem se mogo nekak vrnit na koroško nazaj, takrat sem samo 
enga človeka dobo na telefon, edinega prijatla, ki mi je v roku ene ure zrihtal prevoz iz I na koroško in sem na tak način 
pol lahk tud obržau službo…
2K: Jaz ko sem šla od bivšega partnerja vstran, sem živela zravn njega v njegovi hiši, sem se odselila in tisti čas sem 
še hodla v moj klub motoristov pri nas v D in sem hodla k tistemu lastniku čistit enkrat na mesec lokal in so bli glih tisti 
čas je blo, to je blo oktobra, so imeli spodaj koline in so me drugi dan presenetli in tud nismo bli tolko, no tisti pravi 
prijatli, ne, ampak nobeden me ni tisti čas vprašal, kak bom živela, al mam, al nimam, in so me ful presenetli, ne in so 
mi na motorju pripeljali ne 80 kilogramsko svinjo, ne, so zbrali vkup tisti gnar, pa so mi kupli svinjo in sem bla res tak 
presenečena, aaa, nisem si misla kaj takega, niti, poznala jih nisem tolko, ampak vidiš… kolk ljudi skup držijo eni in si 
pomagajo drug drugemu.
K: Zelo lepa prijateljska gesta.
2K: Ja, ja.
23: Potem gremo še na eno stvar, ki je zelo pomembna, pa ste jo tudi prej izpostavili pri kakovosti življenja, služba, 
pomen delovnega okolja za posameznikovo kakovost življenja? Kaj je pomembno, da se dobro počutimo na delovnem 
mestu?
2M: Ja vplivajo na to medsebojni odnosi, … spoštovanje…, pa to da te delo razveseli…
2R: V prvi vrsti odnosi z nadrejenimi,…., vse ostalo je s tem pogojeno…
2Da: Ja najprej tu eee, izbira tega, kaj boš počel, to je najbolj pomembno, da počneš kar rad delaš, ne, da ti ni sila it na 
šiht, na delovno mesto, muka, že začne pred tem, al pa zjutraj ko se vstaneš, da ne že … o joj že spet… ampak da rad 
počneš tisto, kar počneš, s čimer si pač služiš denar, ne… Vsaj po mojem prvi pogoj…
2R: Včasih si tud prisiljen delat kako delo, kiiii, da delaš pač zato zgolj priložnostno, občasno, ne, si prisiljen, ne, tak 
da… če je nekak denarna stiska, pa… pa si tud pomagaš…
2Da: Ja, saj čist konkretno, tudi v mojem primeru, jaz sem že počel razno razne stvari, ne, glede na to, izbral sem to, 
kar koli, jaz sem delal v pekarni, v tovarni…, ob študiju so bili že otroci, zjutraj najprej nekak do vrtca, v ibercugu, v 
snegu, te stvari, tudi na železnici sem tiste drogove farbal, ampak se je potem to vse skupaj lepo pokloplo, tak da 
sem prišo do enga delovnega mesta, za delo, ki sem ga potem, ki ga še, no, opravljam že 18 let, to je radijsko delo, na 
radiu…, to sem delal skoz pred mikrofonom, z glasbo, stal na odru, skratka, tu sem zdaj kar srečen, ja.
K: Ampak kaj je tisto, kar vpliva na dobro počutje na delovnem mestu?
2Da: To, da z veseljem hodiš na delo…, če je šef tečn, eem skoz ne more bit tečn, saj tud skoz ni prisotn, če ti delo 
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dobro opravljaš, ne, eem, morš bit sam s sabo zadovoln in s tem kaj počneš. To je najbolj. Saj šefi se menjujejo. Dejan-
sko, jaz sem zdaj tri direktorje tam zamenjal, na radiu, jaz sem še vedno, ne. Tako, da… To mi je najbolj.
2De: Po mojih izkušnjah sigurno to, da se razumemo s sodelavci, pa tud z nadrejenimi, glede na to, tam kjer jaz delam, 
pa da se je tam tud moj problem alkoholizm, bi že verjetno bil brez službe, če ne bi bli odnosi tak poštimani. In eee tudi 
delo, čeprav je težko, pa … ga z veseljem opravljam, ker so pač odnosi taki. Zjutraj grem z veseljem v službo, nimam 
dneva uničenega zarad tega.
2K: Ja jaz sem mela tud v prejšnji službi lepe odnose, čeprav  aaa sem začutla na primer to je blo moje videnje, jaz 
sem bla čistilka, ne aaa ampak sem mela zlo dobre odnose z učitlcami, z ravnatelnami… In to bi tud dala nekak pogu-
ma, za še bolj trud, ne… Sem rada opravljala svoje delo.
K: Če nastopijo težave na delovnem mestu, kako se jih lotevate, kako jih rešujete? Se lahko na koga obrnete?
2R: Z nadrejenimi, s pogovorom…
2M: Jaz nisem zdaj zaposlen… 
K: Ampak ste že bili kdaj zaposleni?
2M: Ja seveda. Tak kot je R reko, če nismo s sodelavci sami rešli problema, smo pa se obrnili na nadrejene, se lahko 
zanesli…
2Da: Ja tudi pri nas na radiu so eni posebni odnosi, smo spikerji bolj individualisti, tam pred mikrofonom, saj maš te 
smernice, ne, eee recimo eee kaj bi se naj počelo in se tudi počne, dejansko pa si sam, jaz nimam konkretno nikogar, 
če bi pride do kakšnih problemov, tudi lastniška struktura tega radia je takšna, da je to v privat rokah in dejansko nimaš 
nobenega vpliva na to, jaz sem zunanji pogodbeni sodelavec in tak kot direktor reče, ne, lastnik, tak pač je, in na to ni-
maš dejansko nekega vpliva, tudi nimaš se komu obrnit, to zdaj da bi te karkoli tolažo… to pa kar se tiče pa zadovoljstva 
na delovnem mestu… men so se skrhali ti oziroma nisem več bil tak srečen ko sem šou eee, pač v studio in opravljat to, 
kar delam, ker eeem se je začelo s plačami, konkretno, ne in to tizbije pač moralo in tud se je začelo, tak da jaz se nisem 
počuto več tak dobro na delovnem mestu. Tudi finančna plat je zelo pomembna, saj delamo vsi za gnar, ne. Če tak 
gledaš, na začetku sem pa že reko, če pri tem maš veselje, eee, oziroma, ne, da z veseljem opravljaš to, kar pač delaš, je 
potem pa še boljše. Za mene čist konkretno, ne, ker si pač z glasom služim denar, eee, jaz se pohecam, da sem včasih 
bedarije govoro, pa so me ven z gostilne metali, zdaj pa bedarije govorim pred telefonom, pa sem za to še plačan.
K: Imate občutek, da se lahko zanesete na vaše sodelavce? Če bi rabili njihovo pomoč? Se z njimi družite tudi zunaj 
delovnega mesta?
2R: Ja včasih se tudi družimo, ja. Zaenkrat mam občutek, da bi me podprli.
2De: Jaz tud delam v skupini, kjer je stric lastnik…trije prijatli smo ko se izven delovnega časa družimo. Pa tud z nadre-
jenimi se družimo, pa, v bistvu je to tako družinsko podjetje… Da vse težave rešujemo že zunaj.
27: Tak da če bi zdaj ocenili še podporo na delovnem mestu od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najboljše), s 
strani sodelavcev, kako bi ocenili?
2M: Nisem zaposlen ( v preteklosti sem se dobro počuto, tak da bi oceno na 4).
2R: Jaz sem kar zadovoljen, s tem kar počnem, dolgo sem že tam, marsikaj se zgodi, pozabiš, sem tam zadovoln, ne bi 
menjal poklic… 7 recimo, ne.
2Da: Ja pri meni se je pa s tistega začetnega navdušenja in entuziazma eee potem po letih, zadnji dve leti zadeva reci-
mo poslabšala, tak da 10 ne vem…, zdaj trenutno ne, še vedno mam rad to delo, še vedno ga bom z veseljem opravljal, 
tud če ne bodo redna plačila, recimo, ne… Iz te desetke je mogoče padlo na 8, ne.
2De: Ja bi reko 8, mogoče ker pač plača ni tolk…
2K: Ja trenutno nisem, ja pred tem čista desetka.
K: Če gremo še dalje, kako bi razumeli pojem socialne vključenosti. Kaj bi pomenilo za vas, da smo socialno vključeni, 
vključeni v neko okolje?
2M: Ja to, da te socialna obravnava, ne. Pomagat, finančno tudi.
K: Kaj menite pa drugi, kaj je to da smo socialno vključeni v neko okolje?
2Da: Za mene to, da sem še v službi.
2R: Za mene to pomeni, da si znotraj svojega okolja, da skušaš spremenit svoje okolje, tam kjer vidiš, da so spremem-
be potrebne, da se trudiš izboljšat svoje okolje. Recimo.
2Da: Ja, to sem hoto, to je socialna vključenost, da si aktiven v svojem okolju, veš kaj se dogaja, da se trudiš, polepša-
nje cerkve, znotraj, za rože, v turističnem društvu, da si dejaven, aktiven, lahk si gasilc, lahk…, skratka, da ti ni vseeno, 
kaj se dogaja okoli tebe, v kakšnem kraju živiš, …
2De: To kar sta rekla predhodnika.
K: Kako se vam zdi, da ste socialno vključeni?
2De: Mogoče, …, malo sem. Premalo. Mogoče kdaj pomagam, ampak redko, mogoče pri kakih krajevnih prireditvah, 
sam grem… preveč pa, ne.
2K: Jaz tud trenutno ne.
2Da: Jaz tak uradno ne, član s članarino nisem, se pravi v občini, ampak sem vsepovsod prisotn, ker me najdejo, me 
prepričajo eee, …ni mi težko ne, karkoli pomagat, to kar pač znam in zmorem, ne, al pa kaj. To kaj prekladamo, karkoli, 
vodim prireditve eee, pač to kar znam in kar zmorem. Zdaj pri gasilcih, tudi tam, nisem vern, ampak v cerkvi tudi tam 
pomagam kakšno okolico uredit, ni mi težko, to mi je v veselje.
2R: Jaz moram priznat, da ne preveč. Mogoče znotraj te skupnosti, se kokrtolk trudim, drugač pa v svojem okraju ne 
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preveč. 
2M: Jaz nisem prej razumel…
K: Ampak tudi sodelovanje s socialno službo ali pa drugimi službami, tudi to spada zraven…
2M: Jaz pomagam ponavadi, ko so volitve, ker drugač so vse stranke za mene skoraj iste. Pomagam tam, drugače pa 
nisem pristaš nobene stranke. 
K: Če bi potem ocenili kakšna je vaša vključenost v socialno okolje od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najbolj-
še), kako bi ocenili?
2M: 1, ne, če nimam…
2R: 3.
2Da: 8.
2De: 2.
2K: 1. 
32: Tako smo sedaj prešli skoraj vse teme, razen tiste ta zadnje, ki sem jo omenila na začetku in sicer problematiko 
razvoja odvisnosti od alkohola. Ali ste že kdaj razmišljali o problematiki odvisnosti od alkohola pred vašo odvisnostjo?
2M: Če vam po pravici povem, pijem nad 30 let. Iz mladih let, nisem razmišljal o pitju, niti o posledicah…
2R: Prekomerno pijem nekaj čez 20 let.
2Da: Jaz tudi, 30 let. S tem da z alkoholizmom sem se seznanil od očeta, ki je bil alkoholik, razmišljal pa nisem o tem, 
da je škodljiv, da je to nekaj slabega…
 2De: Tudi jaz mam že 10 let pitja za sabo, že iz srednje šole…
2K: Jaz tud ene 20 let že pijem, tud nisem razmišljala tolk prej o alkoholu…
K: Vsi ste zdaj že v intenzivni skupini, ste opravili že izpit iz znanja o alkoholizmu, tako da ga dobro poznate. Kaj bi rekli, 
kaj so vzroki za alkoholizem, da ste začeli posegat po alkoholu?
2M: Vzrok je bil dostikrat čustvovanja, čustva, ja.
2D:  ….
2De: Aaaa, najprej radovednost, ja, potem pa lajšanje slabih občutkov…
2Da: Ja zdaj ko sem šolan alkoholik, zdaj lahko rečem, da mi je predobro šlo,…dobro mi je šlo…, če bi jaz mel neka-
kšne eksistenčne težave, da bi se težko prebijal, mogoče bi bil alkohol prisoten, ampak ne bi si ga mogo privoščit, 
res… eee
2K: Osamljenost…. 
K: Kaj menite, kako vpliva odvisnost od alkohola na odnose v družini,  s prijatelji, na delovnih mestih?
2R, 2Da, 2M: Na vseh področjih (vsi naenkrat).
2De: Težave v družini, prepiri, težave v službi… 
2De: Ko sem bil trezen, sem še lahko delal, ko sem bil pijan, pa seveda, ne…
2K: Na vseh področjih slabo (tišina), ja družina, tudi okolje…
2Da: Problem je … eee, ni vse tak črno, če tak gledaš, ni zdaj to neko opravičevanje ali …  alkohol teh 30 let…, ampak je 
prineso kar precej ugodja, pa veliko slabih stvari, če ni razdrl družino, sem jaz šou, je po drugi strani vrno družino, čez 
dva tri mesce smo se potem super razumeli. In z mojimi bivšimi, otroki, mogoče bi zdaj bli skregani, če bi še skupaj 
živeli. Z mojim alkoholizmom pa bi na silo pol držali družino skupaj. Tak da … eeee, sigurno je za marsiktero slabo 
stvar bil kriv alkohol..
2R: Definitivno slabo vpliva, … mogoče še najmanj na službenem področju, neke mel sem svoje afekte, sploh kar se 
tiče zmanjšanja motivacije za delo, eeem, kar se pa tiče družinskih …ja jaz že izhajam iz družine, kjer sta bla oba starša 
alkoholika… eeee…
K: Zakaj ste se odločili za zdravljenje?
2M: Zato ker me je alkohol uničo telesno in psihično. Totalka. Tolko še me je še pustil, da sem preživel, komaj preživel, ne.
2R: Ja, utrujen sem bil, pa edina opcija se mi je zdela zdravljenje.
2Da: Predvsem zdravje. Nisem najboljšega zdravja, posledice alkohola, pa neke nove izzive sem zdaj dobil, pa neko 
voljo, da sam za sebe nekaj nardim,…
2De: Jaz sem se odločo zato, ker nisem več mogo rešit nobene težave, v prisotnosti alkohola, ker sem zabredel čisto 
na dno.
2K: Jaz sem že drugič tule, eee, pač nisem si mogla sama pomagat, pač rabim pomoč.
K: Imate še kakšno misel o alkoholizmu, kakšen poduk bi dali naprej, svojim otrokom?
2De: Če že boš užival alkohol, preberi si najprej tisto našo skripto o alkoholizmu, pa probaj čim bolj zmerno pit, če pa 
sploh ne boš, bo pa najboljš.
2Da: Veliko je drugih lepših stvari u življenju, alkohol najmanj. Tu so starši, tu so bodoče prijateljice, prej sem reko u 
naravo, nazaj k naravi, ne, oguljen slogan, ne, delo stran od teh računalnikov, te tehnike, vsega je dost za pogledat, 
kratko je to življenje, živi ga srečno, če se le da.
2R: Jaz nimam nobene modrosti.
K: Potem bi se vam najlepše zahvalila za vaše sodelovanje. S tem je bil intervju zaključen (se jim je mudilo v azil živali).



Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola

38

Priloga 20: Izvedeni skupinski intervjuji - FOKUSNA SKUPINA – 3 (klub)

Maribor, 28. 8. 2013 od 18.00 do 19.30
3Le – ž, 41 let (1972), nezaposlena (dela kot prostovoljka, srednješolska izobrazba – živi s partnerjem, brez otrok
3Br – m, 49 let (1964), zaposlen, univerzitetna izobrazba – živi s partnerko, brez otrok
3Bo – m, 54 let (1959), zaposlen, poklicna izobrazba - poročen, 2 otroka
3Ig – m, 40 let (1973), nezaposlen, univerzitetna izobrazba – poročen, 4 otroki
3Da – m, 53 let (1960), zaposlen, poklicna izobrazba – živi s partnerko, 1 otrok
K: 1: Lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali mojemu povabilu. Pogovarjali se bomo o tem, kaj za vas pomeni 
kakovost ali kvaliteta življenja, kaj pomeni družinska podpora in kaj pomeni socialna vključenost. Prosim vas, da čim 
bolj nazorno predstavite vaša stališča in vaše mnenje, saj bo to v veliki meri doprineslo k rezultatom raziskave o prej 
omenjenih pojmih. Kasneje pa se bomo pogovarjali še o problematiki odvisnosti od alkohola. Najprej bom postavila 
vprašanje, potem pa bom zelo vesela, če mi boste eden za drugim poskusili na to odgovorit. Vsak izmed vas, lahko 
tudi drugi še kaj dodate. Ni treba točno eden za drugim, pomembno pa je, da gremo skozi vsa predvidena vprašanja. 
Ja, ali lahko začnem?
K: 2: OK? Glej zdaj prvo o čemer bomo govorili je kakovost življenja. Kvaliteta življenja. Kaj bi čisto osebno za vas 
pomenila kvaliteta življenja? Pa bi mogoče kar vi g. Bo najprej odgovoril?
3Bo: Ja že razmišljam kak bi zdaj na to odgovoro? Kakovost življenja je za mene, hm, da si ti z življenjem zadovoljen, 
tak sam, ne da ti nekdo neke normative postavlja glede kakovosti življenja, ne, to to to, …, mislim da je kakovost 
življenja od vsakega posameznika odvisna, po svoje  Za mene je kakovost življenja, da živim…eee… najlepše, brez 
nekega stresa, čist normalno, tak da sem zadovoljen. To je meni kakovost življenja. Ne stresno življenje. To je za mene 
kakovost življenja. 
3Ig: Ja glede kakovosti… men je važno, da smo vlka družina, nekaj…, kakovostna prehrana, mam štiri otroke, da je 
neka kvaliteta tu, potem eee, kaj jaz vem, z dnarom je tudi vse povezano, nekaj je treba, treba otroku kupit to, treba to, 
ovo, ono, ne. Potem eee, danes so eni otroci zlo nesramni, ne, če nima neke, potem znajo onega takoj izločit, ne, ja kaj 
takega ne bi rad, da se mojim otrokom zgodi, ne. Nekaj v tem smislu, no.
3Da: Kaj je meni kakovost življenja? V bistvu pa za mene ma predstavlja kakovost življenja to, … da človek počne to, 
kar hoče, ampak da odmisli sanje, živi v realnosti, malo to zdaj mečkam skup…, da realno živi življenje. Ma pol je to 
kakovost, če pa ni realno, pa tak al tak ni kakovost. Nekaj v tem smislu.
3Br: Kakovost življenja je zame predvsem, da sem eee notranje miren, na splošno da živim eno tako mirno življenje, pa 
da sem ljubljen, in ja, v tem smislu, to je kakovost.
3Le: Meni pa kakovost življenja pomeni na prvem mestu eee življenje vredno človeka, ne. To se pravi, da si zdrav, 
drugo kar je eee brez odvisnosti, ker smo že prehodli to pot odvisnosti in eee in v vsaki odvisnosti ni kakovosti življe-
nja, ker potegne za samo ogromno stvari, ki samo škodujejo človeku, tak da v bistvu kakovostno življenje jaz vidim v 
zdravem življenju, da maš zdravje, to se pravi tak kot je Ig reko, zdravo jest, seveda tudi, da imaš nekaj dnarja, da delaš 
kar si želiš delat, če ti to uspe v življenju, in tako da si potem notranje miren. Tako kot je Br reko, da najdeš tisto svojo 
ljubezen, da si ljubljen in da tudi ti ljubiš. To.
K: 3: Torej zdaj kaj bi rekli, kaj pravzaprav rabimo, za to, da imamo dobro življenje? Kaj so tiste stvari, ki vplivajo, da se 
dobro počutite?
3Bo: Večinoma take malenkosti, recimo, ne dam na velike stvari, ne, sploh pa ne na materialne, tisto osnovo da maš, 
da si neodvisen, noter, ne, meni recimo en ptiček na veji zjutraj, ko ga poslušam, mi da neko tako zadovoljstvo znotraj, 
več kot bi mi mogoče kdo kaj drugega dal. Čiste malenkosti v življenju. Osnova pa je tista slovenska stvar. Da imam ti-
sto svojo eksistenco preskrbljeno, to se pravi hiša, da nisem zakreditiran, ne gledam na tisto materialno, ampak vedno 
tak, živim tak da si nena nekih nerealnih visokih ciljev poslavljam, ne, in ko tisto dosežem, potem pa delam samo neko 
malo nadgradnjo, tak da praktično … sam sebe vedno… kak bi reko… presenetiš, da si si malo več nardil kot si si hoto, 
v tem smislu… Ne vem… malenkosti. V tistih malenkostih ti najdeš tisto kakovost življenja, recimo… glej kak je zdaj 
to lepo… to mi je uspelo… to sem nardil. Recimo mam otroke. Midva svoje življenje živiva, oni svoje. Jaz sem recimo 
glede očetovstva tisto svoje nardil, oni živijo svoje življenje. Lepo. Nismo kar naprej skupaj, ampak tak. Zdaj pa svoje 
življenje živim, tak kot sem si ga zamislo. Recimo. V tistih okvirih, ki so pač možni, in finančno in recimo zdravstveno. 
Včasih sem bil alpinist, sem si mislo, še bom to nardil, še to, zdaj pa več ne gre…, pač tisto odmisliš, ni več realno, pa 
maš neke druge cilje, ne, boljše, da si jih jaz malo nižje zastavim in pol recimo, mali presežek je že taka notranja tista… 
ti da neke v sebi not. Ne pa še to sem mislo , pa to, potem pa ne dosežeš. Vedno neko realno, pa bo. Eno po eno šten-
gico. Nikoli pa si nisem …, no eni so rekli, da sem si viske cilje zastavo, jaz sem vedo, da dosego jih bom, ne. 
3Ig: Dobro, tak ko je rekla Le… zdravje, pa družina, to je osnova. Žal pa je vse z dnarom povezano, če nimaš dnarja, ne 
morš kvalitetno živet. Mislim, ni šanse, da živiš kvalitetno. Če pa maš dnar pa lahko z ženo počneš kar hočeš, tisto kaj 
te veseli, … živiš kvalitetno življenje. To.
3Da: Ko sem zdaj to tak malo poslušal, ne… vsak ma svojo sliko, če si v tej svoji sliki srečen in notranje miren, … si že 
najdo to svoje, … kak ste že rekli, … eee, dobro življenje. Jaz mislim, ne mislim, da je to tolko odvisno od nekih ma-
terialnih sredstev, res je da lačen ne morš bit, ampak… nas je odneslo, v bistvu, mi smo bli odnešeni, zaradi nečesa, 
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nismo znali, rečimo temu, pravo gledanje, prava pot,… je za mene to, kar bi lahko reko, eno dobro, zdravo življenje, 
pa način razmišljanja, nekak slike, … ki jih vidiš, da so realne, ne pa, to kar je že. Sanjaš lahko, ampak če so pa sanje 
uresničljive, pol je to lepo ne, če pa ne pa v mejah tistega, kar še špila …. Moram pa tak rečt. Materialna sredstva na 
mene vplivajo čudn. Za mene je ena eee ena … kakovost bolj ena komunikacija med parom, če špila ne, med njima, 
ne, komunikacija v družbi. Enostavno da si to, kar si in da si na tej poti, na tej poti ne odstopiš.
3Br:Težko bi še kaj dodal. Ne vem, ne. Se ponavljam, ampak tudi to kar je Le rekla, je kar zelo zelo pomembno. Seveda 
da imaš službo, v današnjih časih, to ti nekako potem da to življenje, pa tudi to, da maš kako tako službo, kar rad opra-
vljaš, da ni muka vsak dan.
K: Kaj pa če česa od tega ni. Če nas kaj zadene, kaka stiska, kakšen težek trenutek, na koga se obrnete? 
3Le: Kak mislite, če službo zgubimo, al kaj?
K: Ja, kakšen težek trenutek, težave, če se pojavijo, kako si pomagate, na koga se obrnete?
3Le: Jaz lahko rečem, meni veliko pomeni, v težkih trenutkih, zdaj ko sem brez službe, zdaj delam pol leta kot pro-
stovoljka, delala sem na centru, učna pomoč otrokom, potem pa sem ostala pol leta kot prostovoljka in tudi naprej 
nameravam še kot prostovoljka, ampak vem, da če mi Br, partner moj, tudi odvisnik (pokaže na moškega, sedečega 
ob njej, ki prav tako sodeluje v intervjuju), ne bi pomagal, ne, pa če mi družina, ne bi pomagala doma, eee, bi jaz zelo 
težko, to, na tak način, to prebrodla. Ker je težko če maš ti, zopet smo pri financah, kredit, pa maš račune za plačat, pa 
nimaš službe, ne. Delal pa bi rad, pa delaš kot prostovoljc na primer za 50 eurov na mesec. Eee … in če nimaš nekoga 
ob sebi, ki ti stoji ob strani, zlata je vredno, če maš partnerja, če maš družino, da maš prijatelje, …  eee …, to je zelo 
pomembno. Ker vsak se pač drugače odziva, ne. Eni padejo v depresijo, eni ne vem, eee, se zapijejo, ne, se zakadijo, 
se ono, tretje, in življenje gre iz pravega tira dol, ne. Iz tistega tira, na katerega si navajen, ne. In šele takrat, ko ti službo 
zgubiš, ko si dobesedno brez dohodkov, eee, takrat šele ti tudi z drugega zornega kota začneš gledat na življenje in kaj 
je v resnici pomembno. Ni pomembno, ne vem, banalne stvari. Lahko ti živiš brez totih hlač, pa brez tega mantla, brez, 
ne vem, totega prehranskega dopolnila, boš pač tolko časa brez totega prehranskega dopolnila, ki si ga prej jemal, 
pač ga nekaj časa ne boš, boš zato manj kvalitetno živel. Ampak če imaš ob sebi nekoga, ki te podpira, ki nekod z manj 
denarja vseeno lahko skoz mesec prideš. In to seveda je za mene zelo pomembno. Krog ljudi, ki te podpira in seveda ti 
morš svoje cilje v skladu seveda s tem spustit na nižji nivo.  Da bi z istimi cilji okrog hodil, brez denarja, pa bit tečen, je 
brez veze. Uničuješ sebe.
3Br: Najlepše je, če vsak ma svojega partnerja, na koga se lahko obrneš, pa da veš da lahko greš tudi k staršem, da se 
lahko kam zatečeš.
3Da: Na koga se obrnem? V bistvu je moje gledanje drugačno. Res so to ljudje, ki so ti blizu, starši, partner. Na koncu 
pa si ti tisti, ki mora nekaj spremenit, nekaj nardit, pa sam popravit, izboljšat, da se spremeni stanje. V bistvu bi za vas 
mel vprašanje, v kakšnem smislu mislite?
K: Čisto tako osebno, na koga se obrnete takrat, ko mate slabe trenutke, saj veste vsi imamo kdaj težave?
3Da: Jaz sem sicer že dolgo sam, sicer mam zdaj žensko, od aprila. Navajen sem stvari reševat sam. Vem pa da je 
lažje, če lahko s kom deliš del bremena. 
3Ig: Kaj jaz vem. Jaz sem se vedno nekak znajdo. Nena se sekiram. Vedno smo se znašli, pa se bomo. Prvo je moja 
družina, pa starši nama pomagajo. Jaz pač, zaradi nekih določenih stvari se ne morem zaposlit, ampak ker sem trener, 
delam svoje trenersko delo, tudi na črno, ne, delam tisti poklic, ki ga mam rad, tak da ne vem.
3Bo: Jaz se pa držim tistega, če je kaj dobrega rečem »hvala bogu«, ne, če pa je kaj slabega, »bog pomagaj«, pa nisem 
neki verni, pri maši že dolgo dolgo nisem bil, ampak vedno jaz…, mami se nikol nisem tožo, sem mel dosti vzponov 
padcev, … se mi zdi pa, pomagat mi ne more, samo s tem, če bi si jaz odprl … mogoče sem s tem delal tudi vlke napa-
ke …  Jaz nikol se nisem odprl, sem pa dosti razmišljal, meditiral, res da sem dostikrat sem šou tudi v cerkvo, prazno 
noter, pa razmišljal, tam je pač mir, kak iz tega, kaj še mam, kaj lahko iz tega potegnem, ne. Vedno, hvala bogu, službo 
sem stalno mel in vedno sem na tem delo. Dost lažje, zato, če bi tisto zgubil, tak kot si ti rekla, ne vem kak bi razmišljal, 
mogoče bi čisto drugače govoro, ampak tisto svojo eksistenco, osnovno sem mel. In pol sem gledal, kaj bi iz tega lah-
ko ven potegno, da bi prišo iz tega vun. Jaz sem pač štirikrat poročen, mel sem zakone take take, nikol se, če je blo kaj, 
je blo med partnerji, če sta oba taka, da prehitro med poližeta, pol pa se ne znata več pogovarjati. Staršem se nisem 
upal, kolegom pa nikol v življenju nisem, sem mel par slabih izkušenj, kot mali,in tega, …, to je vedno. Nisem se v sebe 
zaprl, jaz bi reko, da ko sem jaz razmišljal o sebi, da sem se v sebi odprl, glih kontra. Ne tisto, da bi tiščal vse v sebi, jaz 
sem iskal tiste rešitve v sebi. Ti si praktično isto reko (pogleda D). Vedno sem probal sam reševat, če bi prej iskal neko 
strokovno pomoč, bi mogoče že prej…
K: 7: Torej bi rekli, da vam najbolj, v takih trenutkih, stoji ob strani v prvi vrsti družina. Kaj torej, če gremo zdaj na vklju-
čenost v družino, kaj po vašem mnenju pomenijo dobri odnosi v družini?
3Bo: Dobri odnosi v družini? Nekaj takega kot zdaj tu. Sproščeno poveš kaj misliš, stojiš za svojimi besedami, veš da 
poveš lahko svoje mnenje, noben ti ne bo potem tvojga mnenja hoto spreminjat. Ti živiš v svojem, jaz živim v svojem, 
za skupno pot pa bova midva najdla en kompromis med tvojim in mojim. Da nekdo ne vpliva na mojo osebnost in jaz 
ne bom vplival na drugo osebnost. To je za mene dobro partnerstvo, skupaj boma vozla nekje po sredini. Ne spremi-
njat en drugega. Vsaka oseba je, po mojem, čist za sebe.
3Da: Za mene je osnova komunikacija. Ker če komunikacija nekako štima, … ker če dva znata komunicirat, pol začnejo 
nastajat kompromisi, so sploh možni, ker če ta komunikacija ne igra, ne deluje, pol ni kompromisov in pol ni nekega … 
kakovostnega življenja, kak bi to človek reko… 
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3Le: Ste rekli družinsko življenje, ne? Dobri odnosi, prvo kar se meni zdi, temeljijo na spoštovanju sočloveka. In če 
ti spoštuješ sočloveka in kot je Bo reko, mu pustiš njegovo mnenje, ker ljudje smo si različni, se pravi, vsak lahk ma 
svojo mnenj, od malega, otroka, do starega dedija, ne… eee in glih umetnost teh dobrih odnosov je, da se ta mnenja 
uskladijo, vsa mnenja, da se uskladijo in se najdejo kompromisi, eee… ne pa tisto dokazovanje, moja bo obveljala, 
tvoja bo obveljala, tam je že vse obsojeno na propad. In če ti spoštuješ človeka, če ga maš rad, eee, družina kot dru-
žine, ne in tudi, da družina drži skupaj, da družina čuti pripadnost, ne. Da otroci skupaj držijo, če jih je več, ne, saj se 
med sabo zmeraj tepejo, ko jih je več, ne, jaz sem četrta po vrsti, ne, smo se zmerom ravsali, ampak od zunaj, smo pa 
zmeraj skupaj potegnili, ne, ker smo čutli pripadnost skupini, ne. Naši, ne. Naši družini. Tak da mislim, spoštovanje, da 
je na prvem mestu in to je lepo, če spoštuješ nekoga.
3Br: Jaz bi še mogoče tu poleg spoštovanja dodal še zaupanje, … ne, zaupanje … in da si zaupanja vreden. 
3Ig: Največ mi pomeni nekak ljubezen, da se mamo radi, če se mamo radi se spoštujemo. Pri meni je problem komuni-
kacije in če se ne bi meli radi, bi bil problem komunikacije in ker se mamo radi, se to nekak vse skup pogliha. 
3Da: Včasih je težko to povedat. V bistvu, če jemlješ človeka takšnega kot je, samo to bi dodal…
3Le: In ga ne spreminjat…
3Da: Ja ne ga spreminjat…
3Le: Da ga sprejmeš takšnega kot je.
K: 8: Kaj počnete skupaj z družinskimi člani? Nekaj ste že povedali, npr. na dopuste skupaj, kaj pa še?
3Bo: Marsikaj. Kaj sem počel z njimi, ne… saj to je bla moja napaka… jaz sem bil mogoče egoističen do sebe, ne. Jaz 
sem jim nudo vse, praktično, s tem pa zopet nič, ne. Ker recimo finančno sem jih… da so bli preskrbljeni, s tem z mojo 
izobrazbo in z mojimi dohodki sem mogo delat tudi v tujini, sem bil, kak bi reko, bankomat. Ko pa smo bli skupaj, pa 
nikol nisem recimo, da bi vsiljeval otrokom nekaj, ampak smo praktično vsi… vsi so planinci, z mojim vzgledom, smo 
pač v planine skupaj šli, otrokom tak ti nakažeš, no se otrok se pol opredeli, ne, če je tebi lepo, vidi da je tebi lepo in 
avtomatsko bo še meni lepo. 
K: Kako pa je trenutno?
3Bo: S partnerko se še kar liže med.
Smeh pri vseh ostalih.
3Ig: Mamo štiri male otroke, pri nas je pobudnik partnerka bolj, ne. Zdaj dva otroka imam s prejšnjega zakona, dva 
zdaj, ampak smo mi ogromno skup, ne. S prejšnjega zakona mata njo ful rada, jo spoštujeta, ona pa jih ma za svoja, 
ne. Recimo zdaj smo bli na morju pet dni, in ne vem, plaža, kamenčki, barvanje, modeliranje, take otroške stvari, ne. 
Meni je ful dobro, jaz se mogoče ne bi niti spomno, barvanje in to. Moram rečt, to so taki lepi trenutki, ne. S partnerko 
sva zdaj bolj malo sama, ko pa sva, se stisnema, ne, se pocartava, prej sva hodla na sprehode, trenirala sva skup, to je 
bla ena taka skupna točka, zdaj boma pa spet začela, ker ta najmlajša gre zdaj tudi v vrtec. Tak da bojo zdaj v vrtci pa v 
šoli, tak da zdaj boma spet začela s tem treningom.
3Da: Dokler sem bil sam, sem počel vse mogoče, kar me je zadovoljevalo. V bistvu res bi lahko reko vse mogoče. Od 
aprila, ko pa sva skupaj z O, pa počneva veliko stvari skupaj. Zdaj je blo najprej dost spoznavanje, ta hi urejama skup ta 
cvetlični vrt, nekak v rožah sva našla oba tisto zadovoljstvo. Rada greva ven kam, morje naju mika, sploh topli kraji, tu 
v Mb pa, no sem zlo malo doma, ampak takrat ko sva skupaj, sva skupaj. Počneva vse mogoče.
3Br: V bistvu počneva… vse stvari počneva skupaj. 
3Le: (ki je zadnji dve leti partnerka Br) Jaz za prejšnjo družino moram rečt , eee mojo osnovno, ne, aaa … sem bla 
vzgojena, da smo si vse povedali in doma smo vse probleme reševali in smo se jokali skupaj in se veselili skupaj in 
smo probleme skupaj reševali. Sploh mi smo zelo povezani. Z Br pa res tak kot je reku, stvari počneva skupaj, lotiva 
se jih skupaj. Problemi ko so eee, on svojo plat pove, jaz svojo plat povem, ne, da najdema skupno rešitev, ne. Tak da 
v bistvu, po drugi strani tud, eee, drug drugega učiva. Jaz sem izjemno hitra, on je bolj počasen, ampak mislim v tem, 
jaz hitro rečem ali hitro skočim, vse delam, on pa vselej bolj počasi. In on mene malo ustavlja, jaz njega malo pospe-
šim, tak da se drug od drugega tudi učiva, on o improvizaciji, jaz njega malo bolj počasnega, tak da… Delava no vse 
skupaj.
13: Če bi morali sedaj svojo kakovost življenja ocenit od 1 do 10 (1 je najslabše, 10 je najboljše) kako bi jo ocenili?
3Bo: Zdaj? Dobra 8.
3Ig: Meni je super. 10., ne. Mam dovolj, kolko rabim. Res sem zadovoljen.
3Da: Ta hip bi dal 10. Jaz živim ta hip.
3Br: 10.
3Le: 9.
14: Kaj pa če bi sedaj ocenili še družinsko podporo, pa bi spet veljalo od 1 do 10 (1 je najslabše, 10 je najboljše), kako bi 
jo ocenili?
3Bo: Jaz bi reko 8.
3Ig: Moja osnovna družina? 10, ne.
3Da: 10.
3Br: 10.
3Le: 10.
15: Potem gremo dalje, na prijateljstvo. Kaj zdaj pomeni za vas tisto ta pravo prijateljstvo? Ko tak dostikrat rečemo 
pravi prijatelji.
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3Bo: Da bi ti prijatelj stal ob strani. Tudi, če bi se mu potožo, da bi to ostalo pri njemu, pa da bi kot prijatelj tebi reko, 
jaz za prijatla smatram enega, ko mu lahko vse povem, al v dobrem al slabem, vse stvari, zadržo bo za sebe, pomagal 
ti bo, ne pa da praktično … dvoličnost, da ni dvoličen, da je direkten, taki kot je. To je prijatelj za mene.
3Ig: Kaj te vem? Ne vem, prijatelj je tisti, ko ti, ko ti stoji ob strani, tudi ko narediš neumnost, te proba tudi iz tega ven 
spravit (misli na alkoholizem). To bi naj bil prijatelj. Drugače pa, tak da bi jaz za kterega dal, mislim roko v ogenj, pa 
tudi ne. Zdaj maš enkrat tega prijatla, pol drugega, ne vem. Od znancev tudi zna bit kdo, ko te podpre v tistem slabem. 
Ne morš met vedno istega prijatla, mam dobre znance, no.
3Da: V bistvu … Zdaj sem razmišljal, o tem, ko ste postavli vprašanje, kaj vam naj sploh rečem. Naj vam povem, kaj 
jaz menim o prijatlih? Za mene je prijateljstvo pravo takrat, ko ga jaz potrebujem, pa da jaz pomagam njemu, ko me on 
potrebuje. To pa je tud vse.
3Br: Ravno tako, kot se pravi za zakon, ne, v dobrem pa tudi v slabem.
3Le: Tudi jaz tak mislim, v dobrem in slabem, da se zna s tabo jokat, smejat, da ti je pripravljen pomagat, ko si v naj-
hujšem dreku, ampak tudi, da ti ne, eee predvsem je pomembno pri prijatelju, kot pri partnerju in družini to, da ko si v 
največjem dreku, da ti ne tisto potuho dajo, te razumejo, eee se jim izpoveš, ampak da ti tudi jasno in glasno povejo, 
čuj če boš pa tak naprej, pa ne bom več tvoj prijatelj. Na primer, jaz te ne bom več pijane gledal, tu pa se konča. In se 
mi zdi, da je prijatelj, ki ma, ki to reče, je pravi prijatelj, ki ne želi, da se ti še naprej uničuješ. To.
3Br: Oziroma, da ti postavi ogledalo.
3Le: Tako.
K: Koliko imate takih prijateljev?
3Da: Jaz še ga nisem najdo. Prijatle najdemo tam, kjer te rabijo. Samo to, da bi bli odkriti, to kar je Le prej omenla, 
bli ogledalo, tudi gledam takrat ko sem pil, mel flašo zraven tam, ko sem pač delal, noben mi ni reko in to za mene ni 
frend. Za mene ni frend, če ne reče, človek kaj ti počneš. Ni frend nekdo, ki je enostavno to gledal zravn. To so lahko 
sodelavci, bližnji znanci, daljni znanci, prijatelj je mešanca tega, kar je Le rekla, ona je to zlo dobro opisala. To, da so v 
bistvu do tebe, da ti povejo to, kar ti sledi.
3Br: Kar ti pritiče, kar si zaslužiš. Bom reko, jaz vidim pri meni, sem mel enega takega zlo dobrega prijatla, nekak sva 
pretrgala stike, redko se še kaj slišima oziroma…
3Ig: Pa jaz sem taki optimist, ne vem. Pa četudi so že kdaj odnosi bli, pa pač je, kaj zdaj, nisi več prijatelj, ne vem, ogro-
mno sem mel pijanskih prijatlov, ko so mi pomagali, ko smo pili skupaj, pa tudi drugače pomagali, samo s temi si več 
nimam kaj začet, mam pa zdaj tudi trezne prijatle, ki mi pomagajo in me podpirajo.
3Bo: Jaz tak na to stvar gledam, recimo, mel sem enega dobrega prijatla, ko sem še bil otrok, mislim tam konc srednje 
šole. Pol je pač nekaj šlo narobe in je tisto pač… Jaz sem zdaj študiral sploh, kdo je moj dober prijatelj. Res to, ne. In 
na koncu sem ugotovil, da sem jaz mel bolj dobre prijateljice. Čist tak, od moškega sveta sem se čist distanciral, sploh 
nisem iskal več … prijatla, ampak potem ko sem tebe poslušal (pogleda I), dober prijatelj, to je ono, kaj iščeš v zakonu 
in tak sem jaz štiri dobre prijatelce poročil. Oprosti. Jaz sem tam najdo tisto, res dobrega prijatla. Sicer je bil pač one-
ga spola nasprotnega. Avtomatsko iz dobrega prijateljstva, če je to nasprotni spol, pol se začnejo neki cilji, ne. In to je 
tisto moje življenje. In zdaj sem se zavel, da sem jaz mel štiri dobre prijatelce.
3Le: Jaz pa mam eno. Najboljšo prijateljico in eno in edino, ki vem da jo lahko pokličem ob dveh, treh zjutraj, ve da ona 
lahk mene pokliče, kadarkoli. Mi je povedala naj ne pijem več, mi je rekla, ko sem prišla, tu ne boš dobla več od mene 
kaplje alkohola in jo spoštujem, ona mene spoštuje in je zdaj neznansko srečna, da …  da … ne pijem več. 
K: Kaj počenjate skupaj s prijatelji?
3Le: Ooo… moja je taka ekstra. Rusinja, šivilja, svoj butik je mela, v Slovenijo poročena. Hm. Bolj tak zapečarski tip je, 
sicer, ne vem, midve sva se vsedle v avto, pa sva šle na morje. Aaa, sva šle, sva šli na pohod, eee večji del pridem tja, 
pa govorima, mi o Rusiji razlaga, ni da ni… vse teme ja, vse,… ne vem vse… lahko ji svoje tegobe povem, svoje težave, 
… vse, ne.
3Br: Kar sem z Le, je Le zdaj moja edina prijateljica, hm, ko pa sem mel tega prijatla, v Ljubljani eee, bilo je tako, da sva 
midva skupaj v pisarni, veliko stvari je tam blo povedanih tudi, eee, tako, šla sva včasih malo tako ven po mestu, kaj 
pojest, dobro, pa se družila, on je v bistvu mel družino tam,  jaz sem delal v Ljubljani, tam stanoval tisti čas, ja tako.
K: Kako so vam prijatelji pomagali? Prijatelje imamo iz različnih generacij, iz otroških, šolskih dni in tak naprej?
3Le: Ja vzpodbudila me je k zdravljenju.
3Da: Jaz mam mojega sina. Moj sin je največ… Ja v tem smislu, sma kolega, v nulo, si znava tud vse povedat, sma 
odkrita do eden drugega. Kak bi temu reko? Kaj pa počneva? Si pomagava, skupaj mava firmo. Če je on v stiski, me 
kliče, če mam jaz kaj, grem do njega. V bistvu sem se zdaj spomno, ker nekak mi je tisto, family, šla iz glave, v bistvu 
sva frenda. 
3Ig: Sprehodi, šport, druženje.
K: Kaj pa primeri, ko so vam prijatelji stali ob strani?
3Ig: Ja več primerov, takih je. Kaj te jaz vem. Se vsak ti ne bo prišo. Ostaneš nekje brez dnara, pokličeš, da ti prinesejo. 
Ja, jaz mam več takih prijateljev.
3Br: Ja jaz mam tudi moje sestre, mož, svak…
3Le: S tem pač, da to je pač oddaljeno…
3Br: Ja vsi so ti ljudje daleč, v Švici, ampak, ja, lahko se zanesem.
3Bo: Ja da se ne bomo narobe zastopli. Jaz mam ogromno takih prijatlov. To kaj mi zdaj govorimo… če mi nekdo avto 
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kukne pa bo prileto, to so kolegi, recimo, to za mene ni, res dobrega, tak kot se menimo…, tistega pravega, tu notre 
(pokaže na srce), za to al pa za ono, finančno, neko pomoč, tiste maš kolege. Takih maš miljon, iz teh morš enga izlu-
ščit, ne, res ono, ono, ne. Maš lahko prijatlov ohoho, samo nimaš pa tisto, piko na i.
22: Če bi ocenili podporo prijateljev od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najboljše), kako bi ocenili?
3Bo: Kolko jih jaz poznam in bom reko kolko oni men poznajo, bi jaz tu maksimalno 6, 7 dal.
3Ig: Jaz mam enega, ko se sigurno lahko vedno zanesem. Kaj jaz vem, 10.
3Da: Za sina 10. Za ostale pa nimam takih prijateljev.
3Br: Za te ko sem reko, 10.
3Le: Jaz tudi 10.
23: Potem gremo še na eno stvar, ki je zelo pomembna, pa ste jo tudi prej izpostavili pri kakovosti življenja, služba, 
pomen delovnega okolja za posameznikovo kakovost življenja? Kaj je pomembno, da se dobro počutimo na delovnem 
mestu?
3Ig: Morš rad delat tisto, ne, če rad delaš, pol to čutiš. Jaz rad delam svoje delo, čeprav je pač na črno, pač, ne gre 
drugače. Se pa te moram nekak se preskrbet, tak pač, se ne morem zaposlit, normalno pač. Pol sem tu zadovoln.  Ni 
nekih takih težav. 
3Br: Meni je pomembno, da mi moje delovno mesto tisto omogoča, svobodo. Eee, enkrat je eden rekel, da zasluži, ne, 
2000 eurov na mesec, pa ne vem kake je posle opravljal, pa ga je drugi vprašal kak to, 1000 eurov zaslužim, 1000 eurov 
pa je moja svoboda. Ja, tak sem jaz kolko tolko svoboden. Zdaj trenutno opravljam jaz tako delo, da sem … res svobo-
den. Sam svoj šef, če se lahko tako reče, sam odgovarjaš …, ja svoboda je na prvem mestu.
3Da: Ja meni je to isto, kak je reko Br, svoboda na delovnem mestu, pa da tud to, da rad to opravljaš, Jaz sem še bolj 
za tehnične plati, nekaj novega, izziv, … pol se počutim dobro, … pa da si svoboden, tole tud, ne, seveda, meni oseb-
no, ne. Ne da moraš počet neke brezveznega. Pač gre se tu, gre se za tu avtoriteto, nekdo je reko, za mene je avtoriteta 
človek, ki ga jaz cenim, ne morem pa cenit nekoga, ki je šef, pa je vsaki dan, ma pijan, v službi. Drugač pa mam tako 
delovno mesto, fraj, zanimivo je, ampak zadnje čase si iščem delo doma, ne službo, delo.
3Le: Jaz zdaj, ko sem službo zgubla, tam sem se dobro počutla, da sem opravljala to kar rada opravljam, pri čemer 
sem dobra, aaa, da lahk svoje organizacijske sposobnosti pokažem, pa seveda, da je klima eee, v delovnem prostoru, 
med sodelavci na nivoju, ne, kakr je tisto komolčarstvo, kokr so zdrahe, kokr je tisto.. je konec tega, a ne. Se to takoj 
na klimi pozna. To mi je zelo pomembno, da jaz lahko nekoga prosim, čuj, a lahko to, pa vem da bo narejeno, da bo 
pomagal, ne bo ti zaril nož v hrbet, ne, da so , eee, timsko delo, bom rekla, tudi, eee, tak da to, ne. 
3Bo: Jaz sem to razmišljal celi cajt. Jaz sem dve firmi samo zamenjal, pa mogoče osem delovnih mest, ampak v 
vsakem sem se tak fino počuto, tud zdaj. Zakaj? V vsakem delu,… nekdo reče, to sem zdaj ču parkrat, da delaš to kar 
rad delaš… ampak vsako delo je lepo delo. V vsakem najdeš nekaj sebe noter. Ne. Ti morš vedno poiskat tisto, kar 
tebe pri totem delu veseli. Ono, kaj te ne veseli, tisto jaz malo na stran pustim, recimo, vedno pa mam tako srečo, da 
timsko delam. Sem bil od majstra, električara, ono, ono, ni važno, kaj sem bil, ampak, bistvo je, če sem jaz tu tebi šef, 
jaz, mam čist drugo filozofijo, zato pač oni zgornji kader mene ni preneso, ne. Jaz tebi ne bom neke v glavo nabijal, 
jaz bom tebi pokazal s svojim delom, kaj midva morama naret. In ko veš, da te sredina sprejme, pol ti greš s takim 
veseljem na šiht, res, ker ti marsikdo reče, kak ti lahko še hodiš tak na šiht kot pred dvajsetimi, tridesetimi leti, veš 
kak smo mi s takim veseljem šli v tovarno, makar smo bli za plotom, da so hodli po pol ure prej karte še špilat. Jaz še 
zdaj grem, zdaj ko več ne pijem, se z avtom peljem, več ne grem z vlakom, jaz si prižvižgam noter, pa je kriza, pa plača 
mala… Daj pusti tisto, živi tisto, tak jaz rečem, nestresno. Pa zdaj neke kište zabijam noter. Bi nekdo reko, pa čaki malo, 
pred penzijo si, pa vse živo si bil, zdaj pa si pri kišti. Jaz pa, glej kaka lepa je na koncu, tup tup tup tup tup, nena mi šef 
za glavo sedi, ne rabim jaz tebe zajebavat in najdem tisto, tisto eno zadovoljstvo. Zadovoljstvo v takih malenkostih, 
makar bi nekdo reko, kak lahko. Mogoče je pa lušno tak, meni je osebno. Pa rajši drugje toto energijo spustim, pač 
doma študiram, kaj bi lahko še nardil, ampak meni je zdaj lepo. Nekaj najdem, da… V vsakem delovnem mestu…, pa 
sem bil v Libiji doli, pa sem mislo, pa zakaj jaz zdaj, taki mladi, moram tak težko delat, pa sem si mislo, če ne druga, je 
bil gnar tam. Pa sem tisti gnar v zakup vzel. Vse ostalo, kaj je, pa pozabiš. Makar je vse slabo, nekaj je pa manj slabo. 
Taka bi bla zdaj moja filozofija. 
24: Če nastopijo težave na delovnem mestu, kako se jih lotevate, kako jih rešujete? Na koga bi se obrnili?
3Bo: Ja, ja, obratovodji takoj. Noben drugi.
3Ig: Jaz sem tudi sam svoj šef in verjamem v sebe. Pa sodelavci, si zaupamo tolko.
3Da: Obrnit se na nekoga, če bi mel jaz probleme v službi ali… Samo komunikacija z mojim sinom, kako to rešit, ne. 
Na sodelavce, saj mam vse možnosti, druga rešit z ljudmi, ki sodelujejo. Ampak, jaz gledam malo drugač na to, pa 
probam, da se take stvari ne dogajajo. Ravno tak kot je on reko (pogleda Bo), brez neke sile, moje gledanje je, če je 
neko delo sproščeno in so ljudje sproščeni, pol je to dobro, če pa  je šef zatežen, pa je vse mogoče. Obrnit se direktno 
na tistega, ki je kaj naredo.
3Br: Jaz mam prvega nadrejenega, tudi drugo nadrejenega, ampak je narava mojega dela taka, da sem sam. Lahko se 
obrnem in na sodelavce moje in na šefe, nadrejene.
3Le: Jaz, če je prišlo do česarkoli, sem se kar z dotično osebo poskušala pogovorit, ne, mislim, če je prišlo do konflik-
tov, problemov. Če pa ni šlo, pa sem šla do nadrejenega, ampak to je tisti zadnji korak, ko eee ni šlo drugače, ne, tak da 
…
3Ig: Jaz sem še pozabo povedat, če pride do kake take težave, se s partnerko posvetujem, mi ona pri takih stvareh zlo 
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pomaga.
27: Tak da če bi zdaj ocenili še podporo na delovnem mestu od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najboljše), s 
strani sodelavcev, kako bi ocenili?
3Bo: 10.
3Ig: 10
3Da: Naj bo 10.
3Br: 10.
3Le: 9.
28: Zdaj smo predelali temo kakovosti življenja, podporo in odnose v družini, s prijatelji in sodelavci, je še kaj, kar bi 
mogoče kdo na to temo rekel?
Če ne gremo še na to, kako bi razumeli pojem socialne vključenosti. Kaj bi pomenilo za vas, da smo socialno vključeni, 
vključeni v neko okolje?
3Bo: V okolje? Men se to, socialna vključenost, recimo, za mene je, da si vsepovsod sprejet, noter, recimo jaz sem bil 
v društvu invalidov, pa v društvu, totem onem tretjem, da v človeku vidiš, da si nekje, v neki družbi. Pa da vidiš, da si 
sprejet taki ko si, noter. Sem tudi prej, ko sem pil, recimo, se ma vsak svoje napake, recimo, ono, drugo, tretje, ampak, 
da te družba sprejme. Jaz mislim, da sem zelo dobro socialno vključen, osebno, jaz, za mene, v kero got kero sredino 
pridem, en cajt sem tiho, malo pogledam okoli, pol začnem komunicirat, mam občutek, da sem sprejet. Mislim, to pa 
res, nikol nimam občutka, da bi mi nekdo neke za hrbtom, res. 
3Ig: Sploh letošnjo leto. Da sem sprejet. Pa vedno sem sprejet, pa sem kar zadovolen, da sem sprejet. Vključujem se v 
šport, večinoma. Kjerkoli. 
3Da: Težko. Ker je socialna vključenost pri meni ni ravno…, smo različni. Nekje sem lahko socialno vključen, nekje 
dobro, nekje slabše, nekje pač tak te kdo ne sprejme. Jaz socialno vključen sem zlo malo… Bolj prepuščam drugim, če 
me sprejmejo, al ne. Vsi ljudje me ne rabijo met radi, tud jaz ne rabim vseh met rad. Drugač pa, če bi reko, ta ožji krog, 
ki je nekak moj. Socialna vključenost je za mene zlo podobna temu, kar je on reko (pogleda Bo), ampak za neki ožji 
krog ljudi, neka društva, tud v službi v bistvu socialna vključenost. 
3Br: Jaz z tem nimam nikoli nekih težav. Enačim neke različne sredine. Ja to je tudi specifično, malo od mojega 
poklica, prejšnjega, sedanjega, pa tudi druge sredine, v kraju na primer, tam ko smo šli živet v Šentilj, pa to, tam smo 
… vključenost v kraju, v raznorazne stvari, tam se je tisto naselje gradilo, oziroma se je, so se stvari urejale. Pa take 
stvari, ne. Nimam problemov s tem. Zdaj trenutno tu kratko živim in to je tud tako okolje, kjer je vsak bolj za sebe.
3Le: Socialna vključenost pa za mene pomeni pojem, ne,  v bistvu širok pojem, ki zahteva tudi spoštovanje določenih 
norm, za vključevanje v socialni krog, ne morš ti it na neko proslavo, petdesetletnico nečesa ali… ne vem, v nekih 
kratkih hlačah, adidaskah tja, morš vedet kako se oblečt, da ti spoštuješ neko eee , kako naj rečem, okolje, družbo in 
veš kakšne norme tam veljajo. In temu se moraš ti prilagodit in pol boš tudi sprejet. Lahko se seveda ti tudi socialno 
vključiš, ampak neke norme so. Kaj tam deluje, kaj se tam dela, in tudi takšen moraš ti tja prit. Ne neki čisto iks, kontra 
tja prit. Tak da se mi zdi, da … jaz sem bla zlo dejavna v svojem prejšnjem kraju. Kulturno društvo, pevski zbor, ni da 
ni kaj nisem bla, ne. V domačem okraju sem bla predsednica tega, v službi pobudnica tega in tega, skratka tu v bolnici 
tudi dejavna, eee, pač socialna vključenost se mi zdi, tudi prilagoditev, sposobnost prilagoditve situaciji, če se boš ti 
znal prilagodit, boš tudi sprejet. In recimo, če smo bli piojani, nas niso lepo gledli, če smo kam prišli. Nas niso socialno 
sprejeli. 
K: Kako se vam zdi, da ste zdaj socialno vključeni? 
3Le: Tudi bolj malo. Ker sma zdaj tukaj, živiva v MB krajši čas, kaki dve leti, še ne dve leti. Tudi sem vključena tukaj 
v društvo, sem predsednica društva, tak da sem tukaj dejavna, eee, da malo zadovoljim svoje potrebe po tej moji 
dejavnosti, organizaciji, eee tak da, to je razlika, to je vlko mesto, tam je mali kraj, to pa je le veliko, ne. V bistvu šele 
spoznavam.
K: Če bi potem ocenili kakšna je vaša vključenost v socialno okolje od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najbolj-
še), kako bi ocenili?
3Bo: 8. 
3Ig: Med 7 do 8.
3Da: 10. Ker so moje zahteve nizke.
3Br: 9.
3Le: Jaz pa eno 8.
32: Tako smo sedaj prešli skoraj vse teme, razen tiste ta zadnje, ki sem jo omenila na začetku in sicer problematiko 
razvoja odvisnosti od alkohola. Kdaj ste začeli razmišljati o problematiki odvisnosti od alkohola? S svojo odvisnostjo 
ali že prej?
3Le: Ja seveda smo, mislim so nas že v šoli učili, pa vse. Na primer, jaz sem slišala za mojega očeta, da je bil alkoholik, 
ampak nikol, ne vsrednji šoli, pa ne v osnovni šoli, ni nihče reko, da je to bolezen. To je blo kot nekaj slabega. Se je 
zapil, je končal v jarku. To ni blo predstavljeno kot sladkorna bolezen, da je to kronična boleze. Smo pa slišali prej že o 
tem. 
3Br: Slišal in vido pri očetu in mi je to šlo strašno na živce, zelo, zelo.
3Da: Moj oče je bil alkoholik, razmišljal nisem, pil je, sam sem si pa zadal, da ne bom takšen. Je pa res, to kar je Le 
rekla, če bi bol vedel, na primer v šoli, bolj poučen, bi veliko tega ne bilo. Če bi odrasli vedli, kaj je alkoholizem danes, 
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mogoče veliko tega ne bi bilo. Da lahko uspe, nekako abstinirat, zlo težko, da se sploh kaj spremeni. Morš vedet, zunaj 
je točno takšno mnenje, šele takrat si alkoholik, ko so ti razpadla jetra, ker je preveč pil, tiste že neke skrajnosti. Vedno 
se reče, saj ta ne pije dost…
3Le: Saj ne pije tolko…
3Da: V bistvu vleče samo samega sebe ven…. Tako pomoč so ti nudli v bolnici enkratno, neko znanje, če bi prej mel, 
ker veš v šoli te učijo vsemogoče, samo življenja ne… eee.
3Ig: Jaz sem se nad svojim alkoholizmom, nad svojim sem se prvič zamislo…, moj oče je tudi bil alkoholik, ampak, 
dobro, se mi je tudi šlo na živce, ampak nikol nisem razmišljal, da bi se mogo it zdravit, čeprav je kar pogosto pil. Meni 
je bla prelomnica pred dobrim letom dni, ko se mi je ta zadnja, četrta hčerka rodila. Ko sem delal neumnosti, čeprav 
sem se pol zavestno odločo, da bom nehal pit, septembra sem se pol odločo.
3Bo: Pri nas ni blo… stara mama je bla mogoče beta alkoholik…
3Le: Pa to je vseeno alkoholik, je pa beta alkoholik, to je alkoholik.
3Bo: Sploh nisem razmišljal o alkoholizmu, ampak sem… Jaz sem 30 let pil, ampak nisem tega vido. Jaz sem 30 let 
tvegano pil, oziroma mogoče pri dvajsetih bi se že mogo že it zdravit. Čist tak, ampak nikol nisem sebe vido, vedno 
sem norme višje postavlal od sebe, ne. Na začetku sem vido onega, ko je tri-krat na teden bil pijan, je bil on meni, glej 
ga kaki je, sebe nisem vido. Ko sem prišo na njegovo štengo, sem vido enega za štengo više. Dok nisem prišo jaz do 
one zadnje štenge gori.
K: Kdaj ste se šli zdravit?
3Bo: Lansko leto novembra.
K: Koliko časa pa ste ostali tvegano pili?
3Ig: Jaz nisem tak… Sem pa nisem pil. Ko so bla tekmovalna obdobja, nisem pil, ko je bla pavza sem pil, potem sem tri 
dni pil, pa spet par dni ne. Kdaj sem začel? Tam v 6. razredu osnovne šole. Lani septembra sem začel abstinirat, zdravit 
sem se šel oktobra, mislim da. 
3Da: Začel sem pit tam pri 14, 15, 16 letih, v mladih letih. Že ekstremno pitje je bilo 19, 20, 21. Kola z rumom. Prvič sem 
se zdravil pri 24-tih, abstiniral 16 let, ko sem drugič pil, sem se vprašal, kakšna je kakovost življenja, primerjal s 16-timi 
leti abstinence. Zdaj abstiniram 4 lete. 
3Br: Hm. Tvegano pijem, odkar sem prvič začel pit. To je blo v mladih letih, konec osnovne šole. Zdaj abstiniram dve 
leti.
3Le: Jaz pa sem prvič poskusla alkohol na maturantskem izletu, se pravi tam pri 18-tih al 17-tih, aaa, potem pa sem 
tvegano začela pit od 2005 pa do 2011, ko sem se šla zdravit. To se pravi, da zdaj dve leti, pa tri mesce abstiniram.
K: Kaj menite, kako vpliva odvisnost od alkohola na odnose v družini,  s prijatelji, na delovnih mestih?
3Bo: Negativno. Ja sigurno je tud družina šla narazen zaradi mojega pitja. Prijateljstvo, si pa tak zbiraš prijatle, sproti. 
V službi pa, dosti lažje pretentaš kot zakonca. Je vlivalo 100 % v službi tudi, ne. To najboljši sam vidiš, ne. 
3Ig: Na vse. Zapostavljam sem ženo, družino in prijatelje, nisem več upošteval, delat tak nisem mogo, ker sem pil, tak 
da… Ko je prišlo na vrhunec, to je blo lani, sem vido, da je prišlo na vrhunec,  tak da sem nehal pit.
3Da: Razmišljam, kak naj odgovorim na vprašanje, zelo na kratko, na najdaljše vprašanje.. . Človek si ustvari svoj svet, 
in ta svet ne spada v to vašo socialno sliko. Ta slika je samo tvoja in se poruši vse. Še tvoj ego pa te podpira pri tem 
in ti si naporen. Samo padaš, so pa tvoji občutki tisti hip tudi pozitivni. Pa vedno pač iščeš nekoga, ki je slabši. To. V 
bistvu samo opravičevanje samega sebe. Socialnega okolja nimaš več, tisto se prvo poruši. Tisti pivski kolegi so, ne 
pa neka sociala al… vse to.
3Br: Ja greš v bistvu v totalno osamo, še tistega, ki bi ti mogoče dobro želel, ga nočeš več videt. Ker maš edino ti prav. 
Živiš eno, ustvariš si eno izkrivljeno sliko o življenju, eee torej v bistvu se tudi sam začneš spreminjat, nisi več tisti. Tak 
ko mi je tisti moj prijatu reko, v tebi sta dva Br, en Br, tisti dober, en pa je slab…
3Le: Jaz bi rekla, da je negativno na vseh koncih, od družinskih vezi, služba, finance, dejavna vključenost, vse gre 
navzdol in na koncu res prideš v osamo, samo zaradi tega, da lahko v miru piješ in da si z alkoholom, ki je tvoj najljubši 
prijatelj. Ja. Najljubši prijatelj, ki mu lahko vse poveš, se mu zjočeš, vse, … samo zato daš zadnji denar, zato da lahko 
si kupiš alkohol in to je tistanajvečja groza. Zato, da se lahko ubiješ. Nič. To je sama negativna stvar. Sama negativna 
stvar.
K: Kaj je tisti osnovni vzrok za začetek vašega pitja?
3Ig: Radovednost.
3Le: Jaz, pri meni, nesposobnost reševanja težav, nesposobnost soočanja, soočit se z realnostjo in z dejstvi in name-
sto tega, zbežiš v en svoj svet, kjer ti tega ni treba priznat. 
3Br: Eee meni je blo …, kar sem prvič poskusil alkohol, mi je blo všeč, da sem zadet. Jaz sem še to potem kombiniral s 
tabletam. Ja čimbolj zadet. Verjetno tudi zaradi tega, da bežiš.
3Ig: Meni pa še tisto adrenalinsko predvsem, tak če gledam, adrenalin je tisti, jaz sem taki adrenalinski odvisnik. V 
alkoholu je blo to to.
3Da: Ta neki, da mi je blo všeč.
3Bo: Jaz sem tudi probal iz čiste radovednosti. Vidiš, misliš kaj je to, ko pa spoznaš učinke, pol pa, meni so bli učinki 
fantastični, bil sem sproščen, mozek mi je 300 na uro v narekovajih delal, počuto sem se bolj sprejetega, mel sem 
probleme s sprejemanjem, ker sem pač s kmetije v MB prišli, pa bla bla bla. Ne vem, pol že si misliš, da morš enega 
butnit, da boš to nardil, avtomatsko, da dobiš tisto, ne, od začetka še je to nekak, pol pa en, pol pa že, jaz sem to tak 
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vzel v svoji glavi, da moraš enega ruknit, ampak pol že ni tistega učinka, pol morš že dva, tri, štiri za isti učinek, ker en 
je pol že približno tak, ko da bi dva deci vode spil. Brez tega se nisem počuto, na primer, zdaj bom pa lahko mladinski 
govor mel, ker prej v časih smo bli mladinci, pa delovne brigade, te smo stalno ruknili, pol si mel pa že glavni govor. Ja 
čist tisto. Učinke smo pol iskali. Nismo drugo. Prvo okus, pol pa učinek, ne.
K: Imate še kakšno misel o alkoholizmu, kakšen poduk bi dali naprej, svojim otrokom?
3Ig: Ne posegat. Sploh ne začet. Jaz že tudi svoje otroke, že male morš met priložnost naučit, da alkohol ni nič.
3Br: Iluzorno je pričakovati, da mladi ne bodo nikoli poskusili, ne, pa bi mu vsaj reko naj ne prezgodaj. Lahko pa po-
vem, da v tem ni v bistvu nič lepšega, nič bolj nobel, ne.
3Da: Jaz bi pa rad dodal, samo k temu nekaj malega. Vse tisto, kar boš takrat pridobil, ko boš prvič, drugič, al pa tretjič 
probal, zaradi družbe, ali pa zaradi tega, da boš sprejet v družbo, ma zaradi česa, tisti efekt, ma pusti tam, pa če ga boš 
neso zraven, boš ga večno rabo.
3Le: Če boš probal, bolje je, da ne probaš, ampak ne vem, kolko jaz otroke poznam, seveda še probate, seveda tisto, 
kar je prepovedano, je najslajše, a ne, eee, a imej vedno v zavesti, da nihče na svetu še ni premagal alkohola, vedno 
alkohol pokoplje človeka. Da še ni junaka, ki bi ga premagal.
S tem se je pogovor zaključil.
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Priloga 21: Izvedeni skupinski intervjuji - FOKUSNA SKUPINA – 4 (zdravi)

Starše, 19. 6. 2013 od 20.00 do 21.30

4D – ž, 36 let (1977), zaposlena, visokošolska izobrazba – poročena, 2 otroka
4S – ž, 38 let (1975), zaposlena, poklicna izobrazba – poročena, 2 otroka
4I – m, 41 let (1972), zaposlen, srednješolska izobrazba – poročen, 2 otroka
4P – m, 41 let (1972), zaposlen, srednješolska izobrazba – poročen, 2 otroka
4V – m, 46 let (1967), zaposlen, fakultetna izobrazba – poročen, 2 otroka
K: Lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali mojemu povabilu. Pogovarjali se bomo o tem, kaj za vas pomeni 
kakovost ali kvaliteta življenja, kaj pomeni družinska podpora in kaj pomeni socialna vključenost. Prosim vas, da čim 
bolj nazorno predstavite vaša stališča in vaše mnenje, saj bo to v veliki meri doprineslo k rezultatom raziskave o prej 
omenjenih pojmih. Kasneje pa se bomo pogovarjali še o problematiki odvisnosti od alkohola. Najprej bom postavila 
vprašanje, potem pa bom zelo vesela, če mi boste eden za drugim poskusili na to odgovorit. Vsak izmed vas, lahko 
tudi drugi še kaj dodate. Ni treba točno eden za drugim, pomembno pa je, da gremo skozi vsa predvidena vprašanja. 
Ja, ali lahko začnem?
4P: Kolko pa je vprašanj?
K: Štirje listi. Trajalo bi naj približno eno uro.
4V: Odvisno od tega kak hitro boš odgovarjal. Ha ha
K: OK? Glej zdaj prvo o čemer bomo govorili je kakovost življenja. Kvaliteta življenja. Kaj bi čisto osebno za tebe pome-
nila kvaliteta življenja.
4V:Kvaliteta življenja za mene pomeni to, da sedim sedaj na kavču, skupaj s prijatelji.
K: Kaj še? Kaj recimo pomeni, da imaš dobro življenje, da imaš kvalitetno življenje?
4V: To da lahko eee imam prosti čas, ki ga lahko ustrezno porabim, druženje, to se pravi socialno življenje. To je to.
4P: Da imam materialne dobrine, da si lahko nekaj privoščim, druženje s prijatelji, da ne rabiš gledat na čisto vsaki 
evro gledat v trgovini, nekaj v takem smisli. Da lahko greš na dopust, v miri, kaj več pa mi ne pade zdaj na misel.
4I: Se strinjam kot sta rekla moja predhodnika, zraven seveda zdravje, zdravje, kar je skoraj najbolj pomembno, potem, 
da se v familiji razumeš, kolegi normalno, da si nekje vključen v to družbeno življenje. To nekje.
4D: Družinsko življenje, družabno življenje, zdravje.
4S: Prvo zdravje ja, potem pa da lahko koristno izkoristiš svoj prosti čas, da ga sploh maš, ne, pa da so lahko vsi dru-
žinski člani v to vključeni. Nekaj kar bomo vsi lahko skupaj počeli.
K: Torej eno tako družabno življenje.
4S: Ja to sem mislila.
K: Torej zdaj če bi rekli, kaj pravzaprav rabimo, za to, da imamo dobro življenje.
4I: Najprej zdravje.
4D: Finance, urejeno okolje.
4P: Zdravje v družini.
4S: Hišo, stanovanje.
4V: Se pravi, nekako urejen socialni status, službo.
K: Kaj pa če česa od tega ni. Kaj bi tebe pravzaprav najbolj prizadelo?
4V: Ja dobro, najprej zdravstvene težave, mene samega, ali pa koga od ožjih družinskih članov. To sigurno.
4I: Tudi od kolegov. Npr. če kdo zboli, oziroma, ne, je to takoj problem, ne. Ne moreš se več tolko družit, to je vedno 
problem, ne. Če je eden hudo bolan, se moraš vedno prilagajat njemu, s težkim srcem, ti je hudo ko ga gledaš. Hvala 
bogu še mi nismo meli takega primera.
K: Kaj takrat naredit recimo, ker včasih pa vseeno pridejo taki trenutki, ko ni vse ugodno, ne, ko ni vse krasno, tudi npr. 
služba.
4S: Brez zaposlitve ostaneš.
K: Ja recimo kaj takega. Kaj takrat naredit, ko ti je tak težko. Kje recimo vidite tisto največjo podporo?
4V: Ja najprej v družini, to je prvo, ja potem pa hvala bogu, če imaš prijatelje. Takrat se pozna, če jih imaš ali nimaš.
4P: Ja sigurno je to.
4V: Prvo je pač najprej familija, da ti pomaga, potem pa še seveda kolegi, poznanstva. Na vse se ne moreš tak zanašat.
4D: Največ ožja družina.
4S: Družina, pa da sam tudi veš, da se sam nekak probaš znajt, da si pomagaš, ne. Da se nena čisto v težave spustiš, 
pa da začneš tudi sam neko rešitev iskat. Da si najdeš neke druge opcije, ja.

K: Torej bi rekli, da vam najbolj, v takih trenutkih, stoji ob strani v prvi vrsti družina. Kaj torej, če gremo zdaj na vključe-
nost v družino, kaj po vašem mnenju pomenijo dobri odnosi v družini?
4V: Ja že to, da niso tihi dnevi, da je med družinskimi člani neka komunikacija, ja da gremo skupaj na dopust, da si 
imamo kaj povedat pri obroku, pri kosilu, pri zajtrku, recimo, da se dobimo, da je neka normalna komunikacija, da se 
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ne kregamo, to je to.
4P: Ja pomembni so dobri odnosi v družini, se mi zdi, da to je vse, da je to najbolj pomembno, tudi dan se začne se mi 
zdi že zjutraj lepše, če veš da se žena normalno pogovarja, da se z otroci normalno pogovarjaš, da ni nekih zamer, pa, 
se pravim najbolj da si si z ženo dober, da ni nekih tihih dnevov pa jeze. Se pravim, to je najbolj pomembno.
4I: Jaz se popolnoma strinjam z obema dvema. Pa tudi otroci, ne. Pa pri nas je to še s starši (oziroma stari starši), ker 
smo pač v isti hiši. Tudi tam je pač včasih… moramo pač včasih potrpet. No pa tudi v službi.
4D: S partnerjem je prvo, potem pa je vse ostalo. Čim več pogovora, pa čim več izmenjave mišljenja en drugemu. 
Tudi, če se kaj ne strinjaš, mu to poveš, oziroma da ne kar reče, ja tak pač je, ampak tudi malo tistega glihanja, eden do 
drugega, je potrebno.
4S: Ja da te zna poslušat, pa izmenjat mnenje, ne pa tak pač bo. Kar tiho bodi. Že sam boljši vem in podobno.
K: Kaj počnete skupaj z družinskimi člani? Nekaj ste že povedali, npr. na dopuste skupaj, kaj pa še?
4V: Ja z družinskimi člani počneš v bistvu vse razen službe. Prosti čas in to večinoma preživljamo z družinskimi člani. 
Recimo, se pravi peljemo otroke na vse prireditve, vse možne, športne, kulturne…
4I: Jih pri tem tudi podpiramo, vzpodbujamo…
4D: Tudi oni vas.
4I: Ja seveda, oni tudi nas.
4S: Ja da imamo obroke skupaj, koliko se le da.
4P: Da se neke zadeve mogoče doma lotiš, pa da vsi štirje v družini to delamo skupaj, pa magari je kuhanje, da smo vsi 
štirje v kuhni, pa da vsak nekaj naredi, pa je to čisto drugači, kot pa more npr. žena ali pa rečimo jaz sam. Da pomaga-
ta, pa se malo smejimo, pa malo na hece obrneš neke zadeve. Se pravim, to je najlepši.
K: Torej sodelovanje pri tistih najbolj osnovnih aktivnostih, pa mogoče še npr. pomoč pri učenju, šoli?
4V: Ja prav to.
K: Kako se pa vi počutite v vaši družini? Počutje v družini, pripadnost družini, razumevanje? Do zdaj smo hipotetično 
govorili, kako bi naj bilo, zdaj pa kako je to v vaši družini?
4D: Jaz mislim, da je kar.
4I: Zaenkrat vse štima.
4D: Pride do nesoglasja, ampak morš sproti razrešit.
4I: Otroci se kolko tolko dobro učijo, tako da, če tam ni takih problemov, ker tudi to je lahko problem v familiji. Krega-
nje.
4P: Dosti je povezano s športom, imamo dosti športnih aktivnosti.
4S: Mogoče je zdaj malo slabše, ker so otroci v puberteti, ne, pa mogoče večkrat pride do konfliktov, sploh s ta večji-
mi. Ti so bolj težavni.
K: Kako vi menite, da dobite podporo s strani članov družine, jo dobite, menite, dovolj? V Kakšnem smislu jo dobite?
4V: Jaz dobim podporo, vendar običajno zakasnelo. Najprej je ne, potem pa žena razmisli in je potem ja.
4I: Jaz moram priznat, meni pomagajo pri mojem delu, celo zelo močno, vsi trije, tako da vidim, da podpirajo mojo 
dejavnost, od katere pa imamo tudi vsi korist.
4D: Tudi eden drugega podpiramo.
4P: Ja podpirajo me, sploh pa takrat, če so take zadeve, da imata še onadva (otroka) korist od tega. Če bi pa mel samo 
jaz od tega korist, pa malo manj, malo na stran, pa zakaj že, če pa se gre za njiji, pa ni problem, te pa …
4S: Ja, ja. Če ni nekih vlkih pritiskov, če z lahkoto rečeš da naj nekaj naredi se ali pustiš kak je je, potem se naredi tisto, 
če pa daš bolj pod prisilo, pa ni nič s tega. Bolj pri otrocih no.
K: Kaj pa če bi zdaj recimo lahko opisali kakšno situacijo, ki ste jo občutili ali doživeli s strani družinskih članov, tako 
nesebično pomoč, bi se spomnili kakšne take situacije?
4D: Ko sem zgubla službo, so mi moji takoj stopli ob strani. Najbolj so mi nudli tolažbo, zato ker je to hudo, prvo tolaž-
bo…
Nihče se več ne spomni primera, situacije.
4I: Nisem mel takega primera, da bi rabo tako pomoč, tak močne podpore. Drugače pa, če kdaj kaj takšnega rabim pa 
res, ni problema, mi pomagajo vsi.
K: OK. Če ni takega primera. Če bi morali sedaj svojo kakovost življenja ocenit od 1 do 10 (1 je najslabše, 10 je najbolj-
še) kako bi jo ocenili?
4V: 9.
4P: 8.
4I: Bom reko 9. Ne bom reko 10, ampak no dobro, vedno bi še lahko blo boljše, ampak, če je tako, je super.
4D: 9.
4S: Jaz tudi 8.
K: Kaj pa če bi sedaj ocenili še družinsko podporo, pa bi spet veljalo od 1 do 10 (1 je najslabše, 10 je najboljše), kako bi 
jo ocenili?
4V: 8.
4P: 8. Isto.
4I: 9.
4D: 9.
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4S: Jaz tudi 8.
K: Potem gremo dalje, na prijateljstvo. Kaj zdaj pomeni za vas tisto ta pravo prijateljstvo? Ko tak dostikrat rečemo 
pravi prijatelji.
4P: Ogromno.
4D: Da se lahko z njim pogovoriš, tisto kaj ti leži, tudi mogoče tisto, kaj se s partnerjem ne moreš. Pač, vsega se tudi ne 
moreš s partnerjem. 
4S: Ja, da se lahko z njim pogovoriš, kar se s partnerjem mogoče ne moreš, pa z otroci.
4I: Sigurno ja, Z ženo se npr. ne moreš o nogometu pogovarjat, pa o košarki, ne. Pa treningi, za to so kolegi. Sicer rabiš 
družino, tako močno, ful, tak isto rabiš tudi kolege. Maš lahko odlično družino, ampak ti še nekaj manjka, če nimaš 
kolegov.
4V: Ja ti lahko pomagajo, veš kaj mislijo, tudi če ne povejo. Ga lahko zbudiš kadarkoli, če ga rabiš. Se lahko na njega 
zaneseš, ko ga rabiš.
4P: Pravo prijateljstvo…, ja prave prijatlje lahko imaš ena dva ali tri, več jih ni. S tistimi se res lahko družiš, se odkrito 
pogovoriš, tudi če imaš kako problem, bi se obrno na njih, mogoče bi mi pomagali, mogoče celo znali bolj svetovat, 
kake zadeve, o katerih se z ženo ne bi mogo pogovorit, mogoče imajo več izkušenj od mene.
K: Vsi imate prijatelje. Kako se pa vi počutite v družbi vaših prijateljev?
4V: Dobro se počutim, drugače se ne bi družil z njimi.
4P: Poznamo se že lahko rečem 20 let, pa še nismo meli ene konfliktne zadeve, tak da, ne, boljši se ne bi mogo počutit 
kot se z njimi.
4V: Bom reko odlično.
K: Kaj počenjate skupaj s prijatelji?
4V: Bom reko predvsem šport, to je prvo, kar nas druži, pol…
4D: Druženje.
4I: Predvsem je druženje. To je prvo, kar smo skupaj.
4D: Potem pa še vse ostale aktivnosti, ki pridejo zravn. Od otrok, do športa, do vsega.
4P: S prijatelji smo že cele družine skup povezani, če gledaš…
4S: Klepet ob kavici.
4D: Ko rojstni dan praznuješ, da lahko kaj pripraviš in veš da bo polna hiša.
K: Se vam zdi, da imate dovolj takih stikov s prijatelji ali …? Današnji tempo življenja je hiter, vsi kar nekam divjamo.
4I: To je glih problem. Večji so otroci, večje imajo potrebe, manj je časa in se res zgodi, včasih, enostavno ni časa. Tudi 
za…, ampak vedno si pa moreš vzet čas za prijatelje, seveda tudi za familijo.
4V: Tudi dost lažje se je družit dokler imajo otroci interes, da se družijo.
4D: Pa dokler imajo otroci enake interese, potem lahko to povežeš, kak pa majo drugačne interese, potem več ne gre, 
potem gre eden v drugo stran, drugi pa spet v drugo.
4V: To je pol lahko ovira za druženje za nekaj časa. Eni grejo na košarko, drugi na nogomet, vsak je na svojem turniru.
4S: Ja, ne gre, ja.
K: Če bi imeli kakšne težave, bi lahko rekli, da bi se lahko zanesli na vaše prijatelje? Da bivam stali ob strani?
4D: Jaz mislim, da ja.
4S: Ja.
4P: Ja stoprocentn sn, če bi kaj got rabo, stoprocentn sn, da bi mi stali ob strani, da bi mi pomagali, če bi le kos. Se 
pravim, če je le možnosti, tak kot bi jaz njim, ne, če je le možno, verjamem, da bi tudi oni meni. Kar so mi že tudi! Saj 
pravim.
K: Kako pa so ti pomagali?
4P: Pomagali ko sem rabo. Ko sem reševal doma neke zadeve, rečmo stanovanjske pa to, sta mi oba (prijatelja) zelo 
pomagala. Tak da ni blo problema. Ko smo doma vlki projekt  meli, pa smo neke vunidelali pa to, mislim da so vsi 
precej pomagali.
K: Še kakšen primer mogoče, da so vam prijatelji pomagali? Prijatelje imamo iz različnih generacij, iz otroških, šolskih 
dni in tak naprej?
4V: Jaz mislim, ne, ko smo meli te poplave, tu se je točno vidlo, da imam dosti prijatlov, ne, ki nas je blo tolko na teh 
aktivnostih, da nas je blo skoro preveč. Dobro, nikol ni preveč, ja, ampak nas je res blo in glej, takrat se vidi, kaki frajer 
si, če maš kolege. Če jih nimaš, kar se vidlo mogoče tam v tem našem kotu, kjer smo to imeli (poplave), eni jih niso 
meli (prijatelje). Res niso meli.So prišli, ampak to so prišli eni taki, ki so bli tam po uradni dolžnosti, eni tak. Rečmo, jaz 
pa sem mel kolege, ne… Ki so me klicali, ki so bli tam ko je blo treba, mislim to je blo, kot da bi bil požar, kot da se gre 
na požar, kot da grejo gasilci na požar, tak je blo tu pri meni, ne. Vsaka čast.
Potem je bilo nekaj časa vse tiho. Drugega primera se niso spomnili.
4V: Tudi meni so pomagali pri gradnji, še prav lušno je blo, takoj je lažje, ne.
K: Če bi ocenili podporo prijateljev od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najboljše), kako bi ocenili?
4V: 10.
4P: 10.
4I: 10.
4D: 10.
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4S: 10.
K: Potem gremo še na eno stvar, ki je zelo pomembna, pa ste jo tudi prej izpostavili pri kakovosti življenja, služba, 
pomen delovnega okolja za posameznikovo kakovost življenja? Kaj je pomembno, da se dobro počutimo na delovnem 
mestu?
4V: Sodelavci, okolje.
4D: Najprej sodelavci.
4P: Ja sodelavci.
4S: Da se razumemo.
4P: Pa redna plača.
4V: Ja tudi to je zelo pomembno.
4P: Redna plača, ja.
4I: Pri mojem delu je še tak, da je redno delo, ne, ker pri nas smo odvisni od dela. Pri nas, če je delo, je plača. Vsaj tak 
je trenutno. Pri meni v službi, nisem tak povezan, če je delo, vem, da je plača, tudi višina plače je odvisna od tega, 
kolko mamo dela, ne. Tak da, in seveda tudi je to povezano , odvisno od razmer v službi in vsem ostalim.
K: Če nastopijo težave na delovnem mestu, kako se jih lotevate, kako jih rešujete?
4V: Rešuješ jih tam, kjer nastanejo.
4D: Sproti.
4P: Sproti ja. Sproti z nadrejenim, odkrit pogovor, pol pa se 90 % lahko reši v trenutki.
4V: Najprej s tistim, ko mu gre, nič ne greš do šefov, pa mu dalje nosiš.
K: Imate občutek, da se lahko zanesete na vaše sodelavce? Če bi rabili njihovo pomoč?
4V: Ne na vse.
4D: Jaz pa na vse.
4V: Na vse?
4D: Ja. Tu zdaj ja.
4I: Pri meni, bom reko, nisem mel takega primera,da bi rabo. Po mojem, če bi rabo, bi mi prišli pomagat. Tudi oni bi mi 
pomagali. Hvala bogu, nisem rabo pomoči od sodelavcev. Ker sem jaz vse svoje probleme reševal s svojimi kolegi.
4V: Ja točno to. Ker so sodelavci in si nisi tak blizu z njimi kot s prijatli, zato jih  ne bi mogo prosit, da mi grejo poma-
gat, kot prijatli, recimo. Bi, kaj se mogoče dela tiče, strokovnosti, ker to mi mogoče prijatli ne znajo pomagat, ne, dru-
gače pa… ločujem, to je profesionalni del, OK, krasno, to je v redu, drugo pa je potem moje privatno življenje. S strani 
sodelavcev bi iskal in pričakoval pomoč samo za neke stvari.
4I: Tudi jaz, bom reko, ločujem privat življenje z  … službo, ne, tak da to ni isto, definitivno.
4D: Pri meni isto, sploh še sedaj, ko sem na začetku službe. To še bolj. Pa tudi prej nisem imela povezane službe in 
privat življenja. Razen tega, da so bli eni sorodniki.
4S: Ja mi se tudi v redu razumemo v službi, razen, mogoče mlajša sodelavka, gledamo jo vse, da se sploh ne zna 
vključit, eee, vedno, mislim vse ji je težko, ne vem pa najmlajša, nikol se ne moreš zanest na njo, pa če jo prosiš, veš da 
s težavo, ali pa sploh reče prvo ne, da ne bo. Prva si zaželi mogoče za kaki dan dopust, ko bi katera starejša prej lahko 
dobila, mislim, pa rmescev smo skup, pa nimamo dobrega mnenja, bom rekla.
K: Kako pa se vi počutite na vašem delovnem mestu trenutno?
4V:Rad grem v Ljubljano v službo. Se fajn mamo, se zabavamo, tudi sodelavec, ki je zdaj že več kot pol leta v Bostonu, 
še vedno imamo kontakte, se pošalimo, ne.
4P: Tudi jaz grem, se pravi, zlo rad v službo. Se pravim, če vem, da sem na takem delovnem mesti, v taki službi, v 
totem M., če veš da boš dobo robo  in včasih stranke pritiskajo in veš da mu ne moreš nekaj zrihtat, potem te pošlejo 
kam, se pravim, par let nazaj je blo čisto drugači, kot pa je zdaj, se pravim, sem dosti rajši šel v službo, kot pa zdaj. 
Zdaj pa si srečn, da službo maš, pa greš zato srečn v službo, ker dosti jih pa nima, ne. Se pravim, si srečn, da še jo 
maš. Drugače gledaš. Včasih nism tako razmišlal, je blo samoumevno, se pravi par let nazaj, se pravim, zdaj pa… Pač 
požereš to, ne.
4I: Pri meni je pač vse povezano. Jaz pač delam pri svaku. Trenutno je super, ne. Bom reko, jaz vodim 90 posto dela in 
mi je to, si včasih lahko celo prilagodim svoj delovni čas. To že zdaj lahko naredim, mi je to dosti dosti boljše, včasih 
smo morali delat tak, kak so drugi rekli, ne. Sem mogo delat tudi popoldne, včasih še bolj dolgo. So me drugi vozli, kar 
je povezano tudi s financami, tak da zdaj, zdaj, hvala bogu, bom reko. Tak kot je zdaj, naj bo do konca.
4D: Jaz grem rada v službo, vse delam, mesec dni še ne, ampak se z vsemi razumem, tudi vsi mi dosti pomagajo, pa 
mislim, da so kar srečni, da so mene dobli. Jaz pa tudi, da sem njih dobila (dela en mesec v novem podjetju).
4S: Ja, jaz se tudi z vsemi razumem, če rabim pomoč mi pomagajo, ni kaj. V glavnem v redu je, če nas šefica pohvali 
kdaj, ne pa da te zjutraj že naboli, potem smo celi dan jezne na njo, pa ena na drugo in to tudi nekak vpliva na otroke 
(dela v vrtcu).
K: Tak da če bi zdaj ocenili še podporo na delovnem mestu od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najboljše), s 
strani sodelavcev, kako bi ocenili?
4V: 7.
4P: 10
4I: 7.
4D: Jaz bom pa kr rekla 10.
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4S: Jaz, 9.
K: Zdaj smo predelali temo kakovosti življenja, podporo in odnose v družini, s prijatelji in sodelavci, je še kaj, kar bi 
mogoče kdo na to temo rekel, če ne gremo še na to, kako bi razumeli pojem socialne vključenosti. Kaj bi pomenilo za 
vas, da smo socialno vključeni, vključeni v neko okolje?
4V: To pomeni, da ko prideš iz službe, nisi samo doma, da čepiš in mogoče televizijo vklopiš, ampak da te po ulici 
pozdravi sosed, kot prvo ko prideš, da ko srečaš kolega, ga pozdraviš, rečeš kako besedo, ko prideš, da sodeluješ v 
društvih, v ne vem, greš na plesne vaje,… No, to je to.
4P: Sodelovanje, kot je že rekel, v različnih društvih, da hodiš mogoče na razne prireditve, ki so v občini…
4V: Sodeluješ mogoče na teh prireditvah.
4P: Sodeluješ, ja, tudi če je možno, ja.
4I: Sigurno, ja, bolj si socialno vključen, več ljudi poznaš, več maš lahko od tega tudi koristi, od tega lahko mogoče 
tudi kdajkoli črpaš, ne, zdaj, če si samo doma, če nisi socialno vključen, pomeni tudi, da te oni ne poznajo, ne vejo kdo 
si, kaj delaš, na konc koncu, s čem se ukvarjaš v privat življenju, tak da bolj si socialno vključen, jaz mislim da bolj, ne 
vem zdaj kak bi reko, kak bi to povedal, lažje ti pač je, če naletiš na kakšne probleme, ne. Ker tudi, vedno ne moreš ti od 
kolegov pričakovat, ke mogoče vsak nima možnosti, da ti pomaga, ne, pa ti mogoče lahko kdo drug iz okolja in družbe, 
kjer je masa ljudi in se mogoče kdo najde tam.
4S: Ja, da se razumeš s sosedi, da si z njimi v dobrih stikih, pa če večkrat rabijo ali pa ti rabiš kaj od njih, da si pomaga-
jo. Pač. S prijatelji, z otroci.
4V: Še to je zelo pomembno, da prirediš kakšen piknik, ali pa si na njega povabljen, v širšem ali ožjem krogu. Tudi to.
K: Kako se vam zdi, da ste socialno vključeni?
4V: Mislim, da dobro.
4P: Lahko bi še več, ampak časi so taki, ko maš otroke, da jih moraš tja pelat, pa eno pa drugo, motem pa mogoče glih 
nimaš zmerom čas ali pa  možnosti, da bi zdaj šo na neke prireditve, ali pa si mogoče časa niti sam ne vzemeš. Tudi to 
je včasih, se pravim, lahko bi mogoče včasih še več. Kar se tiče mogoče v kakih društvih, ali pa take zadeve, se pravim.
4V: Jaz sem zelo socialno vključen, bi reko, da več ne morem, se skoraj 100 % razdajam za toto socialno zadevo, bom 
reko košarka, to smo bolj kolegi, potem še fusbal, društvo, več ne morem, časa mi že zdaj primanjkuje. 
K: Imate občutek, da imate bogato socialno življenje?
4S: Ja po zmožnostih, tudi denarnih.
4V: Ja včasih je že prav fizično naporno.
4P: Kar got je, najprej gledaš, kaj imajo otroci. Če je treba otroka kam pelat, potem je drugo lahko na vem kaj, boš 
najprej pelal troka. Tam ga boš pogledal, kaj dela, se pravim, vse ostale prireditve, kaj got je potem v občini ali pa ki 
got je potem postransko. 
4D: Mislim, da sem kar socialno vključena. Mislim da se je kar poznalo zdaj, ko sem službo iskala, sem lahko kar dosti 
ljudi vključla v iskanje moje službeTudi takih, ko bi si najmanj misla, da mi lahko pomagajo. Se mi zdi, da sem kar 
vključena.
K: Če bi potem ocenili kakšna je vaša vključenost v socialno okolje od 1 do 10 (pri čemer je 1 najslabše, 10 pa najbolj-
še), kako bi ocenili?
4V: 10, ja.
4P: 8.
4I: Čista 10.
4D: 8.
4S: Jaz tudi 8.
K: Tako smo sedaj prešli skoraj vse teme, razen tiste ta zadnje, ki sem jo omenila na začetku in sicer problematiko 
razvoja odvisnosti od alkohola. Ali ste že kdaj razmišljali o problematiki odvisnosti od alkohola?
4V: Ja, pa tudi opaziš v okolici ljudi okoli sebe, ki imajo probleme s tem. Sem že včasih razmišljal o tem.
4P: Tudi partnerka me večkrat spomni, da ne bi preveč spil. Da bi pa sam nekaj razmišljal, pa mislim da to še ni neka 
odvisnost. Največkrat so vse zadeve čez vikend, kaki piknik pa ono, se pravim čez teden pa zlo malo, da bi zdaj nekaj 
fejst alkohol užival. Se mogoče spiješ kdaj kako pivo, ampak v glavnem je vse bolj med vikendi.
4V:So problemi, sigurno, v družbi so problemi, včasih vidiš, marsikje no, smo že tudi meli probleme, ampak no, smo 
jih rešli. Tak da hvala bogu. Pri meni pa tudi tak, vikend, seveda, kolegi, seveda, to je družba, včasih te potegne. Ja 
razmišljam včasih o alkoholizmu.
4D: Ja, samo ne o sebi. O okolici, ja.
4S: Ja, jaz tudi včasih razmišljam, ravno danes sem vidla enega, soseda bližnjega, ki je prišo po otroka, vinjen, stra-
šno.
K: Koliko poznate alkoholizem?
4V: Dobro. Sem že kar nekaj prebral strokovne literature o tem.
4P: Vem da je to velik problem, tudi družina lahko razpade zaradi tega, najbolj trpijo, se pravim, če je alkohol v družini, 
najbolj trpijo otroci, kot starš, če bi bil alkoholik ali nekaj takega, bi bil verjetno zlo zlo slab zgled.
4I: Alkohol je vlki problem, to je …. Problem bom reko poznam kar dobro. Sem bil vključen tudi malo, ampak morš mu 
pomagat, če ne pomagaš ljudem, je to lahko vlki problem. Nisem o alkoholizmu nič prebral, razen da sem sodeloval 
v raziskavi, vidim pa, da je problem, tudi v družbi vidiš ljudi, ki propadajo zaradi tega, vidiš, ker sem dosti vključen v 
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družbo, vidiš pač probleme.
4V: Kaka škoda nastane zaradi tega.
4I: Ja, se spremeni, da ga skoraj ne poznaš. Posledice.
4P: Priznal pa ne bo, da je, mogoče je že čisto odvisen, vsak taji, ne. Al pa na skrivaj pije.
4D: Mislim, da ga kar poznam, ampak je še verjetno dosti stvari, takih o katerih bi bli še lahko bolj obveščeni, ali pa… 
Zdaj če bi se mene bolj, bi se verjetno še bolj poglobila. Zdaj da bi rekla, da bi 100 % poznala, to ne. Sem pa že kaj 
prebrala o alkoholizmu.
4S: Ja jaz sem tudi že prebrala kaj, samo da bi pa vse poznala, posledice pa to, pa ne. Bi se tudi verjetno bolj, če bi 
komu mogla pomagat al pa kaj, če bi mel kdo od bližjih ali bi bil alkoholik, bi se pozanimala kak mu lahko pomagaš.
K: Kaj so vzroki za alkoholizem, bi jih znali kaj naštet?
4D: Služba.
4P: Družina.
4D: Okolje.
4V: Stres.
4D: Stres, ja.
4I: Jaz mislim, da je najbolj stres, potem pa , kak bi temu reko, preveč časa, ne  ne , preveč časa ma mogoče kdo, po-
tem pa je sam sebi prepuščen, potem pa je to definitivno je to problem, če maš ti preveč časa, sam ono, vam povem 
to ni dobro.
4V: In potem iščeš animatorko pri kelnarci, za šankom.
4I: Ja, stres pa je vlka, vlka zadeva. To je pravzaprav v današnjem času, bom reko, ne, ko ne veš kolko bo dela, kolko bo 
dela v službi, če bo sploh delo, če boš dobo plačo…
4D: Neurejene družinske razmere.
4I: Neurejene družinske razmere, to. Ampak to je vse že včasih povezano s tem alkoholizmom naprej. Potem ne, ker to 
se povezuje naprej in nazaj.
4V: Ja to je samo povratna zanka. Je še samo slabše.
4I: Še samo slabše ja. Ti mogoče hočeš reševat,ampak je potem, ker je to težko nekoga prepričat, ki je v tem.
4V: Ja ker nekateri spijejo mogoče en štamparli, da premagajo tremo, drugo pa je potem, ko ti rabiš to za vsako malen-
kost že, da funkcioniraš sploh.
4P: Služba, družina, ne vem, kaj bi še druga reko, mogoče sam s sabo, da mogoče nisi zadovoljen, mogoče si brezpo-
seln, najdeš uteho mogoče v alkoholi, ne vem. Ja si mogoče cele dneve sam doma, ne veš, kaj bi…
4V: V mladosti je tudi postavljanje pred vrstniki. Češ, jaz pa že pijem, jaz pa že kadim, ha. Na ta način potem tudi otroci 
iščejo pozornost, ker se drugje ne morejo dokazat.
4S:Predvsem, če si nezadovoljen sam s sabo, pa mogoče spije neke, pa danes en kozarček, jutri dva, pa si že…, na 
količino večjo pride.
4P: V mladosti, ko si reko, saj smo bli skoraj vsi isti, ko si bil star 18, 20 let, pa si nekaj spil…
4V: Nisem niti enega spil.
4P: Nisi?
4V: Do vojske nisem niti enega spil. Niti kapljice.
4P: No, se pravim. Bolj je mene tisto strah, ko so že družine, otroci, ko je vse urejeno, pa to, pa potem nastopi alkohol. 
Dok je star še 18, 20, misliš se že bo prišo k pameti, ne, ko pa je družina, pa si star 40, 45, ne, pa te nastopi alkohol, 
potem pa.
4V: Maš otroke, ko so stari 14, 15 let pa so zasvojeni z alkoholom.
4I: No to ne poznam primer, je pa tak, da če že v družini, da določeni starši s štirinajstletnim sinom gre v gostilno in si 
naročta pivo, ne. Razumem, če si starš naroči pivo za sebe, razumem to, ampak da pa otroku naroči pivo, tega pa ne 
razumem. Pa, no saj to je moje mišljenje, ampak vem da to ni prav.
4V: Na valeti v sosednji šoli je šel en starš, pa jim kupo alkohol, ker ga sami mulci niso dobli in so bli pijani ko…
4I: To je pa res problem. To so ljudje po mojem…, ta človek niti ni razmišljal o…
4V: …kaj počne.
4I: Kaj počne. Ta ni razmišljal.
K: Kaj bi potem rekli, kako se razvije odvisnost od alkohola? Kako se sploh začne razvijat?
4D: Prvo malo, pa še, potem pa verjetno več ne moreš brez tega.
4V: Na začetku je še zabavno, pa smešno.
4P: Potem pa že težko kontroliraš sam sebe.
4D: Potem pa je to verjetno že potreba.
4I: To je zdaj prvo, drugo pa je, jaz še vedno trdim, prvo je družina, ker poznam primere, ko je bil oče pijanec in je sedaj 
tudi, pa je sin bil ful kotra, pa je sedaj tudi, kak to ata pa ono, pa ateja več ni, pa je isti, ne. Poznam več primerov, bom 
reko, tak da, sigurno je familija… Mi se zdaj pogovarjamo o pijancih, ne o tem, da je kdo kdaj kaj spil. Ne, ker mislim da 
se ljudje v družbi, da se kar nekaj spije.
K: Kdo pa je alkoholik po vašem mnenju? 
4I: Tisti, ki ne more več sam sebe kontrolirat, aaa, v tem pitju, ko dnevno to pije, zjutraj eee pivo, razumeš ki ne pije za 
svojo žejo, ampak spije za potrebo, da…
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4P: …da lahko sploh normalno funkcionira.
4I: …telesa, ja.
4V: Normalno po njegovih kriterijih.
4I: …normalno, ja.
4P: Tudi počuti se mogoče bolj hrabrega, pa pogumnega, če že zjutra nekaj spije. Tak se mu že začne mogoče delovni 
dan, da ne more več, da lahko sploh začne nekaj delat mora nekaj spit. Mogoče že na vsezgodaj. Tak ko maš ti zajtrk pa 
to, tak ma on mogoče ne vem 2-3 deci vina, al pa tri štamparle. Pa pol začne.
K: Kaj menite, kako vpliva odvisnost od alkohola na odnose v družini,  s prijatelji, na delovnih mestih?
4D: Katastrofa. Prvo družina trpi, prijatelji pa se verjetno tudi malo…
4I: …izognejo.
4D: …izognejo, ja, pa malo zamižijo.
4V: Saj to je to, ko ni tiste jasne meje, zdaj pa si, zdaj pa nisi, kdaj padeš tak globoko. Ker nekdo je lahko karakter, pa se 
potem še skopa s tega, drugi pa niso, ne, to je tudi od osebnosti odvisno.
4D: Pa tudi od tega kolko ti dovoli, da se mu pomaga. Mogoče bi bil včasih samo pogovor že dovolj, da bi se čisto čisto 
nehalo.
4I: Sigurno je to… to mejo je težko določit. Ja, včasih mu lahko pomagaš, včasih pa…Pomagaš mu težko…
4V: …če si sam noče pomagat.
4I: Zelo težko mu pomagaš, če si sam noče pomagat. Najožji, družina, bom reko, ne, mislim da je v alkoholizmu tak, če 
ni najožje družine, tak ni rešitve.
K: Kaj pa mislite, če bi se pri vas hipotetično govorim zgodilo, da bi zapadli alkoholizmu, bi se kaj spremenilo recimo v 
družini? Mislite, da bi meli podporo družine?
4V: Mislim da bi mel. Bi pa trpela družina, sigurno. Tudi sam ne bi bil ponosen na to.
4I: Če bi se to zgodlo meni npr., seveda da normalno da pričakujem podporo cele družine in tudi na konc koncu tudi 
kolegov bom reko, ne, ker to je, ko prideš to tega, do te meje, ko si sam ne moreš pomagat, kar mislim, da si ne moreš, 
hm, da ti morejo še drugi pomagat, potem res pričakuješ, pač da so tu prvo familija, najožja, potem daljna in abso-
lutno tudi kolegi normalno. Je pa to seveda, da to vpliva bom reko na odnose, ker če je en alkoholik bom reko v neki 
družbi, pol zdaj vsi pijejo, on pa ne, je to malo že tak, ne, sigurno pol to več ni to, ne. Treba se je prilagodit, po mojem 
no. Razen da je taki karakter.
4P: Zdaj da si res že tak globoko not, zdaj se vidi, če si sposoben sam sebe kontrolirat ali ne, je to da ti družina, to je 
otroci al pa žena rečejo al mi, al pa alkohol. Zdaj pa maš in se odloči v mescu dni, kaj ti je več pomembno, če si sposo-
ben, če si tolko močn, ne, samo…
4I: …veš mislim da je problem, da taki človek izbere alkohol.
4P: …ja saj pravim, te če zbere alkohol…
4I: … spet mu morš pomagat.
4V: Ni nujno, ne. Lahko pa prav prijazn, prav fejst človek če ni alkoholiziran, ne ko pa je pod alkoholom, je pa revček, 
oprosti.
4I: To je definitivno. Drugače je revež.
4D: Upam, da se mi to ne bo zgodilo, mislim pa da bi družina, da bi mi stali ob strani. Pa da bi me ven potegnili iz tega. 
Tudi jaz bi partnerju stala ob strani. Tudi kolegom.
4S: Prvo, da mi družina pomaga, če sami ne bi znali, da kako strokovno pomoč poiščejo, ker verjetno če se prvič s tem 
srečajo, ne vem, ne,neko pomoč ti lahko dajo, ampak tudi vsega pa ne znajo. Najprej družina, pol pa da vprašajo še za 
mnenje koga drugega.
K: Imate kakšno izkušnjo s problematiko alkoholizma? V svojem okolju in kako ste ravnali takrat?
4D: Ja, pogovor, samo pogovor in je pomagalo.
4I: Ja, mi smo meli. Odkrit pogovor, večkrat, pa je pomagalo in se je uredilo.
4V: Sam nisem konkretno pomagal, ampak pomagam tolko, da mu ne ponujam alkohola, ko pride na obisk, ali pa ko se 
družimo, pač on ne pije in mu ne daš niti možnosti, da bi se odločal. Tudi flaše mu ne nesem za darilo. 
Ostali niso imeli take izkušnje.
K: Ostali sorodniki, so se odzvali pri problemu alkoholizma ali so bolj opazovali?
4V: Ja. Seznanjeni so bli, da ima probleme in ga ne silijo.
4I: Se niso odzvali, so samo opazovali, eni so bli celo tiho. Bom reko eni so zatiskali si čisto oči.
4D: Eni so zanikali.
4I: Ampak… Ob strani mu je stala najožja familija.
K: Kako bi se odnosi v družini spremenili, če bi vas doletela odvisnost od alkohola?
4I: Sigurno je to, če se ti to zgodi, je problem. V družbi nisi več tak, ne moreš bit tak kot si bil, definitivno ne, ker pač, 
ne, ne vem kak bi zdaj to reko…
4D: … maš neko prepreko.
4I: … prepreko, ja, oziroma maš neko zavoro,  ja, tak da težko je to.
4D: Do tebe se verjetno drugače obnašajo, kot pa bi se, če ne bi bil, tudi družina verjetno, ne…
4P: Verjetno bi blo dosti kreganja doma.
4D: … prilagajanje, pa…
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4P: … dosti kreganja, pa…
4S: Pa sram bi jih blo kam it s tabo, če bi vedli, da se boš napil, pa pijan že sploh šel tja, na neki dogodek, al pa nekam, 
pa da bi pol tam neka scena nastala, al kaj.
4V: Ja sigurno ne bi bil ponos družini, pa tudi, verjetno se bi me izogibali, pol kak češ nekomu nasvete dajat, če sam za 
sebe ne morš poskrbet.
K: Ali bi se z alkoholizmom spremenila tudi vključenost v socialno okolje?
4V: Ja zdaj, kolko bi uspel zatajit okolici, to nekaj časa lahko blefiraš, pa tudi okolica to nekaj časa tolerira. Še vedno je 
pri nas to, da jih en drek briga, da je to tvoj problem in problem družine. Za njih ni. Aaa tak da…
4I: Definitivno, če on noče, da mu ti pomagaš, ne, se te bo taki izogibal in taki človek, če si sam tak, se tak izogibaš 
družbe, tiste, ki te pozna. Mogoče si pol novo družbo iščeš, se skrivaš za takimi, kot si sam.
4P: Se sam vase zapreš noter.
4I: Al pa greš nekam drugam, v neko drugo okolje., tam ko te ne poznajo, pa verjetno tudi na skrivaj piješ.
4V: Eni zapadejo v alkohol, ko se družijo s takimi.
4D: Vključenost je precej slabša, ker se te verjetno malo, ne precej izogibajo. Tak kot je V rekel, družba ni prilagodljiva 
temu, da bi pomagali, oziroma na kakršnikoli način se temu posvetli. 
4V: Ja, kaj mene briga , če si ti pijanc.
4P: Ampak tega bo, tak kot zdaj kaže, zmerom več. Večja je kriza, več je brezposelnih, vedno je več problemov, več jih 
najde pol….
4D: … ampak za alkoholizem rabiš denar.
4V: Ne rabiš.
4D: Rabiš.
4P: Če maš ti doma vino, vinograd, poznam…
4V: … ne rabiš.
4P: …pijejo doma vjutro, zvečer.
4V: Poglej klošarje, za kaj zbirajo oni? Za tisti litrček.
4D: Ja. Boljši, da mu kos kruha kupiš, al pa eno žemljo.
4V: Ja, ampak, tisti dnar ko zbere, za en Starček, pa rešeno.
4P: Dosti je takih, ki jih ne gre v gostilno, pa se ga tam napije, dosti je takih, ki so doma, al pa veš, ma doma po 500, 
600 litrov, pa pije doma. Ne gre v gostilno. Saj v gostilni je drago. Težko se ga tam napiješ. Te bi rabo vsaki den 20 
eurov, da bi se ga tam napil. Al pa 30. To pa nimajo vsi. 
4V: Maš tudi take, ki se ga tam zapijejo. Na ta način, tudi v gostilnah.
4P: Ja tu pa tam, ni pa da bi vsaki den. Ne. Eni tak kot sem reko, že vjutro začne.
4I: Definitivno pa se taki ljudje družbe izogibajo, ne, in ti večinoma so osamljeni, ti so v svojem svetu, ne, za sebe, se 
skrije, popije svojo količino.
K: Pa še zadnje vprašanje, kaj bi se spremenilo na delovnem mestu, če bi vas doletela odvisnost od alkohola? Bi lahko 
delali še tako kot doslej?
4V: Ne bi mogo več tak delat, kot doslej.
4D: Verjetno več nimaš take koncentracije.
4P: Brez službe ostaneš. Kdo te bo v službi toleriral, če boš tam pijan. Brez službe ostaneš. Če maš neko odgovorno 
delo, pa to, pardona v službi ni, se pravim, zgodi se mogoče enkrat, dvakrat, da pa bi blo to redno…
4I: Definitivno pri nas, če bi jaz v to pado, ne bi mogo delat, kaj delam zdaj, ker enostavno ne moreš. Pijan ne moreš 
delat, ne gre. Že fizično ne, niti psihično.
4V: Delaš napake.
4P: Noben ti ne bo reko, zdaj si pijan, zdaj boš pa šo neke druga delat. Pometat al pa neke.
4I: Na mojem delovnem mesti ne gre. Mogoče na nekih delovnih mestah to gre, ampak na tem ne. Si ogrožen.
4D: Jaz bi ostala brez službe, zato ker se sigurno potem pojavljajo napake in tak.
4I: Ta pomožna dela ko so, ko ti neki pomagaš, ko si tam, pometaš, mečeš v mešalec, stražači pa to, tam bi še mogoče 
eventualno to šlo, ko ne odgovarjaš, pač narediš.
4S: Ampak to tudi ne bi šlo.
4I: Določen čas še to mogoče gre.
4P: Ampak če se ti pa kaj zgodi slučajno.
4I: Vidim jaz, ko delam na takih deloviščih, ko maš take pomožne delavce, ko so definitivno zelo bogi, že ko nič ne pije 
so bogi, potem pa še bolj. To so mogoče res dela, ki so finančno zelo slabo plačana.
4V: Pa tudi fizično zelo zahtevna.Npr. pri 35 stopinjah so danes delavci popravljali cesto.
4S: 100 % bi ostala brez službe, ker mam odgovorno delo, pa nevarna bi bla za druge. Ne bi mogla delat tam. Sigurno 
bi brez ostala.
K: Imate še kakšno misel o alkoholizmu, kakšen poduk bi dali naprej, svojim otrokom?
4V: Čim bolj pozno ko začnejo, nič ne bojo zamudli.
4I: Definitivno mormo jim bit vzgled, včasih nismo na primer.
4V: Na žalost nismo.
4I: … na žalost nismo, ampak dobro to ni zdaj to, ampaj jaz še vedno trdim, vsaj moje mnenje, mogoče ni pravo, am-
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pak  ne poznam strokovne te meje med alkoholizmom in pa zmernim pitjem, ampak če tak, bom reko, v nekih zmernih 
količinah, bom reko, ampak tak, da to še vedno gre. Ni pa dobro, normalno da ne. Res je, da otrokom ni dobro to kazat.
4P: Ne vem, kaj bi reko.
4V: Lahko povem jaz svojo izkušnjo, ko sem mel mladoletne otroke, bil sem vzgojitelj v koloniji na morju in sem jim 
obljubil, če bodo pridni, jih peljem zadnji večer na eno malo pivo. Jaz sem zdaj lahko kriminalc, ker sem to naredo, am-
pak vsi so lepo čakali, se družli, vsedli smo se lepo k mizi in smo naročli 12, ker nas je blo v skupini in še jaz, 13 malih 
piv in smo tisto zvečer lepo spili. In iz moje skupine so bli vsi čisto v redu, čisto nič ni blo narobe, ne pijani, ničesar, 
vse je štimalo, v drugih skupinah so pa obležali mrtvo pijani, v nezavesti, ene tri so meli v ambulanti noter, v grdem 
stanju. Tisto večer sem jaz odlično bom reko zaključit s svojo skupino. Kar ostalim ni ratalo. Zdaj pa kaj je boljše, otro-
kom branit ne, ne, ne, ali kaj.
4I: Zdaj si bil ti večji kriminalc kot oni, ker oni jim ni dovolil, ti si pa. Zdaj to, kaj smo že rekli, kak toto mejo določit.
4V: Se pravi, takrat sem bil še sam študent…
4D: … se pravi, čim manj vzpodbujat.
4V: Dans tega ne bi naredo, sigurno ne.
4I: Mogoče pa izobraževanje, da jim predstaviš strokovno, da jim kdo predava o tem, oziroma jim predstavi primer, kaj 
se dogaja, po tem ko piješ. Tak je, starejši so otroci, manj poslušajo. Če bi mu jaz reko pij, pol verjetno ne bi, če pa bi 
mu reko ne pij, pa verjetno bi. Tak da včasih je pri teh otrokih, ker so uporniki, in isti primer je bil to, kar si ti nardil. Tvo-
ji so malo pili, če pa bi jim reko ne, pa bi se napili vsi.
4S: Povedat jim, kaj sledi, posledice in vsem otrokom, neka meja da je. 
4P: Otroci, zdaj o tem, se malo več govori, literature je dosti, otroci so vsi že bolj izobraženi, veliko vejo, ko smo mi 
bli mali, nismo vedli. Tudi pogovarjalo se ni kaj dosti. Nisi mel ki prebrat, zdaj pa oni čitajo, pa dosti je revij, ki pišejo, 
alkohl uničuje to, alkohol uničuje jetre, pa…
4V: Vidijo tudi filmske zvezde, kako zapadejo pod alkohol, to jim da mislit.
4P: 15, 16 letni otroci to zelo absorbirajo. Se pravim. Pri nam sploh ni videt, da bi kateri kaj.
4S: Družba potegne.
4P: Če bi on bil sam, sem prepričan, da ne bi (posegal po alkoholu), je pa družba tista, ki potegne. 
4I: Družba. Mislim, da ti otroci pijejo in kadijo tisti, ki niso vključeni v aktivnosti. Tisti svoj jaz iščejo v cigaretah in 
alkoholu.
4V: Pozornost iščejo.
4I: Ja pozornost in družbo. So pa seveda izjeme. To definitivno, da se vedno najdejo izjeme. Vem primer, ko si je 
sošolec od sina, star 14 let v gostilni sam naročo pivo in ga je dobo in ga tudi spil. In to med šolskim letom in to med 
tednom zvečer. To definitivno ni prav. Pri 14 letih je to zelo narobe. 
S čimer se strinjajo tudi vsi ostali. Pogovor s tem zaključimo.
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Priloga 22: Soglasje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
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Priloga 23: Soglasje za uporabo vprašalnika Family Assessment Device
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Priloga 24: Soglasje za uporabo vprašalnika Quality of Life Enjoyment & Satisfaction




